KAMPDOEDIET 2020

Vu: Silke Marit
Trop 13
1670 Pepingen

Wist je dat…
… de dag waarop ik dit schrijf de 12de mei is?
… 12 het mooiste getal dat er bestaat is?
… dat dit getal heel vaak in een mensenleven voorkomt?
… er onder andere 12 apostelen zijn?
… een jaar uit 12 maanden bestaat?
… de Europese vlag 12 sterren telt?
… er 12 ridders aan de Ronde tafel van koning Arthur zaten?
… 1212 een engelennummer is?
… engelen hiermee het signaal uitzenden om positief te blijven?
… vertrouwen moeten hebben in de toekomst?
… we dit zeker ten allen tijde moeten doen?
… het nu wel een zeer bijzondere tijd is?
… we nu allemaal in ons kot moeten blijven?
… dit door het coronavirus komt?
… het coronavirus zich heel snel verspreid?
… we daardoor over een pandemie spreken?
… een pandemie staat voor een wereldwijde verspreiding van een
ziekte?

besmettelijke

… deze ziekte dus ook tot in Mexico geraakt is?
… er in Mexico een bedrijf is dat bier produceert?
… dit bier “Corona” heet?
… het bedrijf dat Corona-bier produceert dit jaar al 260 miljoen verlies heeft
gemaakt?
… dit heel veel centjes zijn?
… als je zoveel centjes hebt je jezelf een miljonair mag noemen?

… er in België 122 300 miljonairs wonen?
… je hier weer het getal 12 in ziet verschijnen?
… ik dus gelijk heb dat het getal 12 heel vaak verschijnt?
… je ook 100% gelijk hebt dat je mee op kamp gaat?
… kamp het leukste moment van het jaar is?
… wij er dus heeeeel veel zin in hebben?
… het bijna zover is?
… wij van 2 juli tot 10 juli gaan?
… er in deze Doediet info over het kamp staat?
… ik jullie nu deze info ga laten lezen zodat jullie helemaal klaar voor kamp zijn?
… ik bij deze dus klaar ben met de wist-je-datjes?

Dag allerliefste pagadders!
Wat hebben wij jullie gemist seg! Hopelijk jullie ons ook een beetje
. Maar we hebben
goed nieuws!! Zoals jullie waarschijnlijk al weten, mogen we op kamp! JOEPIEEEEEEEE
Voor sommigen is het zelfs het allereerste bivak ooit! En we beloven jullie dat het eentje zal
zijn om nooooit meer te vergeten. Er zijn enkele dingen die jullie niet mogen vergeten...
Ik ga naar Bree en ik neem mee:
- Boerenkledij
- Vaste schoenen
- Slaapzak (er zijn bedjes)
En dan nu… AFTELLEN!!! Nog een maandje en we zijn weg
Tot in Bree!
Dikke kus,
Anke, Raf en Klaas
P.S.: In afwachting tot kamp, hier een rebus! Wie ons de oplossing kan zeggen, krijgt
misschien een beloning op kamp… Succes!

Allerliefste pinkels,
WIJ GAAN OP KAMP!!
Wij zijn superblij met dit nieuws, net als jullie! We gaan ons dan ook heel hard amuseren en
de leukste herinneringen maken. De pinkels zijn al lang niet meer bij elkaar geweest, maar
dat gaan we dubbel en dik goed maken op bivak. We zien elkaar binnen een paar nachtjes
terug! Aftellen maar naar 2 juli :)
Dit mogen jullie zeker niet vergeten mee te nemen voor een leuk, gezellig en veilig kamp:
-

Strips
Je favoriete knuffel
Een zaklamp
Versiering voor in de kamer
Verkleedkledij thema astronauten
Verkleedkledij boerderij
Verkleedkledij prinses
Je eigen papieren zakdoeken
Eventueel handgel
Snoepzak
Zwemkledij
Kleren die vuil mogen worden
Een mondmasker

Wij kijken er alvast heel hard naar uit!!
Dikke knuffels en kusjes van jullie leiding
Fee, Ineke & Phebe xxx

Dag lieve spj ☺

Als jullie dit lezen vertrekken we al bijna op kamp, zien jullie het nog een beetje zitten??
Wij in ieder geval wel!
Hieronder nog eens opgesomd wat jullie zeker niet mogen vergeten in jullie valies:
-

