BRAVE

Chirokamp 2020 – Kieldrecht
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CHIROKAMP 2020
Kieldrecht
VOORWOORD

A

llerliefste Chiromeiden,
Na maanden ongeduldig wachten en hopen, hopen, hopen, kunnen we
eindelijk luidkeels roepen ‘YESSSS WE GAAN OP KAMP!!!’. De leiding
heeft al enorm veel tijd gestoken in het opstellen van een coronaproof
chirokamp. Dit kampfientje is dan ook het belangrijkste kampfientje ooit! Alle informatie
die je moet weten, (zowel voor de ouders als de leden) staat hierin. Indien jullie na het
lezen van dit fientje nog vragen hebben of extra informatie willen, nodigen we jullie uit
voor een online infosessie via Zoom. Deze infosessie vindt plaats op vrijdag 3 juli om
20u. Tijdens deze sessie zal de hoofdleiding (Jozefien en Eva) uitleggen hoe kamp in
zijn werk gaat en hoe we bubbelgewijs aan de slag zullen gaan. Deze infosessie is zeker
interessant voor ouders die hun kind voor de eerste keer mee op kamp sturen of
ouders waarvan hun dochter risicopatiënt is of risicopatiënten in de nauwe
familieomgeving heeft. Alle ouders zijn uiteraard welkom! Gelieve je in te schrijven via
de link doorgestuurd via mail, zo kunnen wij jullie de link bezorgen om deel te kunnen
nemen aan de infosessie.

Het wordt een beetje anders dan de voorbije jaren, maar samen maken we er iets
geweldigs van! In juli trekken wij er samen op uit, dit jaar naar het prachtige
Kieldrecht. Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Kieldrecht is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een
deelgemeente van Beveren. Kieldrecht ligt in het noorden van de gemeente tegen de
grens met Nederland. Een wandelingetje tot in Nederland is dus zeker niet onmogelijk!
Dit jaar hebben we veel geluk, want we hebben een groot kampterrein ter beschikking.
Er is dus zeker voldoende plaats om samen per bubbel te spelen. Het kampterrein is
eigendom van scouts Kieldrecht. Er is dus zeker alles ter beschikking wat een
jeugdbeweging nodig heeft.
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Dit jaar is het kampthema ‘Brave’. Het verhaal speelt zich af in het Middeleeuwse
Schotland. Merida is de impulsieve dochter van koning Fergus en koningin Elinor.
Vanaf jonge leeftijd wordt ze door haar moeder voorbereid op de troon. Merida gaat
echter veel liever haar eigen gang, en wanneer ze de kans krijgt, haalt ze stoere streken
uit en bekwaamt ze zich in het boogschieten. Op een dag krijgt ze van haar ouders te
horen dat er de volgende dag drie prinsen zullen langskomen. Ze zullen op een
toernooi uitvechten wie de beste is, en deze prins mag vervolgens met Merida trouwen.
Dat is de traditie, en de traditie moet gevolgd worden. Maar Merida wil helemaal niet
met een van de prinsen trouwen. Hoe zal ze dit oplossen?
Door COVID is er dit jaar helaas geen druivenstoet! Dat betekent dat chirokamp de
allerlaatste activiteit is van het chirojaar. Niet getreurd, we zullen nog steeds een
stoetdansje maken, dit wordt dan de kampdans!
Na kamp zit het chirojaar er dus officieel op, maar al snel staat het nieuwe chirojaar
voor de deur. Inschrijven voor een nieuw jaar vol pret en plezier kan vanaf begin
september en we verwelkomen graag iedereen op onze STARTDAG op ZONDAG 27
SEPTEMBER. Meer info volgt eind augustus op onze website en op onze
Facebookpagina.
Alvast heel veel plezier in de vakantie en tot op kamp!!!!!!!!!!

Veel liefs,
De Leidingsploeg

V.U. Eva Vranken- Hannekensboslaan 3, 3090 Overijse

Leidingsploeg 2019-2020
Hoofdleiding
Eva Vranken
0476 27 86 77

Jozefien Van Keerberghen
0494 07 06 81

Kadeekes
Marie Orban
0490 43 88 83

Lotte De Broyer
0495 47 30 98

Fien Servranckx
0468 28 40 43

Nele Vranken
0470 67 18 25
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Cato Bombaerts
0497 21 29 31

