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Beste ouders, liefste leden, 
 
Dat we dit mogen schrijven lijkt een geschenk uit de hemel! De Veiligheidsraad heeft ons 
groen licht gegeven en daar gaan we gretig gebruik van maken!  We vertrekken op bivak! 
Uiteraard hebben we niet stilgezeten (in ons kot) en is zo goed als alles klaar om onze leden 
te ontvangen, dit jaar in Pondrôme (Beauraing). 
 
In dit Bivakamberke vinden jullie alle informatie die jullie nodig hebben om op bivak te 
vertrekken, zoals de medische fiche, het inschrijvingsstrookje en de lijst met wat u uw kind 
meegeeft in zijn/haar koffer.   
Voor de nieuwkomers (en de minder nieuwkomers ☺) vragen we, met aandrang, om onze 
voorstellen voor het maken van de koffers, hoeveelheden en de verschillende 
kledij/materialen te respecteren.  Dit vloeit voort uit een jarenlange ervaring van wat leden 
nodig hebben om een bivak warm, droog, gezellig, aangenaam,… door te komen, zelfs al 
zouden de weersomstandigheden niet optimaal zijn. 
 
Door de huidige COVID-19 maatregelen zal de leiding misschien niet tot bij u kunnen 
langskomen zoals we gewoonlijk doen voor een Bivak, maar gelukkig leven we in 2020 en 
bestaan er allerlei mogelijkheden om jullie te spreken/contacteren/informeren.  De leiding 
van uw kind, zal u dan ook persoonlijk contacteren voor een duidelijke communicatie. 
Desondanks verwachten we dat alle, duidelijk ingevulde, documenten voor 1 juli in ons bezit 
zijn. 
 
U kan deze documenten invullen, scannen en mailen naar info@sikambers.be of u kan de 
ingevulde documenten komen afgeven aan onze lokalen, er zal leiding aanwezig zijn op 
zaterdag 27 juni van 14 tot 18 uur en ook op zondag 28 juni van 14 tot 18 uur. 
 
De kampprijs bedraagt: 

 
175 euro voor leden (= lidgeld betaald) 
200 euro voor niet-leden 
155 euro voor ieder tweede en volgend lid dat binnen een gezin meegaat en doorheen het jaar 
ingeschreven was.  
125 euro voor de RIBBELS die opkomen vanaf 22 juli en lid zijn 
150 euro voor de RIBBELS die opkomen vanaf 22 juli en niet-lid zijn 
 
Voorbeeld van een gezin met 3 kinderen die al ingeschreven waren als lid: oudste kind = €175; volgend 
kind = €155; jongste kind dat bvb een ribbel is die vanaf 22 juli meegaat = €125.  
 
Het inschrijvingsgeld is te storten op het rekeningnummer BE25 0688 8911 7282 met vermelding van 
naam lid/leden.  Graag ten laatste betalen tegen 1 juli. 
Betalen in schijven is mogelijk en kan besproken worden met de leiding! 
Leden die een vrijetijdspas van Stad Vilvoorde hebben, kunnen ook genieten van een korting op de 
kampprijs.  Spreek hierover gerust de leiding aan. 
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Het Bivak gaat dit jaar door van zondag 19 juli tot en met woensdag 29 juli 2020. 
We vragen ook dit jaar om de kinderen naar de kampplaats te brengen, maar onze 
ouderbezoekdag zal dit jaar wel wat anders verlopen dan normaal vanwege de COVID-19 
maatregelen. Verder in dit boekje, bij de praktische afspraken, vinden jullie alle info terug. Op 
29 juli komen we dan allemaal weer samen terug met de bus, eveneens rekening houdend 
met bepaalde maatregelen (zie praktische afspraken).  
 
De ribbeltjes, onze jongste groep, hebben de keuze om het kamp te starten op zondag 19 juli 
of woensdag 22 juli. 
 
Op de volgende pagina’s vinden jullie de overige praktische gegevens: adres, kampafspraken, 
voorzorgsmaatregelen i.v.m. COVID-19,… 
 
Voor de goede orde is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van onze klassieke 
afspraken: 

- Gebruik van soft- of harddrugs is ten strengste verboden!  Bezit of gebruik van drugs 

geeft de leiding het recht om een lid naar huis te sturen. 

