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Dag ouder 

Ondanks dat positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn. 
 

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 
 
 

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf 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 kan je vinden op  de  website van 
Chirojeugd Vlaanderen. 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 die van uw kind. 

GOED OM TE WETEN 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. 
Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en 
verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst 
met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  jullie 
ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis 
verdienen. 

 
 
 
 
 

 
DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR! 



 
 

2. Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en de 
overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschik- 
baar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. 

 
 

 

3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in 2  bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel 
leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de 
verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte 
momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet 
anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken 
dus een soort minikampjes in ons kamp. 

 
Zo zullen onze bubbels eruitzien: 
 
Bubbel 1: kookploeg, pinkels, speelclubs, kwiks en hun leiding 
Bubbel 2: tippers, asti’s en hun leiding 

 

 

 

4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, 
papieren handdoeken, handschoenen, … We  vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

• Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel. 

• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 

• Eventueel handgel en handcrème  

• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 

• … 

OPGELET: 

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijds-
genoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen 
hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld 
niet toegelaten. 



  PRAKTISCHE INFO  
 

 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, 
zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – 
bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee 
activiteiten. 

 
Kinderen afzetten en ophalen en bagage binnenbrengen gebeuren als volgt: 
 
→ zie hutsepotje 
 
Enkele praktische zaken op een rijtje: 
 
- Er is dit jaar GEEN bezoekdag 
- Pinkels en speelclubs gaan 7 dagen op kamp (van 11 tot 18 juli) 
- Kwiks tippers en asti’s gaan 10 dagen op kamp (van 11 tot 21 juli) 

 

 
Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de leiding van je 

dochter (contactgegevens: zie hutsepotje). 

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van! 

Hopelijk tot op zomerkamp 

Speelse Chirogroet 

De leiding van Chiro Lombeek meisjes 
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- 10 juli niet kunnen slapen omdat je té veel zin hebt om te 
vertrekken! 

- De oudste kleren van onderaan in de kast bovenhalen. 
- Allerlei remedies zoeken om de muggen weg te houden.  
- Genieten van de kampdans, zelfs na 10 dagen. 
- Het eten van de kookploeg stiekem lekkerder vinden dan dat van 

mama. 
- Na de tiende keer “oké nu gaan we écht slapen” toch nog een 

verhaaltje vertellen. 
- Jezelf kunnen ruiken op dag 9… 
- Een traantje wegpinken bij bezinning en aan het kampvuur. 
- Versteld staan dat het zo snel voorbij vliegt. 
- …Al uitkijken naar het volgende kamp… 
- PLEZIER MAKEN VAN 11 tot 18 of 21 JULI 
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Een tijdje geleden opende in ons dorp de 

Willy Wonka chocoladefabriek. De fabriek 

was heel mysterieus, niemand mocht er ooit 

binnenkomen. Op een dag verkondigde Willy 

Wonka dat er vijf kinderen naar zijn 

fabriek mochten komen. Het enige wat je 

moest doen, was een chocoladereep kopen 

en hopen dat er een gouden ticket in zat. 

Kinderen over de hele wereld kochten 

honderden repen chocolade in de hoop een 

ticket te vinden. Want wie wil nu geen kijkje 

nemen in de wondere wereld van snoep en 

chocolade? Uiteindelijk vonden Violet, 

Joris, Veruca, Casper en Sjakie een gouden 

ticket. Zijn jullie ook zo benieuwd hoe de 

rondleiding met de extravagante meneer 

Wonka zal verlopen? Het wordt vast een 

heus avontuur… 
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Sjakie stevens 

Sjakie is een arm jongetje. Hij woont samen 

met zijn ouders en zijn vier grootouders in 

een klein huisje. Het enige inkomen dat de familie 

van zeven heeft, komt van de vader,  

die dopjes op tandpastatubes draait in een fabriek.  

 

 

 

opa Jakob 

Hij is een van de vier grootouders van Charlie. Hij vertelt Sjakie het 

verhaal over de chocoladefabriek van Willy Wonka en zijn 

mysterieuze werknemers. Opa Jakob ligt hele dagen ziek in bed tot 

op een dag… 

 

 

 

 

 

Willy Wonka 

Willy Wonka staat bekend als de beste producent ter wereld 

van chocola en ander snoepgoed. Hij heeft dingen 

uitgevonden die nog nooit door iemand zijn bedacht. Enkele 

voorbeelden zijn ijs dat nooit smelt of kauwgom die nooit zijn 

smaak verliest. Zijn fabriek is echter gehuld in mysteries. 
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                    Oempa Loempa’s     
       

       

    

 

 

 

 

 

 

 

Violet Beauderest     

Dit Sportief meisje kauwt voortdurend op haar kauwgom. Ook is ze 

competitief, ze hield een wedstrijd kauwgomkauwen met haar vriendin 

Cornelia Prinsetatel, waarbij ze het record kauwgum kauwen wist te 

breken. Ze is arrogant en egocentrisch en geobsedeerd door het 

winnen van welke wedstrijd dan ook.    

        

 

 

 

 

    Joris Teevee  

    

 

 

 

 

 

 

 

Willy Wonka heeft een speciaal volkje in dienst, de 

Oempa  Loempa's. Ze werken in Willy Wonka’s 

fabriek in ruil voor  cacaobonen en permanent 

onderdak in de fabriek. Willy Wonka ontmoette dit 

volkje terwijl hij in Loempa-land op zoek was naar 

nieuwe ideeën voor zijn chocolade.  

