


SPEELCLUB

PALLIETERS
Dag lieve pallieters,
Wat was het toch voor een bizar chiro jaar. Om het toch mooi te kunnen afronden gaan we met 
driedubbel zoveel enthousiasme op kamp!
Wat gaan we allemaal doen op kamp? Wel, het kampthema dit jaar is Koning Arthur.  
Toevallig gaan we op kamp allemaal zaken doen waar koning Arthur en zijn ridders dol 
op zijn. Zoals knotsgekke spelletjes spelen, heel vuil worden en eens helemaal los gaan. 
Douchen onder de tuinslang, ja dat ook vindt Koning Arthur fantastisch. We gaan dansen,  
frietjes eten, genieten van de kampverhaaltjes en gezellig rond het kampvuur konkelfoezen. 
Verder gaan we op kamp dingen doen die thuis nooit zouden mogen,zoals met verf op een 
witte t-shirt spuiten (OMG) Jullie gaan de mogelijkheid krijgen om op onze casino avond 
heel veel geld te verdienen, maar het ook allemaal te verliezen. De pallieterleiding is niet  
verantwoordelijk voor de gemaakte schulden... Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin in!!  

Knuffels, 
Paulien, Noa, Hannes en Lode

Liefste Speelclubbers,

Ondanks dat we elkaar al een geruime tijd niet hebben kunnen zien trekken wij binnenkort samen op 
avontuur! Avontuur is misschien niet helemaal het goede woord... Het zal eerder een queeste zijn... 
Samen met jullie gaan wij op zoek naar Koning Arthur, Merlijn de tovenaar, het zwaard Excalibur en 
de heilige graal. Jullie zullen je waarschijnlijk al bedenken dat dit geen gemakkelijke opdracht zal 
zijn en dat klopt ook! Onderweg zullen we onze weg moeten vinden door donkere bossen waar in de  
schaduwen angstaanjagende wezens op de loer liggen, we zullen woelige wateren moeten trotseren 
en ons niet laten verleiden door de listige sirene, we zullen verscholen grotten moeten betreden om 
hun geheimen te ontdekken, we zullen moeten strijden tegen draken en driekoppige monsters,... Maar 
wees niet bang lieve Speelclub wij weten dat we op jullie kunnen rekenen! Doorheen het jaar hebben 
jullie stuk voor stuk jullie moed, kracht, intelligentie, listigheid, creativiteit, doorzettingsvermogen, lust en  
Chiro-mentaliteit laten zien. Jullie hebben aan jullie leiding bewezen waardige ridders en jonkvrou-
wen te zijn. Jullie hebben ons getoond nergens van terug te deinzen, al is voor sommigen onder jullie 
het donker toch nog een beetje angstaanjagend ;). Jullie leiding heeft al gezien dat wij samen het 
perfecte leger zijn om deze queeste tot een goed einde te brengen! Stoere Speelclub via deze weg 
willen wij jullie plechtig vragen om jullie harnassen en schilden op te blinken, jullie stapschoenen af 
te stoffen, jullie rugzakken uit de kast te halen en jullie zwaarden op te richtten en mee te komen op 
deze legendarische queeste! Onderweg zullen we ontelbare herinneringen maken die we nog lang 
samen kunnen delen, we zullen meer dan ooit een hechte vriendschapsband smeden en wij zullen 
geschiedenis schrijven! Ben jij klaar om een echte ridder, jonkvrouw, schildknaap of zelfs koning/
konining te worden twijfel dan niet langer en sluit je aan bij de schildorde van de Speelclub! Voor 
we op queeste vertrekken zullen jullie door de beste leermeesters klaargestoomd worden voor deze 
moeilijke tocht vol geheimen en verrassingen! Wij zullen geen man/vrouw achterlaten want samen 
uit samen thuis zal ons motto worden. We zullen vriendschap en samenhorigheid uitstralen en onze 
tegenstanders zullen reeds bij het horen van onze namen daveren op hun benen. Met knikkende 
knieën en trillende stembanden zullen ze op ons wachten! Ben jij klaar om deel te nemen aan de 
queeste van je leven? Meld je dan bij vertrek aan op ons hoofdkwartier!



