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 Bubbelkamp 

Dit jaar wordt ons kamp jammer genoeg in bubbels verdeeld. Deze bubbels gelden voor alle 

activiteiten (eten, slapen, spelen, sanitair…). Binnen deze bubbel geldt er geen 1,5m afstand 

en geen mondmaskers. De handen zullen nog wel voldoende gewassen moeten worden. De 

kampdata en -plaats blijft behouden. Wij gaan op ons kampterrein 4 bubbels hebben: 

- Bubbel 1: ribbels en speelclubs 

- Bubbel 2: rakwi’s en tito’s 

- Bubbel 3: keti’s en aspiranten 

- Bubbel 4: kookploeg, VB en TP 

Iedereen, behalve de ribbels, gaat dus nog steeds 10 dagen op kamp in Amel. Er zal zeker 

de mogelijkheid gecreëerd worden voor contact tussen de bubbels, maar dit zal altijd vanop 

een afstand van 3 meter zijn (niet 1,5m). Het is mogelijk dat broers en zussen niet in 

dezelfde bubbel zitten. Zij kunnen elkaar dus zeker zien en spreken, maar dan vanop 

afstand. Het is (op voorhand) geen probleem dat broers en zussen in een aparte bubbel 

zitten, maar zij mogen op kamp geen gezamenlijke spullen gebruiken! Denk hier dus aan 

bij het inpakken van de koffers. 

 

 

Voor het kamp 
Kinderen uit een risicogroep mogen enkel met schriftelijke toestemming van uw huisarts 

mee op kamp. Er is een risicolijst (zie bijlage) ter beschikking om te kijken of dit bij uw kind 

van toepassing is. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om deze lijst te bekijken. 

Laat zeker aan de leiding weten, mocht uw kind tot een risicogroep behoren. Een kind 

zonder risico mag zeker mee, ook als iemand uit het gezin tot een risicogroep behoort.  

Mochten er in de 5 dagen voor het kamp ziektesymptomen voorkomen bij het kind, mogen 

wij deze jammer genoeg niet laten meegaan op kamp. Deze symptomen zijn: hoesten, 

keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. Ouders zijn zelf 

verantwoordelijk om het kind gezond mee op kamp te sturen.  

Wij vragen ook om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om mogelijke zieke kinderen te 

komen halen. 
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Heen en terug  

 

Vertrek naar Amel  

De keti’s en aspiranten vertrekken als eerste op 9 juli. Zij gaan met de trein en 

de bus (openbaar vervoer) naar de kampplaats. Wij overleggen nog met de kampeigenaar 

of het mogelijk is om al vanaf deze dag aanwezig te mogen zijn. Wij laten zo snel mogelijk 

weten als we pas later kunnen vertrekken. De leiding zal op voorhand plaatsen op de trein 

en de bus reserveren. Mondmaskers zullen verplicht zijn. Wij zullen 

wegwerpmondmaskers voorzien, maar ouders mogen er ook meegeven. Neem een rugzakje 

mee met voldoende eten en drinken (in een drinkbus). Leden moeten ook een slaapzak, 

matje, kleren voor 1 dag en toiletzak meenemen. Deze zak kan eventueel met een 

volgauto meegegeven worden. De keti- en aspileiding bezorgt jullie nog alle nodige info voor 

de uren van vertrek aan het station van Kapellen. Wij willen vragen dat ouders niet mee 

uitstappen aan het station. Mochten zij dit toch willen is een mondmasker verplicht en moet 

er rekening gehouden worden met 1,5m afstand. Ouders die hun kind liever niet met het 

openbaar vervoer zien vertrekken, laat dit dan zeker weten aan de leiding en dan vinden we 

samen een oplossing. 

De speelclubs, rakwi’s en tito’s gaan met de bus (privémaatschappij). Zij spreken 11 juli af 

aan het chiroplein. Het vertrek zal per bubbel plaatsvinden. Rakwi’s en tito’s vertrekken 

om 11u met de bus. De speelclubs vertrekken om 13u. Dit zijn de vertrekuren van de bus, 

dus kom ten laatste een kwartiertje op voorhand je kind afzetten. Het afzetten van het kind 

gebeurt best door één ouder. Deze ouder blijft liefst in de auto zitten. Als ze toch willen 

uitstappen, moet er een mondmasker gedragen worden en rekening gehouden worden met 

1,5m afstand. Ouders mogen het chiroplein zelf niet betreden. De leiding zal natuurlijk 

aanwezig zijn om de leden op te vangen.  

De ribbels komen op 14 juli met de auto. We verwachten jullie tussen 12u en 12u30 op de 

kampplaats. De ribbelleiding zal ervoor zorgen dat jullie de weg vinden! 

