ONS BIVAKPLAN 2021
BUBBEL 1
SLOEBERS
(17 LEDEN)

SPEELCLUB
(17 LEDEN)

BUBBEL 2
RAKWI
(16 LEDEN)

TITO ( 25 LEDEN)

KETI (25 LEDEN)

LOCATIE : Molenvelden Gierle
Brulens 37 2275 Gierle

LOCATIE : Molenvelden Gierle
Brulens 37 2275 Gierle

DATUM : 11-07-2021 t.e.m. 21-07-2021

DATUM : 11-07-2021 t.e.m. 21-07-2021

VERVOER : Bussen vertrekken aan het Kerkplein
van Herzele

VERVOER : Bussen vertrekken aan het Kerkplein
van Herzele

PRIJS: € 150 PER KIND

PRIJS: € 150 PER KIND

ONS BIVAKPLAN 2021
BUBBEL 3
ASPI ( 12 LEDEN)
LOCATIE : Molenvelden Gierle
Brulens 37 2275 Gierle
DATUM : 11-07-2021 t.e.m. 21-07-2021
VERVOER : Zal nog worden meegedeeld
PRIJS: € 150 PER KIND

MOLENVELDEN GIERLE

CORONAMAATREGELEN
• Wie ziek is, mag NIET mee op kamp!
• Iedereen blijft in zijn eigen bubbel.
Dit zal via kleurencodes op kamp duidelijk gemaakt worden.
Binnen uw bubbel zijn er geen beperkingen
• Na kamp wordt aanbevolen geen contact
met risicogroepen te hebben voor minimum 5 dagen.
• Wij voorzien de nodige dingen zoals mondmaskers, alcoholgel, handz
eep,… voor jouw kind.
• Meer info ivm met alle maatregelen die wij treffen, vind je terug op
https://chiro.be/corona/bivak

WIE MAG MEE OP KAMP?
• In principe mag iedereen mee op kamp, maar er zijn drie
uitzonderingen:
• ➜ Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft in de drie dagen voor
de start van het
• kamp mag niet mee.
• ➜ Wie samenwoont met een besmet persoon kan niet deelnemen
tijdens de opgeleg- de quarantaineperiode.
• ➜ Leden en leiding uit de risicogroep kunnen deelnemen als hun
ziekte door medi- catie onder controle is en als ouders het als veilig
inschatten om hun kind mee te sturen.

EVENTUELE VERSOEPELING
BUBBEL 1
SLOEBERS
(25 LEDEN)

SPEELCLUB
(25 LEDEN)

BUBBEL 2
RAKWI
(25 LEDEN)

TITO
(33 LEDEN)

KETI
(33 LEDEN)

Dit kan enkel als onderstaande voorwaarden in orde zijn:
• 60% van de 18+ gevaccineerd zijn
• Intensieve zorgen minder als 500 bedden telt.

ASPI
(33 LEDEN)

Wat verandert er op kamp?
• Iedereen blijft in zijn bubbel.
Elke bubbel dient 3m afstand te houden van een andere bubbel.
Sloebers + speelclubs + Rakwi’s = 1 bubbel
Tito + Keti’s = 1 bubbel
Aspi’s = 1 bubbel
• Elke bubbel heeft een eigen slaapruimte, een eigen speelruimte en
een eigen sanitair.
• Mogelijkheid tot verkorte kampen is er niet.

Wat als jouw kind ziek wordt op kamp?
• Merken we deze ziektesymptomen op?
Koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus of diarree
Dan halen we er een dokter bij.
De huisarts in de buurt is op de hoogte van ons kamp!
• Geen paniek. Jouw kind zal dezelfde zorgen als altijd krijgen.
• Als jouw kind ziek wordt op kamp, zal het jammer genoeg opgehaald
moeten worden. Het kamp stopt dan voor hem of haar.
In tussentijd zal het kind zich in de ‘quarantaine
tent’ moeten begeven.

ONLINE INSCHRIJVINGEN
• Helaas kunnen we dit jaar niet iedereen meenemen op kamp .
Daarom houden we een online-inschrijvingsmoment.
• Deze gaan door volgende week zaterdag 05/06/2020 vanaf 10:00. 
Op onze website www.chirookidoherzele.be zal er onder het tabblad ‘Kamp 2021’ een
inschrijvingsformulier verschijnen.
• Wanneer uw kind is ingeschreven voor het kamp, zal u een email ontvangen met
de betalinggegevens.
• Iedereen krijgt 1 week de tijd om de betaling inorde te brengen, zo niet wordt de
inschrijving geannuleerd.
• Kinderen die juist buiten het aantal leden in de bubbel vallen komen op de wachtlijst en
worden na eventuele versoepelingen gecontacteerd.
• Bij het selecteren van de bubbels wordt gekeken naar leden die chiro als eerste hobby
kozen.