Joris is een zeer slimme jongen die verslaafd 

is aan gamen en televisiekijken, dit doet hij 

dag en nacht. Hij is agressief en gewelddadig 

door al het geweld dat hij bij het gamen en 

televisiekijken te zien krijgt. Joris denkt 

daarnaast ook dat hij het altijd beter weet, 

hij heeft voor alles een wetenschappelijke 

verklaring.  
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Veruca peper  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       Casper Slok 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 gouden tickets (vertellers) 

Deze twee gouden tickets zullen 

jullie het verhaal over Sjakie 

vertellen en jullie meenemen naar 

de fabriek van Willy Wonka! 

 

     

      

 

 

 

Veruca is een uiterst verwend en ondankbaar 

meisje dat alles, maar dan echt alles, krijgt wat 

ze wil van haar rijke vader.  

Casper is een jongen die alleen maar aan eten en 

snoepen denkt en daardoor moddervet is 

geworden. 
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Pinkels: Oempa loempia’s 

Oempa-Loempa’s zijn de enige mensjes die in Willy Wonka’s 

chocoladefabriek mogen werken. Ze zijn trouwe harde werkers die betaald 

worden met cacaobonen, hun lievelingseten. Ze zijn klein, hebben een rood 

latex pakje aan met wit en zwarte details. Ze dragen een strakke dot en 

hebben een grote, rode hoofdtelefoon met antenne.  

Evaluatievoorwerp: zelfbruiner (geen echte!)   

 

 

Speelclubs: Sjakie, goeie gast aa skaan 

Sjakie is een lieve, arme jongen, die net als enkele 

andere kinderen een gouden ticket voor een rondleiding 

in de chocoladefabriek vindt. Hij draagt een hemdje met 

daarover een dikke wollen (kerst)trui en een 

eenvoudige, sobere lange broek.  

Evaluatievoorwerp: gouden ticket  

 

 

Kwiks: Willy wonka ga je mee?  

Willy Wonka is de mysterieuze, extravagante eigenaar van de 

Wonkachocoladefabriek. Hij is de uitvinder van allerlei soorten 

snoep en chocolade zoals ijs dat nooit smelt. Hij draag een lang 

bordeaux jasje, leren handschoenen en is voor de rest ouderwets 

en zwart gekleed. Hij draagt een hoge hoed en heeft ook altijd een 

staf bij zich.  

Evaluatievoorwerp: hoge hoed  
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Tippers: Broin, wit of zwet, chocolat na men het! 

De Willy Wonka chocoladerepen zijn het bekendste en 

bestverkochte product van Wonka’s chocoladefabriek. 

Sjakie kan zijn gouden toegangsticket bemachtigen door met 

zijn laatste beetje geld een reep te kopen.  

Wonka repen zijn chocoladerepen verpakt in een 

Wonkapapiertje. Slechts vijf bevatten een gouden ticket! 

 

Evaluatievoorwerp: Cacaobonen 

 

 

 

Asti’s: De lolly valt niet ver van de boom  

De fabriek van Willy Wonka lijkt wel op luilekkerland. Willy Wonka liet een volledig eetbaar 

landschap aanleggen met rivieren van chocolade, snoepgras,… Maar vooral de bomen, 

gemaakt van lolly’s, zijn echte eye-catchers!  

De snoepbomen bestaan volledig uit snoep in alle verschillende 

vormen, kleuren en maten.  

 

Evaluatievoorwerp: Een lolly  
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Aangezien nog niet iedereen op de hoogte is van wat een kamp juist inhoudt, volgt hier nog 

wat extra informatie. 

Leidster, hoe ziet een dag op kamp eruit?  

Wij hebben bijna elke dag een vaste planning die wij volgen. Deze ziet er als volgt uit:  

7u30 Kookploeg staat op 

8u00 Leiding en leden staan op  

8u30 Opening en ontbijt 

9u15 Start diensten  

10u00 Activiteit 1 

12u00 Middageten 

13u00 Platte rust 

14u00 Activiteit 2 

16u00 Vieruurtje 

16u30 Activiteit 3 

18u45 Sluiting en avondeten 

20u00 Pinkels gaan slapen 

20u30 Speelclubs gaan slapen  

21u00 Kwiks gaan slapen 

21u30 Tippers gaan slapen 

22u00 Asti’s gaan slapen 

 

Leidster, wat zijn dat diensten?  

Diensten zijn bepaalde taakjes zoals de afwas, aardappelen schillen, de wc’s en kommetjes 

proper maken, de tenten en kamers vegen en het terrein proper maken. Iedereen krijgt in 

het begin van het kamp een armbandje met parels. Elke kleur parel staat voor een bepaalde 

dienst.  

Leidster, wat is dat platte rust?  

Platte rust is nodig om iedereen te laten bekomen van de voormiddag en het middagmaal, 

zodat we er weer tegenaan kunnen gaan in de namiddag. De platte rust duurt een uur: 

iedereen ligt eerst een halfuur plat en mag daarna nog een halfuur lezen, schrijven... Dit is 

dus ook het ideale moment om kaartjes te schrijven naar mama en papa, oma en opa... of de 

kaartjes die je gekregen hebt nog eens te lezen. (Postkaarten zullen de kindjes op kamp zelf 

kunnen kopen, geef hen hiervoor dus apart geld mee en reken dit niet bij het zakgeld.)  

