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Algemeen

• Chiro-visie-songfestival

• Olen



OP KAMP IN BUBBELS

We maken vier bubbels

1. Rakwi’s en Ribbels → rood

2. Speelclub jongens en Speelclub meisjes → geel

3. Tito’s, Keti’s en Aspi’s → blauw

4. Kookouders → groen



WAT IS EEN BUBBEL?

• Binnen een bubbel 
• Geen afstand houden

• Gewoon kamp

• Vermijd intensief contact, zeker bij +12

• Tussen de bubbels
• Afstand houden of mondmasker dragen 

• Contact zo veel mogelijk vermijden



WAT HOUDT DAT IN?

• Kampterrein wordt ingedeeld in vier bubbels
• Iedereen speelt in eigen deel

• Materiaal en materiaalkot per bubbel

• Werken met kleuren om de bubbels duidelijk in te delen

• Toiletten en douches per bubbel

• Uitstappen buiten het terrein zullen we vermijden

• Bezoekdag op het einde van het kamp zal niet kunnen doorgaan



WAT HOUDT DAT IN?

• Elke bubbel krijgt een BuBo (een BubbelBoek)
• Contactlogboek met alle deelnemers

• Stappenplan bij ziekte

• Medische fiche van de kinderen binnen de bubbel

• Plattegrond van het kampterrein

• Inschrijvingsgeld
• Zo snel mogelijk betalen indien dit nog niet gebeurd is



CONTACTLOGBOEK

Hierin staat

• Welke maatregelen er werden genomen 

• Welke leden zich in de bubbel bevinden 

• Plaats om contact met externen te noteren 
• Kookploeg die naar de winkel gaat

• Een lid dat door leiding uit een andere bubbel teruggebracht moet worden

• Een bezoek aan de spoeddienst

• … 



STAPPENPLAN BIJ ZIEKTE

• Deelnemer is ziek = we bekijken de symptomen
• Twijfel = raadpleeg een arts

• Vermoeden van corona 
• Deelnemer in quarantaine

• Verwittigen van de contactpersoon

• Contactpersoon gaat met lid naar de arts voor een test

• Lid test positief → hele bubbel gaat naar huis + laat testen

• Lid test negatief → lid moet thuis uitzieken en mag pas terug keren 
als het lid drie dagen symptoomvrij is



MEDISCHE FICHE 

• Deze kan je terug vinden in het kampboekje (volgt later)

• Vul deze juist en duidelijk in

• Afgeven aan leiding

OF

• Insteken in brievenbus Zilveren Helmenstraat 35

• Tegen 18 juli



BEHOORT JE KIND TOT EEN RISICOGROEP?

• Lijst op website van Chiro Loksbergen te vinden

• Vooral verantwoordelijkheid van de ouders om te beslissen of je kind 
wel/niet mee op kamp kan

• Bij twijfel naar de dokter gaan

• Doktersattest is nodig!



PLATTEGROND VAN HET KAMPTERREIN

• Speelveld en gebouw worden in 4 gedeeld
• Zo verdeeld dat iedere bubbel een goed zicht heeft op het podium

• Bubbel 3 eet in een grote tent buiten

• Bubbel 3 gebruikt apart sanitair gedeelte in het gebouw

• Naast het terrein zijn ook 2 voetbalvelden
• Overdag gebruiken tot 18u

• 2 kleedkamers met douches mogen gebruikt worden (bubbel 1)



EXTRA REGELS OP KAMP

• Handen wassen en ontsmetten voor en na elke maaltijd en vieruurtje

• Papieren zakdoeken gebruiken en na gebruik weggooien

• Enkel gesloten vuilnisbakken (dus geen zakken ophangen in de tent)

• Eten halen en opdienen met mondmasker door de leiding

• Voldoende rustmomenten worden voorzien

• Leden worden de eerste dag duidelijk ingelicht over de maatregelen

• Drie keer zoveel plezier maken!!! 



Donderdag 30 juli

• Tito’s, keti’s en aspi’s brengen bagage

• Tussen 17u en 20u

• Mondmasker verplicht tijdens brengen



1 AUGUSTUS

• START KAMP VOOR ALLE GROEPEN



VERTREK

• Tito’s, Keti’s en Aspi’s
• 10u aan het kerkplein met fiets

• Uniform, helm, fluovestje en picknick 

• Ribbels, Speelclub en Rakwi’s
• Ouders brengen eigen kinderen naar kampplaats

• Ribbels: 10u30

• Kwiks: 11u

• Rakkers:11u

• Speelclub jongens: 11u30

• Speelclub meisjes: 12u



Ophalen 9 augustus

• Geen BBQ

• Geen bezoek aan kampterrein

• Via principe van kiss and ride→ ouders blijven in auto zitten

• Leden zullen klaarstaan
• Ribbels: 13u30
• Speelclub: 14u
• Rakwi’s: 14u30
• Tito’s: 15u
• Keti’s: 15u30
• Aspi’s: 16u

Indien je kinderen hebt in 2 verschillende 
bubbels mag je deze op eenzelfde uur 
ophalen. Laat dit dan wel op voorhand weten 
aan de leiding.



Wat verwachten we van jullie?

• Boekje zeer aandachtig doorlezen samen met kind

• Kind 2 dagen voor kamp ziek → Niet mee op kamp

• Kind in een risicogroep → Doktersattest verplicht
• Lijst van risicogroepen komt op de site

• Draag als ouder een mondmasker bij vertrek en ophaal



EXTRA OPMERKINGEN

• Alle +12-jarigen
• 5 mondmaskers meenemen

• Spelletjes worden aangepast aan regels (bv. Geen intensief contact onderling)

• Alle -12 jarigen
• Onderling mag alles

• Voor leiding gelden zelfde regels als voor +12 jarigen

• Voor alle leden
• We spelen zoveel mogelijk buiten → warme kleren meenemen


