
Versie 1 
24/05/20 

1 

  
Chiro Flurk op kamp! 
 
Vrijdag 22 mei kwam het nieuws waar we allemaal op zaten te wachten:  
 

HET KAMP MAG DOORGAAN!  

 
We hebben van horen zeggen dat er meer gejuich was in Everberg en Meerbeek dan bij de 
verlossende goal van de Belgen tegen Japan op het WK twee jaar geleden! 

 
We hebben wel wat werk voor de boeg! Daarom zijn we op zaterdag 23 mei al veilig 
samengekomen om de eerste belangrijke knopen door te hakken. Wat we allemaal hebben 
beslist kan je hier terugvinden. Dit is de eerste versie van dit document. Afhankelijk van het 
verdere verloop van de corona-crisis, kunnen er nog updates volgen. 
 
Heb je vragen, aarzel dan niet en stuur ze ons! 
 
Wij kijken er alvast naar uit! 
 
Stay safe, 
 
Flurk Headquarters, 
Jonas, Liselot, Janne, Jens, Simon, Mossi & Rudi 
info@chiroflurk.be  
  

mailto:info@chiroflurk.be
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Algemeen 
 
We beginnen met goed nieuws! We nemen alle leden 10 dagen mee! Natuurlijk vergt dit een 
extra inspanning van iedereen! Mits een goede organisatie en duidelijke afspraken voor 
iedereen (leden, leiding, ouders, kookploeg), zijn wij ervan overtuigd dat het een topkamp 
gaat worden! 
 
We willen jullie ook al vragen om voor elk van jullie kinderen ten minste 4 stoffen 
mondmaskers of 10 wergwerpmondmaskers te voorzien. (Onze voorkeur gaat uit naar 
stoffen, herbruikbare mondmaskers. Deze zullen door de leiding doorheen het kamp 
gereinigd worden.)  
 

Bubbels 
 
Dit jaar kunnen we niet zomaar met z’n allen samen spelen. We zullen contactbubbels 
moeten maken van maximum 50 personen. Deze bubbels bestaan uit leden en leiding. 
 
Onze chirogroep zal verdeeld worden in 4 contactbubbels. Dit zijn 3 bubbels met leiding en 
leden en 1 bubbel bestaande uit de kookploeg en #TeamHygiëne. Een mogelijk scenario is 
het volgende: een bubbel met aspi’s en de speelclub, een bubbel met de flurken en de keti’s 
en een laatste bubbel met rakwi’s en titos. Deze verdeling hebben wij gemaakt aan de hand 
van de aanwezige leden doorheen het jaar en is dus voorlopig en kan veranderen als we 
zien dat onze voorspelling niet overeenstemt met de inschrijvingen.  
 
Binnen de bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen 
mondmasker gebruiken. De leiding en de leden gaan samen de uitdaging aan om deze 
bubbels te beschermen. De leden blijven dus 10 dagen samen met hun leiding en TL 
gezellig in dezelfde bubbel. Indien er zeer uitzonderlijk toch contact zou zijn tussen 
verschillende bubbels, worden er mondmaskers gedragen en is de minimumafstand 1.5 
meter. 
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Vervoer 
 
Het vervoer naar het chirokamp zal er dit jaar wat anders uitzien dan voorgaande jaren. We 
hebben beslist om dit kamp de bussen thuis te laten en we vragen aan de ouders om de 
kinderen af te zetten op de kampplaats. Hierbij komen natuurlijk wel een paar maatregelen 
kijken om alles vlot te laten verlopen en om er voor te zorgen dat er geen bubbels gemengd 
worden.  
 
Elke bubbel zal een tijdslot krijgen waarin ze mogen aankomen op de kampplaats. Het is 
natuurlijk zeer belangrijk dat deze vastgelegde uren worden gerespecteerd. Deze uren zullen 
later worden bekend gemaakt.  
 
Momenteel weten we nog niet of het mogelijk is om broers en zussen samen naar de 
kampplaats te laten komen, aangezien de verschillende bubbels op die manier al met elkaar 
in contact kunnen komen. We wachten hiervoor op meer duidelijkheid vanuit Chiro Nationaal. 
 
LET OP: Zorg ervoor dat de bagage van elk kind ook in zijn/haar eigen valies zit. Het is dus 
niet mogelijk dat de de leden nog iets kunnen gaan halen dat in de valies van zus/broer die 
in een andere bubbel zit, eenmaal ze zijn aangekomen op de kampplaats.  
 
We moedigen carpoolen zeker aan, maar gezien de huidige maatregelen mag dit uiteraard 
nog niet. Indien hier nog verandering in komt, houden we jullie zeker op de hoogte in een 
volgende update.  

 

Eten 
 
We hebben genoeg plaats om alle groepen bij goed weer tesamen op voldoende afstand te 
laten eten. In geval van regenweer hebben we de keuze gemaakt om in 2 shiften te werken. 
Tussen deze 2 shiften zal de eetplaats ontsmet worden door #TeamHygiëne zodat iedereen 
op een veilige manier van z’n maaltijd kan genieten.  
 