Gelieve op tijd te komen: niet te vroeg en niet te laat. We voorzien GEEN middagmaal voor 

de ouders. Er zal een ‘kiss & ride’ zone voorzien worden. Wij willen vragen aan de ouders 

om niet uit te stappen, gebeurt dit wel, dan zal een mondmasker verplicht zijn. Ouders 

mogen helaas het kampterrein niet betreden.  

Iedereen moet bij het vertrek een drinkbus bij hebben. Alle leden zullen deze tijdens het 

volledige kamp nodig hebben 
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Terug naar Brasschaat 

Dinsdag 21 juli nemen we allemaal de bus terug naar huis. Elke bubbel zal apart aankomen 

aan het chiroplein.  

- Bubbel 1 (ribbels en speelclubs): ± 12.30u 

- Bubbel 2 (rakwi’s en tito’s): ± 13.30u 

- Bubbel 3 (keti’s en aspiranten): ±14.30u 

We vragen jullie wel om niet op het Chiroplein en zo min mogelijk op de parking van de kerk 

te parkeren, zodat er genoeg plaats is voor de bussen en bagage.  

Leden worden liefst door één ouder opgehaald. Deze ouder draagt best een mondmasker 

en houden rekening met 1,5m afstand. De ouders kunnen op de weg rond het chiroplein 

(onder de bomen aan de kant van het Mariadomein) wachten. Vooraleer de leden naar hun 

ouder mogen, wordt er eerst nog een sluiting gedaan. Vanaf dat de leden teruggekeerd zijn 

naar hun ouder, zal er terug een 1,5 m afstand gerespecteerd moeten worden met de leiding 

en de andere leden.  

Bagage wordt uitgeladen door de leiding en ’t Volck. Er zullen door ons voldoende helpers 

voorzien worden, zodat ouders niet moeten helpen. Zij zullen alle bagage voldoende 

verspreiden over het plein. Vanaf er aangegeven wordt dat de bagage klaarligt, mogen de 

ouders het plein betreden om de bagage te verzamelen.  

Ouders houden er rekening mee dat zij zo kort mogelijk aanwezig zijn, zodat er voldoende 

tijd is om voor te bereiden op de aankomst van de volgende bubbel. 
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Wat kost dat? 

Prijs van het kamp 

 
 

 
oudste kind 

 
2e kind 

 
3e kind 

ribbels € 120 € 110  

andere afdelingen € 150 € 140 € 130 

 
  

Voorbeelden: 

1 kind (niet-ribbel) =  €150 

2 kinderen (niet-ribbels) = €290 

1 ribbel is €120 

2 ribbels zijn €230 

1 ribbel en 1 ouder kind is €120+€150 = €270 

 

U zal merken dat de kampprijs nu €10 duurder is. Deze extra  €10 omvat apart vervoer, 

mondmaskers, alcoholgel, papieren handdoeken, extra tenten… Als de betaling van deze 

extra €10 wegens omstandigheden moeilijk is, neem dan contact op met onze VB via 

vbchirokaart@gmail.com.  Zo kunnen we samen een plan uitwerken, want we willen absoluut 

vermijden dat leden niet meekunnen vanwege deze meerprijs. 

Gelieve het kamp te betalen voor 10 juni 2020. Wij willen jullie uitdrukkelijk vragen om zeker 

op tijd te betalen, zodat dit ons een beetje meer tijd geeft om te zorgen voor de nodige 

maatregelen. Ook vragen wij dit omdat er vanuit de overheid is besloten om de bubbels te 

beperken tot 50 personen inclusief leiding en onze jongste groepen zijn met meer. Wij 

hebben niet de mogelijkheid om een vijfde bubbel te maken. Wij maken dus nu gebruik van 

het begrip ‘vol = vol’, dus snel inschrijven is de boodschap      . Wij houden jullie zeker op de 

hoogte mochten er bubbels bijna vol zitten. De inschrijving is voltooid wanneer het 

inschrijvingsgeld is betaald. 

 

Vermeld bij de overschrijving duidelijk de naam EN afdeling van je kind(eren)! Graag een 

aparte overschrijving per kind, zo blijft het voor ons overzichtelijk.  

te laat = + €20 

Rekeningnummer Chiro Kaart: BE47 7360 1167 0780 

 

mailto:vbchirokaart@gmail.com
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Terugbetaling 

Veel ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van het kamp terug. Daarbij hebben ze 

allemaal hun eigen regels. Meer informatie vind je op de website van jouw mutualiteit. 

Onze VB’s Bart en Sarah zullen na het kamp zorgen voor de nodige formulieren hiervoor. 