Speelclub
Eva Charlier
0491 98 53 16

Nina Kumps
0472 94 69 41

Margot Jonckheere
0479 73 18 27

Estelle vergeylen
0494 68 64 51

Jozefien Van Keerberghen
0494 07 06 81

Kwikken
Eva Vranken
0476 27 86 77

Laurine Vaneeckhout
0493 53 58 56

Justine Delecluse Annelies Van Exem
0479 56 42 73
0479 70 30 57

Lise Heyrbaut
0468 33 93 46
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Tippers
Sophie Dragon
0499 20 78 64

Astrid Janssens
0493 55 05 80

Laura Vanhoegaerden Lisa Corten
0474 76 80 92
0471 67 65 45

Tiptiens
Hannah Sommerijn Louise Broothaers
0471 49 20 33
0498 11 31 31

Kato De Valck
0493 54 59 32

Lisa Lauwers
0485 07 42 99

Aspi’s
Farah Blomme
0472 28 75 82

Ann Sophie Claeys
0493 52 51 27
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Malou Maus
0489 51 66 65

Akabe
Astrid Baus
0474 11 30 63

Anais Peeters
0479 73 90 84
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OP KAMP
Tien volle, heerlijke, om-nooit-meer-te-vergeten dagen gaan wij beleven in Kieldrecht.
Tijdens het kamp is het enorm leuk om brieven te krijgen. Brieven, pakjes en kaartjes
kunnen naar dit POSTADRES opgestuurd worden:
Naam Chiromeisje (groep)
Chiro Sint-Martinus Overijse
Bloempotstraat 47
9170 Meerdonk
Graag zouden wij aan de ouders van de Kadeekes en Speelclub willen vragen om de
omslag al op voorhand te schrijven en er ook al een postzegel op te kleven. Bedankt!
❖ Bij noodgevallen kan je de hoofdleiding tijdens het kamp op de volgende nummers
bellen: Eva: 0476 27 86 77 en Jo: 0494 07 06 81
❖ De prijs van dit onvergetelijke kamp bedraagt:
€ 120 voor de Kadeekes en Speelclub
€ 150 voor de Kwikken, Tippers, Tiptiens en Aspi’s
❖ Het inschrijvingsgeld werd al overgeschreven, bedankt daarvoor!
❖ Bij laattijdige annulering (na 5 juli) zal slechts de helft van de kampprijs
terugbetaald worden. Dit om de reeds gemaakte kosten te dekken.
❖ Indien het lid of de hele bubbel het kamp moet verlaten, worden er geen kosten
terugbetaald, dit omdat alle kosten reeds werden gemaakt. Dit zou voor de chiro
een te grote kost worden en zou nadelig zijn naar komend chirojaar.

❖ Op het einde van dit fientje vindt u het fiscaal attest voor de belastingaangifte 2020.
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ALGEMENE INFO
BUBBELS
We vormen dit jaar op kamp 4 bubbels: de Kadeekes en Speelclub samen, de Kwikken en
Tippers samen, de Tiptiens en Aspi’s samen en als laatste nog de kookploeg!

SNOEP
Snoep meegeven op kamp is absoluut niet nodig, wij voorzien zelf voldoende tussendoortjes.
Wil je je dochter toch graag iets lekkers meegeven, zorg dan dat er genoeg is voor heel de
groep zodat iedereen kan meegenieten en niemand buitengesloten wordt. Bij de jongere
groepen vragen we om het snoep bij vertrek aan de leiding van je dochter te geven, zodat die
het op het gepaste moment kunnen uitdelen aan de kinderen.

LUIZEN
Wij willen aan alle ouders vragen om hun dochter(s) luizenvrij op kamp te sturen. Zou u zo
vriendelijk willen zijn dit voor het vertrek nog eens na te kijken? Het zou jammer zijn moesten
er plots 150 kinderen met luizen naar huis komen.

VERZEKERINGEN
Tien dagen op kamp houdt onvermijdelijke risico’s in. Wij hopen natuurlijk dat we gespaard
blijven van ongevallen, maar zoals iedereen weet is een ongeluk snel gebeurd. Gelukkig
hebben we een goede verzekering!
Wat houdt die verzekering precies in?
-

-

-

Burgerlijke aansprakelijkheid
Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade tot gevolg.
Toezichtsfouten en organisatiefouten worden volledig door de Chiroverzekering
gedekt.
Wanneer jouw kind schade berokkent aan derden, dan valt dit niet ten laste van de
Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering.
Ongevallenverzekering
Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een aantasting van de lichamelijke
gaafheid. De polis geldt niet voor ziekten of bijvoorbeeld het verliezen van je lenzen.
Overlijden en blijvende indivaliditeit
Materiële schade
Persoonlijke bezittingen zijn niet verzekerd door de Chiroverzekering.