Ditmaal hanteert de kookploeg nog extra hygiënemaatregelen en blijven ze in hun eigen 

bubbel. Qua logistiek is het onmogelijk om voor elke bubbel een eigen kookploeg te 

voorzien. 

Eten zal op een veilige manier verdeeld worden over de 3 bubbels. Waar andere jaren de 

leden verantwoordelijk zijn om de eettafels af te kuisen, zal dit nu gedaan worden door 

#TeamHygiëne. Zo zijn we net iets zekerder dat de hele tafel spik en span is! 

 

#TeamHygiëne 

 
Dit jaar ligt er een zeer grote nadruk op alles wat met hygiëne te maken heeft. Daarom zullen 

Janne en Jens dit jaar geen groep vervoegen. Hun taak zal eruit bestaan om steeds alle 

mogelijke contactoppervlakken en materialen te ontsmetten. Zij zien ook toe op de correcte 

omgang van de bubbels. Janne en Jens sluiten zich aan bij de kookploegbubbel. 
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Activiteiten 

  
Het kamp zal er dit jaar niet zoals alle andere jaren uit zien. Spelen met de hele groep of 
contact met externen wordt te allen tijde vermeden. Dit heeft gevolgen voor het traditionele 
programma van ons chirokamp.  

 
Te beginnen met de kampmis. Met de huidige situatie zal de kampmis niet zoals gewoonlijk 
kunnen plaatsvinden. Meer info volgt bij een volgende update. 

 
Tweedaagses zijn niet toegelaten door de overheid. Deze zullen vervangen worden door een 
ééndaagse. Natuurlijk wordt er bij deze ééndaagses rekening gehouden met de social 
distancing regels wanneer nodig. Zo zal het bezoeken van dorpen en de bijhorende cafeetjes 
dit jaar niet aan de orde zijn. Aangezien de aspi’s hun fietstocht naar de kampplaats 
vergelijkbaar is met een tweedaagse, zal de aspileiding op zoek gaan naar een waardig 
alternatief. 
 
Voor de dagelijkse activiteiten zal de leiding hun meest creatieve kant naar boven halen om 
spelletjes te verzinnen waarbij er niet te veel fysiek contact nodig is. (Dit zal voornamelijk het 
geval zijn voor de oudere groepen)  
 
Voor het nachtspel en de droppingen van de oudste groepen wachten we nog even af wat de 
richtlijnen hierover zijn vanuit Chiro Nationaal. 
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TL & Kookploeg 

 
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op de voortreffelijke kookkunsten van onze kookploeg 
en de hulp van de TL. Zij zullen ook in bubbels worden opgedeeld.  
 
De kookploeg vormt een aparte bubbel. Zij komen zo weinig mogelijk in contact met de 
andere bubbels. Indien dit wel het geval is, wordt een mondmasker gedragen. De volledige 
kookploeg zal voor alle bubbels koken.  
 
De TL die meekomt op kamp krijgt niet zoals andere jaren een groep toegewezen maar 
wordt dit jaar ingezet in een bubbel. Zij kunnen op deze manier bijspringen waar nodig. Enkel 
de TL die ten minste vijf dagen mee kan op kamp, mag mee. Zo vermijden we dat er 
doorheen het kamp nieuwe TL aankomt of vertrekt en blijven de bubbels intact. De 
gebruikelijke TL-dag zal dit jaar dus niet kunnen plaatsvinden. 
 

Sanitair 
 
Op aanraden van de overheid moeten er voor elke bubbel aparte toiletten worden voorzien. 
De kampplaats beschikt over een toiletruimte voor mannen, een voor vrouwen en een voor 
mindervaliden. Deze worden onderverdeeld onder drie bubbels. Voor de vierde bubbel zal 
een toiletcontainer worden gehuurd, waarvoor de eerste offerte-aanvragen momenteel zijn 
verzonden.  
 
De douches moeten niet worden verdeeld onder de bubbels. Indien deze na elk gebruik van 
een bepaalde bubbel worden gereinigd, moet dit volstaan om eventuele besmettingen te 
voorkomen. Onze chiro beschikt daarnaast over materiaal om een verwarmde buitendouche 
te installeren, die wordt ondergebracht in een tent. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid 
gebruikt worden door de oudere groepen indien het weer dit toelaat. Uit persoonlijke ervaring 
kunnen we alvast vertellen dat douchen in de buitenlucht een hele fijne ervaring is!  
 

Online inschrijvingen 
 

Het toeval wilt dat we al voor de corona-crisis de omschakeling naar digitaal hebben gestart! 
In de loop van de komende week zal dit inschrijvingsformulier op de site verschijnen. Check 
zeker de privacyverklaring, zo zijn we GDPR -proof! 
  
Is het voor jou toch niet mogelijk om dit formulier online in te vullen? Geen paniek, geef ons 
een seintje (via mail, facebook, sms, bellen) en we droppen een geprinte versie in jouw 
brievenbus. 
 


