
INFO CORONA 



Afspraken tijdens info-sessie 

• Gelieve jullie micro af te zetten

• Vragen worden gesteld in het chatvenster en worden na de 
powerpoint behandeld



Kamp 

1-10 juli →
Donklaan 7, 

Berlare 

Ribbels & 
Speelclubs 
→ 5-10 juli 



Vertrek 

• Rakwi’s & Tito’s (met monsmasker) → 1 juli om 9u30 aan de lokalen
• Tito’s doen indien mogelijk de laatste 15 km te voet, voorzie stevige 

wandelschoenen

• Keti’s, Aspi’s → 1 juli om 11u00 aan de lokalen 

• Ribbels & Speelclubs → 5 juli om 9u00 aan de lokalen

• Bagage Tito’s, Keti’s & Aspi’s moet op 29 juni aan de lokalen worden 
afgezet → Liefst alleen 

• OUDERS DRAGEN EEN MONDMASKER BIJ HET AFZETTEN VAN HUN 
KINDEREN EN BIJ HET AFZETTEN VAN DE VALIEZEN



Afspraken voor kamp

• Is je kind tot 5 dagen voor kamp nog ziek (symptomen corona) raden wij 
aan om hem/haar thuis te laten

• Heeft je kind een ziekte of aandoening van op de risicogroeplijst (wordt 
nog bezorgd) mag hij/zij enkel mee met een doktersattest
• Of onder controle met medicatie

• Elk lid neemt een eigen waskom mee, neem voldoende handdoeken en 
washandjes mee

• Elk lid voorziet zelf genoeg PAPIEREN zakdoeken

• Tito’s, Keti’s & Aspi’s MOETEN een mondmasker meenemen
• 2 herbruikbaar (wasbaar in wasmachine) of 10 éénmalige

• We willen vragen om aan elk lid één flesje handzeep mee te geven



Afspraken voor kamp

• Tweedaagse en dagtocht gaan niet door, hier moet dus geen 
materiaal voor worden voorzien
• Zwemgerief wel nog meenemen voor waterspelletjes 

• Laat zo snel mogelijk via sms of telefoon weten of je kind 
meegaat op kamp → Ten laatste voor 14 juni, maar hoeveel te 
vroeger, hoeveel te makkelijker voor ons

• Er zullen de komende weken nog extra documenten in jullie 
brievenbus verschijnen, gelieve indien nodig deze in te vullen en 
in te steken aan de lokalen

• Speelclubs en Ribbels mogen de eerste 5 dagen aan geen andere 
jeugdactiviteit deelnemen



Externe vriendjes & vriendinnetjes 

• Er mogen in tegenstelling tot de voorbije 2 jaar terug externe vriendjes 
en vriendinnetjes mee op kamp 

• Zij moeten zich uiteraard ook aan de maatregelen houden 

• Ook dit moet voor 14 juni worden doorgegeven

• De leiding van de groep in kwestie bezorgd al het nodige papierwerk aan 
de externe kinderen (medische fiche en dergelijke)



Afspraken tijdens kamp 

• 2 bubbels (50 personen)
• Bubbel 1: Ribbels, Speelclubs, Rakwi’s + leiding + kookploeg
• Bubbel 2: Tito’s, Keti’s, Aspi’s + leiding 

• Activiteiten worden volledig opgesplitst
• Indien dit in sommige gevallen niet mogelijk is draagt Bubbel 2 een 

mondmasker of blijft er een afstand van 1,5 meter tussen de bubbels

• Sanitair zal in shiften worden gebruikt en per bubbel ingedeeld worden.

• Elke bubbel heeft een refter 

• Er dient het gehele kamp 1 ouder of familielid per lid stand-by te blijven 
die we kunnen opbellen als er een lid moet worden opgehaald



Afspraken tijdens kamp

• We werken met een contactlogboek

• Alle spelletjes worden voorbereid rekening houdend met de maatregelen

• Er wordt een kindvriendelijke quarantaineruimte voorzien voor zieke leden

• Er is een extra kuisploeg die regelmatig gezamenlijke contactpunten zullen 
reinigen

• Alles wat gescheiden is, wordt gevisualiseerd door pictogrammen, afbakenlint, 
kleuren… 

• Er worden extra rustmomenten ingelast

• Kookploeg houdt rekening met extra hygiënemaatregelen

• Als er kind ziek wordt hebben we een stappenplan en zullen de ouders 
gecontacteerd worden



Afspraken na kamp

• Bezoekdag en aftermovie gaan niet door

• De 2 bubbels worden op verschillende uren opgehaald op 10 juli
• Als er broers en zussen in de 2 bubbels zitten worden ze tijdens het EERSTE 

ophaaluur opgehaald 

• Bubbel 1, 10 juli, 11u

• Bubbel 2, 10 juli, 12u

• De veiligheidsraad raad aan om kinderen die mee op kamp zijn 
geweest minstens 7 dagen na het kamp uit de buurt te houden van 
risicogroepen 



Wat kan je nog verwachten? 

• Er wordt nog een overzicht van de maatregelen met de 
risicogroepenlijst bij jullie in de brievenbus gestoken 

• Deze presentatie zal ook nog online verschijnen

• Voor vragen kan je ons altijd blijven contacteren, we begrijpen 
dat het veel is



PLEZIER 

• Hoofddoel blijft om de leden een leuk kamp te bezorgen rekening 
houdend met de maatregelen 

• De leden zullen niet meteen gestraft worden na het verbreken van 
een regel → hun er attent op maken 



VRAGEN? 


