
Op kamp!
Chiro As-Niel – Neerpelt 2021



Corona & bivak



Hoe kwam deze info tot stand?

• Advies virologen en experten

• Samenwerking met alle 
jeugdorganisaties
• Jeugdwerkregels → verplichte 

maatregelen
• Vertaald in zomerplan



Wie mag er mee?

• Iedereen!

• Mensen uit de risicogroep, dienen dit 
zelf in te schatten

• Enkel niet:

• Ziektesymptomen drie dagen voor de 
start van het kamp 

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

• Ouders zijn verantwoordelijk om 
hun kind gezond mee te sturen



2. Kamp wordt opgedeeld 
in bubbels

• We kunnen ook dit jaar niet zomaar 
met z’n allen door elkaar spelen, eten, 
slapen

• We maken bubbels van maximaal 
100 deelnemers
• 60 % van de 18+ gevaccineerd is

• er minder dan 500 bedden bezet zijn op intensieve 
zorgen



2. Kamp wordt opgedeeld 
in bubbels

• Binnen de bubbel:
• Geen 1,5 m afstand of mondmaskers 

nodig

• Wel regelmatig handen wassen



2. Kamp wordt opgedeeld 
in bubbels - terrein

Elke bubbel heeft:

• Eigen speelruimte

• Eigen slaapruimte 

• Eigen sanitair  

• Eigen eetzone



3. Gegevens 
verzamelen

1. Medische fiches

2. Contactlogboek



4. Wat als iemand ziek 
wordt op kamp?

• Quarantaineruimte

• Ophalen zieke deelnemer door 
de ouders (beschikbaar zijn 
zelfde dag)



5. Spelen en activiteiten

• Contact met externe zoveel mogelijk 
vermijden
• Tweedaagse, trektocht mag

• Geen externen op het kampterrein 
(geen bezoekdag,…)



De bivakplaats



Hoe ziet de bivakplaats eruit?

• Groot terrein (17 000m² 
grasveld + bos)



Hoe ziet de 
bivakplaats eruit?

• Voldoende (modern) 
sanitair aanwezig

• 5 gescheiden douches
• 9 toiletten (verspreidt over 

twee locaties) 
• 20 waskraantjes



Praktische info



Bagage 
binnenbrengen

• dinsdag 20 juli (tussen 18u-
19u30), 

• Per bubbel

• Kerkplein achter kerk 
centrum

• één koffer + een bedje + 
een slaapzak

• Fietsencontrole 



Vertrek

• Vrijdag 23 juli (vanaf 10u) parking 
sporthal As

• Met voorzorgsmaatregelen (afstand 
1,5m, mondmasker +12 jaar)

• Vertrek per bubbel (hou hierbij 
rekening met broertjes en zusjes)

• Kadees, speelclub en rakwi met de 
bus

• Tito, keti, (aspi) met fiets

• Exacte uitwerking volgt (begin juli)



Einde bivak

• Zondag 1 augustus vanaf 17u

• Per bubbel

• Iedereen afgehaald

• In Neerpelt 

• Exacte uren volgen (begin 
juli)



Kadees die 5 dagen 
meegaan

• Zondag 27 juli vanaf 18 uur 
in Neerpelt 



Wat hebben we dit jaar 
extra nodig en moeten 
jullie voorzien?

• 10 keukenhanddoeken (alle 
groepen)

• Minstens 15 (wegwerp) 
mondmaskers (enkel tito, keti
en aspi). 



Wat voor het kamp

• Niet wisselen tussen 
verschillende 
jeugdkampen of 
jeugdactiviteiten
(speelplein, sportkamp,…)
jeugdactiviteiten binnen 
dezelfde week.



Wie gaat er ter 
ondersteuning mee 
op kamp?

• Jean & Ann

• Onze kookploeg



Algemene afspraken

• Brieven mogen (geen postpakketten)

• GSM: jongste groepen niet! Tito, 
keti, aspi mogen deze meenemen 
(worden duidelijke afspraken rond 
gemaakt!)

• Zelf geen snoep meenemen (leiding 
voorziet dit!)

• Kledij voorzien van een naam



Algemene afspraken

• Geen contact opnemen met de leiding 
(enkel bij dringende gevallen!)

• Dagelijkse update op onze blog

• Geen nieuws = goed nieuws



Zorg goed 
voor elkaar

We gaan er 
samen een 

onvergetelijk 
kamp van 
maken!

De laatste info vind je steeds terug 
op: www.chiroas-niel.be/bivak

http://www.chiroas-niel.be/bivak


VRAGEN?