- Gedrag dat de werking van het kamp ernstig hindert, is ongepast en onaanvaardbaar. 

- Het is verboden om alcohol mee te nemen op kamp. 

- Roken is verboden voor Ribbels, Speelclub, Rakwi’s, Tito’s en Keti’s.  Bij de Aspi’s 

worden er hieromtrent onderlinge afspraken gemaakt tussen de ouders en leiding. 

- Leden nemen GEEN elektronisch apparatuur mee (iPods, gsm’s, game-materiaal) 

- Horloges zijn voor niets nuttig en blijven ook thuis. 

 

En dan kunnen we nu het thema verklappen: 
 

Supermarkt! 
 
 
  
 
 
 
 

 



 

We vragen dus aan iedereen die mee op bivak komt om de eerste dag verkleed toe te komen 
in dit thema.  Wees zo creatief als je wil, maar zorg er wel voor dat er iets aan je kostuum in 
de kleur van je groep is (Ribbels: paars, Speelclub: geel, Rakwi: groen, Tito: rood, Keti: blauw 
en Aspi: oranje)! 
 
Ook dit jaar nemen we weer een enthousiaste kookploeg mee! We danken hen nu al voor hun 
inzet en zijn dankbaar dat ze ons opnieuw gaan verwennen met allemaal lekkers. 
 
Voor de Ribbels, Speelclubbers, Rakwi’s, Tito’s en Keti’s is het een open kamp. Dit wil zeggen 
dat alle vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes,… ook meer dan welkom zijn om mee te 
gaan op kamp, ook al zijn ze in het jaar niet naar de Chiro gekomen en zijn ze nog niet 
ingeschreven in onze Chiro. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Voor Aspi’s zal het een 
gesloten kamp zijn. Dit wil zeggen dat enkel de leden die ingeschreven waren tijdens het jaar, 
mee op kamp kunnen gaan. 
 
Wij kijken er alvast enorm naar uit en hopen dat jullie dat ook doen! 
 
Iris, Ben en Willem – Groepsleiding                                                                                                               
Karen en Frieda – Veebees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN  
 
- Eenmaal ons kamp begint, zullen wij naar aanleiding van de maatregelen van de overheid 

2 grote contactbubbels van max. 50 leden maken, die onderling geen fysiek contact zullen 

hebben gedurende het Bivak. Wat verder in dit Bivakamberke volgt meer informatie over 

hoe wij dit concreet gaan invullen op kamp, maar hier alvast de verdeling van onze 

afdelingen over de bubbels: 

o Bubbel 1: Ribbels, Speelclubbers, Kookouders en 1 Volwassen Begeleider (Frieda) 

o Bubbel 2: Rakwi’s, Tito’s, Keti’s, Aspi’s en 1 Volwassen Begeleider (Karen) 

 

- De medische fiche, het inschrijvingsformulier en voor de Aspi’s het invulstrookje rond 

roken/alcohol dienen afgedrukt en ingevuld aan de leiding bezorgd te worden voor 1 juli. 

U kan deze documenten invullen, scannen en mailen naar info@sikambers.be of u kan de 

ingevulde documenten komen afgeven aan onze lokalen, er zal leiding aanwezig zijn op 

zaterdag 27 juni van 14 tot 18 uur en ook op zondag 28 juni van 14 tot 18 uur. 

 

- Op 19 juli geef je je identiteitskaart (GEEN KOPIE) aan de leiding. Voorzie ook 2 

kleefbriefjes van de mutualiteit. 

 

- We starten het Bivak met een ouderbezoekdag. Op die manier krijgen jullie de 

gelegenheid om de weide waar jullie oogappels gedurende tien dagen zullen verblijven, 

eens te bezoeken! We vragen ook dat iedereen instaat voor het transport van zijn of haar 

eigen bagage.  