Voor meer informatie omtrent de Chiroverzekering: www.chiro.be/info-voorleiding/uitgaven/brochures/vast-en-verzekering
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MEDISCHE FICHE
Op het begin van het jaar heb je een medisch fiche online moeten invullen die vervat zat in het
inschrijvingsformulier. Indien je dit nog niet gedaan hebt, contacteer de hoofdleiding om de
link van het medische fiche te vragen. Een medisch fiche is verplicht om in te vullen.
Indien er medische informatie gewijzigd is tijdens het chirojaar, laat je dit zo snel mogelijk aan
de hoofdleiding weten.
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BELANGRIJKE DATA
Opgelet de kampplaats kent 2 adressen. Het gewone adres en het postadres.
Dit is het gewone adres, dit moet je dus ingeven in je GPS :
Oud Arenberg 88B
9130 Kieldrecht
ZATERDAG 18 JULI
Inladen van de valiezen: TIPPERS en KWIKKEN brengen hun valies naar de lokalen tussen
20u en 21u. We verwachten iedereen, er mag immers geen bagage meegenomen worden op
de busjes!
❖ Beperk je bagage tot 1 koffer/rugzak per kind. Wij hebben slechts beperkte plaats om alle
valiezen en materiaal te vervoeren. Hou daar alstublieft rekening mee! Gelieve ook geen
bagage samen te binden.
❖ Gelieve bij het leveren van de bagage erop te letten dat de afstand tussen jou en een
andere ouder bewaard blijft. We raden sterk aan om een mondmasker te dragen bij het
afleveren van de bagage. Kom ook zeker niet met het hele gezin de bagage afleveren.
Ofwel het lid ofwel de ouder, liefst niet allebei. Enkel de leiding van de Kwikken en Tippers
zal aanwezig zijn, om de regel van de bubbels ook voor kamp al na te leven.
ZONDAG 19 JULI
Inladen van de fietsen: TIPTIENS brengen hun fiets naar de lokalen tussen 10u en 11u.
Wij controleren alle fietsen dus zorg dat hij volledig in orde is, anders kan hij niet mee op
kamp! In orde: lichten en remmen die werken, opgepompte banden, slot + sleutel en helm!
Fietsen die niet in orde zijn gaan niet mee op kamp om ongelukken te vermijden. Ga desnoods
op voorhand even langs bij de fietsenmaker!
Ook hier vragen we om een mondmasker aan te doen. Laat de tiptien zelf haar fiets brengen
en niet de ouder.
MAANDAG 21 JULI
Hoera! De TIPTIENS en ASPI’S vertrekken op kamp. We verwachten deze 2 groepen op het
kampterrein omstreeks 19u ’s avonds met een volle maag. De leiding van deze groepen zal
op de parking van het kampterrein de kinderen opwachten. Het is dus niet de bedoeling dat
de ouders de hele kampplaats verkennen. Gelieve dus aan je auto te blijven staan en hier
afscheid te nemen van je kind. We weten dat dit vervelend is, maar dat zijn nu eenmaal de
regels…
WOENSDAG 22 JULI
Vandaag vertrekken de KWIKKEN en TIPPERS richting Kieldrecht! Kwikken en Tippers
vertrekken ook met de bus. Afspraak om 9u30 aan de parking van SMO beneden (beneden
chirolokalen). Ouders nemen aan hun auto afscheid van hun kind, dit jaar zal er niet
uitgezwaaid kunnen worden. De leiding van deze groepen is aanwezig om het vertrek in goede
banen te leiden.
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ZATERDAG 25 JULI
De grote dag voor de KADEEKES en SPEELCLUB! We verwachten de Kadeekes en Speelclub
tegen 11u à 11u30 aan de kampplaats. De leiding van deze groepen zal op de parking van
het kampterrein de kinderen opwachten. Het is dus niet de bedoeling dat de ouders de hele
kampplaats verkennen, contact (zeker met andere bubbels) moet absoluut vermeden worden.
Gelieve dus aan je auto te blijven staan en aan de auto zelf afscheid te nemen van je kind. We
weten dat dit vervelend is, maar dat zijn nu eenmaal de regels…
CARPOOLEN
We raden carpoolen voor een keertje af! Indien jullie het toch willen doen, kan het op deze
manier:
Ouders mogen kinderen uit een ander gezin vervoeren in hun auto, onder deze voorwaarden:
❖ De eigen kinderen van deze ouder zitten in één bubbel.
❖ De kinderen uit het andere gezin behoren tot dezelfde bubbel als de kinderen van het eigen
gezin.
❖ De ouder draagt altijd een mondmasker wanneer deze kinderen van een ander gezin
vervoert.
❖ Vervoert een ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin, dan draagt dat kind
ook een mondmasker.
❖ De ouder voorziet goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de rit handgel
(of wassen indien mogelijk de handen grondig).
VRIJDAG 31 JULI
Vandaag keren we met z’n allen terug naar huis, na een geweldig kamp. We komen normaal
gezien aan in Overijse ROND 11U. Wij proberen jullie die dag op de hoogte te houden via onze
Facebookpagina en de site. Elke bubbel zit uiteraard op een andere bus, met de bagage mee
in de bus. Om te vermijden dat bubbels met elkaar in contact komen, komt elke bubbel op een
andere locatie aan.
BUBBEL GEEL (kadeekes en speelclub) markthalle aan turnzalen GBO
BUBBEL ROOD (kwikken en tippers) markthalle aan GITO
BUBBEL BLAUW (tiptiens en aspi’s) aan de chiroklokalen (parking SMO)
De kinderen zullen één voor één van de bus worden gehaald. Vervolgens geeft de leidster haar
valies en pas dan mag zij naar haar ouder(s) gaan. We vragen dus om geduldig te wachten en
voldoende afstand te houden van de andere ouders. Geen probleem indien je verschillende
kinderen op verschillende plaatsen aankomen en je dus wat later bij de andere bent om te op
te halen. De leiding van de bubbel blijft bij de kinderen tot iedereen is opgehaald. De tiptiens
nemen ook meteen hun fiets weer mee naar huis.
LOOP DUS NIET NAAR JE KIND TOE, MAAR WACHT TOT ZIJ NAAR JOU KOMT. WE GAAN
ONS UITERSTE BEST DOEN OM 10 DAGEN LANG CONTACT MET ANDERE BUBBELS TE
VERMIJDEN. HET ZOU ZONDE ZIJN ALS AL DIE MOEITE DE LAATSTE DAG TENIET GEDAAN
WORDT.
VERTREKKEN VAN EN NAAR DE KAMPPLAATS GEBEURT STEEDS IN PERFECT
UNIFORM! (Chirorok, Chiro T-shirt, pull en sjaaltje)
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TERREININDELING
Aangezien we met bubbels werken, zal het terrein ook ingedeeld worden in zones. Elke bubbel
heeft zijn eigen kleur. Het is belangrijk dat iedereen weet wat haar kleur is.
De bubbels zien er als volgt uit:
Kadeekes en speelclub = BUBBEL 1 = GEEL
Kwikken en tippers = BUBBEL 2 = ROOD
Tiptiens en aspi’s = BUBBEL 3 = BLAUW
Kookploeg = BUBBEL 4 = GROEN
De tenten van de Kwikken en Tippers zullen aan de andere kant van het veld staan dan die van
de Tiptiens en Aspi’s.
De Kadeekes en Speelclub slapen binnen in het gebouw, elke groep in een apart lokaal.
Ook de leiding van alle groepen slaapt dit jaar niet in de leidingstent maar slaapt in een aparte
tent vlak naast die van hun bubbel. Elke bubbel heeft zijn eigen speelzone en zijn eigen
spelmateriaal. De toiletten worden ook ingedeeld zodat elke bubbel zijn eigen toiletten heeft.
Elke dag wordt alles gepoetst en gereinigd, waarbij de leden ook zullen helpen!
Hieronder vinden jullie de plattegrond van het kampterrein:
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Een patrouilletent is een tent waarin we slapen, een partytent dient als schaduw of schuilplek
in geval van regenweer, want binnen spelen is niet echt een optie.
Om voor verkoeling te zorgen proberen we elke bubbel van hun eigen klein zwembadje te
voorzien.
Als jullie graag meer van het kampterrein willen zien, kan je via deze link de infobrochure
vinden van het lokaal en terrein dat we huren:
https://issuu.com/scoutssintmichielkieldrecht/docs/infofiche-desjelter?fbclid=IwAR31FFJuZeqOz-tGyVSNh5LNXc_QmcKb28sWFucqtL75RKgFJyxvWOGUEuk
Het kamp zal er dus wat anders uitzien, maar natuurlijk blijven er ook gemeenschappelijke
momenten. Zo kunnen we toch allemaal samen eten. De jongste twee groepen eten op de
bovenverdieping en de 2 andere bubbels op de benedenverdieping, voldoende ver van elkaar.
Het kamptoneel en de formatie zal ook nog doorgaan. Er zal volop gezongen en gedanst
worden en ook dit jaar zal het kamp afgesloten worden met een groot kampvuur!
Telkens is onze eerste prioriteit dat we voldoende afstand bewaren en de bubbels absoluut
niet mengen!
De groepen kunnen ook nog steeds op dropping en uitstap, hierbij wordt rekening gehouden
met de opgelegde regels.
Omdat we graag nog gemeenschappelijke dingen willen doen, gaan we ons allemaal aan
bepaalde regels moeten houden. Zo zullen de Kadeekes en Speelclub telkens als eerste de
refter binnen gaan, pas al zij op hun plek zitten, mogen de twee andere bubbels binnen, elke
bubbel langs een aparte ingang. Om dit allemaal vlot te doen verlopen, heeft elke bubbel een
verzamelpunt gekregen. Dit verzamelpunt wordt aangeduid door een vlag in de kleur van de
bubbel. Wanneer ‘het liedje’ (telkens hetzelfde muziekje dat aangeeft dat het tijd is om te
verzamelen, te eten, op te staan…) gespeeld wordt, moet elke bubbel naar dit punt gaan. De
leiding zal dit punt aan het begin van kamp ook steeds tonen.
Al deze informatie en nog andere regels worden aan het begin van het kamp aan elke bubbel
apart meegedeeld.
Op het terrein zullen ook allerlei pictogrammen te zien zijn, het is belangrijk dat elk chiromeisje
goed weet wat dit betekent. Hier zien jullie ze al eens op een rijtje:
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ZIEKTE OP KAMP / CORONA
Als er iemand ziek wordt op kamp, zal naar de symptomen gekeken worden. Wanneer er een
vermoeden is van covid, wordt deze persoon onmiddellijk in quarantaine geplaatst (met
mondmasker), hiervoor hebben we kleine tentjes voorzien. Geen zorgen, we voorzien een
quarantaine deluxe want we richten deze tent leuk in zodat het kind zich niet zal vervelen. De
ouders worden verwittigd en komen hun dochter zo snel mogelijk halen. Er moet dus 24/7 een
ouder, vriend… bereikbaar zijn die zo snel mogelijk het lid van de kampplaats kan komen halen.
Ouders moeten binnen de 24u naar een huisarts gaan zodat een test kan afgenomen worden.
Indien de test negatief blijkt te zijn, mag het lid terugkeren naar kamp, maar dit pas nadat ze 3
dagen symptomenvrij is geweest. Je moet dus uitzieken. De andere leden van de bubbel
kunnen wel gewoon hun geplande activiteiten uitvoeren. Indien de test positief is, moet de
HELE bubbel naar huis. Ouders van kinderen in deze bubbel, moeten dus hun kind komen
ophalen. Deze leden zullen dan ook getest moeten worden en voor 2 weken in thuisisolement
gaan.
Indien het lid ziek is, maar er zijn geen symptomen, zal er gekeken worden of het gaat over
andere zaken zoals een zonneslag of een allergie. Als het lid ernstig ziek is, zal ook zij naar
huis moeten, want dit jaar is het niet toegelaten om zieke deelnemers te hebben op kamp.
Ouders moeten de huisarts raadplegen en de groep op de hoogte houden. Op de volgende
pagina vinden jullie het stappenplan.
We hebben al contact gehad met een huisarts in Kieldrecht zelf, zodat we bij enige twijfel of
vragen telkens bij hem terecht kunnen. Deze huisarts is er niet om tests af te nemen of covid
vast te stellen, dit moet nog steeds gebeuren nadat het kind door de ouders is opgehaald en
naar de eigen huisarts of een testcentrum is gegaan.
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HYGIËNE
Hygiëne zijn nog nooit zo belangrijk geweest als op dit kamp. Dagelijks worden de toiletten,
tafels, … gereinigd. De leden zullen dit zelf doen. Elke bubbel heeft zijn eigen speelmateriaal.
Materiaal dat uitgewisseld wordt tussen verschillende bubbels (groot materiaal zoals vb.
trektouw, megafoon…) zal telkens gereinigd worden voor het uitgewisseld wordt.
Handen wassen is niet altijd mogelijk, we hebben niet overal een kraan ter beschikking. Aan
elk toilet is een kraan ter beschikking, dus na elk toiletbezoek zullen de handen gewassen
moeten worden. Voor het eten en voor je naar het toilet gaat zal je je handen moeten reinigen
met alcoholgel. Verschillende bussen alcoholgel zullen over het terrein verspreid worden.
Douchen zal nog steeds onder de tuinslag gebeuren en dit kamp zal er vaker gedoucht worden.
Om de twee dagen zal elke groep onder de tuinslag gaan.
Verluchten is ook zeer belangrijk. Zo zullen alle tenten en lokalen dagelijks goed verlucht
worden.

