
Lieve Chirovrienden en ouders,  

Yes Yes Yes! Eindelijk, het kamp komt dichterbij. Binnenkort mogen jullie dus weer jullie bagage 

komen brengen zodat wij deze kunnen inladen. Zoals jullie kunnen lezen in ons kampboekje is dit 

op maandag 20/07 op de Chiro-parking. Dit jaar houden we uiteraard rekening met de Corona-

maatregelen en hebben we volgend plan uitgedokterd om alles vlot te laten verlopen…  

Om een overrompeling van enthousiaste kinderen en ouders te vermijden, worden de valiezen in 

verschillende shifts binnengebracht, dit van 15u tot 18u45. We vragen om de bagage van uw kind(eren) 

te brengen in de door ons opgegeven shift:  

Jullie worden verwacht tussen 16u30 en 17u15 op de parking van de Chiro in West-Vleteren. 

We vragen ook om niet met het volledige gezin te komen, maar dit te beperken tot een 2 à 3 tal 

personen per gezin. Op onderstaand plan kan je zien hoe wij te werk zullen gaan: de auto kan je parkeren 

aan de ene kant van de parking (zone 2), aan de andere kant kan je de valiezen afgeven die wij dan 

sorteren per bubbel (zone 1). Breng ook zeker de identiteitskaart/Kids-ID, de medische fiche, het strookje 

om toestemming te geven voor de foto’s. De terugbetalingsbrief voor het ziekenfonds kun je van ons 

verkrijgen.  

Dit jaar komen er heel wat extra zaken kijken bij het organiseren van ons kamp, we begrijpen dat het 

voor jullie niet altijd even duidelijk is. Neem zeker het kampboekje nog eens grondig door, daar kunnen 

jullie al heel wat informatie vinden. Daarnaast hebben wij met de leiding een filmpje gemaakt. In ons 

filmpje voorzien we extra uitleg, dit van het binnen brengen van de valiezen tot het reilen en zeilen op 

kamp in de bubbels. Dit filmpje kan je terugvinden op onze site: www.chirovleteren.be en op de 

facebookpagina, neem zeker een kijkje! Indien je nog met dringende vragen zit, kan je onze hoofdleider 

Jarne Vermeulen contacteren op het nummer: 0473 23 50 77.  

Voor het vervoer naar onze kampplek op 21 juli werken we als volgt: 

- Pimpel, Speelclub, Rakwi en Tito: De trein vertrekt vanuit het station in Poperinge om 14u08, 

jullie worden verwacht om 13u40 aan het station. (Pas op! Het uur is dus gewijzigd.) 

- Voor de Keti: Er wordt nog een aparte brief voorzien en tot bij jullie gebracht. 

- De Aspi’s gaan met de fiets naar Dessel en vertrekken op 20 juli.  

Voor de oudste afdeling (Tito en Keti) is het verplicht om een mondmasker te dragen op de trein, dus 

vergeet dit niet! Ook willen we jullie eraan herinneren dat wegens coronamaatregelen niet gegeten 

mag worden op de trein.  

Om het volk wat te beperken, vragen we dat er max. 2 personen per gezin komen om de kinderen te 

brengen. We vragen ook aan de ouders om een mondmasker te dragen en afstand te bewaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chirovleteren.be/


Op vrijdag 31 juli kunnen jullie de kinderen komen ophalen om 15u52 in het station in Poperinge, we 

komen allemaal met de trein naar huis. Ook hier vragen we om de maatregelen te respecteren (max 2 

personen, mondmasker, afstand bewaren…). Daarna mogen jullie de bagage komen afhalen op de 

parking van onze Chiro. Wij zullen zorgen voor een vlot verloop door te werken met een 

éénrichtingsverkeer op de parking, ook zullen we klaarstaan om de handen van de ouders en kinderen 

te ontsmetten.  

 

Verlangende groetjes van de leiding en tot maandag!  

 

 

In zone 1 zal de leiding opgesteld staan om de valiezen aan te 

nemen en de andere documenten te verzamelen.  

In zone 2 kan de auto worden geparkeerd.  

(Bekijk zeker eens ons filmpje met de bijbehorende instructies!)  

 

Grondplan parking 