 

De ouderbezoekdag zal dit jaar wel wat anders dan gewoonlijk verlopen vanwege de 

COVID-19 maatregelen. We vragen dat alle ouders en +12-jarigen die dag een 

mondmasker dragen en de afstandsregel van minimum 1,5m afstand met anderen 

respecteren.  

 

Ook zullen we werken met een tijdslot per groep, zodat we alles op een veilige manier 

kunnen laten verlopen. Concreet wil dit zeggen dat de leden en ouders op volgende 

tijdstippen toekomen en de kampweide ook terug moeten verlaten: 

 

o Aspi’s: zijn reeds aanwezig op de kampweide, want zij gaan mee op voorkamp. 

o Keti’s: komen toe vanaf 10u30; ouders moeten de kampweide om 11u30 verlaten 

hebben.  

o Tito’s: komen toe vanaf 11u30; ouders moeten de kampweide om 12u30 verlaten 

hebben. Middageten voor de leden wordt door ons voorzien. 

o Rakwi’s: komen toe vanaf 14u; ouders moeten de kampweide om 15u verlaten 

hebben. We verwachten dat de Rakwi’s al geluncht hebben.  
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o Speelclub: komen toe vanaf 15u; ouders moeten de kampweide om 16u verlaten 

hebben 

o Ribbels: komen toe vanaf 16u; ouders moeten de kampweide om 17u verlaten 

hebben. 

 

Als u binnen uw gezin kinderen komt afzetten uit meerdere afdelingen, moet u het uur 

van het jongste kind als uur van aankomst op de kampweide nemen. Let op, het is 

ongeveer anderhalf uur rijden naar de kampweide!  

Eenmaal op de kampweide, gaan we vragen om de bagage van uw kind aan de juiste tent 

af te zetten, wij zullen de bedjes dan opzetten en de bagage op de juiste plek zetten. 

 

We kunnen dit jaar helaas geen eetfestijn organiseren op de ouderbezoekdag. Wel zal er 

de mogelijkheid zijn om blikjes frisdrank aan te kopen als dorstlesser voor de terugweg.  

Vanwege de maatregelen zal er dit jaar eveneens geen begeleide wandeling doorgaan 

voor de ouders. 

 

- Het adres en coördinaten van de kampplaats:   

Les Quatre Quarts 

5574 Pondrôme (Beauraing) 

→ de rode stippellijn is onze kampplaats en de coördinaten zijn: 50°04'46.5"N 5°01'10.9"E.

 



 

- Indien er leden zijn die niet op de kampplaats kunnen geraken, gelieve dit dan tijdig te 

laten weten aan de leiding. Op die manier weten wij of we nog auto’s van de leiding 

moeten inschakelen of kunnen we zoeken naar een andere oplossing.  

 

- Iedereen krijgt graag eens post op kamp. Brieven kunnen gestuurd worden naar:  

 

Dubois Stephane  

Chiro Sikambers t.a.v. (naam kind)  

Rue du Tombois 19 

5574 Pondrôme 

 

Hou er rekening mee dat het vanwege COVID-19 kan zijn dat de postbedeling beperkter 

is. Verstuur je briefje tijdig! 

 

- In geval van nood kan je de kampplaats steeds telefonisch bereiken. De groepsleiding, 

keuken en volwassen begeleiders zijn steeds bereikbaar.  

Iris: 0471/56 50 61 

Ben: 0491/64 53 06 

Willem: 0478/74 48 85 

Karen: 0479/41 63 50  

Frieda: 0472/37 90 36  

Linda: 0479/63 42 63  

LEDEN MOGEN TIJDENS HET BIVAK NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN GSM!  

 

- Onze jongste groep, de ribbels, kunnen kiezen of zij 7 of 10 dagen mee willen gaan op 

kamp. Ofwel komen zij mee van 19 juli tot 29 juli, zoals de oudere groepen, ofwel komen 

zij op woensdag 22 juli toe. We verwachten dan ook dat de ouders hun kinderen zelf naar 

de kampplaats brengen en rond 10u aankomen op de kampplaats.  