ALGEMENE REGELS
❖ Uw kind mag in de zomer per week een andere activiteit doen, dat betekent dat u uw kind
naar speelplein mag sturen de week voor kamp (13 – 17juli), maar vanaf maandag 20 juli
mag uw kind geen andere activiteiten doen, dit omdat ze dinsdag (Tiptiens & Aspi’s) of
woensdag (Kwikken en Tippers) of zaterdag (Kadeekes en Speelclub) op kamp vertrekt.
Uw kind dus nog de hele week van maandag de 20ste tot vrijdag de 24ste naar speelplein
sturen en zaterdag op chirokamp sturen is NIET toegestaan.
❖ Indien uw kind symptomen van corona vertoont of enkele dagen voor kamp vertoonde,
mag zij absoluut niet mee op kamp.
❖ Zieke kinderen mogen niet mee op kamp, ook al is er geen sprake van symptomen van
corona. Zieke leden zijn veel vatbaarder, dus moeten zij eerst thuis uitzieken, waarna ze
later op kamp mogen toekomen. Laat zeker iets weten aan de hoofdleiding indien dit het
geval is!
❖ Indien er een coronapatiënt wordt vastgesteld moet de HELE bubbel naar huis. Probeer
dus aub zo goed mogelijk op te passen en met alle eerlijkheid uw kind wel of niet mee op
kamp te laten gaan. Het zou enorm spijtig zijn, moest dit gebeuren.
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IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE…
We raden aan om in ALLE kledij en materiaal duidelijk de naam van je kind te
vermelden. Zo kunnen we er hopelijk voor zorgen dat alle verloren voorwerpen hun
rechtmatige eigenaar terug vinden. Nogmaals, iedereen mag slechts ÉÉN VALIES
meenemen! Gelieve een naamkaartje aan de koffer te hangen, schrijf de groep bij op
het kaartje.
Aangezien we met verschillende bubbels werken,
kan materiaal tussen zussen niet worden gedeeld.
Elk kind heeft dus zijn eigen bus zonnecrème,
handgel… nodig.