Kleren die zeker vuil mogen worden
Legerkledij (zodat jullie kunnen bewijzen wat voor stoere boys jullie zijn)
Een sportieve outfit (extreem!! Denk maar aan zweetbandjes, …)
Verkleedkleren in thema ruimte
Een zwembroek
Een hele dikke snoepzak die je met je lieve leiding mag delen;)

Nu kunnen jullie al aan je valies beginnen en verder aftellen naar 2 juli! Maar voor het geval dat jullie
onze hoofdjes nu toch al missen, krijg je hier nog een foto.
Kusjes Stannie, Charlotte en Merel

Dag lieve speelclub meisjes,

Het is al een tijdje geleden sinds we elkaar hebben gezien en dat vinden wij heel jammer. Wij missen
het enorm om elke zondag met jullie lekker gek te doen. Maar er is ook goed nieuws: WIJ GAAN OP
KAMP! Wij hebben hier al heel lang naar uitgekeken en wij hebben er alvast super veel zin in. Wij zijn
zeker niet vergeten dat jullie houden van eens goed vuil te worden, te knutselen, af en toe eens te
snoepen, tik-tok dansjes te maken en veel plezier te maken. Op kamp dit jaar gaan wij al deze leuke
dingen terug kunnen doen :) We kunnen alvast niet wachten om jullie terug te zien en 9 leuke dagen
samen te beleven!

Hier zijn enkele spulletjes die jullie zeker moeten meenemen :
-

kleren die heel vuil mogen worden
verkleedkleren thema ruimte
verkleedkleren thema indianen
uw goed humeur en super veel energie

Wij gaan op kamp
en dat is helemaal geen ramp

Nog eens alle remmen los
en rennen in het bos

Bubbel twee
wordt best oké
SPM en de kwiks
worden de beste remix

Gaan jullie met ons mee?
dan zijn wij heel tevree

Hier nog leuke tekening die jullie kunnen inkleuren en tot snel xxx

Kusjes van jullie leiding
Britt en Ellen

Dag lieve rakkertjes,
Het is ondertussen weer al even geleden dat we elkaar hebben gezien door deze hele
crisis en we missen jullie toch wel hoor. Maar niet getreurd, wanneer jullie dit lezen
zijn we begonnen aan de laatste sprint richting kamp. Wij kijken er alvast naar uit,
jullie ook? Terug samen spelletjes spellen en de leiders plagen zoals alleen jullie dat
kunnen.

Maar terug naar de belangrijke puntjes, wat nemen jullie zeker mee op kamp:
-

Viking verkleedkledij
Gangster verkleedkledij
Zotte wetenschapper verkleedkledij
Sportieve kleren of een training
Kleren die vuil mogen worden

Indien we nog iets vergeten zouden zijn zullen we jullie dit zeker en vast op tijd laten
weten.

Vele kusjes en knuffels,

Jullie liefste leiding,
Steeltjes en Rinus

Liefste kwikjes
Eerst en vooral willen wij zeggen dat we jullie ontzettend hard missen. Het is dan ook al
enkele maanden geleden dat we ons nog eens goed uitleefden op een zondagnamiddag in't
chiro. Volgens ons is het dan ook eens een goed idee om terug te blikken op al deze
fantastische momenten...
Weten jullie nog dat we vlaggenroof speelden in het bos?

Of toen we ons rot amuseerden op de vele springkastelen?

Bovendien speelden jullie allemaal zeer goed mee met de opdrachten die wij voorzagen. En
daar hebben we bewijsmateriaal van!

Wij kijken alleszins super hard uit naar het kamp en hopen dat jullie dat ook doen. Het zal
een kamp worden om nooit te vergeten.
Om te weten te komen wat jullie extra moeten meenemen op kamp zullen wij nog een
Whatsapp berichtje sturen naar jullie ouders.
Tot binnen 4 weken!!
Vele groetjes van jullie leiding xxxxxx

Om de verveling tijdens coronatijd tegen te gaan
Kleuren maar!