TITO’S

Lieve Rakwi’s,
Toen jullie leiding overlaatst samen over de markt wandelde, viel ons oog plotseling op iets bij-
zonders: een aambeeld met daarin een prachtig zwaard. We keken elkaar vol verstomming aan. 
We hadden het allemaal onmiddellijk herkend als Excalibur. De legende zei immers dat wie dit 
zwaard uit de steen kon trekken, de rechtmatige koning was van Camelot. We gooiden meteen onze 
schouders los en begonnen onze spieren op te warmen. Jaren van touwtje trek, Dikke Bertha, en 
Beasty Boys hadden ons op dit moment voorbereid. Een voor een waagden we onze kans aan het 
aambeeld. Maar helaas: na veel geduw, getrek en gesleur moesten we vaststellen dat jammer ge-
noeg niemand van ons de rechtmatige koning van Camelot bleek te zijn. Op dat moment kwam een 
stoere jongeman uit het publiek naar voren gestapt. Nadat hij zich voorstelde als Arthur ging hij voor 
de steen staan. In één vloeiende beweging, trok Arthur het zwaard uit de steen! Onmiddellijk vielen 
wij op onze knieën voor Koning Arthur. Als dank voor onze hulp (door ons gesleur zat het zwaard 
natuurlijk al wat los) nodigde de koning ons uit in zijn kasteel. Het is daarom dat wij met veel plezier 
dan ook kunnen aankondigen dat ons kamp dit jaar zal doorgaan in het koninkrijk van koning Arthur! 
Het wordt een kamp vol hevige spelen, vettige spelen, balspelen, gezelschapsspelen, avondspelen, 
waterspelen, pleinspelen, bosspelen en uiteraard ook lekker eten om ons de energie te geven voor 
al dat gespeel! Kortom: het wordt weer eens een episch kamp om nooit te vergeten!
Groetjes en tot snel, Cato, Thuur, Paulien, Rick, Tijl en Floris

Gegroet lieve tito’s, 
Volgens ons mogen we zeggen dat het toch wel één van de vreemdste Chirojaren tot nog toe is  

geweest. Door het Coronavirus hebben we elkaar jammer maar helaas weinig gezien! Zo mochten 
we vanaf maart elkaar niet meer zien tijdens onze wekelijkse zondagse afspraakjes! Het enige wat 

we konden doen om het gemis dragelijker te maken was alleen in uw kot zitten MET je chirokledij 
aan! We hadden nog zoveel leuke activiteiten gepland en nog zoveel leuke momenten kunnen 

beleven. Maar door de hele tijd te denken aan wat we nog konden doen, verliezen we alles wat we 
dit jaar al hebben gedaan een beetje uit oog! We zullen het voor jullie nog eens op een rijtje zetten, 

zodat jullie er toch aan kunnen terugdenken!
• Vuile etensresten en verfspelen

• Een maïsdoolhof betreden
• De Sint op bezoek krijgen

• Op weekend geweest in onze eigen chirolokalen
• Onze eigen leiding zijn ‘begrafenis’ in elkaar steken 

 
Elke zondag was sowieso een feest met de tito’s. En die feestjes worden 1 groot super feest op 

kamp! We gaan hopelijk de strijd aan tegen het coronavirus. De eerste dag is die nog fris maar na 
een paar dagen… Wel bereid jullie voor en begin alle spieren in uw lijf al maar te trainen! Wij gaan 

er samen met jullie een onvergetelijk kamp van maken en wat we allemaal gaan doen is 1 grote 
verrassing! 

