Kamp 2019-2020
Olen

Hallo chiroleden en ouders,
Het is weer bijna zover… Over enkele weken vertrekken we op chirokamp! Wij zijn alvast
heel blij dat we ook dit jaar, ondanks de coronatoestanden, op kamp mogen. Dit jaar trekken
we naar Olen waar we het negen dagen onveilig gaan maken. We verblijven in de prachtige
lokalen van Chiro achter-Olen, een mooie kampplaats gelegen in de provincie Antwerpen.
Omdat er dit jaar maar weinig chirozondagen zijn geweest, is de leiding al druk bezig om er dit
jaar een extra fantastisch kamp van te maken met super plezante spelletjes en activiteiten.
Wij willen jullie alvast bedanken voor het begrip en het vertrouwen en zullen er alles aan doen
om een zo leuk mogelijk kamp voor jullie te organiseren!

Het kampthema van dit jaar is Chirovisiesongfestival! Dit betekent dat alles in het teken van
het Eurovisiesongfestival zal staan. Wat dit verder inhoudt, gaan we nog niet verklappen. We
kunnen wel al vertellen dat ook dit jaar het hele kampterrein weer mooi aangekleed zal zijn!
Dit jaar zullen de Tito’s, Keti’s en Aspi’s met de fiets op kamp gaan. Zij vertrekken op 1
augustus om 10u00 aan het kerkplein en zullen in één dag naar de kampplaats fietsen. Zorg
ervoor dat je fiets in orde is, opdat we zo vlot mogelijk in Olen geraken. Vergeet als ouder
zeker geen mondmasker te dragen wanneer je je kind naar het kerkplein brengt. We
willen jullie graag vragen om op het einde van het kamp de fiets zelf mee naar huis te nemen.

In dit boekje kan je alles terugvinden wat je over het kamp moet weten: praktische informatie,
inlichtingen rond de coronamaatregelen en bovendien enkele tips om je koffer in te pakken.
Achteraan in het boekje zit een medische fiche. Gelieve deze zo snel mogelijk in te vullen en
ten laatste op zaterdag 18 juli aan de leiding terug te bezorgen. Zo kunnen wij gedurende het
kamp iedereen de gepaste medische hulp bieden indien nodig.

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leiding. Wij kijken er
alvast naar uit! Nog veel vakantiepret en tot op de Chiro!

Vele chirogroetjes,
De leidingsploeg
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CHIROKAMP IN TIJDEN VAN CORONA

Hoe pakken wij het aan?
Zoals jullie wel al weten, zullen we dit jaar in bubbels van maximum 50 personen op kamp gaan. De
verschillende bubbels zullen elkaar niet mogen kruisen en mogen dus geen contact met elkaar hebben
gedurende het hele kamp. Deze regel geldt ook voor broertjes of zusjes. Indien zij in verschillende
bubbels zitten, mogen ze in geen enkel geval fysiek contact hebben met elkaar.
Elke bubbel zal een kleur krijgen. Deze kleur zal gebruikt worden om weer te geven waar iedere bubbel
mag komen en waar niet. Hieronder vind je de verdeling van de bubbels terug met de juiste kleur erbij.
Bekijk dit goed op voorhand zodat je zeker weet met wie je in een bubbel zit en welke kleur je hebt.

•

Bubbel 1: Speelclub meisjes en Speelclub jongens (GEEL)

•

Bubbel 2: Ribbels, Kwiks, Rakkers (ROOD)

•

Bubbel 3: Tippers, Toppers, Tiptiens, Kerels en Aspi’s (BLAUW)

