Op Chirokamp in 2020
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Beste Chiro Herk’er,
Yeah, we mogen op kamp! Dit zal wel anders verlopen dan wij gewoon zijn. In deze bundel zullen wij
overlopen hoe het kamp en alles rondom zal verlopen a.d.h.v. verschillende aanpassingen. Dit
document is te vinden op de website van Chiro Herk en in uw mailbox. Omdat wij een grote Chiro
vormen, vraagt dit echter veel organisatiewerk. Hiervoor willen wij zo snel mogelijk zicht krijgen op het
aantal leden op kamp.

1. Rondgang uitleg kamp
Het Chirojaar zit er al op, anders dan verwacht. Maar niet getreurd, door het positieve nieuws dat de
kampen mogen doorgaan, kunnen jullie alvast uitkijken naar het super spetterende kamp dat duurt
van 19 tot 28 juli in Bütgenbach. In plaats van onze gezellige huisbezoeken gaan wij jullie informeren
via deze weg(en).
Ons jaarlijks kamp is een 10-daagse vol spel en plezier, afgewisselde bubbel- en afdelingsspelen. Een
bosspel, een bonte avond, nog veel meer en natuurlijk een kampvuur vormen een leidraad van een
fantastische 10-daagse. Dit wordt ingekleed met een spannend, zelfgeschreven kampthema. De
keukenploeg voorziet elke dag een ontbijt en 2 maal een warme maaltijd om de hongerige magen te
vullen. Elk jaar gaat Chiro Herk op tentenkamp zonder in te boeten op basisluxe/hygiëne, dit jaar meer
dan ooit tevoren. Dit zijn de ingrediënten van een spetterend Chiro Herk-kamp.
Als uw zoon is ingeschreven (zie puntje 4), ontvangt u in de eerste week van juli verdere informatie
over het kamp in uw brievenbus in de vorm van een kampbrief (incl. medische fiche). In deze kampbrief
zullen jullie informatie vinden over wat jullie zoon moet meenemen op het kamp. In de kampbrief vindt
u ook belangrijke data, zoals het binnenbrengen van de fietsen, aankomstuur en -plaats, enz.
De veiligheid van jullie zoon, alle leiders en onze keukenploeg staan op de eerste plaats en daarom
zullen wij dit jaar een hele waslijst aan maatregelen nemen. Deze eerste belangrijke maatregelen
zullen wij uitleggen in puntje 2. Als er maatregelen bijkomen of versoepelen, zullen wij deze met jullie
meedelen.
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2. Maatregelen op kamp
Deze onderstaande maatregelen vermelden wij u graag in een duidelijk informatiefilmpje. Het filmpje
is te vinden op www.chiro-herk.be/infofilmpje of op de Facebookpagina van Chiro Herk.
Deze maatregelen zijn gebaseerd op de huidige maatregelen die vermeld staan in het draaiboek van
de Ambrassade (www.ambrassade.be).

a. Bubbels
Ons kamp zal dit jaar opgesplitst worden in bubbels van 50 personen. Afhankelijk van het aantal leden
op kamp zijn dat 3 of 4 bubbels. Het kamp bestaat uit 2 of 3 leden-bubbels (incl. afdelingsleiders) en
een keukenbubbel (incl. klusjesmannen en fotograaf). Deze bubbels komen nooit in contact met
elkaar. De toiletten en wasplaats worden per bubbel opgesplitst om contact tussen de bubbels te
vermijden. Ondersteuning bij de Kabouters door een Aspi-waspeter, zal vervangen worden door alle
leiders van de bubbel of door andere oudere leden binnen de bubbel.

Bubbels van max. 50 personen

Aparte sanitair per bubbel

Geen contact tussen bubbels

b. Kampspelen
Chiro Herk staat bekend om zijn vele groepspelen, maar ook die verlopen anders. Dit jaar zullen
groepsspelen enkel binnen hun bubbel plaatsvinden. Ook voor activiteiten binnen de bubbels passen
wij ons programma aan door spelen te doen met een minimum aan lichamelijk contact. Tussen de
spelen door worden voldoende vrije- en rustmomenten ingelast.

Voldoende rustmomenten

Chiro Sint – Lambrechts Herk
Billingenstraat 63 | 3500 Sint – Lambrechts - Herk (Hasselt)
[Tel] 0493/ 18 73 90
[E-mail] info@chiro-herk.be
[Site] www.chiro-herk.be

Geen spelen tussen bubbels

c. Vervoer heen en terug naar de kampweide
Op zondag 19 juli vragen wij aan de ouders om hun eigen zoon naar de kampweide te brengen. Dit
om de veiligheid van jullie zonen te garanderen en drukte bij het vertrek te vermijden. De aankomst
zal per bubbel verlopen op 2 verschillende plaatsen in de directe omgeving van de kampweide. De
verdere informatie volgt in de kampbrief. Ook vragen wij aan de ouders om de valiezen deze dag zelf
mee te nemen. Moest dit organisatorisch niet lukken? Wij denken graag mee over een oplossing. Deze
maatregel is om een extra contactmoment van het valiezen binnen brengen te vermijden. Wij vragen
om u die dag ook te houden aan de geldende richtlijnen van de overheid (onder andere wat betreft
carpoolen). Dinsdag 28 juli zetten wij onze terugrit in per bus (incl. valiezen). Dit zal per bubbel
verlopen, de verdere uurregeling volgt in de kampbrief. Wij vragen om op beide momenten de
basismaatregelen te respecteren.