Mocht uw kind ziek worden in de 5 dagen voor het kamp, dan zal het kamp voor de helft 

worden terugbetaald. Als het kind ziek wordt tijdens het kamp gebruiken wij volgende 

formule: ((inschrijvingsgeld / 2) / aantal dagen normaal kamp) x aantal resterende dagen op 

kamp = bedrag dat wordt terugbetaald. 

Voorbeelden:: 

Een Tito moet door ziekte naar huis op zijn derde kampdag =  

(150 euro /2 /10) * 7 = 52,5 euro teruggestort 

Een Ribbel moet door ziekte naar huis op zijn derde kampdag = 

(120 euro /2 /7) * 4 =34,29 euro teruggestort 
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Voorbereiding 

Bagage en medische fiche 

Alle bagage moet voor alle leden, inclusief ribbels, op dinsdag 7 juli naar de lokalen 

gebracht worden. Deze verzameling zal plaatsvinden op basis van de bubbels. 

- Bubbel 1 (ribbels en speelclubs): 17.30-18u 

- Bubbel 2 (rakwi’s en tito’s):  19.00-19u30u 

- Bubbel 3 (keti’s en aspiranten): 20.30-21u 

Eén ouder per gezin komt de bagage afgeven op het gegeven tijdstip. Wij willen vragen aan 

de ouder om een mondmasker te dragen. Bagage van gezinsleden mag natuurlijk allemaal 

samen  worden afgegeven. Voorzie voldoende tijd, want er is een mogelijkheid dat er wordt 

aangeschoven en ook medische fiches (achteraan boekje) zullen verzameld en nagekeken 

worden. Ook zullen wij meteen alle gegevens die wij hebben van de leden controleren.  

Wij willen wel al vragen om alle bagage te labelen met een naam EN de kleur van de 

groep. Bind geen bagage aan elkaar, dat bemoeilijkt het in- en uitladen van de camion. 

De identiteitskaart van je kind geef je de dag van vertrek af aan de leiding.  

 

 
 

Medicatie 

Als je kind medicatie moet nemen, bespreek je dit met zijn/haar leiding. Vul zeker ook de 

medische fiche goed in. Vermeld duidelijk op de verpakking: 

- naam en afdeling van je kind  
- tijdstip van inname 
- Dosis 
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Hoe ziet een kampdag eruit? 

Dagindeling 
7u30 opstaan met de ochtendmix: een streepje muziek tijdens het wassen en aankleden. 

8u  ochtendgym, even de beentjes strekken! Natuurlijk vanop afstand van andere bubbels 

8u15  we openen samen de dag vanop een afstand. 

8u20 ontbijt – energie voor een hele dag! We wassen onze borden af en krijgen een dienst. 

Iedere afdeling steekt een handje toe. 

9u  ochtendactiviteit 

12u30  heerlijke warme maaltijd, afwassen en dienst per bubbel.  

14u  even rust!  

14u30  middagactiviteit 

16u  vieruurtje om energie aan te vullen 

18u  avondmaaltijd, afwassen en dienst per bubbel 

19u  we sluiten de dag samen af vanop een afstand. 

19u10  de leiding presenteert jullie dagelijks een tof toneeltje! Dit jaar met mondmaskers. 

19u30  avondactiviteit en dan… naar bed! Het slaapuur varieert per afdeling. 

 

 

 

Speciale dagen 

 

Deze dagen zullen er een beetje anders uitzien. Wij willen de meeste activiteiten laten 

doorgaan, maar dan aangepast aan de maatregelen. Tijdens de familiedag/bubbeldag 

spelen we heel de dag samen in groepjes in de bubbel. Daarna volgt een moment van 

bezinning. Ook doen we een supertoffe zangstonde. 

De aspiranten geven dit jaar geen leiding aan de drie jongste groepen. Maar tijdens deze 

aspidag spelen we nog wel enkele grote massaspelen in onze bubbel. ’s Avonds zorgen de 

aspi’s wel nog voor een heerlijke barbecue met de nodige maatregelen. 

Op de voorlaatste dag, 20 juli, bereiden we het kampvuur voor. We bedenken per afdeling 

ook een sketch, een toneeltje,… Het hoogtepunt – en meteen ook een leuke afronding – van 

het kamp! 

  



   

8 

Extra maatregelen 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. 

Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en 

verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst 

met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  jullie 

ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis 

verdienen. Er is natuurlijk altijd een mogelijkheid dat deze maatregelen versoepelen. 

Mocht dit zo zijn, dan zullen wij dit zo snel mogelijk met jullie communiceren. 