Verbindt alle cijfers en schrijf op de lijn wat het is geworden

Liefste Toppertjes
Binnenkort is het weer zo ver...KAMP!
Spijtig genoeg zijn er heel wat leuke zondagen weg gevallen. Maar we beloven jullie deze dubbel en
dik in te halen op kamp.
Wat hebben jullie hier zeker voor nodig:
-

Versiering voor onze tent

-

Een leger outfit

-

Kleren die vuil mogen worden

-

Bokshandschoenen

-

Maffia kleren

-

Hangmat als jullie deze hebben

Kusjes Carsten en Kasper

Hey ladies
Zoals jullie nu al weten MOGEN WE OP KAMPPPPPP WOEHOEW!!! Het coronavirus heeft wel
onze zondagen samen verpest maar we hebben goede vooruitzichten. Onze truffelverkoop
is ook weer gestart hoeraaaaa! Jullie weten het hé: hoe meer we verkopen, hoe beter!!!
Wij zijn ondertussen bezig met het voorbereiden van programma voor een onvergetelijk
kamp! Hieronder vinden jullie een lijstje van dingen die jullie ZEKER moeten meenemen!
Benodigheden;
•
•
•
•
•
•
•

Outfit van FC de Kampioenen
Legeroutfit
Gamel
Doopkleren (inclusief rokje dat vuil mag worden)
Versiering voor de tent (moet niet, mag zeker
)
Witte effen pull die wordt gebruikt om te knutselen
Veldbed

We kijken er alvast naar uit om met jullie in onze bubbel te zitten!

(Virtuele) kusjes

Lien & Anke

Lieve Tiptiens,
Als jullie dit tekstje lezen mag je al beginnen aftellen voor het bivak, yessssss!
Aangezien we nog niet veel zondagen samen hebben gehad, gaan wij deze tijd
dubbel en dik inhalen op kamp. Wij hebben er zooooveel zin in en wij zelf kunnen
niet meer wachten!

Wat neem je extra mee op kamp:
-

Tentversiering: hoe gezelliger hoe beter, je hoeft dit natuurlijk niet aan te
kopen, wees creatief

-

Kleren die vuil mogen worden (en waarschijnlijk niet meer proper

-

Veiligheidsbril (als je dit thuis hebt liggen)

-

Hangmat (als je dit thuis hebt liggen)

-

Kleine rugzak

-

Oortjes voor muziek te luisteren

-

Zaklamp

Indien we iets zouden vergeten zijn, laten we dit zeker nog weten!
Stay safe!
We zien jullie heel snel in Bree!
xxx Celle en Shlikke

)