d. Eetmomenten
Onze eetmomenten zullen dit jaar per bubbel plaatsvinden. Het lekkere eten wordt nog steeds
voorzien door de keukenploeg, die een aparte bubbel vormen. De keukenploeg zal nooit in fysiek
contact komen met de leden-bubbels, tenzij er een mondmasker wordt gedragen.

Gescheiden eetmomenten

Aangepaste hygiëne

Geen contact met keukenbubbel,
mits mondmasker

e. Contact met derden
Contact met derden is absoluut verboden. Dit houdt in dat er dit jaar geen vertrekmis en geen
bezoekdag zal zijn. Het X-team, de parochie, enz. zullen dit jaar helaas ook niet op bezoek kunnen
komen.
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f. EHBO
Nog belangrijker dan andere jaren zal de eerste hulp op kamp zijn. Wij zijn momenteel volop bezig
met het voorzien van alle nodige medische materialen. Kinderen, leiding, keukenouders die de vijf
dagen voorafgaand aan het kamp ziektesymptomen vertonen, mogen NIET mee op kamp. De
symptomen variëren van milde tot ernstige aandoeningen zoals; koorts, hoesten, keelpijn, verstopte
neus, diarree en ademhalingsmoeilijkheden. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de
ouders om je zoon niet op kamp te laten vertrekken in geval van ziekte.
Wie tot één van onderstaande risicogroepen behoort kan ook niet deelnemen aan het kamp:
•
•
•

kinderen en jongeren met diabetes,
kinderen en jongeren met hartziektes, long- of nieraandoeningen,
kinderen en jongeren met een verzwakt immuunsysteem.

TENZIJ een dokter via een attest toestemming geeft. (Bijvoorbeeld omdat de
ziekte of aandoening onder controle is door medicatie.)
De leiding stelt een document op dat de contacten tussen de deelnemers
onderling bijhoud. Bij een mogelijke besmetting wordt er via contact tracing,
a.d.h.v. het logboek, gekeken wie er gecontacteerd moet worden.

Zieken in afzondering

Als een lid ziek wordt op kamp, zal dit lid afgezonderd worden in een afzonderlijke tent en
contacteren wij meteen de ouders om hun zoon te komen ophalen.

3. Telefonisch contact
De afdelingsleiders nemen in de komende week telefonisch contact op met de ouders van alle leden.
Op die manier kunnen ze uw vragen beantwoorden en onduidelijkheden ophelderen. Als er dringende
vragen zijn, kunt u de hoofdleiding contacteren via info@chiro-herk.be.
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4. Inschrijving lid
Voor het inschrijvingen van uw zoon dient u twee stappen te doorlopen. Ten eerste moet u dit jaar
een formulier indienen vóór zondag 7 juni via www.chiro-herk.be/kampinschrijving.
In dit formulier zal u drie mogelijkheden vinden:
•
•
•

Optie 1: “Ja, mijn zoon gaat mee op kamp” (Dit geldt als definitieve inschrijving)
Optie 2: “Wij twijfelen nog en we zouden nog meer informatie willen”
Optie 3: “Neen, mijn zoon gaat dit jaar niet mee op kamp”

Wij vragen aan iedereen om dit document in te vullen, ook indien uw zoon niet mee gaat op kamp,
zodat wij zicht krijgen op het aantal leden dat meegaat. Dit hebben wij nodig voor het correct
indelen van de bubbels en het verder organiseren van het kamp.
De tweede stap is het betalen van het kampgeld, dit doet u indien u al zeker weet dat uw zoon
meegaat op kamp.
•
•

Voor de drie jongste afdelingen kost het kamp 115 euro.
Voor de drie oudste afdelingen kost het kamp 110 euro.

De 5 euro die de jongsten meer moeten betalen is voor de afdelingskas. Om op kamp leuke
activiteiten mee te kunnen doen.
Gelieve dit bedrag over te schrijven op BE59 7351 3809 3026 voor 1 juli. Met als vermelding de
naam, voornaam en de afdeling van het lid dat mee op kamp gaat.
Een annulering wegens overmacht (bijvoorbeeld ziektesymptomen) wordt, afhankelijk van de
gemaakte kosten, gedeeltelijk of volledig terugbetaald.

Wij danken jullie voor jullie begrip voor bovenstaande veranderingen en maatregelen.
De leiders, klusjesmannen en keukenploeg kijken er alvast naar uit om jullie zonen te ontvangen op
ons kamp in Bütgenbach. Wij zijn ervan overtuigd dat wij ook met deze maatregelen voor een
onvergetelijk kamp kunnen zorgen.
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