 

Iedereen keert op 29 juli gezamenlijk terug met de bus naar onze Chirolokalen 

(Romeinsesteenweg 55, Koningslo).  

 

Om ook onze terugkomst veilig te laten verlopen, maken we eveneens graag enkele 

afspraken: 

o Alle leden komen met één bus terug, maar wij zullen hen op de bus nog steeds 

opsplitsen per bubbel en hierin in samenspraak met de busmaatschappij de nodige 

voorzorgsmaatregelen nemen.  

o We willen dus vragen dat de Ribbels en Speelclubbers opgehaald worden om 17u 

en dat deze ouders langs de kant van ons grasveld binnenkomen (ingang op het 

einde van “De Pomp”).  



 

We vragen aan de ouders om hun kinderen tijdig op te halen en ook om een 

mondmasker te dragen. We gaan proberen om alle bagage van de Ribbels en 

Speelclubbers met de bus mee te geven. Indien er toch nog spullen ontbreken (die 

op de camion terecht gekomen zijn), kunnen deze de dag daarna, donderdag 30 

juli, tussen 14u en 16u of tussen 19u30 en 21u opgehaald worden aan onze 

Chirolokalen. 

 

o De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s komen op hetzelfde moment toe, maar willen 

we graag vragen om ons dan nog even te helpen met het uitladen van de camion 

(ouders kunnen vanwege de maatregelen niet helpen met het uitladen…). We 

willen dus vragen om de kinderen uit deze groepen op te halen vanaf 19u. Ouders 

moeten dan eveneens een mondmasker dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wat moet je zeker weten over ons Bivak 2020? 

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. 
 

Hieronder wat meer info: 

 

1) Mag ik meegaan? 

Iedereen mag deelnemen, tenzij: 

- Je ziek bent voor de start van het kamp (min. 5 dagen terugtellen)   

= hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen 

= verplicht thuis blijven 

- Als je tot de risicogroep behoort, tenzij met toestemming van je ouders en 

de huisarts (medisch attest voorzien!) 

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) Wat zal er anders zijn dit kamp? 

 

- We maken contactbubbels van max. 50 deelnemers (leden, leiding, kookploeg, VB’s)  

o Binnen een bubbel is contact toegestaan, moet je geen afstand 

houden en geen mondmasker gebruiken 

Wij zullen op kamp 2 bubbels maken: 

▪ Bubbel 1: Ribbels, Speelclub, kookouders en 1 Volwassen Begeleider 

▪ Bubbel 2: Rakwi, Tito, Keti, Aspi en 1 Volwassen Begeleider 

o Tussen bubbels is er geen fysiek contact of worden de voorzorgsmaatregelen 

gerespecteerd (mondmasker bij +12j of 1,5m afstand; contactoppervlakten 

reinigen na wissel van bubbel) 



 

 

o 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 hebben. Voorzie dus 

voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is 

bijvoorbeeld niet toegelaten. 

We gaan uiteraard wel ons best doen om op alternatieve manieren contact 

te organiseren. Ze zullen elkaar zeker zien tijdens het kamp! 

Na het kamp komen deze kinderen terug in de bubbel van hun gezin terecht 

en mag er uiteraard opnieuw contact zijn tussen broers en zussen.  

 

- We eten apart per bubbel en maken gebruik van apart servies.  

 

- We vermijden intensieve contactspelen tussen +12-jarigen 

- We gebruiken apart spelmateriaal per bubbel of ontsmetten het materiaal 

wanneer het gedeeld wordt tussen bubbels 

 

- We voorzien voldoende rust voor iedereen 

 

- We besteden extra aandacht aan de hygiëne: 

o Op geregelde momenten onze handen wassen / ontsmetten 

o Niezen of hoesten in de elleboog of in een papieren zakdoek 

o Er zijn aparte WC’s per bubbel 

 

- We houden een logboek bij voor contacttracing  

o We vermijden contact met externen of nemen anders de nodige 

voorzorgsmaatregelen (mondmasker bij +12j of 1,5m afstand) 

 

 

 

 

 



 

 

3) Indien er toch een vermoeden van besmetting bij een deelnemer is: 

 

- Hebben wij een noodplan waarvan alle deelnemers, leiding en ouders op de hoogte 

worden gebracht 

- Voorzien wij een plek waar deze deelnemer in afzondering kan gaan 

- Vragen we aan de ouders om de deelnemer te komen ophalen op de 

kampplaats. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te 

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

- Communiceren we op een duidelijke manier naar alle ouders indien er toch sprake zou 

zijn van besmetting tijdens of vlak na het kamp 

 

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 (bvb. niet meteen bij de 

grootouders op bezoek gaan). Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere 

vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee 

activiteiten. 