 
XOXO Arne, Monja, Vincent, Charlotte, Kato en Katrijn

RAKWI’S



KETI’S

Eerst wouden we jullie graag vertellen wat voor een fantastische beesten vleermuizen wel niet zijn. 
We wouden vertellen dat ze superkrachten hebben zoals echolocatie en bovendien ook nog eens 
zeer lekker zijn in de soep. Maar wegens de recente commotie die er is ontstaan rondom het diertje 
in de media hadden we besloten een waardige vervanger te zoeken. We wisten dat de opgave die 
we onszelf gegeven hadden niet makkelijk zou zijn en niet onderschat mocht worden. Het gevolg 
van onze beslissing was een zeer intensief, tijdrovend en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. 
Uren, dagen en zelfs weken gingen voorbij en stilaan begonnen we te vrezen dat we nooit een  
waardige opvolger zouden vinden. Tot plots, vlak voor we de moed verloren vonden we het  
ideale alternatief voor de vleermuis. We waren erin geslaagd een meer dan waardige vervanger te  
vinden, een zangvogel meerbepaald de zwaluw. Er zijn vele verschillende soorten zwaluwen (bv 
een Afrikaanse of een Europese zwaluw), maar welke we prefereren daar zijn we nog niet uit.  
Uiteraard hebben we de zwaluw niet enkel gekozen omwille van zijn mooie blauwe kleur. Nee, we 
hebben de zwaluw gekozen omwille van de gelijkenissen met de Keti’s. Zo is een zwaluw namelijk 
een heel sociaal wezen en kwettert het voortdurend, net zoals jullie dus eigenlijk. Verder kenmerkt 
het beestje zich door zijn snelle slaan van zijn vleugels en zou het geluk brengen. Zo zou daar waar 
een zwaluw zich nestelt voorspoed heersen en de bliksem niet inslaan. Wisten jullie trouwens dat 
een ongeladen zwaluw 39km per uur vliegt?

Liefste schatjes en patatjes
Jullie hoogtepunt en ons dieptepunt van het jaar is weer aangebroken, het chirokamp. Indien we 
onze vriendschappen niet op het buitenlands kamp hebben kunnen vereeuwigen zal dit kamp de 
uitgelezen kans worden om dit te realiseren. Omdat we samenhorigheid toch als een core priority 
voorop stellen willen we op een alternatieve manier ons richting kamp begeven. Naast veel chillen 
in zelfgesjorde zetels gaan we dit kamp zeker en vast nog momenten beleven die jullie als je zo 
oud bent als ons nog vele jaren gaat kunnen voort verhalen. Zoals jullie weten zal er dit kamp ook 
een zekere twist komen omwille van ons rode draad spel doorheen het jaar. Hoe meer punten hoe 
aangenamer het kamp zal worden dat is een zekerheid. De aspi leiding kan dus al in ieder geval niet 
wachten om jullie, onze patatjes, terug te zien en ons grootste avontuur van het chirojaar te beleven. 
Nog even volhouden en we zien elkaar snel weer. 
Veel knuffels de aspi leiding!!

ASPIRANTEN



PRAKTISCHE RICHTLIJNEN KAMP 2020

KAMPPLAATS
Kamp-Bivakboerderij-Greijmans
Smulderslaan 23
5712 PN Someren-Heide 
(Nederland - Ongeveer 1u15 rijden)

KAMPVERVOER
Elk lid komt op het aangeduide tijdstip, probeer dit zo exact mogelijk te doen, ook wanneer er 
meerdere leden zijn binnen 1 gezin. Ouders mogen de kampplaats niet betreden. De leiding vangt 
jullie kinderen op bij de Kiss en Ride waar ook de gezondheidscheck zal gebeuren. Het is dus 
belangrijk dat jullie zoon/dochter zijn bagage zelf kan dragen.

KAMPDATA
Woensdag 22 juli: 
Aankomst op de kampplaats:
Keti’s en Aspiranten om 09u00
Tito’s om 10u30
Rakwi’s om 12u00

Vrijdag 24 juli:
Aankomst op de kampplaats: 
Pallieters en Speelclub om 10u30 

Donderdag 30 juli:
Vertrek van de kampplaats:
Pallieters en Speelclub om 13u00 
Rakwi’s om 14u30  
Tito’s om 16u 
Keti’s en Aspiranten om 17u30

INSCHRIJVINGEN
De kampinschrijvingen gebeuren digitaal dit jaar via een formulier. 
Dit formulier vult u per kind in. De inschrijving is pas compleet als het 
kampgeld betaald is.

Inschrijvingsformulier:
https://forms.gle/DZUxzEFFyry6QHSdA

https://forms.gle/DZUxzEFFyry6QHSdA 
https://forms.gle/DZUxzEFFyry6QHSdA 


KAMPPRIJS
Onze Pallieters en Speelclub betalen €90.
De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s betalen €125.
Elke jongere broer en/of zus krijgt een korting van €10.
De personen die een UiTPAS hebben met kansentarief betalen slechts 20% van de kampprijs.

Dit geld dient VOOR 12 juli op rekeningnummer: BE76 7310 2886 9595 van Chiro Lier gestort te 
worden met vermelding van de naam en afdeling van je kind.

Voor eventuele vragen of problemen over het kampgeld kan u steeds terecht bij Emiel Schepkens 
via 0471 68 70 33 of emiel.schepkens@hotmail.com of eigen afdelingsleiding.

MEDISCHE FICHE
Zoals elk jaar is het van groot belang dat er van elk lid een volledig en correct ingevulde medische fiche 
is. Aan de hand van deze fiche kunnen we snel en doelgericht handelen en kan de behandelende arts 
een juiste vaststelling en/of ingreep doen bij een ongelukje, allergische reactie, ...
De ingevulde medische fiche dient voor 12 juli gemaild te worden naar eigen afdelingsleiding.  
(https://www.chirolier.be/contact) na de inschrijving. De 2 klevers van het ziekenfonds en de identitei-
tskaart worden door uw kind bij aankomst op de kampplaats overhandigd aan de leiding. Omdat we 
dit jaar op kamp gaan in Nederland moet je ook nog een “reis naar het buitenland” aanvragen in het 
stadskantoor. Als verantwoordelijke volstaat het om één van de eigen afdelingsleiding door te geven. 
Deze mail je door samen met de medische fiche. We raden ook aan om een Europese ziekteverzeker-
ingskaart aan te vragen.

TERUGBETALINGEN
Terugbetaling ziekenfonds:
Het kampgeld wordt door sommige ziekenfondsen gedeeltelijk terugbetaald. Overhandig ons het 
document van uw ziekenfonds en wij zullen dit achteraf invullen en voorzien van een stempel.

Fiscaal aftrekbaar:
Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, kan u het kampgeld fiscaal aftrekken op uw belastingaangifte. 
Nadat het nieuwsbericht op de chirowebsite is geplaatst kan u dit formulier rechtstreeks downloaden. 

 

mailto:%20emiel.schepkens%40hotmail.com?subject=
https://www.chirolier.be/contact


MEENEMEN OP KAMP
SPELEN
Minimum 5 korte broeken,  
voldoende T-shirts, voor elke dag een proper onderbroek en een paar kousen (reserve), warme 
kledij zoals trui, lange broek. Goede regenjas, 2 paar sport- en spelschoenen, pantoffels en goede 
stapschoenen. Zwemkledij voor waterspelen en een badhanddoek. Extra warme kledij wordt 
aangeraden omdat het meer buitenspel gaat worden dan binnenspel.

SLAPEN
Iedereen neemt ook een slaapzak, kussen, pyjama, zaklamp en troeteldier mee.
Pallieters en Speelclub slapen binnen in een bed. Ze nemen hiervoor een overtrek mee. 
Andere groepen slapen op een veldbed of matje. Leden vanaf 18 jaar nemen een eigen tentje mee.

ETEN
Gamellen (2stuks verplicht!), drinkbeker, eigen bestek en minimum 4 keukenhanddoeken  
(https://www.youtube.com/watch?v=siDguoUQ5Rw). Alles verplicht voorzien van uw naam! 

WASSEN
Minimum 3 handdoeken, 3 washandjes en een badhanddoek, een toiletzak met: zeep, shampoo, 
beker, tandenborstel en tandpasta, kam en eventueel scheergerief en maandverband of aanver-
wante. Let erop dat deze niet kunnen doorgegeven worden tussen broer/zus, tenzij binnen dezelfde 
bubbel.