WAT MAG JE ZEKER NIET VERGETEN:
o MATJE = VERPLICHT (Geen veldbedjes of dikke luchtmatrassen, die zijn veel
te groot om allemaal in de tenten of lokalen te passen. U moet natuurlijk niet
speciaal een matje gaan kopen voor het kamp, u kan er misschien eentje lenen
bij familie, vrienden, kennissen...)
o Slaapzak en hoofdkussen
o Pyjama en knuffelbeer
o 3 mondmaskers voor de Kwikken, Tippers, Tiptiens en Aspi’s. Kadeekes en
Speelclub hoeven geen mondmasker mee te nemen aangezien zij jonger zijn
dan 12 jaar
o 2 kleine tubes handgel die je in je broekzak of rugzak kan steken
o Handcrème, want handgel droogt je handen uit
o Zaklamp (indien je dat hebt, lampje dat je met de hand kan opladen of op
batterijen die je in je tent of speeltent omhoog kan hangen)
o Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, bekertje, borstel, handdoeken,
washandje, zeep, shampoo...
o Verschillende pakjes papieren zakdoeken
o Muggenmelk
o Ondergoed en kousen
o Speelkledij: shorts, T-shirts ... die tegen een stootje kunnen! (De grootste tijd
van het kamp spelen we echter in ons Chiro-uniform, u moet dus niet voor elke
dag propere kleren voorzien)
o Een warme trui en een lange broek
o Regenjas
o Linnenzak
o Zwemgerief: badpak, badmuts en badhanddoek
o Schoenen om te spelen en stevige stapschoenen
o Drinkbus
o Rugzak (liefst met brede banden, geen koordjes)
o Zonnecrème met hoge factor, zonnebril en gesloten zonnepetje, eventueel
aftersun
o Bord (min Ø 24 cm) (de Chiro voorziet bekers, kommetjes en bestek)
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o 2 Keukenhanddoeken
o Postzegels en wat zakgeld voor chirokaartjes (ouders Kadeekes en Speelclub:
gelieve omslagen al op voorhand te schrijven)
o Identiteitskaart of KIDS ID als je die al hebt (afgeven bij vertrek)
o De Tiptiens en Aspi’s mogen zeker hun fietshelm en fietsslot niet vergeten!
o Eventuele medicatie (gelieve de leiding hierover in te lichten voor het kamp)
Vergeet geen naamkaartje (naam lid + groep) aan de valies te hangen!