Vertrek
Zoals eerder vermeld, zullen de Tito’s, Keti’s en Aspi’s op één augustus met de fiets op kamp
vertrekken. De Tito’s, Keti’s en Aspi’s verzamelen op het kerkplein van Loksbergen en zullen om 10 uur
stipt vertrekken. Wees dus zeker op tijd!
De leden worden verwacht in uniform, met fluovestje, helm en een rugzak gevuld met een picknick
voor 1 dag. Deze rugzak wordt door de leden zelf gedragen. Wij raden aan om in de rugzak ook een
reserveband te steken zodat een platte band geen groot obstakel vormt. Neem ook zeker voldoende
drank (bij voorkeur water) mee!
De jongere groepen (Ribbels, Speelclub en Rakwi) zullen dit jaar NIET met de bus gaan zoals andere
jaren. Door de coronamaatregelen vragen wij om de kinderen te brengen naar de kampplaats zelf. Dit
zal volgens het principe van ‘kiss and ride’ gebeuren. Het is de bedoeling dat je op een aangegeven
uur (zie volgende pagina) je kind naar de kampplaats brengt en daar afzet. Je moet dus nergens
parkeren, maar gewoon aanschuiven en de instructies van de leiding opvolgen. De leiding zal dan (met
mondmasker en handschoenen) de kinderen ontvangen en eventueel helpen met het verplaatsen van
de koffers. We vragen aan de ouders om ook een mondmasker te dragen bij het afzetten, dit is zowel
veiliger voor jullie als voor ons.
Om de kiss en ride zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we aan de ouders om op voorhand
afscheid te nemen.
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Uren van AANKOMST op kampplaats voor jongere groepen:
•
•
•
•
•

Ribbels: 10u30
Kwiks: 11u
Rakkers:11u
Speelclub jongens: 11u30
Speelclub meisjes: 12u

Indien je kinderen hebt in 2 verschillende bubbels, mag je deze op eenzelfde uur afzetten. Laat dit dan
wel op voorhand weten aan de leiding.

Bagage
Op donderdag 30 juli tussen 17h en 20h brengen de
Tippers, Toppers, Tiptiens, Kerels en Aspi’s hun bagage
+ veldbed en slaapzak naar de chirolokalen in de
Loksbergenstraat. Deze spullen zullen in de containers
worden geladen dus vergeet je naam er niet op te
schrijven. Vergeet zeker niet om een mondmasker te
dragen bij het afzetten van de spullen.

De bagage van de Ribbels, Speelclub meisjes, Speelclub jongens, Kwiks en Rakkers gaat niet mee met
de containers. Breng bij het afzetten op de kampplaats de koffers, veldbed en slaapzak zelf mee. Als
uw kind medicijnen moet innemen, vergeet deze dan niet bij aankomst aan de leiding te
overhandigen.

Half-kampers
Voor de jongste leden (dit geldt enkel voor de ribbels en speelclub) is er ook de mogelijkheid om een
half kamp mee te gaan. Hun grote avontuur start op woensdag 5 augustus.
Dit jaar worden de half-kampers om 9u verwacht aan de parking van de kampplaats (Anemoonstraat
16 Olen). Om traantjes bij de andere leden te vermijden, vragen wij de ouders om samen met hun
kinderen op de parking zelf te wachten en de kampplaats zelf niet te betreden. Enkele leiders en vb’s
zullen hen opwachten. Draag bij het afzetten van uw kind een mondmasker.
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Ophalen
Het Chirokamp eindigt voor alle groepen op 9 augustus. Het ophalen zal dit jaar iets anders verlopen.
Er zal GEEN barbecue georganiseerd worden en alle kinderen zullen op een aangegeven uur opgehaald
moeten worden (zie hieronder). De kampplaats bezoeken zal dit jaar helaas niet gaan.
Bij het ophalen neemt iedereen zijn bagage mee naar huis, dit geldt ook voor een eventuele fiets. De
kinderen zullen klaarstaan en zullen op dezelfde manier als bij het aankomen, vertrekken. Als ouder
kunnen jullie dus gewoon aanschuiven en in de auto blijven zitten.
Ook bij het ophalen mogen kinderen uit 1 gezin die in een andere groep zitten op eenzelfde uur
opgehaald worden. Laat dit op voorhand weten aan de leiding van het kind dat niet op het aangegeven
uur opgehaald zal worden.
Uren van ophaal voor elke groep:
•
•
•
•
•
•