Liefste schattenbouten

Ondertussen is het jullie waarschijnlijk reeds ter oren gekomen dat we elkaar in juli weer terugzien
en weer zullen kunnen dartelen door de velden, gezellig bijpraten over de meisjes van onze dromen
met wat achtergrondmuziek, of tegen elkaar aan kunnen indommelen met het geknetter van het
kampvuur in de achtergrond. Als dit jullie als muziek in de oren klinkt, dan raden we jullie aan om
eens te gaan aankloppen bij één van de damesgroepen ;) Als jullie echter nog steeds de onversaagde
knappe en getalenteerde knullen zijn uit onze (verre) herinneringen, dan nemen we jullie graag mee
onder onze vleugels richting bivak. We kijken er zelfs zo naar uit, dat we die wonderlijke namen van
jullie eens op het wereldwijde web hebben gegooid en hier al dan niet conclusies uit hebben
getrokken.
Zo leren we bijvoorbeeld dat Jannes eigenlijk helemaal niet de verlegen, doodgewone jongen is die
we allemaal kennen. Hij gaat in zijn vrije tijd namelijk door het leven als Nederlandse shlagerzanger.
Wij hopen dat zoetgevooisde stemgeluid dan ook vaker te horen op bivak. Arthur is zelfs nog veel
meer dan dat buiten onze groep. Hij schopte het tot animatiekarakter in de serie die zelfs zijn naam
draagt. Wij zullen dan ook beroep doen op hem als back-up animator wanneer we er zelf niet toe in
staat zijn en als het echt niet anders kan.
Op Roan kunnen we dan weer rekenen wanneer we een stapje in de wijde wereld willen zetten en
eens een bezoekje willen brengen aan onze Noorderburen. Hij runt daar al jaren zonder medeweten
van zelfs zijn bloedeigen vader en moeder een camping die het dan ook nog eens bachelijk goed
blijkt te doen. Met een monsterscore van 4,6 op 5 overtreft hij hoogstwaarschijnlijk alles wat wij op
kamp ter beschikking hebben. Hij zal ons ongetwijfeld wat kneepjes van het vak kunnen aanleren bij
het runnen van ons eigen tentenkamp.
Om ons te hoeden tegen boze donderwolkjes en wervelende tornado’s, schuilt er een heuse
weerman in 1 van ons. Ruben heeft blijkbaar al een tijdje zijn passie ontdekt en kan dus uren
vertellen over hoe regendruppels ontstaan en de wereld afreizen. Ook hopen we hem ooit te kunnen
vergezellen op een door hem gegidste reis naar Finland, waar hij bekend staat als noorderlichtman
weliswaar! Kijk eens aan zeg! Boeiend boeiend boeiend! Over Yannis kwamen we eigenlijk bitter
weinig te weten, wel dat hij ergens een grieks restaurant openhoudt in BXL (afou) met zijn Griekse
deerne en zijn 7 zieke kindjes! We wensen hem het beste toe!
De meest unieke en zeldzame jongen uit onze groep luistert naar de naam Joren, hij heeft zijn Roots
in Scandinavië en heeft waarschijnlijk zijn ogen al flink de kost kunnen geven telkens wanneer hij met
noorderlichtman de wonderen der natuur mocht bewonderen (interpreteer wonderen van de natuur
volledig zoals je zelf wil). Deze 'speciale' jongen zullen we van heel dichtbij volgen en de nodige
aandacht verschaffen, want dat is uiteindelijk toch het beste voor zo een uniek en zeldzaam geval.
Tot slot wouden we graag nog enkele woorden toekennen aan de heer Jorrit, wiens naam duidt op
het feit dat hij hard is als een ever. Dit lijkt misschien weinig te betekenen, maar wat als we jullie
erbij vertellen dat we hierbij niet enkel mogen kijken naar onze eigen Nederlandse taal en het verder
moeten zoeken dan onze neus lang is. Voor een Engelse jongedame kunnen we ons voorstellen dat
het indruk kan maken als je naam duidt op het feit dat je hard als een ever bent, of 'ever hard'. Bij
deze hopen we jullie wat bijgeleerd te hebben over elkaar, en dat jullie even hard uitkijken om weer
samen malle fratsen uit te halen!

Verder wouden we jullie enkel nog vragen om al een aantal zaken in jullie koffer te proppen:
-

Verkleedkledij in het thema van Willy’s en Marjetten (verdeel de personages aub)
Verkleedkledij in het thema van gemeentewerkers
Kledij die zo chic mogelijk is
Fijne decoratieve elementen om onze tent te versieren
Jullie favoriete onderbroek
Een verhaaltje voor het slapengaan
Een cadeautje voor de leiding
Individueel mondmasker
Ontsmettende handgel
Zakdoeken (schat dit ruim in)

Vele kusjes
Jullie leiding

P.S. Als jullie graag willen ontdekken hoe we dit allemaal over jullie te weten zijn gekomen, geef dan
eens jullie namen in op Google ;)

Coucouuu!
Het is zonde dat een Chirojaar, dat normaal een van jullie
gekste jaren zou moeten zijn, zo kort is. Gelukkig zijn we deze
lockdown ingegaan na een knaller van een leefweek en een
laatste knuffel van ons Fleur voor ze naar huis vertrok ;)
MAAAAAAAAAAR alhoewel we heel veel leuke zondagen
gemist hebben mogen we wel op kamp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Er zal heel wat veranderen op kamp, maar dat zal het zeker niet
minder leuk maken!
Naast de standaarddingen moeten jullie 1à 2 grote doeken/
lakens meenemen, jullie beste James Bond outfit,
flowerpower/hippie kledij en jullie meest fancy partyoutfit.
Als er nog iets bijkomt laat ik dit uiteraard op tijd weten.
Jullie mogen ook altijd wat versiering meenemen om het
gezelliger te maken in onze tent/ bubbel. (Worden jullie ook al
gek van het woord ‘bubbel’??)
Ik kan jullie al verklappen dat de eerste activiteit die gepland
staat duizend groepsfoto’s trekken is want het is een schande
dat we dat niet eens hebben. Aangezien ik jullie zo enorm hard
mis heb ik nog eens wat foto’s gezocht die duidelijk maken wat
voor geniale groep jullie zijn.
Ik mis jullie gezang, enthousiasme en verhalen 
Veel virtuele kusjes en knuffels van jullie favoriete leidster EN
TOT OP KAMP!!!!!!
xxxxxxx

Aangezien we niet veel hebben kunnen oefenen op het Chiro,
kan je thuis uit volle borst mee zingen.
Vul de Chiro liedjes in!