VERKLEDING
KADEEKES: HEKS
SPEELCLUB: MERIDA = BRAVE
KWIKKEN: LELIJKE PRINS
TIPPERS: PAARD
TIPTIENS: KONING FERGUS
ASPI’S: EEN BOZE BEER
VERDER
KADEEKES en KWIKKEN en TIPTIENS: 1 pot choco
SPEELCLUB en TIPPERS en ASPI’S: 1 pot confituur
LEIDING VAN DE GROEPEN: 1 doosje smeerkaas
Vergeet dit zeker niet mee te nemen,
anders heeft jouw bubbel geen beleg op kamp!
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MATERIAAL
Heel erg bedankt aan alle ouders die ons mailden om materiaal ter beschikking te stellen.
Indien mogelijk mag je dit materiaal meenemen wanneer je dochter haar bagage komt
inleveren (Kwikken en Tippers). Indien dit niet mogelijk is, kunnen we zien of we het materiaal
komen ophalen. We houden jullie op de hoogte.
We zijn nog volop op zoek naar opbergdozen. Aangezien elke bubbel zijn eigen materiaal
heeft, hebben we extra dozen, boxen, kisten nodig om dit materiaal in te steken. Ook zoeken
we nog kommen om in af te wassen, onszelf te wassen of om mee te spelen. Heb je dus nog
handige dozen of kommen te geef of te leen, geef ons dan zeker een seintje.
Dit jaar spelen we zoveel mogelijk buiten, daarom mag je je kind ook zeker een lampje
meegeven dat ze in hun tent of in de partytent (speeltent) omhoog kunnen hangen voor
moest het al donker zijn. Als u thuis ‘fatboys’ of andere lampen ter beschikking heeft
waarvoor we geen stekker nodig hebben, mag u deze ook zeker meegeven.
Gelieve op het materiaal dat u uitleent ergens uw familienaam te plaatsen, indien dit mogelijk
is.