Ribbels: 13u30
Speelclub: 14u
Rakwi’s: 14u30
Tito’s: 15u
Keti’s: 15u30
Aspi: 16u

Wat verwachten we van jullie als ouder/lid
Neem het boekje zeker nog eens door voor het vertrek. We raden aan om een week voor en na het
Chirokamp niet aan andere kampen deel te nemen. Volg hierbij de regels die op dat moment gelden.
Zieke kinderen mogen niet mee op kamp. Als je 2 dagen voor het kamp ziek bent, mag je NIET mee
vertrekken ook al voel jij je op de dag van het vertrek beter. Indien je in een risicogroep zit, mag je
enkel mee wanneer je een doktersattest kan voorleggen. Een lijst met risicogroepen vind je terug op
onze site.
In geval van ziektesymptomen op kamp zal het lid apart gehouden worden en zal de contactpersoon
(zie medische fiche achteraan) van het lid zo snel mogelijk verwittigd worden. Deze zal dan naar de
kampplaats moeten komen om het lid op te halen. De contactpersoon dient meteen naar de dokter te
gaan om het kind te laten testen op Covid-19. De resultaten (positief of negatief) dienen medegedeeld
te worden aan de leiding. Indien blijkt dat het lid Corona heeft, zal het kamp eindigen voor iedereen in
de bubbel van dit lid.
Als laatste vragen wij nogmaals aan de ouders om een mondmasker bij vertrek en ophaal te dragen
en afstand te houden. Dit is voor iedereen het veiligst!
Alvast bedankt!
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Hoe verzekeren wij veiligheid
Veiligheid staat centraal dit jaar. Wij gaan er alles aan doen om die veiligheid ook te bewaren op kamp
door de bubbels zeer goed gescheiden te houden. Daarnaast vragen we aan elk lid boven de 12 jaar
om minimum 5 mondmaskers mee te nemen.
Wanneer iedereen is aangekomen op de kampplaats zal de leiding alle regels en
veiligheidsvoorschriften nog eens herhalen voor elke groep. We gaan er wel vanuit dat jullie thuis de
basisregels al hebben toegelicht.
De basisregels die gelden tijdens het kamp zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Word je ziek op kamp? Dan moet je helaas meteen naar huis en getest worden op
Covid-19
Blijf binnen je eigen bubbel en gebruik dus enkel de lokalen/pleinen die afgebakend
zijn met jouw kleur! Speel ook enkel met de leden die in jouw bubbel zitten
Gebruik papieren zakdoeken i.p.v. stoffen en gooi ze na gebruik onmiddellijk weg
Was vaak je handen
Hoest en nies in je ellenboog
We zullen zo veel mogelijk buiten spelen, dus neem genoeg warme kleren mee
Ben je moe? Laat dat dan zeker aan je leiding weten, zodat je kan gaan rusten, want
rust is zeer belangrijk
Maak plezier!!

Handen wassen zal een belangrijk gegeven zijn. De leden zullen de handen voor en na elke maaltijd
moeten wassen. Ook tijdens de dag zelf zal dit enkele malen moeten gebeuren. Tijdens de maaltijden
zal de leiding het eten naar hun eigen groep brengen met een mondmasker op.
Alle voorbereidingen zullen gebeuren in bubbels. Dat wil dus zeggen dat de leiding per bubbel het
kamp zal organiseren. Verder zullen er ook contactlogboeken bij gehouden worden.

Inschrijvingen
Achteraan in dit boekje zit een medische fiche. We vragen om deze fiche ten laatste op zaterdag 18
juli binnen te brengen. Je kan deze tijdens een Chiro-activiteit aan iemand van de leiding geven of
binnensteken in de brievenbus van Zilveren Helmenstraat 35.
Zoals hierboven al vermeld, dient er een doktersattest ingediend te worden indien het kind in een
risicogroep zit. Een lijst met risicogroepen vind je op onze site.
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Adres
Indien je een leuke brief of postkaart wilt sturen naar ons:
Anemoonstraat 16
2250 Olen
België
Chiro Loksbergen
Naam van het kind
Mogen wij u a.u.b. wel vragen om de kinderen niet te overladen met brieven. Op kamp wordt er zoveel
gespeeld dat er amper tijd is voor het lezen van brieven. Daarnaast willen wij ook vragen om aan de
kinderen niet te veel adressen mee te geven. Zij doen er elk jaar heel lang over om iedereen een briefje
of kaartje te schrijven. Voor de kleine groepen is het handig om de adressen reeds op de enveloppen
te schrijven.
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Aftelkalender
Ben jij ook al ongeduldig aan het uitkijken naar het kamp? Tel dan samen met ons af!