Leidster, wat eten wij zoal op kamp?  

Wij bieden jullie kindjes het lekkerste eten aan op kamp, gemaakt door onze geweldige 

kookploeg! Enkele voorbeelden hiervan zijn: stoofvlees met frietjes, kip met appelmoes, 

gebakken patatjes met spekjes en rauwe groentjes...  
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Naast de gewone dagen zijn er ook nog een paar speciale dagen...  

Leidster, wat is dat Dwergen en Reuzen?  

Dit is een dag waar de jongste 3 groepen samenspelen en de 2 oudste groepen samenspelen. 

Zo leren we elkaar nog beter kennen! 

Leidster, wat is dat juist kampvuur?  

Op de allerlaatste dag van het kamp, 20 juli dus, bereiden wij ons voor op een groot 

kampvuur. De oudste groepen steken dan een optreden in elkaar die ze ’s avonds aan de 

hele Chiro tonen. Een knaller van een afsluiter dus!  

Niet getreurd! De jongste groepen krijgen op 17 juli ook een klein kampvuurtje! 

Wij hopen dat jullie hierdoor ten volste vertrouwen hebben in de leidingsploeg. Jullie 

kinderen zijn niet enkel in de handen van de leiding, maar ook in die van de kookploeg. Zij 

worden verder in het kamphutsepotje voorgesteld.  
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Aller, aller, allerliefste pinkeltjes,  

 

We hebben lang gewacht op een antwoord op onze vraag:  

“Grote meneren die het land besturen, mogen wij nu op kamp gaan?”  

En nu kunnen we, eindelijk, vol vreugde zeggen: “het kamp is in zicht!!”  

 

Op kamp gaan is wat de leidsters de leukste 7 dagen van het jaar noemen. 7 dagen spelen, zonnen, 

lachen, springen, zingen, roepen… en nog zo veel meer! 

Wij zijn al het hele jaar aan het bedenken wat voor gekke spelletjes wij kunnen spelen met jullie ;)  

Omdat het voor veel pinkeltjes het eerste kamp is, zetten we graag even op een rijtje wat je op kamp 

zo allemaal doet: 

 

- Een zotte kampdans leren die je voor altijd zal onthouden  
- Liedjes van de Chiro leren zingen 
- Heeeel lekker eten krijgen van de kookploeg  
- Nu en dan eens rustig knutselen  
- Een dag waar we ons heeeeeel vuil maken  
- Een spel spelen als het al een beetje donker aan het worden is  
- Verhaaltjes vertellen als we allemaal al in ons bedje liggen  
- Aan het kampvuur zitten  
- Brieven sturen én natuurlijk ook brieven krijgen  
- … 

 

Kortom, 7 dagen lang plezier maken ☺  

 

We hopen dat jullie er even hard naar uitkijken als jullie leidsters want wij kunnen niet wachten om 

naar de grote chocoladefabriek te vertrekken!!!!! 

 

 

 

Opa en Casper Slok 
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Dag aller-aller-allerliefste speelclubs, of moeten we zeggen ‘dag Sjakies’?? 

Ondertussen is het al meer dan 2 maand geleden dat we jullie lachende snoetjes nog eens konden 

zien, wij missen jullie dan ook superhard!! Hoewel de meesten onder jullie al eens een 

onlineactiviteit hebben meegedaan, vinden we het immens jammer dat we jullie niet gewoon konden 

zien op zondag   

Er stond dan ook nog heel wat leuks op de planning, maar niet getreurd, op kamp gaan we de zotste-

leukste-coolste dingen doen. Bereid jullie dus al maar voor! 

Jaja, als je dit hutsepotje in je brievenbus vindt, wilt het zeggen DAT WIJ OP KAMP MOGEN!!! Wij 

waren in de zevende hemel toen we dit nieuws hoorden, we hebben er dan ook de afgelopen 

maanden veel kaarsjes voor gebrand en heel hard op gehoopt.  

We vinden dit de perfecte afsluiter voor ons (niet zo volledig) chirojaar en wij kijken er superhard 

naar uit om hele dagen met jullie te kunnen zingen, lachen, dansen, spelen. Wij hopen dan ook dat 

jullie met velen aanwezig zullen zijn. 

Maar leidster, wat doen we dan zoal op kamp? Hier zijn de leukste dingen even opgelijst: 

- Vuile dag: trek je vuilste kleren maar eens aan, op deze dag maken we ons lekker vuil 
- Pyjamafuif: Op deze avond kunnen wij lekker feesten in onze pyjama’s 
- Dwergen en reuzen: op deze dag spelen we met de jongste groepen samen en worden we in 

nieuwe groepen ingedeeld, je zal dus samen zitten met meisjes uit verschillende groepen.  
- Kampvuur: om ons kamp mooi af te sluiten, steken we een kampvuur aan en mag elke groep 

een act doen, oefen dus jullie acteer-, zang-, dans-, … talenten al maar 
 

Er staat dus veel leuks op de planning, ben je nog niet helemaal overtuigd om mee te gaan of heb je 

nog vragen? Aarzel dan zeker niet, want wij zijn altijd bereikbaar om al jullie vragen te beantwoorden 

of om gewoon een babbeltje met jullie te doen ☺ 

Hopelijk tot snel lieve schatten, wij kruipen nu terug achter onze bureaus om nog wat verder te 

studeren! 

