
Online afspraken

Microfoon op mute Stel vragen in de chat Stel je naam in op naam + 
naam kind(eren) (groep)

Klik op participants -> eigen 
naam -> more -> rename



CHIROKAMP 2021

Sprimontt



WAT GAAN WE VERTELLEN?

KAMP 
WAT IS DAT JUIST?

COVID-19
Hoe pakken we het aan?

PRAKTISCH
ALLE INFO DIE JULLIE 

NODIG HEBBEN...



Kamp? Wat is dat juist?

10 dagen (7 dagen voor de speelclub) vol plezier!

Samen spelen, avonturen beleven, eten en slapen

THEMA?
Olympische spelen



Hoe ziet een typische kampdag 
eruit?

7u30 Opstaan

8u Verzamelen, kampdans 
en ontbijt

SPELEN!



12u15 Verzamelen, eten en 
platte rust

SPELEN!

16u 
Vieruurtje

SPELEN!

Hoe ziet een typische kampdag 
eruit?



17u30 Leidingstoneel

Vlaggengroet

En weer lekker eten!

Hoe ziet een typische kampdag 
eruit?



Avondactiviteit

22u Bedtijd tito’s
24u Bedtijd oudsten

20u Bedtijd speelclub
21u Bedtijd rakwi’s
21u30 Bedtijd juniors

Hoe ziet een typische kampdag 
eruit?



MAATREGELEN 
TEGEN HET 
CORONAVIRUS 

Wie ziek is, mag niet mee op kamp

Kamp wordt NIET opgedeeld in bubbels

Gegevens verzamelen 

Wat als iemand ziek wordt op kamp?

Hygiëne

Extra veel buiten spelen

Na het kamp



Wie ziek is, mag niet mee op 
kamp

Ziektesymptomen 3 dagen voor de start van het kamp

= hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen

Risicogroep of ziek? Mag enkel mee als:
Ouders dit veilig achten
Indien ziekte onder controle door medicatie 
Vb. bij astma

Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond mee te sturen



Gegevens verzamelen
Medische fiche invullen

te vinden op onze website

Contactlogboek wordt bijgehouden
Alle contacten met externen of andere bubbels
Maakt tracing mogelijk



Wat als iemand ziek wordt op 
kamp?

Uitgewerkt stappenplan door Chiro Nationaal

Apart in een kindvriendelijke ruimte

Telefonisch contact met dokter

Kind moet indien nodig opgehaald worden door de ouders
Zorg dat jullie bereikbaar zijn!



Hygiëne

Handen wassen voor en na activiteit, eten, toiletbezoek

Contactoppervlakken worden regelmatig gekuist

Gesloten vuilnisbakken

Verluchten van lokalen



Aangepaste spelen en activiteiten

Zo veel mogelijk in open lucht

Op de kampplaats

Spelen met intensief contact en massamomenten worden beperkt

Voldoende rust



Na het kamp

Geen contact met risicogroepen gedurende 1 week na het kamp



WAT 
VERANDERT 
ER 
TEGENOVER 
VORIG JAAR  
CONCREET?

Juniors  slapen dit jaar mee in lokalen

Aspi’s vertrekken wel met de fiets

Tweedaagse en daguitstap gaan waarschijnlijk wel 
door



PRAKTISCH

Vertrek en terugkomst

Adres

Kostprijs

Valies



Vertrek en terugkomst

Geen gezamenlijk vertrek dit jaar

Vervoer van en naar de kampplaats met auto’s 
Carpoolen mogelijk, indien de overheid dit toelaat
Kiss-and-ride zone

Woensdag 21 juli: Rakwi’s en Juniors om 16u30, Tito’s om 16u op de kampplaats
Zaterdag 24 juli: Speelclub om 14u op kampplaats

Vrijdag 31 juli: Iedereen wordt opgehaald om 10u30 op de kampplaats



Adres en kostprijs

Rue de l’agne au 13a
4140 Sprimont

Voor het 1ste en 2de kind betaal je 140 euro voor 10 dagen. 
Voor het 3de en 4de kind betaal je 120 euro. 
De Speelclub betaalt 100 euro.



Valies
Zie Sprokkelblad

Alles duidelijk merken!

Dure voorwerpen/kleding (smartphone, tablet, 
…) laat je best thuis omdat we uit ervaring weten 
dat ze het kamp niet altijd overleven.



NOG 
VRAGEN OF 
OPMERKING
EN?

 

Voor dringende vragen, aarzel niet de VB’s te contacteren:

joost.fock@gmail.com (0478/722421)

tinneke.paulus@gmail.com (0497/214078)

Alle info en documenten vind je terug op www.chirok-d.be

mailto:joost.fock@gmail.com
mailto:tinneke.paulus@gmail.com


WIJ KIJKEN ER ALVAST ENORM 
NAAR UIT!