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

29 juni

30 juni

1 juli

2 juli

3 juli

4 juli

6 juli

7 juli

8 juli

9 juli

10 juli

11 juli

13 juli

14 juli

15 juli

16 juli

17 juli

18 juli

20 juli

21 juli

22 juli

23 juli

24 juli

25 juli

ZONDAG
5 juli
CHIRO

12 juli
CHIRO

19 juli
CHIRO

26 juli
GEEN CHIRO

30 juli
27 juli

28 juli

29 juli

BAGAGE +

31 juli

Bijna

VELDBED van

Nog 1 nachtje

zover……

OUDERE

slapen….

1 augustus

2 augustus

VERTREK

KAMP

GROEPEN

3 augustus

4 augustus

KAMP

KAMP

5 augustus
START HALF

6 augustus

7 augustus

8 augustus

9 augustus

KAMP

KAMP

KAMP

KAMP

EINDE KAMP

10 augustus

11 augustus

12 augustus

13 augustus

14 augustus

15 augustus

HEIMWEE

HEIMWEE

HEIMWEE

HEIMWEE

HEIMWEE

HEIMWEE

NAAR HET

NAAR HET

NAAR HET

NAAR HET

NAAR HET

NAAR HET

KAMP

KAMP

KAMP

KAMP

KAMP

KAMP

16 augustus
WANNEER
BEGINT DE
CHIRO
TERUG?
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Overzicht leiding

Ribbels
Toke Liekens
Hazenbroekstraat 19
3545 Loksbergen
0488 70 13 31

Lieze Cosemans
Zilveren Helmenstraat 35
3545 Loksbergen
0484 30 52 25

Sander Schildermans
Kauwplasstraat 9
3545 Loksbergen
0473 76 67 70

Lotte Janssens
Hazenbroekstraat 6
3545 Lokbergen
0496 39 01 66

Speelclub jongens
Louis Merckx
Lindestraat 2
3545 Loksbergen
0474 10 37 39

Lotte Severijns
Stokstraat 25
3545 Loksbergen
0479 93 69 14

Pieter Vandenwijngaert
Betserbaan 59a
3545 Halen
0472 32 60 51

Speelclub meisjes
Naomi Pichal
Keibergstraat 61
3545 Halen
0489 40 75 06

Fleur De Meyer
Lindestraat 88
3545 Loksbergen
0474 11 09 71

Sien Swartenbroekx
Panovenstraat 12
3545 Loksbergen
0477 08 87 04

Mirthe Vos
Kauwplasstraat 11
3545 Loksbergen
0489 58 99 11

Rakkers
Wouter Cosemans
Zilveren Helmenstraat 35
3545 Loksbergen
0487 26 79 11

Jethro Pans
Panhovenstraat 54
3545 Loksbergen
0470 20 68 64

Kwiks
Brenda Vandermeulen
Hazebroekstraat 5
3545 Loksbergen
0470 27 49 62

Hanne Vlayen
Hazebroekstraat 20
3545 Loksbergen
0471 85 92 06

Marieke Verboven
Rozenstraat 49
3545 Loksbergen
0476 09 99 29

Toppers
Pieter Cosemans
Zilveren Helmenstraat 35
3545 Loksbergen
0487 54 60 29

Senne Dekeyser
Panhovenstraat 27a
3545 Loksbergen
0468 16 78 34

Tippers
Lieselotte Schurmans
Kauwplasstraat 7
3545 Loksbergen
0471 10 23 86

Diede Cresens
Hagelandstraat 11
3545 Loksbergen
0486 30 97 11

Lieze Mathijs
Zilveren Helmenstraat 51
3545 Loksbergen
0471 84 33 39

Kerels
Ferre Polleunis
Hazenbroekstraat 29
3545 Loksbergen
0470 11 93 23

Arno Pans
Panovenstraat 54
3545 Loksbergen
0470 89 18 13
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Tiptiens
Anna Merckx
Lindestraat 2
3545 Loksbergen
0493 56 45 96