10000000 dikke kussen, 

Sjakie en Joris Teevee 
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Liefste kwiks, of moeten we zeggen Willie Wonka’s!!!!!!! 

 

Helaas is dit ons laatste tekstje voor jullie!  

Eerst en vooral bedankt voor het leuke jaar. Samen hebben we veel gelachen 

en gespeeld. 

Het is natuurlijk super spijtig dat we geen mooie zonnige chirozondagen 

hebben gehad in het tweede semester     . Hopelijk kunnen we deze 

zonovergoten zondagen dubbel en dik inhalen op kamp!  

Denk maar aan: in tenten slapen, superveel wentelteefjes eten, losgaan tijdens 

de pyjamafuif, een prachtiggggg kampvuur en nog zo veel meer! 

Dit jaar worden jullie een van de hoofdpersonages van het hele kamp: WILLIE 

WONKAAAAA. 

Denk maar aan een bordeaux fluwelen jas en een gigantisch hoge hoed! 

Wij kijken er echt mega hard naar uit en hopen dat jullie voltallig aanwezig 

zullen zijn. 

Om af te sluiten geven we jullie nog een foto van toen wij zelf als lid op kamp 

waren      . 

 

Dikke zoenen en warme knuffels (virtueeeeeeeeel) 

Oempa loempa & het gouden ticket 
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Liefste tippers,  

 

Wat was het een epic jaar samen met jullie! Jullie zijn een bende top meiden. Wij hebben alvast 

genoten van elke zondag. Jullie sappige, hilarische verhalen, enthousiaste reacties, en de toffe 

groepssfeer, maakten telkens weer onze dag. Ook het weekend (dat gelukkig op het nippertje nog 

kon doorgaan) was onvergetelijk. Echte tiktok en pipi queens die jullie zijn! De tijd vloog voorbij. En 

dit jaar moesten we jullie jammer genoeg veel langer missen dan normaal… Maar niet getreurd! We 

kunnen samen nog de 10 leukste dagen van het jaar beleven, woehoeeew ☺.  

Maar leidster, wat doen tippers zoal op kamp?  

 

o Dauwtrip: wakker worden in de nacht, om samen met ons op pad te gaan, en te genieten van 
een mjammie ontbijt bij zonsopkomst, wawww. 

o Vuile dag: een dag waarop alles mag! (voor de leidsters toch hihi) 
o Dwergen en reuzen: belangrijke contacten leggen met de asti’s!!! 
o Schrikkeltocht: mwuhahahah 
o En natuurlijk ontelbare gezellige momentjes beleven samen... 

 

En nog veel meer zotte dingen! 

Maar nu eerst nog examens knallen… 

Wij kijken er alvast superhard naar uit, hopelijk jullie ook! See you there or be nen onozeleir! 

Kusjes van jullie leidsters 

 

        en        
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Hey liefste astitjes!! 

Na een jaar met veel te weinig chirozondagen kijken wij EXTRA hard 

uit naar kamp! 

Wij zijn dan ook mega content dat ons Marcske ons eindelijk 

toestemming heeft gegeven om ons kot te verlaten en deze zomer naar 

Kaulille te trekken. 

Jullie mogen dan ook uitkijken naar een mega epic kamp! 

Het kampthema van dit jaar is zoals jullie kunnen zien: Sjakie en de 

chocoladefabriek!!! 

Ons kampterrein zal deze zomer vollopen met Oempa Loempa’s, Sjakies, 

Willy Wonka’s, chocoladerepen en het belangrijkste van al: 

snoepjesbomen. 

Laat jullie creativiteit maar de vrije loop bij het maken van jullie 

kostuums en zeg maar tegen mamalief en papalief dat jullie veel 

chocolade moeten eten als voorbereiding op dit kamp ;) 

Wij zijn enorm enthousiast om jullie snel terug te zien!!! 

Veel liefs, 

Willy Wonka, Violet Beauderest, en Veruca Peper 

PS: jullie zijn onze favoriete snoepjesbomen  
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Heb jij zin om 10 dagen omringd te worden door chocolade, snoep en andere lekkernijen?  

Schrijf je dan zeker in voor ons fantastische kamp! Dit jaar gaat de kampinschrijving online 

door. Je kan je kind inschrijven tot en met 16 juni. Gelieve deze data te respecteren. Heeft u 

meerdere kinderen? Vul dan het document in per kind! Via onderstaande link kan je je 

kind(eren) inschrijven: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOfo7DauXEl4RcPPldo2ZYurUNiEJc-

M7GUG4780H7FubmiQ/viewform?usp=sf_link  

De link staat ook op onze website onder het rubriekje Kamp. 

Wij kiezen ervoor om voor iedereen dezelfde prijs te hanteren. Dit omwille van extra kosten 

(bv: ontsmettingsmaterialen, extra toiletten, extra bus,…). 

Omdat wij uit ervaring weten dat het niet voor iedereen even makkelijk is om het kamp te 

betalen kan er ook voor gekozen worden om in schijven te betalen. Voor meer informatie 

mailt u best naar leidster Amber (financiën): amber.deneef2@gmail.com. 