HET BIVAKLIED
Gebruik de volgende woorden: zingen, ondersteboven, roept, bivak,
raar, wind, vlieg, dak, vriend, grenzen, boot
Refrein:
Leven op het ritme van de _________ en van de zon,
_______________ op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het ________,
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op ____________.
Strofe 1:
Ieder die ons ziet kijkt ________,
wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt ____________ en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de __________.
REFREIN
Strofe 2:
Trek er mee op uit, breek _______________ open;
samenspel wordt teken om te hopen.
__________ erin, doe mee, en blijf niet staan;
een nieuwe wereld __________ om door te gaan.
REFREIN

TUIMELING
Gebruik de volgende woorden: bonken, vrij, hersenspoelen,
marteling, uitgekeken, jezelf, flinke, vrienden, vriendenkring, moed,
zwakkeling, vlam, tuimeling, vuur, gloed
Strofe 1:
Ben je bijna ________________?
Denk je : wat heeft het voor zin?
Tijd om frisse ___________ te kweken,
maak een ____________ tuimeling.
Voel je ________ tussen je _________________,
blijf niet langer vreemdeling,
tracht de ________ snel weer te vinden,
maak een flinke tuimeling !
Refrein:
Tuimel, _______________, schud jezelf doorheen.
Gooi alles ondersteboven,
laat het ___________ in jou niet doven.
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.
Gooi alles ______________________,
blijf er rotsvast in gelo-o-ven.
Strofe 2:
‘t Chirowerk is vaak geen pretje,
soms wordt het een ____________________.
Geef dan vlug ___________ een zetje,
maak een flinke tuimeling.
Voel je hartslag stevig _____________,
zonder spoor van hapering.
doe die ____________ weer hevig vonken,
maak een flinke tuimeling !
REFREIN

Strofe 3
Neem jezelf eens onder handen,
je bent toch geen __________________ ?
Bijt maar stevig op je tanden,
maak een flinke tuimeling.
Zo kan je de vreugde voelen,
in je eigen ____________________.
Door jezelf te ________________________,
maak een flinke tuimeling !
REFREIN

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

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 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: ZIE W EBSITE
CHIRO N ATION AAL! 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.

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 beschikbaar te zijn om, indien nodig,
uw kind te komen halen.

3. Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in ... 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.

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

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, bv. openbaar vervoer

•

Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)

•

Eventueel handgel

•

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

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.

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact
opnemen met de hoofleiding:
Celien Delestinne op het
nr. 0493/73 19 76 of bij
Stan De Maeseneer op het
nr. 0491/07 92 59
Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen.
We maken er een geweldig kamp van!

De leiding

Richtlijnen Bivak Bree
2020
Bivakadres
Indien je wenst te schrijven naar jullie “schatjes”, gebruik dan het
bovenstaande adres met de vermelding:
Chiro Karreveld Pepingen t.a.v. X “(naam) - Groep”.
Adres :

Bergstraat 19, 3960 Bree

UNIFORMEN
Alle leden worden in piekfijn uniform (Short of rok, Rode Chiro-Tshirt, Chiro
pull of hemd) verwacht bij het afzetten van jullie kind op de kampplaats!! Zij
zullen hun uniform ook dragen als je hen komt halen. Voor wie zijn uniform
nog niet in orde is, kan desnoods nog snel navraag gedaan worden bij hun
leiding.

BIVAKTHEMA
Elk jaar weer worden wij overrompeld met vragen en nieuwsgierige leden en
ouders die ons vragen wat het thema dit jaar is. Wel, laat het voor eens en altijd
duidelijk zijn: WIJ ZEGGEN DAT NIET. Ben je ontgoocheld in ons antwoord, geen
paniek, wie meekomt op bivak zal er dubbel en dik beloond worden op zijn
lange wachten.