Charissa Clemens
Oude Leuvensebaan 14
3545 Loksbergen
0493 77 95 22

Aspi’s
Stephanie Jordens
Lindestraat 11
3545 Loksbergen
0497 81 74 05

Mestawet Loots
Panovenstraat 18
3545 Loksbergen
0471 17 75 65

Overzicht hoofdleiding en volwassen begeleiding

Hoofdleiding
Anna Merckx
Lindestraat 2
3545 Loksbergen
0493 56 45 96

Pieter Cosemans
Zilveren Helmenstraat 35
3545 Loksbergen
0487 54 60 29

Volwassen begeleiding
Volwassen begeleiding

Volwassen begeleiding keuken

Elke Beelen en Thierry Polleunis
Hazenbroekstraat 29
3545 Loksbergen
0494 15 13 74
0474 28 15 53

Sandra Bellen
Bergeneinde 35
3454 Rummen
0475 29 34 29

Kookploeg

Cindy Bex

Valerie Nijns
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KAMPREGLEMENT

Slaapuren
Elke groep heeft op kamp een vast tijdstip waarop ze gaan slapen.
▪

Ribbels: 21u00

▪

Speelclub meisjes & jongens: 21u15

▪

Kwiks & rakkers: 21u30

▪

Tippers & toppers: 22u00

▪

Keti’s: 22u30

▪

Aspi’s: 23u

Omstreeks 23u start de leidingkring. Tijdens deze dagelijkse vergadering zal er steeds enkele leiding,
zowel binnen als buiten, op wacht staan. Dit jaar zal er per bubbel een wacht voorzien worden.

Wat neem je NIET mee op kamp?
▪

Aangezien de kookmoeders ons elke dag heerlijke maaltijden voorschotelen, is het niet nodig
om enorme snoepvoorraden mee te nemen. Een beetje snoep mag, maar zeker niet te veel!

▪

Een zakmes nemen we ook niet mee!

▪

Multimedia-apparaten laten we thuis.

▪

Een gsm is totaal overbodig op kamp, we zijn immers daar om spelletjes te spelen en niet om
de ganse dag te lopen sms’en. Wanneer we toch iemand betrappen, wordt de gsm door de
leiding bijgehouden tot het einde van het kamp.

▪

Alcoholische dranken EN energydranken zoals Red Bull zijn ook uit den boze!

▪

Er worden geen sigaretten gerookt!

▪

Drugs is ten strengste verboden!

Wat doen we wel?
▪

Ons goed humeur meebrengen!

▪

We zijn vriendelijk en beleefd!

▪

We hebben respect voor de andere leden en leiding!

▪

We amuseren ons als de beste!

▪

Zakgeld van de kleinsten wordt bijgehouden door hun leiding, zo kan er zeker niets verloren
gaan!

▪

Op de formaties zingen we om ter luidst!
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BAGAGE: DIT MOET ZEKER IN JE KOFFER ZITTEN!
Slaapgerief
•

Luchtmatras of veldbed!! (IEDEREEN!!!)

•

Kussen en kussensloop + hoeslaken

•

Slaapzak

•

Pyjama

Toiletgerief
•

Toiletzak met zeep, shampoo, kam, tandenborstel, tandpasta en bekertje

•

Zonnecrème & aftersun

•

Washandjes en handdoeken

•

Papieren Zakdoeken

•

Waskom met naam op

Kleding (alles voorzien van naam !)
•

Ondergoed

•

T-shirts en shorts

•

Lange broek en pull

•

Oude kleren die heel vuil mogen worden

•

Sokken of kousen

•

Zwembroek/badpak, badhanddoek en eventueel badmuts

•

Regenjas of jas

•

FUIFTHEMA: Chiro feest!