 

LID PRIJS 

1ste kind 155 euro 

2de kind 150 euro 

3de kind 145 euro 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOfo7DauXEl4RcPPldo2ZYurUNiEJc-M7GUG4780H7FubmiQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOfo7DauXEl4RcPPldo2ZYurUNiEJc-M7GUG4780H7FubmiQ/viewform?usp=sf_link
mailto:amber.deneef2@gmail.com
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Eindelijk vertrekken we op kamp! Het zal een zalig kamp worden, waar jullie kunnen genieten van 

lekker eten, toffe activiteiten en een onvergetelijk kampvuur.  

Aangezien het dit jaar allemaal iets anders zal verlopen geven wij wat extra informatie over het 

vertrek en de terugkomst. 

Vertrek 11 juli 
Dit jaar is er UITZONDERLIJK geen opening en verhaaltje! 

We kiezen ervoor om per bubbel af te spreken. 

Leden dragen hun uniform bij vertrek! 

Aangezien na elk kamp de kampplaats volledig wordt ontsmet, weten we nog niet wanneer we exact 

zullen vertrekken en aankomen. Wij laten via mail (e-mailadres dat u opgaf bij kampinschrijving) nog 

duidelijk weten om hoe laat uw kind(eren) verwacht worden en wanneer we terug toekomen. 

 

Oudste groepen (tippers en asti’s) 

Uur nog mee te delen: afspraak aan meisjeslokalen 

Jongste groepen (pinkels, speelclubs, kwiks) 

Uur nog mee te delen: afspraak aan meisjeslokalen 

De jongste groepen zullen ongeveer een half uur later worden afgezet. 

Als er gezinnen zijn waarbij er zowel leden zijn bij de oudste groepen als bij de jongste groepen 

mogen deze mee afgezet worden bij oudste groepen. Er wordt een aparte opvangplaats voorzien 

voor deze kinderen.  

Enkele afspraken 

- Auto’s komen NIET in het baantje van de Chiro (parkeer op de parking van de Katharina Kring 

of het rusthuis). 

- Oudste leden kunnen alleen komen vanaf het baantje. 

- Jongste leden komen met maximaal 1 ouder tot aan de leidingstafel (aan meisjeslokalen). 

- Ouders dragen mondmasker bij afzetten van hun kind(eren). 

- Het vertrek is geen massa-evenement. Wij rekenen op iedereen zijn gezond verstand en 

inzet! Gelieve zo snel mogelijk afscheid te nemen van uw dochter. 

- Neem gerust iets mee voor op de bus: magazines, een spel, kaarten… Wie snel misselijk 

wordt op de bus: vergeet zeker je medicatie niet tegen autoziekte! Je steekt alles in een 

rugzakje samen met je drinkbus. 
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Terugkomst 18 juli & 21 juli 
Dit jaar hebben wij er uitzonderlijk voor gekozen om de twee jongste groepen (pinkels en speelclubs) 

maar 7 dagen op kamp te laten gaan. Hierdoor moeten zij opgehaald worden aan de kampplaats op 

18 juli.  

Ophalen pinkels en speelclubs (aan kampplaats) op 18 juli 

Deze leden worden opgehaald om 11u aan de parking van de sporthal (naast de kampplaats). 

Het is NIET de bedoeling dat ouders op het kampterrein komen. 

Op de parking is er een onthaal met leiding waar je je eigen kind(eren) ophaalt. 

Er komt een apart onthaal voor pinkels en voor speelclubs. 

Enkele afspraken 

- Ouders dragen mondmasker. 

- Ouders blijven zo veel mogelijk in hun auto (leiding brengt leden naar hun ouders). 

- Oudere groepen (kwiks-tippers-asti’s) hebben GEEN contact met ouders en gaan ook niet 

mee naar huis. (voorbeeld: 1 lid bij de pinkels + 1 lid bij de tippers: pinkel wordt opgehaald, 

tipper heeft geen contact met ouder en gaat ook niet mee naar huis). 

- Weet dat je even zult moeten wachten en dat wij er alles aan doen om het zo veilig mogelijk 

te laten verlopen. Heb wat geduld en gebruik je gezond verstand! 

Terugkomst kwiks, tippers en asti’s op 21 juli 

Deze leden komen terug met de bus naar Lombeek. Wij voorzien om terug te zijn rond uur nog mee 

te delen. Ouders kunnen vanaf uur nog mee te delen hun kinderen ophalen (niet vroeger). Op deze 

manier kunnen wij rustig naar de lokalen gaan, onze laatste sluiting hebben en afscheid nemen van 

onze leden. Respecteer deze keuze en kom niet vroeger naar de lokalen. Op de dag zelf geven wij via 

facebook nog een update van deze uren. 

Enkele afspraken 

- Ouders dragen mondmasker. 

- Ouders houden de nodige afstand van elkaar. 