KEUKEN
Wij worden elk jaar weer verwend met een heerlijk menu tijdens ons bivak door
de kookouders. Dit jaar gaan mee: Greet, Staaf, Lucie, Bart, Ben, Ann, Frank,
Steven, Veerle, Thomas, Karen en Lobke.
In ieder geval garanderen wij jullie een overheerlijk menu en wat de
kookouders betreft, in hun welslagen zijn zij alvast uitgenodigd om volgend
jaar opnieuw mee te komen.

BELANGRIJK
Er wordt ten sterkste afgeraden risicopatiënten mee op kamp te laten gaan,
kinderen die ziek zijn voor het kamp moeten thuisblijven.

VERTREK
Dit jaar doen we het anders omwille van de coronamaatregelen! Elk kind wordt
afgezet op de kampplaats op 2 juli door de ouders en dit per bubbel. Indien
je meerdere kinderen hebt in verschillende bubbels, kom je op het eerste uur.
Je kind/kinderen die in een andere bubbel zitten en pas later worden verwacht
zullen dan opgevangen worden door hun leiding.
Gelieve jullie ook aan deze uurregeling te houden zodat we het contact met
andere beperken. Het is ook niet de bedoeling dat de ouders mee komen op
het kampterrein. We gaan voor een kiss & ride.

! Alle leden nemen een lunchpakket mee om op te eten bij aankomst op de
kampplaats !

De bubbels en de uren:
BUBBEL 1: Pinkels, Pagadders en Speelclubjongens 2 juli om 10uur
BUBBEL 2: Speelclubmeisjes en Kwiks 2 juli om 11uur
BUBBEL 3: Rakkers, Toppers en Tippers 2 juli om 12uur

BUBBEL 4: Kerels Tiptiens en Aspiranten 1 juli (uur laten wij jullie nog weten)
Bubbel 4 → jullie worden verwacht 1 juli om de leiding te helpen met alles
klaar te krijgen aangezien er geen voorwacht zal zijn dit jaar. Voor
broers/zussen in bubbel 1, 2 of 3 is het NIET de bedoeling dat zij 1 juli
meekomen, zij worden verwacht 2 juli op bovenstaand uur. Indien dit een
probleem zou vormen voor sommige ouders om twee keer te rijden,
worden jullie verwacht op 2 juli, laat dit zeker aan de leiding weten.

TERUGKOMST
Ook dit doen we dit jaar anders, elk kind wordt opgehaald door de ouders
aan de kampplaats op 10 juli dit ook per bubbel.

De uren zullen later meegedeeld worden door de leiding.

VALIEZEN
De valiezen breng je mee als je je kind afzet op de kampplaats. Gelieven een
rugzak, valies of sportzak te voorzien. GEEN plastiek zakken

IDENTITEITSKAART, KIDS-ID + KLEVERS MUTUALITEIT
Iedereen neemt zijn identiteitskaart of kids-id mee. Voor diegene die geen
hebben, raden we hen aan zelf een kaartje te maken om mee te nemen.
Geef deze af als je op de kampplaats komt aan je leiding.

WAT STEEK JE IN JE VALIES
BELANGRIJK








Mondmasker (voor de zekerheid)
Papieren zakdoeken
Eventueel handgel
Zeep voor je handen voldoende te kunnen wassen!!!!!
Extra warme kleren
Pet tegen de zon
Zonnecrème

Slaapgerief
 De Papi’s, Speelclub en Kwiks slapen binnen. Ze nemen een hoofdkussen,
een matrasoverdek en een slaapzak mee.
 slaapkleed of pyjama (in de pure is uit de nature).
 Rakkers, Tito’s, Keti’s en Aspi’s slapen buiten in tenten. Zij brengen
eveneens een veldbed mee en hun slaapzak om te SLAPEN (eventueel ook
een extra deken tegen de kou).
 knuffeldiertjes
Wasgerief






5 handdoeken
5 washandjes
tandenborstel, tandpasta en bekertje
zeep en shampoo
borstel of kam

Schoeisel





sloffen
goede sportschoenen
dichte schoenen
reserve veters











Kledij
10 T-shirts
10 shorts
10 paar kousen
voldoende ondergoed (zeker bij de jongsten)
5 lange broeken
5 warme pulls
regenjas
badpak of zwembroek en badmuts
badhanddoek

Allerlei
voldoende zakdoeken
wasspelden
2 keukenhanddoeken met je naam erin.
linnenzak voor je vuile was (geen diepvrieszakjes!!)
schrijfgerief en schrijfpapier + postzegels!
adressenlijst of voorgeschreven etiketten (de leden krijgen elk 3
postkaarten)
 postzegels
 leesboeken voor de platte rust (naam erin vermelden !)