ALLERLEI
Drinkbus, linnen zak voor vuile was, wasspelden, zaklamp, rugzak voor op tocht, papieren zak-
doeken (geen stoffen), postkaarten, postzegels, adressenlijst (vooral de jongsten!), briefpapier, 
schrijfgerief, leesmateriaal, zonnecrème en zonnebril, petje voor de zon, handgel en vooral je goed 
humeur. Mondmaskers worden voorzien door de Chiro. Dit jaar zullen we geen eigen postkaarten 
voorzien.

OPGELET!
Aan de ouders van Pallieters en Speelclub vragen we om per dag een zakje met kleding te voorzien. 
Al de post die binnenkomt laten we 3 dagen in quarantaine, dus stuur op tijd een brief.
Iedereen neemt zijn identiteitskaart of Kids-ID mee. We doen ons uniform aan bij vertrek!

https://www.youtube.com/watch?v=siDguoUQ5Rw


KAMPAFSPRAKEN
De belangrijkste afspraken geven we je hier mee, 
de rest krijg je op kamp nog te zien of te horen.

UNIFORM
We vertrekken op kamp in piekfijn uniform. Het uniform wordt verder gedragen tijdens de formaties, 
de tochten en de misviering. Voor Pallieters en Speelclub is het nog niet nodig om een uniform aan 
te schaffen - een rode t-shirt en beige korte broek kan eventueel als vervanging dienen.

ORDE & RESPECT
We hebben respect voor al het materiaal, de kampplaats en haar accommodatie, voor anderen en 
voor de natuur.  We laten alles steeds ordelijk achter en leggen alles netjes terug op zijn plaats. 
We luisteren aandachtig naar de leiding als zij iets te zeggen hebben. Dit voor onze veiligheid en 
uit respect. De leiding en VB’s zijn er in de eerste plaats om jullie een onvergetelijk kamp te doen 
beleven. Maar zij hebben ook oog voor zaken die je als lid al eens uit het oog verliest zoals veilig-
heid, orde en afspraken.

ALCOHOL & ROKEN
Op kamp geldt er een algemeen rookverbod, ook het drinken van alcoholische dranken wordt niet 
toegestaan.

WAT LATEN WE THUIS
We brengen geen elektrische toestellen mee zoals: Gsm’s, mp3-spelers, i-pod’s, radio’s, comput-
erspelletjes... Ook messen, dolken, pepperspray en andere gevaarlijke voorwerpen laten we zeker 
thuis.

SNOEP OP KAMP
Snoep hoort niet thuis op een kamp, ook als het wordt meegebracht om uit te delen of opgestuurd 
wordt met de post. Op kamp leven we anders dan we thuis misschien gewoon zijn en hebben we 
zeker aandacht voor de eenvoudige zaken in het leven om deze zo beter te leren appreciëren. In-
dien de leiding snoep aantreft zullen ze dit met veel plezier in beslag nemen.  Als je wilt trakteren 
omdat je op kamp verjaart, maken we natuurlijk graag een uitzondering. Laat dit zeker op voorhand 
weten aan de leiding.



CORONA MAATREGELEN
DEELNEMERSVOORWAARDEN
Deze check is een Nederlandse richtlijn die we verplicht zijn te volgen en zal bij aankomst gedaan 
worden door de leiding. Wanneer één van de vragen met JA wordt beantwoord, mag de begeleider 
of deelnemer niet deelnemen aan het kamp.

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak?

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 

7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog 
klachten had?

5. Ben je in quarantaine 

Als iemand niet mee mag op kamp, is dat geen gemakkelijke beslissing. Toch is dat echt een
belangrijke regel. Niet alleen wegens een mogelijke verspreiding van het coronavirus, maar ook 
omdat ziektesymptomen wijzen op een verzwakt immuunsysteem, waardoor je dus vatbaarder bent 
voor besmetting.

BUBBELS
In navolging van Chiro Nationaal en voor onze veiligheid zal het kamp opgedeeld worden in kamp-
bubbels. Binnen de bubbels is er geen afstand tussen de leden. Leiding moet afstand houden bij het 
contact met leden vanaf tito, behalve bij bewegingsactiviteiten.

