
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 2020

Laval, Tillet



WAT GAAN WE VERTELLEN?

KAMP 

WAT IS DAT JUIST?

COVID-19

WAT VERANDERT ER?

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?
Alle dagen feest!



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

Hoe ziet een typische kampdag eruit?



MAATREGELEN

TEGEN HET 

CORONAVIRUS 

Wie ziek is, mag niet mee op kamp

Kamp wordt opgedeeld in bubbels

Gegevens verzamelen

Wat als iemand ziek wordt op kamp?

Hygiëne

Aangepaste spelen en activiteiten

Na het kamp



Wie ziek is, mag niet mee op kamp

Ziektesymptomen 5 dagen voor de start van het kamp

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

Risicogroep of ziek? Mag enkel mee als:

Doktersattest 

Onder controle door medicatie 

bv. bij astma

Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond mee te sturen



Kamp wordt opgedeeld in bubbels

Bubbel? Max. 50 mensen

NAAM 1: Speelclub & Rakkers

NAAM 2: Kwiks, Tito’s & Aspi’s

Kookouders 

Bubbels fysiek gescheiden en hebben dus geen contact met elkaar

Binnen de bubbel

Geen 1,5 m afstand of mondmaskers nodig



Kamp wordt opgedeeld in bubbels

Elke bubbel heeft:

Eigen slaapzalen of tenten
Speelclub en Rakkers slapen binnen
Kwiks, Tito’s & Aspi’s slapen in tenten

Eigen speelruimte
Eigen eetruimte
Eigen sanitair en wasplaatsen
Eigen materiaal- en EHBO-koffer



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

Elke bubbel heeft eigen materiaal

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

HIERDOOR

CONCREET?

Kwiks slapen dit jaar in tenten

Aspi’s vertrekken niet met de fiets

Tweedaagse en daguitstap gaan niet 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

Dinsdag 21 juli: Rakkers, Kwiks, Tito’s en Aspi’s om 14u op de kampplaats
Vrijdag 24 juli: Speelclub om 14u op kampplaats

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



Adres en kostprijs

Laval 2a

6680 Tillet

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

Een grote koffer/rugzak met daarin:
Speelkledij: voldoende shorts, T-shirts, …
Dikke trui(en)
Lange broek
Voldoende ondergoed, sokken & papieren zakdoeken 
Chiro-uniform 
Regenjas (en rubberen laarzen)
Stevige stapschoenen 
Reserve paar schoenen (+ evt. sandalen, pantoffels)
Handdoeken, zeep, washandjes, tandenborstel + tandpasta 
Een petje/zonnehoedje (verplicht aan te doen bij warm weer!)

Zonnecrème (voldoende!)

Pyjama
Linnenzak voor vuile kledij
Slaapzak en/of deken (+ evt. kussen)
Veldbed/luchtmatras
Drinkbus 
Zwemgerief
Verkleedkleren in thema (Feestdagen)
dagrugzakje
Adressen om kaartjes op te sturen (evt. voorgedrukt)
Eventueel een beetje geld om kaartjes te kopen
Stoffen mondmasker (liefst 2) voor eventueel contact met 

externen of een andere bubbel. Zorg dat hier zeker een naam in 
staat, zodat deze tussendoor gewassen kunnen worden!



Valies
Dit jaar zal er geen mogelijkheid zijn om dingen te delen met broers of zussen uit de andere 
bubbel. We vragen van iedereen dat alles apart wordt meegenomen.

Alles duidelijk gemerkt!

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



NOG VRAGEN OF 

OPMERKINGEN?
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!