BEZOEKNAMIDDAG - Trektocht/2-daagse
Door het coronavirus hebben wij besloten GEEN bezoeknamiddag te houden.
Er zal ook GEEN trektocht/2-daagse doorgaan, de kinderen blijven de gehele
kampperiode op de kampplaats.
Medicijnen
 Indien je vermeld hebt op het reeds afgegeven medische fiche (met
huisbezoeken) dat je kind medicijnen dient te gebruiken, geef je deze ook
mee. Gelieve deze af te geven aan de leiding op de kampplaats. Zij zullen
op hun beurt de mensen van de EHBO in kennis brengen.
Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds
 Zoals reeds vermeld dient iedereen twee kleefbriefjes van het ziekenfonds
(die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek), gelieve
deze ook af te geven aan de leiding op de kampplaats.
Wat laat je zeker thuis
 Nieuwe kledij en waardevolle spullen (radio’s, muziekboxen, computers,
juwelen, liefkes, ...) en een overdreven snoepzak.
 het slechte weer en slecht humeur
 geld
 GSM’s, MP3’s
Opmerking
Zorg dat je kleding en dergelijke zoveel mogelijk op naam getekend zijn,
anders vinden we moeilijk de eigenaar terug! Kijk bij het voorleggen van
de verloren spullen eens of er niets van jou tussen zit.
Wij zullen de verloren voorwerpen per bubbel openleggen de eerst
volgende zondagen dat we Chiro mogen geven, wat daarna overblijft gaat
naar spullenhulp.

Vergeet het fiscaal attest voor kinderopvang niet!
Heeft u in 2020 uitgaven gedaan voor de opvang van uw kinderen jonger dan
12 jaar? Vergeet het fiscaal attest niet aan te vragen bij de hoofdleiding, want u
heeft namelijk recht op een belastingvermindering!
Bijvoorbeeld: uw kind heeft in 2020 deelgenomen aan het chirokamp en u
heeft hiervoor een deelnameprijs betaald. Vraag aan de hoofdleiding dan een
fiscaal attest en voeg dit toe bij uw belastingaangifte 2021 (aanslagjaar 2020).
Er mag maximaal € 11,20 per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of
jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) ingebracht worden als uitgaven. Dat
bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang. Het minimale
aftrekbare bedrag is 4 euro per opvangdag en per kind.
De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.
Meer info op www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek_voorwaarden.aspx

Tussenkomst ziekenfondsen
Zoals u misschien weet betalen de meeste mutualiteiten een deel van het
kampgeld terug.
Dit is aan te vragen via het e-mailadres: chiro.karreveld.pepingen@gmail.com

Teken
De kleinsten zullen elke dag worden gecontroleerd op teken, Indien er leden
met tekenbeten zijn zal na het kamp de leiding de ouders verwittigen.

AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT!
Een aantal jaar geleden hadden we tijdens ons bivak last van luizen bij de kinderen. Daarom
willen we alle ouders nadrukkelijk vragen of om je kinderen preventief te controleren op
luizen en indien nodig ook te behandelen vooraleer de start van het kamp. Hieronder vind je
de belangrijkste informatie over luizen.

Iedereen kan hoofdluis krijgen
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niks te maken met vies of schoon zijn.
Een luis gaat lekker op jouw hoofd zitten. Voor de gezelligheid komt er later nog een luis bij.
Ze krijgen kinderen, en ineens zit je hoofd vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen
van jouw hoofd weer heel makkelijk naar een ander hoofd wandelen. Als je aan het spelen
bent, bijvoorbeeld. Op die manier kan heel snel je hele groep hoofdluis krijgen. En je vader, je
moeder; iedereen bij jou thuis. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te
krijgen.

Wat is hoofdluis?
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Nog kleiner dan een mier. Hij zuigt een beetje
van jouw bloed op en verandert dan van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Hoofdluizen zitten
vaak in het haar achter je oren, in je nekhaar of onder je pony. Ze leggen veel eitjes . Die
noemen we neten. Uit die eitjes komen weer nieuwe hoofdluizen. En die leggen ook weer
eitjes, dus er kunnen snel veel luizen komen. Neten zien eruit als witte stipjes. Ze zitten op het
haar, dichtbij de hoofdhuid.