Ziezo dat was de hele corona-boterham.
Indien jullie nog vragen hebben, stuur ons een mailtje op chiro-overijse@hotmail.com
of woon de infosessie bij (vrijdag 3 juli 20u).
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BIVAKLIEDEREN
Op Chirokamp wordt er luidkeels gezongen: we zingen aan tafel, tijdens de afwas, op
trektocht, … elke dag dus! Met onderstaande teksten kan je alvast enkele klassiekers
opfrissen of inoefenen!
Het bivaklied
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak.
Ieder die ons ziet, kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de boot.
Trek er mee op uit, breek grenzen open;
samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;
een nieuwe wereld roept om DOOR TE GAAN!
LIESDJES VOOR AAN TAFEL
Alle broden tellen mee,
Bruin en wit en pistolet,
Tarwe of volkoren,
Geroosterd of verloren,
Ieder brood telt mee!
Een dagge dagge dag
Een goeie dag
Een allerbeste goeiedag
Dag Mien, dag Klaas
Dag Piet’ dag Tuur
Hé, waarom kijk je zuur?
Dag Gust, dag Frans
Dag Trien, dag Macht
‘k zie je liever als je la-la-la-la-la-la-la-la- la-lacht

V.U. Eva Vranken- Hannekensboslaan 3, 3090 Overijse

TUIMELING
Ben je bijna uitgekeken ?
Denk je : wat heeft het voor zin ?
Tijd om frisse moed te kweken,
maak een flinke tuimeling.
Voel je vrij tussen je vrienden,
blijf niet langer vreemdeling,
tracht de vlam snel weer te vinden,
maak een flinke tuimeling !
refrein:
Tuimel, tuimeling, schud jezelf dooreen.
Gooi alles ondersteboven,
laat het vuur in jou niet doven.
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.
Gooi alles ondersteboven,
blijf er rotsvast in gelo-o-ven.
‘t Chirowerk is vaak geen pretje,
soms wordt het een marteling.
Geef dan vlug jezelf een zetje,
maak een flinke tuimeling.
Voel je hartslag stevig bonken,
zonder spoor van hapering.
doe die gloed weer hevig vonken,
maak een flinke tuimeling !
Neem jezelf eens onder handen,
je bent toch geen zwakkeling ?
Bijt maar stevig op je tanden,
maak een flinke tuimeling.
Zo kan je de vreugde voelen,
in je eigen vriendenkring:
door jezelf te hersenspoelen,
maak een flinke tuimeling !