 

- Wij willen de leden voldoende rust geven. Daarom zullen nachtspelen, zoals 

zenuwentocht, NIET doorgaan. Avondspelen blijven natuurlijk wel , maar wel zo dat de 

leden nog voldoende slaap krijgen. Om deze reden zullen de oudste groepen ook niet 

met de fiets naar het kamp vertrekken. 

 

- Experts raden aan om na het kamp minstens één week niet in contact te komen met 

andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen 

tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt 

afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten. 

 

- Het kamp is opgedeeld in bubbels (zie boven). Hierdoor zullen wij het kampterrein 

moeten opdelen om iedere bubbel te voorzien van eigen refter, slaapruimte, speelruimte, 

sanitair… Ook zullen wij een per bubbel een quarantaineplek voorzien voor mogelijke 

zieke leden. Wij zullen gebruik maken van kleuren en pictogrammen om de terreinen 

op te delen.  

 

- Er is een extra stappenplan opgesteld voor mogelijke zieken op kamp. Wees tijdens het 

kamp beschikbaar om mogelijke zieken te komen halen. Ook maken wij een 

contactenlogboek voor eventuele latere contacttracing.  

 

- Er zal meer tijd besteed worden aan persoonlijke hygiëne. Leden zullen extra mogen 

douchen, moeten extra hun handen wassen (voor en na het eten, voor en na een spel…) 

… Wij zullen ook extra materialen voorzien om dit mogelijk te maken. 

 

- Materiaal, sanitair en contactoppervlakken zullen extra gekuist worden. 

 

- Leden zullen nog wel op dagtocht gaan, maar dan zal ervoor gezorgd worden dat er zo 

min mogelijk contact is met externe personen.  

Tweedaagse voor de oudste groepen zal een dagtocht worden. 

 

- Rakwi’s en tito’s hebben best een mondmasker mee op kamp. Zelf zullen wij ook 

mondmaskers voorzien. Als je een herbruikbaar mondmasker meegeeft, zorg dan dat het 

zeker genaamtekend is. .  

 

- Keti’s en aspiranten moeten bij vertrek verplicht een mondmasker meenemen. Als je 

een herbruikbaar mondmasker meegeeft, zorg dan dat het zeker genaamtekend is. 
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- Een eigen drinkbus en beker is verplicht. Dit is om te vermijden dat er gedronken wordt 

uit gezamenlijke kannen. 

 

- U geeft best extra papieren zakdoeken mee met het kind, zeker geen stoffen. 

 

 

- Aanpassingen vertrek en aankomst (zie boven) 

 

- Aanpassing prijs (zie boven) 

 

- Inleveren van bagage en medische fiche (zie boven) 

 

- Zieken voor het kamp of uit een risicogroep mogen jammer genoeg niet mee. 

Kinderen uit een risicogroep mogen wel mee met schriftelijke toestemming van de 

dokter. 

 

- Ook leiding zal extra maatregelen nemen tijdens de voorbereidingen van het kamp bv. 

Bij het inladen van de camion, knutselen, verzamelen van materiaal… Dit zal ook zijn 

tijdens het kamp bv. tijdens vergaderingen. 

 

WIJ WILLEN JULLIE ALVAST BEDANKEN VOOR JULLIE GEDULD EN MEDEWERKING!!!! 
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Om te onthouden… 
 

Postadres 

Chiro Kaart 

naam + afdeling kind 

Möderscheider Mühle 5 

4770 Amel 

 

Belangrijke data 

10 juni  Deadline betaling kamp 

7 juli 

17u30-

18u 
Bagage en medische fiche binnenbrengen bubbel 1 

19u-

19u30 
Bagage en medische fiche binnenbrengen bubbel 2 

20u30-

21u 
Bagage en medische fiche binnenbrengen bubbel 3 

9 juli  Vertrek bubbel 3 in Kapellen  

11 juli 

11u Vertrek bubbel 2 aan Chiro 

13u Vertrek Speelclubs aan Chiroplein 

14 juli 
12u – 

12u30 
Aankomst Ribbels op de kampplaats 

21 juli 

12u30 Aankomst op Chiro bubbel 1 

13u30 Aankomst op Chiro bubbel 2 

14u30 Aankomst op Chiro bubbel 3 

 

Contact 

Vragen voor aanvang van het kamp? Spreek de leiding en VB’s gerust aan! Op kamp 

ontvangen we liever geen telefoontjes. In geval van nood kan je de VB’s bereiken. 

Bart: 0484 79 33 00  Sarah: 0497 30 57 94 

 

Rekeningnummer 

Chiro Kaart 

BE47 7360 1167 0780  
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Risicolijst 
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