ZIEKE LEDEN EN LEIDING BLIJVEN THUIS
Wie ziek is of in de drie dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus,
koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Deze lijst vind je ook in bijlage.
Bij twijfel raadpleeg je huisarts. Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft
het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We
rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed
op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de
voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in dat van uw kind.

WORDT ER IEMAND ZIEK OP KAMP?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat opgesteld is door de jeug-
dsector en overheid. Zieke leden moeten zo snel mogelijk opgehaald worden. We vragen dus aan 
ouders om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.

ZIEKTESYMPTONEN NA HET KAMP  
Indien u kind binnen de 14 dagen na het kamp symptonen vertoont van corona, raadpleeg zo snel 
mogelijk een dokter. Indien corona wordt vastgesteld dient u zo snel mogelijk ons te contacteren! 
Zo kunnen wij onze volgende stappen ondernemen en andere ouders contacteren. De naam van u 
kind zal hierbij uiteraard anoniem blijven.



Experts raden aan om na het kamp minstens 
een week niet in contact te komen met andere 
mensen, zeker niet als die mensen een risicopro-
fiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speel-
plein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten. We zijn 
verplicht om op kamp een logboek per bubbel bij te houden met activiteiten en contacten. Dit 
houden we 1 maand bij na het kamp. Dit in verband met mogelijke contactopsporingen.

RISICOGROEPEN
Behoort je kind tot één van de risicogroepen dan is een doktersattest noodzakelijk om te mogen 
deelnemen aan het kamp.. Dit voeg je bij bij deze fiche. Ouders zijn verantwoordelijk voor het 
meesturen van hun kind op kamp. 

ALLERLEI 
De afgelopen jaren zijn we reeds geplaagd geweest door luizen, die konden we nog net 
de baas. Dit jaar kunnen we ons echter geen luizen permitteren door de vele regels die we 
moeten naleven vanwege covid-19. Gelieve u kind voor het kamp te controleren op luizen 
en neten. Bij vaststelling van luizen zullen we dan ook vragen om uw kind onmiddellijk op te 
halen. 

INFOMOMENTEN
Als je na het lezen van dit kampkrantje nog extra vragen heb, zijn er nog 2 online infomomenten

Woensdag 1 juli om 20u : https://zoom.us/j/96009835505?pwd=TkorTWtiWUFHL0owQnkvMis2dCs3QT09

Donderdag 2 juli om 20u : https://zoom.us/j/95968858436?pwd=S0xXUVYyRWxLUUx4N0FyTE4rMzZqUT09

CONTACTINFO
Bij dringende vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met 
Groepsleiding: 

• Vincent (0499 74 02 35 ; cool.vincent@hotmail.com )
• Paulien (0479 06 21 99 ; paulien.brouckaert@hotmail.com )
• Emiel (0471 68 70 33 ; emiel.schepkens@hotmail.com ) 

VB’s: 

• Brigitte (0496 36 49 43 ; brigitte.de.doncker@skynet.be )
• Koen (0479 99 00 08 ; koen.van.weert@telenet.be )

Alvast bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!
Hopelijk tot op kamp!
 
De leiding van Chiro St-Gummarus en H.Hart

DISCLAIMER: Huidige corona maatregelen kunnen nog steeds aangepast worden. Omdat we op kamp gaan in  
Nederland moeten we zowel hun regels als de Belgische regels volgen.

Nederland: https://wegaanopzomerkamp.nl/  België: https://chiro.be/corona

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7cc7b59c77e24b43b0c0834716a2bc6e%40thread.tacv2/DONDERDAG%25202%2520JULI?groupId=4ed2b69b-846b-44b0-be66-5f76a31e8ef1&tenantId=b6e080ea-adb9-4c79-9303-6dcf826fb854 
mailto:cool.vincent%40hotmail.com?subject=
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Hieronder vindt u het stappenplan van België, we vergelijken deze met het stappenplan van  
Nederland. We volgen de meest strenge regels van beide landen.