 

Indien jullie voor het kamp nog vragen of bezorgdheden hebben rond de COVID-19 

maatregelen, mogen jullie steeds onze VB’s contacteren: 

- Frieda: 0472/37 90 36 

- Karen: 0479/41 63 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heeey allerliefste coolste leukste ribbeltjes 
 

Hier jullie leiding Jana en Brent. Sinds lange tijd mogen wij nog 
eens een briefje voor jullie schrijven! 

We hebben zeer goed nieuws voor jullie: binnenkort mogen we op 
kamp! Na de lange tijd geen Chiro te hebben en jullie niet te 

kunnen zien, kijken we er heeeeel hard naar uit!!! 
 

Dat betekent dat we ons samen tien dagen gaan amuseren, met 
verschillende spelletjes, veel waterspelletjes, we elke dag super 

lekker eten en jullie gaan gezellig in een tent slapen. Natuurlijk 
gaan we ook kampvuurtjes doen! 

 
Dus wij verwachtten jullie vanaf 19 juli op de kampplaats zodat 

we aan de leukste 10 dagen van het jaar kunnen beginnen! 
 

Het thema dit jaar is supermarkt, dus dat wil zeggen dat jullie zich 

in een product van de supermarkt moeten verkleden… wij zijn al 
heel benieuwd hoe jullie er gaan uitzien. 

 
Wij kijken er al super hard naar uit om met jullie op kamp te 

vertrekken want jullie super coole leiding mist jullie xx 
 

 
   



 

Dag speelclubbertjes, 



 

Dag speelclubbertjes,  

 

Zijn jullie ook zoooo blij dat we op kamp mogen deze zomer? 

Wij kijken er alleszins keihard naar uit want we moeten toch 

toegeven dat we jullie deugenieterij gemist hebben deze 

afgelopen periode. Nu gaan we deze deugenieterij 10 dagen 

lang mogen meemaken, en we kunnen niet gelukkiger zijn :D  

 

Wij hopen dan ook dat jullie met zo veel mogelijk mee kunnen 

op bivak, zodat we samen het chirojaar op een leuke manier 

kunnen afsluiten. We hebben een heleboel toffe activiteiten 

in petto waarmee jullie zich zeker gaan amuseren, dus bereid 

jullie alvast voor op een onvergetelijke ervaring vol plezier! 

Het gaan 10 spetterende dagen worden, dat kunnen we jullie 

alleszins al beloven!!  

 

Hou het nog even vol thuis en tot binnenkort!!! 

 

Veel virtuele kusjes en knuffels van jullie liefste leiding,  

Lincy, Rani en Robert 

 

P.S: Als je zoals ons niet kunt wachten, is hier op de 

volgende pagina nog een mooie tekening om in te kleuren 

en de tijd mee te doen voorbijvliegen: 

 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

Beste liefste coolste RAAAAAAKWIIIIIIIII’S!!!!! 

 

Toen we hoorden dat we op kamp mochten gaan en 
rondvroegen wie meeging, kregen we direct van jullie 

allemaal een duidelijke JAAA. Daar zijn wij als leiding 

natuurlijk heel erg blij mee, maar we hadden natuurlijk 
niet veel anders verwacht van onze trouwe Rakwi’s.    

 

We hebben nog even te gaan voor we op KAMP gaan, 

maar jullie kunnen wel al eens beginnen denken in wat je 

je gaat verkleden! Wij denken dat jullie wel genoeg 

fantasie hebben maar hier alvast enkele tips: een vanille-
ijsje, een kriekentaart, een rek zonnebrillen (die je aan de 

kassa kan terugvinden), als kassier(ster) of als kassa :p, 
een hamburger, een Dag Allemaal, een fles Cola en ga 

maar door.  
 

We hebben wel nog even te gaan voor we elkaar terug 

kunnen zien. De Chirozondagen zijn spijtig genoeg 
vroeger afgelopen dan gehoopt. Zodat jullie toch nog een 

beetje aan elkaar kunnen denken, hebben we speciaal 
voor jullie een woordzoeker gemaakt.  

 
Tot de 19de juli!  

 
Groetjes van jullie 

leiding 
 

Kristof, Iris, Margo en 
Willem 
  



 

RAK-WIE? 
In dit kruiswoordraadsel vind je al je medeleden en leiding terug, vind jij 

je zelf en iedereen van je groep terug? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HEEEEEEY ALLERCOOLSTE TITO’S 
 
We missen jullie ontzettend hard, we hadden nog gehoopt op hele leuke zonnige 
chirodagen, waar we veel waterspelletjes konden spelen en avontuurlijke programma’s 
konden doen met jullie, maar dit kon helaas niet doorgaan ;( 
We hopen dat alles goed gaat met jullie en dat we jullie snel op kamp terug mogen zien!! 
Het zijn een beetje rare tijden, maar wij gaan er alvast voor zorgen dat we die toch kunnen 
vergeten op kamp en er een hele leuke tijd van kunnen maken! 
Er is wel 1 deal voor op kamp! Aurelie mag geen spinnen meer op mijn (Indra) hoofd zetten!! 
:p 
 
Wat mogen we allemaal verwachten voor kamp?  

- Spannende programma’s 

- VEEEL waterspelletjes 

- Vuile dag 

- Legerdag 

- Vele lach momentjes 

- Nachtspel 

- Knutsel momentjes 

- Lekker eten van de kookploeg 

- Themadag 

EN NOG VEEEEEL MEER!  
 
We gaan er voor zorgen, dat we het kamp dubbel zo leuk maken als normaal omdat we een 
deel van het jaar hebben gemist!! 
 
Wij kijken er alvast enorm naar uit, jullie vast ook!!  We missen jullie!  
Kusjes  
Wout en Indra xxxxxxxx 

 



 

Wadduuuuuuup Ketiiiiiiiiii’s 

 

Het is een speciaal jaar geweest. We hebben elkaar jammer genoeg wat weinig gezien, maar 

hopelijk zijn jullie allemaal gezond en kijken jullie even hard uit naar het kamp als ons! Het 

kamp zal door de corona-maatregelen wat anders verlopen dan normaal maar we gaan er 

het beste van maken!  

 

Het thema van het kamp dit jaar is de SUPERMARKT: denk maar aan groenten vs fruit, de 

strijd om WC-papier… dus laat je fantasie maar werken en verras ons!! Wij zijn alvast 

benieuwd.  

Niet te vergeten; probeer een blauwe tint in je kostuum te steken ;)  

 

Zoals jullie normaal wel al weten zijn jullie Keti’s :p Dit wil zeggen dat er normaal een paar 

dingen zouden veranderen zoaaals; meer privileges en misschien een spooky guerrilla 

droppping   

 

Eén ding weten we ook al zeker: dat jullie deel uitmaken van onze bubbel en daar zijn we 

alvast heel blij mee :p 

Hou jullie mondmaskers en handgellekes maar klaar, want corona gaat ons geweldig kamp 

niet in de weg staan!! 

 

Superveel kusjes en tot op kamp xxx 

Jullie allerleukste leiding whoop 

Jarno en Lisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allerliefste Aspi's!  
 
Hier het briefje waar jullie zolang op gewacht hebben. Wij hopen dat iedereen nog altijd 
gezond en wel is.  
In al deze wazige tijden, eindelijk een beetje zekerheid ! Jawel boys & girls , WIJ GAAN OP 
KAMP. Waarschijnlijk het enige wat we kunnen doen deze vakantie. Dus gaan we er sowieso 
echt ne knaller van maken !   
Nu aangezien de coronacrisis nog niet voorbij is, moeten er extra voorzorgsmaatregelen 
genomen worden en zal het kamp dan toch wel ietsje anders zijn..   maar niet getreurd tis ni 
da we ons ni gaan amuseren! En aangezien ieder zijn eigen hangmat heeft, zal het al geen 
probleem zijn om de afstand te behouden. 
 
Nu zijn jullie zeker en vast benieuwd wat het thema van het kamp is dit jaar :p, awel het 

thema is SUPERMARKT, dus laat jullie fantasie werken en verras 

ons. 
Wij hopen natuurlijk ook dat jullie al genoten hebben van het chirojaar (ook al was het maar 
een half jaar). Wij in ieder geval wel, en we hopen de verloren tijd door de corona terug in te 
halen op kamp.. 
Wij zouden ook graag nog een “ouderbezoek” willen plannen. Dit mag in de tuin zijn , maar 
kan ook even goed telefonisch of een virtuele meeting is natuurlijk ook mogelijk. 
Zoals jullie misschien al wisten, droomde den Ben van een kamp,  

Hierbij nog eens zijn video hiervan: https://youtu.be/U0SufQOijtA 

 

Veeeeeeele veeeeeele groetjes van jullie top leiding Ward en Ben 

 
 

https://youtu.be/U0SufQOijtA


 

WAT NEEM JE MEE? 
Slapen: 

 Isoleermatje (indien nodig) 

 Veldbed of luchtmatras (indien luchtmatras: breng ook een pomp mee!) 

 Slaapzak 

 Pyjama 

 Knuffeldiertje 

 Kussen met kussensloop 

Hygiëne: 
 4 handdoeken 

 2 washandjes 

 Toiletzak met toiletgerief (shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstel, drinkbeker, borstel of 
kam, deo, scheergerief (voor de ouderen )). Graag ook conditioner of anti-klittenspray voor 
de leden met lang haar. 

 Waskom 

 Maandverband / tampons  

 Papieren zakdoekjes 

 Ontsmettingsgel voor de handen 

Kleding: Gelieve overal de naam in te schrijven!! 
 Uniform! 

  Voldoende speelkledij: houd er rekening mee dat het in juli regenachtig kan zijn, niemand 
doet graag natte kleren aan, dus voorzie zeker voldoende speelkledij (kledij die vuil mag 
worden) 

 Voldoende warme pulls en lange broeken (min. 3)!!!!!! 

 Badmuts en zwemkledij (jongens: breng ook een zwembroek(je) mee, zwemshorts zijn niet 
overal toegelaten!!!) 

 12 paar sokken en 12 onderbroeken (minstens!) 

 Voldoende schoenen, ook 1 paar stapschoenen voorzien. 

 Regenjas en gewone jas 

 Regenlaarzen 

 Voor de jongere leden: eventueel een opbergsysteem dat je kan ophangen in de 
tent (bvb. zie afbeelding) 

Andere: 
 MINSTENS 3 herbruikbare MONDMASKERS! (Dit is verplicht mee te nemen voor Rakwi, Tito, 

Keti en Aspi!) 

 Zaklamp 

 10 wasknijpers 

 Briefpapier, omslagen (voor de kleinsten: schrijf best de adressen reeds op de omslagen), 
postzegels 

  Schrijfgerief 

  Rugzak (trekrugzak) 

  2 drinkbussen met naam opgeschreven (dit is dit jaar zeer belangrijk n.a.v. de maatregelen!) 

  Zonnecrème 

  Eventueel medicatie 

  Persoonlijk fluovestje!! 

  Tekenspray 

 



 

Kies de juiste slaapzak en het juiste veldbed 

voor op kamp 

Twijfel je of je kleine schatten genoeg slapen op kamp? Gun ze geen excuses en kies voor 

hen de beste slaapzak en het beste veldbed waarin ze na een dag ravotten heerlijk kunnen 

wegdromen. 

 

Geschikt kampeermateriaal kan je vinden in winkels als AS Adventure, Decathlon of Makro. 

Hoe mooi de kinderslaapzakjes in sommige speelgoed- of kinderwinkels ook lijken, deze 

zijn meestal ongeschikt om mee te nemen op kamp. In onze Chiro slapen immers alle 

kinderen in tenten, en ook in de zomer zijn de nachten in de Ardennen erg koud. Dunne 

kinderslaapzakjes of luchtmatrasjes dicht bij de grond zijn dus geen goed idee. 

 

Hieronder vinden jullie enkele afbeeldingen van geschikt en ongeschikt kampeermateriaal, 

evenals de adressen van enkele winkels in de buurt waar jullie degelijk materiaal kunnen 

aankopen. 

 

JA 
 

 

 



 

NEEN 
 

 
 
 

Adressen 
 

Makro: Woluwelaan 11, 1830 Machelen 
 

Decathlon: Olympischedreef 50, 1070 Anderlecht 

 

AS Adventure: Vilvoordsesteenweg 170, 1861 Meise, 

Weiveldlaan 35, Nossegem of Rode-Kruisplein 14, Mechelen 

 
 



 

DEZE BRIEFJES IN VERBAND MET ROKEN EN ALCOHOL MOETEN ENKEL INGEVULD 
WORDEN DOOR OUDERS VAN KETI’S EN ASPI’S. 

 
 

 
ROKEN 

 
Ik, ................................................................................................. (naam ouder), 

 
ouder van Keti/Aspi (schrappen wat niet past) 

……………………………………………………………………………………… (naam kind) geef mijn 

zoon/dochter wel/niet (schrappen wat niet past) de toestemming om te 

roken op kamp (zonder dat dit de kampwerking stoort en enkel op vooraf 

afgesproken momenten). 

 
 
 
 

ALCOHOL 

 
Ik, ................................................................................................. (naam ouder), 

 
ouder van Keti/Aspi (schrappen wat niet past) 

……………………………………………………………………………………… (naam kind) geef 

mijn zoon/dochter wel/niet (schrappen wat niet past) de toestemming 

om alcohol (enkel bier/kriek) te consumeren op kamp, uiteraard 

niet meer dan de met de leiding afgesproken hoeveelheden en op de 

afgesproken momenten (’s avonds aan het kampvuur). 

 

Handtekening ouder: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE 
 

1) Naam + Voornaam: 
 

Adres: 

 
Telnr: 

 
Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi 
Lid: 175 EUR – Tweede of volgend lid: 155 EUR - Niet-Lid: 200 EUR – 
Ribbel 7 dagen LID: 125 EUR – Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 150 EUR 

2) Naam + Voornaam: 
 

Adres: 

 
Telnr: 

 
Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi 
Lid: 175 EUR – Tweede of volgend lid: 155 EUR - Niet-Lid: 200 EUR – 
Ribbel 7 dagen LID: 125 EUR – Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 150 EUR 

3) Naam + Voornaam: 
 

Adres: 

 
Telnr: 

 
Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi 
Lid: 175 EUR – Tweede of volgend lid: 155 EUR - Niet-Lid: 200 EUR – 
Ribbel 7 dagen LID: 125 EUR – Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 150 EUR 

4) Naam + Voornaam: 
 

Adres: 

 
Telnr: 

 
Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi 
Lid: 175 EUR – Tweede of volgend lid: 155 EUR - Niet-Lid: 200 EUR – 
Ribbel 7 dagen LID: 125 EUR – Ribbel 7 dagen Niet-Lid: 150 EUR 

TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: ............ EURO 



 

 

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART 
 

Met deze individuele medische steekkaart geven ouders alle noodzakelijke 
inlichtingen over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal die 

informatie vertrouwelijk behandelen. 
 
 
OPGELET! 
Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 
- ISI+-kaart of identiteitskaart 
- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek. 

 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND 
 
Voornaam en familienaam:  

 
Geboortedatum: 
Adres(sen): 

 
   
Telefoonnummer(s): 

   Mailadres(sen): 

 
Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn? 

Naam:  

Telefoonnummer:  
  

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 