V.U. Eva Vranken- Hannekensboslaan 3, 3090 Overijse

Kamplied
Dit jaar staat het hele kamp in teken van het verhaal ‘BRAVE. Hieronder vinden jullie
ons kamplied. Het wordt gezongen op de melodie van ‘Superhero’ van K3. Begin al
maar te oefenen!
STROFE 1:
Brave is de oudste van het koninklijke gezin
Daardoor is er 1 ding niet echt naar haar zin
Zij zal moeten trouwen met een prins,
ohnee

Als er ooit een dwaallicht op je pad komt
staan. Volg het en je lot verandert nu
voortaan

Maar dan op de wedstrijd met pijl en boog
Schieten al die prinsen te ver of te hoog
Brave schiet, oh wat is zij toch een stoere
(kort) griet

REFREIN:
Brave haar moeder is veranderd in een beer
Loop snel weg want oh daar komen ze met
een speer
Niets of niemand die de mama mag
verslaan

Als er ooit een dwaallicht op je pad komt
staan. Volg het en je lot verandert nuuuuu
voortaan

Nee, nee, nee

REFREIN:
Brave haar moeder is veranderd in een beer
Loop snel weg want oh daar komen ze met
een speer
Niets of niemand die de mama mag
verslaan
Nee, nee, nee
Heel het koninkrijk is in 1 grote strijd,
Maar Brave is onderweg met het wandtapijt!
Niets of niemand die de mama mag
verslaan,
Hou vol, Brave komt er aan

STROFE 2:
Galop, door het bos onderweg naar de heks
Haar 3 broers doen ondertussen allerlei
geks
Ze geeft de cake en Elinor wordt nu een
beer

Heel het koninkrijk is in 1 grote strijd,
Maar Brave is onderweg met het wandtapijt!
Niets of niemand die de mama mag
verslaan,
Hou vol, Brave komt er aan
Nanananana
Als er ooit een dwaallicht op je pad komt
staan. Volg het en je lot verandert nu
voortaan
EINDREFREIN:
Fergus ontdekt dat er een beer zit in zijn
kasteel
Hij sluit Brave op en geeft de sleutel aant
personeel
Niets of niemand die haar in de weg zal
staaaaan
Nee, nee, nee
Ohnee Mordu, daar verschijnt hij nog een
keer
Hij is nu verslagen, dankzij mama beer
De zon komt op en Elinor is terug normaaaal
Brave is geniaal
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GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE - JEUGDDIENST
Contact:: Filip Tollet en Tim Beeckmans, Jeugdconsulent
Nijvelsebaan 190, 3090 Overijse
Tel: 02/686.31.31 – e-mail:jeugddienst@overijse.be

ATTEST
UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN MINDER DAN 12 JAAR
te bewaren voor de belastingsaangifte 2021

1

1. Erkenning Jeugdwerkinitiatief (in te vullen door de plaatselijke overheid)
Het gemeentebestuur van Overijse bevestigt dat

Chiro Overijse
erkend is op basis van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid
Gedaan te

Overijse,

op 24/06/2020.

Namens Gemeente Overijse,
Dieter Vanderhaeghe
algemeen directeur

Inge Lenseclaes
burgemeester

2. Informatie over opvang (in te vullen door het jeugdwerkinitiatief)
1. Volgnummer van dit attest: …………….
2. Naam en voornaam van het kind: ………………………………………………………..
3. Geboortedatum van het kind: ….…/….…/..…..… .
4. Periode waarin het kind is opgevangen: van ….…/....…/2020 tot ….…/....…/2020
5. Aantal opvangdagen: ……….
6. Dagtarief: ………. €
7. Totaal ontvangen bedrag:

………. €

Ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven vermelde inlichtingen.
Gedaan te

, op …../…../2020

Handtekening hoofdverantwoordelijke van het jeugdwerkinitiatief,

1

Dit attest, dat slechts in één exemplaar moet worden ingevuld, moet worden uitgereikt aan de schuldenaar van de uitgaven,
die het bij zijn aangifte in de personenbelasting
V.U.zal
Evavoegen.
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