Hoe weet je of je hoofdluis hebt?
Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg
je vaak erge jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door je haar met een speciaal
kammetje te kammen boven een wit vel papier. Als je luizen hebt, vallen ze uit je haar op het
papier.

Hoe krijg je hoofdluis weg?
Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen door iemand. Elke dag, twee
weken achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan, anders
glippen de luizen ertussendoor. De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn het moeilijkste weg
te kammen. Die plakken namelijk aan je haar. Maar ook die moeten allemaal weg, anders
komen er weer nieuwe luizen. Als je haar met azijn natgemaakt wordt, laten de neten los. Je
kunt een shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar dan moet je nog steeds elke dag goed
kammen. Je vind deze shampoo bij de apotheker.

Indien u kind hoofdluizen heeft, meldt dit dan aan de leiding!
Dank jullie wel!
De leiding

Weegschaal
24 september - 23 oktober
Jij hebt de behoefte om alles in je
leven op de kop te zetten. Alles moet
anders. Maar gebruik nu eens je
energie om het bivak helemaal
ondersteboven te maken.

Schorpioen
24 oktober - 22 november
Jij bent te streng voor jezelf. Zelfs de
kleinste oneffenheid wil je glad strijken.
Je vrienden weten toch dat je ook
maar een mens bent. Ze zijn allang
(weer) tevreden met jou.

Boogschutter
23 november - 21 december
Al wordt er vandaag nog zoveel van je
verwacht, jij hoeft je echt geen zorgen
te maken. Je bent energiek en zult de
moeilijkste problemen zonder meer
aankunnen. Je staat van jezelf verstelt.

Steenbok
22 december - 20 januari
jij kunt moeilijk voor jezelf opkomen.
Toch zul je moeten leren duidelijk te
zijn in wat je wilt. Schaam je daar niet
voor, ook jij hebt het recht om dat te
doen wat jij leuk vindt. Natuurlijk wel in
goed overleg met je vrienden.

Waterman
21 januari - 19 februari
Laat de moed vandaag niet zakken.
Het kan wel iets moeilijker zijn dan
anders of verwacht, als je het hoofd
koel houdt, zul jij jezelf overtreffen. Een
dag om grenzen te verleggen..

Vissen
20 februari - 20 maart
Wees niet teleurgesteld als
vriendschapsbanden uit het verleden
voorgoed worden afgesloten. Het zal
de banden in de toekomst meer kans
geven om tot een ware
vriendschappen uit te groeien.

Ram
21 maart - 20 april
Jij verzet je tegen iets dat je niet meer
kunt tegenhouden. Het gaat gewoon
gebeuren, een kamp met bubbels, dat
weet je heel goed. Verspil jouw energie
niet aan verzet, bereid je liever voor op
de nieuwe situatie.

Stier
21 april - 20 mei
Bedenk eerst eens goed wat je nu
werkelijk wilt. Het is onverstandig om je
vast te leggen, terwijl je nog helemaal
niet zeker bent van je zaak. Dan kun je
beter nog even wachten.

Tweeling
21 mei - 21 juni
Ben jij de laatste tijd koppig geweest?
Probeer een keer toe te geven,
daarmee maak je jouw leiding heel blij
op kamp. Je zult verbaasd staan hoe
goed je omgeving op je actie zal
reageren..

Kreeft
22 juni - 22 juli
Als er vandaag problemen optreden, is
het verstandig deze met een zekere
gelatenheid tegemoet te treden. Dat
levert jou de beste resultaten op.
Probeer dit ook op kamp.

Leeuw
23 juli - 23 augustus
Als je vandaag rebelse neigingen krijgt,
probeer dan eens te zwijnen. Dat kan
ook heel leerzaam en nuttig zijn. En
met zachtere hand kun je ook veel
mooie herinneringen maken, echt
waar..

Maagd
24 augustus - 23 september
Pas toch op! Vertel geen leugens of
halve waarheden, ook niet om bestwil.
De hele waarheid komt altijd boven
water en dan heb jij jouw vriendschap
beslist verspeeld..