Schoenen
•

Laarzen of stevige schoenen die tegen water kunnen

•

Gemakkelijke wandelschoenen

•

Pantoffels

Allerlei

Extra dit jaar voor +12 jarigen

•

Pet of zonnebril als bescherming tegen de zon

•

Een beetje zakgeld voor eventuele postzegels en kaartjes.

•

Je mag een beetje snoep meebrengen

•

Rugzak met brede banden (dus geen zwemzak)

•

Muggen- en tekenspray, zalf tegen de jeuk (bv. Euceta)

•

Om moeder natuur te sparen vragen we aan alle leden om een plastic beker mee te nemen met je naam

5 mondmaskers per kind!

op.
•

BELANGRIJK: Tippers, toppers, tiptiens, kerels en aspi’s dragen een fluovestje en helm tijdens vertrek.
Speelclubbers en rakwi’s stoppen een fluovest in hun bagage.
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ROUTEBESCHRIJVING

De makkelijkste manier om er te geraken, is je GPS instellen op het
volgende adres:
Anemoonstraat 16
2250 Olen
Op te zoeken op google maps:
Chiro achter-olen

Belangrijke data

DIA-AVOND
Op deze dag blikken we normaal gezien met zen allen een laatste keer terug op het kamp. We zullen
de gekste foto’s en de tofste filmpjes bekijken en samen leuke herinneringen ophalen. Ook zullen jullie
de act brengen die jullie op kamp al deden. Of corona dit zal toelaten, weten we niet. We houden jullie
zeker en vast op de hoogte!

STARTDAG 2020-2021
Zondag 4 oktober 2020
Breng vandaag al je vriendjes en vriendinnetjes mee om samen aan een supertof chirojaar te beginnen.
Vandaag komen jullie ook te weten wie jullie nieuwe leiding wordt voor het komende chirojaar.
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MOPPEN ☺
Cindy van de kookploeg zet een bord soep voor Senne op tafel. Ze zegt: "Ik heb het tafelkleed
net gewassen, dus maak het niet vies! Anders houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in."
Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze terugkomt, ziet ze Senne met zijn lepel soep
uitsmeren over het laken. Woedend schreeuwt ze: "Senne! Wat ben je aan het doen
viespeuk?!" Senne: "Ik maak van drie vlekken één vlek."

Er staan drie koeien in de wei. Zegt er eentje: "Woef, Woef.” Vraagt de ander verbaasd: "Wat
doe jij nu?" Zegt de eerste koe: "Ik studeer vreemde talen!"
Komt er een goudvis bij de dokter. Zegt de dokter: "Oh, ik zie het al...! Uit de kom...!”
“Mijn hond is heel bijzonder: hij brengt mij iedere ochtend de krant." "Maar dat is toch niet
zo heel bijzonder?" "Jawel, want ik heb geen abonnement!"

Laatst zat Sander in een wc-hokje langs Charissa. Opeens hoort Charissa naast haar:
"Oh shit, hier is het toiletpapier op. Kan je mij misschien wat van u geven?"
Charissa zegt: "Ja hoor, geen probleem."
Dus Charissa blijft nog even zitten, wachtend op een bedankje.
Zegt Sander: "Tja, ongebruikt was misschien handiger geweest."

Anna staat aan de kassa van het theater. Ze zegt: “Twee kaartjes a.u.b.”
Waarop Lieze vraagt: “Voor Romeo en Julia?”
“Neen, voor mijn man en voor mij!” roept Anna.

Marieke: "Mag ik je even storen?"
Jethro: "Ja, wat is er?"
Marieke: "Niets, ik wilde alleen maar even storen.” :-)
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Tijdens het kamp worden er heel wat foto’s genomen. Enkele van deze foto’s worden op de
facebookpagina en op de website van Chiro Loksbergen geplaatst opdat we iedereen op de
hoogte kunnen houden. Om rekening te houden met de privacy van de leden, vragen wij
toestemming aan de ouders om deze foto’s te nemen en te posten. Om toestemming te geven
moet dit papiertje getekend afgegeven worden aan de leiding voor 18 juli. Indien het lid 18
jaar of ouder is, moet hij/zij dit papiertje ook ondertekenen.

Handtekening:

