
Beste leden en ouders, 

Zoals jullie allemaal ongetwijfeld al weten hebben we het groen licht gekregen van de veiligheidsraad 
en mogen we deze zomer op kamp! Dit zal uiteraard geen kamp als andere jaren worden, en de leiding 
is afgelopen weken al druk bezig geweest met vergaderen over hoe we het kamp zo goed mogelijk 
gaan laten verlopen.  

We baseren ons bij al onze beslissingen op de richtlijnen van Chirojeugd Vlaanderen die ze in overleg 
met de jeugdsector en virologen hebben vastgelegd. Ook volgen we de infobrochure van de 
Ambrassade.  

Samen met deze brief komt de inschrijvingslink online die op facebook en op de site zal te vinden zijn. 
Vanaf je ingeschreven bent krijg je zo snel mogelijk een mail met het kampboekje en ons infoboekje 
met de specifieke maatregelen. Lees deze zeker goed door zodat je weet wat mee te nemen en wat te 
verwachten van een corona-proof kamp! 

Zoals jullie misschien al gelezen hebben in het Vergeet-Me-Nietje zal het kamp dit jaar 2 dagen korter 
zijn dan anders. Dit is om de opzet en afbraak zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Voor speelclub, 
rakwi’s, tito’s en keti’s is het kamp dus van 12 tot 20 juli. De ribbels komen zoals andere jaren achter 
de 14de, en keren samen met de rest op 20 juli terug. De aspi’s gaan ook naar huis op 20 juli, en over 
hun vertrek zal de aspileiding zo snel mogelijk meer duidelijkheid scheppen. 

De kampen moeten verlopen in bubbels van maximum 50 man, dus zullen wij ook ons kamp moeten 
opsplitsen. De kampplaats is groot genoeg om meerdere bubbels samen te zetten, dus dat is geen 
probleem. Onze bubbels zijn ingedeeld als volgt:  

• Bubbel 1: ribbels, speelclub en keti’s 
• Bubbel 2: rakwi’s, tito’s en aspi’s 
• Bubbel 3: kookploeg en vb’s 

Deze bubbels zullen gedurende het hele kamp volledig gescheiden blijven, hoe dit precies in zijn 
werking zal gaan zal te lezen zijn in het infoboekje bij inschrijving.  

We vragen zo snel mogelijk in te schrijven, zodat we zo snel mogelijk weten met hoeveel we op kamp 
zullen zijn. De inschrijvingslink zal beschikbaar zijn tot vrijdag 12 juni 23u59.  

Op de site zal alle informatie over onze maatregelen te vinden zijn, samen met vaak gestelde vragen. 
Check deze dus zeker regelmatig. Aarzel absoluut niet om nog vragen te stellen, vragen over kamp 
specifiek mogen gemaild worden naar kampleiding@chirowaww.be en algemenere vragen over de 
maatregelen mogen gemaild worden naar groepsleiding@chirowaww.be.  

Gsm kampleiding: 0472 65 98 04 

Gsm groepsleiding: 0470 25 50 61 

We hopen dat we jullie allemaal kunnen verwelkomen in Wezemaal deze zomer!!! Het zal een uniek 
kamp worden, maar daarom zeker niet minder leuk.  

Lieve en enthousiaste groetjes, 

De kampleiding. 

Julie Lanssens en Lucas Le Comte. 