Helpende handen 

Aangezien op 21 juli onze camion toekomt aan de Katharina Kring vragen wij enkele ouders om te 

helpen deze uit te laden. Wij willen een beperkt aantal mensen hiervoor inzetten. Ziet u het zitten 

om een handje te helpen? Stuur een berichtje naar leidster Luna: 0470 23 08 25. Wij zijn jullie eeuwig 

dankbaar! 
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Bivakadres

Wil jij je kleine of grote kapoen laten weten hoe het jullie thuis vergaat of gewoon vragen hoe 

het bij ons gaat? Dat kan! Stuur een kaartje naar volgend adres: 

(Naam van het kind) “in de chocoladefabriek” 

Chiro Kaulille 

Steenakkerstraat 29 

3950 Kaulille 

 
Enkel voor héél dringende gevallen kan ons bereiken op volgende nummers: 

Luna De Neef  (hoofdleidster): 0470/23 08 25 
Veerle (kookploeg):  0496/05 90 59 
 
 
 

 

 

 
Verboden 

Wat neem ik vooral niet mee op kamp? Dure spullen zoals juwelen, uurwerken, 

smartphone... 

Sigaretten, drugs en alcohol zijn ten strengste verboden en zijn ook schadelijk voor de 

gezondheid. Snoep wordt ook thuisgelaten, uw kind krijgt iedere dag een heerlijk ontbijt, 

middagmaal, vieruurtje en avondmaal voorgeschoteld. 

Gsm’s op kamp zijn niet nodig! De leiding en kookploeg zijn steeds bereikbaar op 

bovenvermelde nummers en de nummers achteraan in elk hutsepotje.
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Kaartjes en postzegels 

Kaartjes en postzegels zijn op kamp verkrijgbaar aan héél democratische prijzen: €0,30 voor een 

postkaartje en €0,70 voor een postzegel. Geef u kind genoeg geld mee zodat ze kaartjes kunnen 

schrijven naar iedereen die ze willen! 

Het is zeer handig (vooral voor de kleinsten) om voorgeschreven etiketten, enveloppen  mee te 

geven. 

De leidsters  weten  namelijk  niet  waar  iedereen  zijn  meme en  pepe  woont      .  Een  paar 

enveloppen komen ook altijd van pas! 

 

Voorzorgsmaatregelen 

Een kamp is voor luizen een goed broeinest. Mogen wij daarom vragen uw kind reeds preventief te 

behandelen alvorens zij vertrekt op kamp. Wanneer uw kind toch met luizen op kamp zou vertrekken, 

gelieve de leidsters hierover in te lichten zodat we haar kunnen behandelen en niet iedereen met 

jeuk zit. Merken wij dat de venijnige beestjes aanwezig zijn, zullen wij meteen iedereen behandelen. 
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In de valies:  

o 10 paar blauwe kousen + reservekousen 

o voldoende ondergoed 

o shorten en/of rokjes 

o t-shirts 

o lange broeken 

o warme truien 

o badpak/bikini  

o loopschoenen en/of turnsloefen 

o watersloefen en/of slippers 

o pyjama 

o regenjas 

o rubberlaarzen 

o papieren zakdoeken  (voldoende) 

o verkleedkleren (zie vooraan in dit hutsepotje) 

 

In de toiletzak:  

o Handdoeken  

o Washandjes 

o Douchegel + shampoo 

o Tandenborstel + tandpasta + bekertje + floss 

o Kam en/of borstel 

o Oorstokjes 

o Zonnecrème + aftersun 

o Vuillinnenzak 

o Labello 

o Handcrème (voor droge handen na het vele handen wassen) 

o Veiligheidsspelden 

Indien nodig: 

o Deodorant 

o Scheermesje 

o Maandverband en/of tampons 

o Pil  
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Niet te vergeten:  

o Veldbed + slaapzak voor IEDEREEN 

o Kussen (niet te groot) 

o Zaklamp 

o Drinkbus  

o Evaluatievoorwerp (zie vooraan in dit hutsepotje) 

o Knuffel  

o Schrijfgerief + postzegels + enveloppen + adressenlijst voor de kleinsten  

o Een beetje zakgeld voor kaartjes  

o Mondmasker in afgesloten ziplockzakje 

 

 

Handig (dit is niet verplicht):  

 

o Kapstok om kleren op te hangen 

o Netje van Ikea om spulletjes in op te bergen  

o Tijdschriften om je bezig te houden tijdens de platte rust 

o Rekkertjes en speldjes zodat je haar je niet stoort tijdens een spel 

o Een plattegrond van je valies zodat je alles snel terugvindt 

o Andere handige dingen die voor jou het kamp makkelijker maken 

 

Om te vertrekken: 

UNIFORM =  

o Beige rok/short 

o Blauwe chiro Lombeek t-shirt/rode chiro t-shirt 

o Groene of blauwe chiro Lombeek pull/ chirohemd 

o Donkerblauwe kousen  
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Ook dit jaar is het zeer belangrijk dat iedereen een drinkbus meeheeft op kamp omdat we deze 

opnieuw het hele kamp zullen gebruiken!  

Net zoals vorig jaar zullen we ook dit kamp enkel nog uit drinkbussen drinken overdag. Dit om onze 

afvalberg wat te verkleinen en om het verspreiden van ziektekiemen en bacteriën te voorkomen.  

Uiteraard zullen de drinkbussen elke avond grondig uitgespoeld worden. Schrijf ook zeker de 
naam van uw kind op haar drinkbus, zo kunnen misverstanden vermeden worden!  

 

 

 

 

GELIEVE EEN ECHTE DRINKBUS MEE TE GEVEN EN GEEN PETFLESJE!! 
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Ook de bagage binnen brengen zal er dit jaar anders uitzien. 

Er zijn tijdssloten zodat de verschillende bubbels niet gemengd worden.  

Alles wordt binnengebracht op 10 juli aan de Katharinakring (Rodestraat 28, 1742 

Ternat). 

Wat meenemen? 

- Nieuwe ingevulde medische fiche (te vinden op site) !!!!!!! 

- 2 kleefbriefjes van de mutualiteit 

- Kids-ID of identiteitskaart 

- 1 handdoek (blijft na kamp in de Chiro) 

Pinkels: speculaaspasta  

Speelclubs: Hagelslag 

Kwiks: confituur 

Tippers: Choco  

Asti’s: smeerboter  

 

Pinkels-speelclubs-kwiks  

Van 18u00-19u00 

Tippers-asti’s 

Van 19u30-20u30 

Enkele afspraken 

- Ouders dragen mondmasker 

- Hou u aan de opgegeven uren 

- 1 persoon per gezin komt bagage binnen brengen  

- Zussen in verschillende bubbels?  → breng alles mee bij het eerste tijdsslot 
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Iedereen zal ze wel kennen, de kleine 

beestjes die zich in het haar nestelen en 

vreselijke jeuk veroorzaken: LUIZEN. 
 

Omdat een kamp de ideale broedplaats is voor deze venijnige beestjes en omdat luizen zich ook zeer 

snel verspreiden, willen wij vragen om uw kind preventief te behandelen. 

Dit houdt in: het haar wassen met luizenshampoo en eventueel doorkammen met een luizenkam. 

Ook kan je tegenwoordig sprays kopen die beschermen tegen luizen. 

U hoeft niet te panikeren, en u hoeft zich zeker niet te schamen, want ondanks de beste hygiëne bij 

u thuis kan uw kind toch luizen krijgen. 

Indien uw kind luizen heeft bij het vertrek, gelieve dit dan ook zeker en vast te melden aan de leiding. 

Zo kunnen wij hier extra aandacht aan besteden. Ook zou het handig zijn luizenshampoo mee te 

geven op kamp. Zo kunnen wij snel ingrijpen indien uw kind toch luizen krijgt. 
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Graag willen we iedereen even inlichten over het gevaar van tekenbeten. Op kamp zullen de leidsters 

regelmatig controleren op teken, maar ook na het kamp is het belangrijk dat er grondig gecontroleerd wordt. 

Als de leidsters op kamp een eventuele tekenbeet opmerken, wordt deze uiteraard verwijderd. Er wordt 

bijgehouden wanneer het kind een tekenbeet had.  

Indien uw dochter op kamp een tekenbeet had, zullen wij u na het kamp hierover inlichten. Het is immers zo 

dat besmetting door een tekenbeet niet onmiddellijk optreedt, maar maanden na de beet kan opduiken. 

Teken zoeken de warme plekken op van het lichaam: oksels, huidplooien, tussen de tenen,... Meestal zie je 

niet meer dan een klein zwart puntje met pootjes.  

Er is geen reden tot paniek. Een tekenbeet is pas zorgwekkend voor de mens als de teek 

besmet is met de bacterie Borrelia Burgdorferi. En die besmetting gebeurt wanneer een 

teek zich voedt met het bloed van een besmet dier. Herten, knaagdieren, schapen,... zijn 

dieren die dienst kunnen doen als reservoir van de bacterie, maar die er zelf niet ziek van 

worden.  

Een teek die besmet is met de bacterie Borrelia Burgdorferi kan (kan!) bij de mens de ziekte van Lyme 

veroorzaken (borreliose). Zowel kinderen als volwassenen kunnen slachtoffer zijn van de Lyme-ziekte. De 

ziekte is niet besmettelijk van persoon tot persoon, noch van dier op de mens. Het is wel mogelijk meerdere 

malen geïnfecteerd te geraken.  

Info over de teek:  

In hun speeksel zit zowel een verdovende stof als een stof die de bloedstolling tegengaat. Hierdoor wordt de 

tekenbeet niet gevoeld, en kan de teek zich onmerkbaar ergens neerzetten. Een niet met bloed volgezogen 

teek is slechts een paar millimeter groot. Als ze zich helemaal volgezogen heeft met bloed, kan zo tot 11 

millimeter groot worden. Voor het verwijderen moet de teek NIET met alcohol of olie worden behandeld, 

want daardoor kan het gebeuren dat de teek zijn maaginhoud leegt in het lichaam van het slachtoffer, 

waardoor meer besmettingsgevaar optreedt. Men kan de teek het best zo snel mogelijk verwijderen (niet de 

volgende dag naar de dokter gaan, maar liever zelf doen). Een teek kan goed worden verwijderd met behulp 

van een speciale pincet, te koop bij een apotheek. Als er bij het verwijderen van de teek een deeltje van de 

teek achterblijft, kan men best een arts raadplegen. Wanneer er rode vlekken optreden, hoofdpijn en/of pijn 

in armen of benen, na een tekenbeet kan men ook best contact opnemen met de huisarts. Breng de tekenbeet 

onder de aandacht van uw arts en noteer steeds de datum en plaats van de tekenbeet. 
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Leer deze liedjes alvast uit je hoofd, zodat je zo op kamp elke dag luidkeels kan 

meezingen! 



28 
 

 



29 
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Wist je dat… 

 

… oud-leidster en kookmama Lisse bevallen is van een mega schattig 

zoontje? Fil heet hij! 

 

… de leidsters volop aan het dromen zijn van een chirokamp? 

 

… leidster Luna, leidster Amber en leidster Mirthe binnen enkele weken 

afgestudeerd zijn? Zotjeeeees 

 

… de asti’s een wafelverkoop hebben gedaan? Hopelijk heb je wafeltjes 

besteld, want ze zijn mega lekker! 

 

… de film ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ gewoon op Netflix staat? 

Lekker bingewatchen dus! 

 

… alle leidsters hard aan het studeren zijn voor hun examens nu? 

Kaarsjes branden is de boodschap! 

 

… alle leidsters hun examens gaan knallen? 

 

… wij het superleuk vonden dat jullie massaal deelnamen aan de 

onlineactiviteiten? 

 

… wij de afgelopen maanden online hebben vergaderd?  

 

… wij jullie enorm hard missen??? Hopelijk zien we jullie snel terug. 

 

… dit alweer het laatste wist-je-datje is? 
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Steun de Chiro…  Van (nog een beetje) in uw kot!  

  

‘Blijf in uw kot’… Dat heeft u de voorbije maanden tussen het dagelijkse nieuws en de eerste zomerzon 

wellicht zoveel mogelijk gedaan. Wij hopen dat het goed gaat met ieder van jullie. De verplichte stop had ook 

een stevige impact op de werking van de Chiro. Wij lieten  online van ons horen, en lokten de kinderen en 

hun ouders af en toe uit hun kot met enkele  activiteiten, maar zagen verder de zomerse zondagen voorbij 

gaan zonder dat we met de  kinderen konden ravotten op de weide of in het speelbos. Enkele weekends 

vielen in het water  en de asti’s zagen hun Astighetti aan hun neus voorbij gaan…    

  

 Maar niet getreurd… wij mogen op kamp!  

En omdat we hier en daar wat inkomsten misliepen de voorbije maanden, vragen we even uw  aandacht voor 

dit initiatief!  

 Kent u dit online-initiatief al?  

 Het is echt makkelijk om de Chiro te steunen… Met 1 muisklik  en dit kost u geen cent extra!  

  
 
Het online-initiatief TROOPER  ondersteunt verenigingen om geld in te zamelen. Het principe is  

  

 eenvoudig: als u een online-aankoop doet bij een bedrijf dat aangesloten is bij Trooper, dan gaat een  deel van het bedrag 

dat je besteedt naar onze Chiro, zonder dat je daar meer voor betaalt. Enkele  bedrijven die meedoen: Collect & go, 

Bol.com, Booking.com, Coolblue, Torfs, Decathlon, JBC en Leen Bakker…  

   

 Hoe ga je te werk als Trooper?    

 Ga naar www.trooper.be  
 Zoek jouw vereniging en klik aan: Chiro Lombeek meisjes.  
 Zoek de winkel waarbij je een online-aankoop wil doen en klik aan.  

 Je komt nu op de website van deze winkel terecht en kunt gewoon je aankoop doen.  

 Het bedrag dat gelinkt is aan jouw aankoop komt vanzelf bij de Chiro terecht!  
   
 Of surf rechtstreeks:  www.trooper.be/chirolombeekmeisjes  

Alvast heel erg bedankt! De leiding 

 

 

http://www.trooper.be/
http://www.trooper.be/
http://www.trooper.be/chirolombeekmeisjes
http://www.trooper.be/chirolombeekmeisjes
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Pinkels

  

Maya De Mulder Marthe Pattyn 

                 Bosstraat 27                                                                 Processiestraat 89 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0491/32 82 14   

                mayake152@gmail.com                                             marthe.pattyn@gmail.com 

°14 december 2000 °27 februari 2001 

 

Speelclubs

  

Letti Lika Riet Hertens 

Terlindestraat 4 Rodestraat 35 

1740 Ternat 1742 Lombeek 

 0484/71 28 87  0473/47 87 87 

                lika.laetitia@gmail.com hertens.riet@gmail.com 

°31 oktober 2000 °22 augustus 2001 

 

Kwiks

  

Luna De Neef Amber Van Campenhout 

Nieuwbaan 1 Muilemlaan 20 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0470/23 08 25  0493/75 15 25 

luna.deneef123@gmail.com ambervancampenhout@gmail.com 

°5 mei 1999 °23 januari 2001

mailto:mayake152@gmail.com
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Tippers

  

Annabel Deridder Amber De Neef 

Klaverstraat 31 Nieuwbaan 1 

1742 Lombeek 1742 Lombeek 

 0468/19 68 02  0491/11 88 13 

annabel.deridder6@icloud.com                   amber.deneef2@gmail.com 

°1 januari 2001 °5 mei 1999 

 

Asti’s

  

Jana De Smedt Mirthe Beyens 

Dronkenborrestraat 30b Lindenstraat 10 

1741 Wambeek 1742 Lombeek 

 0471/66 66 27  0478/06 81 70  

jana.desmedt@telenet.be mirthe.beyens@hotmail.com 

°13 juni 1999 °25 maart 1999 

 

Ine De Vriese 

Mazier 34 

1730 Asse 

0478/82 37 42 

ine.devriese@yahoo.be 

°28 april 1999 

 
 

mailto:amber.deneef2@gm
mailto:jana.desmedt@telenet.be

