CHIROKAMP 2021
POEDERLEE
VOORWOORD

A

llerliefste Chiromeiden,
In het voorbije gekke jaar zijn jullie allemaal naar de chiro blijven komen,
dichtbij of van op afstand, om samen te spelen, lachen, babbelen en vooral
genieten. Hoe kunnen we dit jaar beter afsluiten dan weer op een zalig chirokamp
te gaan?! Zoals vorig jaar heeft de leiding alles in gereedheid gebracht om er een
coronaproof maar vooral geweldig kamp van te maken. Het enige wat er nog moet
gebeuren, is jullie meenemen naar het prachtige Poederlee!
In dit kampfientje staat alle informatie mooi uitgeschreven, voor ouders en leden,
zodat jullie zeker niets over het hoofd zien. Indien jullie na het lezen van dit fientje
nog vragen hebben, mogen jullie de (hoofd)leiding op de BBQ aanspreken of erna
een mailtje sturen naar chiro-overijse@hotmail.com!
Met ons allen trekken we dit jaar naar het Antwerpse Poederlee. Omgeven door
bossen, bossen en nog eens bossen zal er aan speelruimte geen gebrek zijn! Het
kampterrein is eigendom van Scouts Poederlee, de bossen er rond behoren tot die
van de Gemeente Lille maar zijn helemaal vrij voor ons om in te ravotten. Kortom,
alle ingrediënten zijn aanwezig om er een geslaagd kamp van te maken!
Dit jaar is het kampthema ‘ABBA’, gebaseerd op de film ‘Mamma Mia’. We
genieten van het heerlijk zonnetje op een klein Grieks eilandje. Daar zien we
Sophie die samen met haar mama Donna een hotel heeft. Binnenkort zal Sophie
trouwen met haar grote liefde, en ze wil o-zo-graag haar papa uitnodigen voor de
grote dag. Klein probleempje, ze weet niet wie haar papa is.
Sophie start haar zoektocht met het dagboek van Donna, waarin zij schrijft over
drie speciale mannen die ze had leren kennen toen zij zelf jong was. Drie mannen,
drie uitnodigingen voor de bruiloft, één ervan zou haar vader zijn. Maar wie van
hen is het echt? En wat vinden Donna en haar vriendinnen ervan dat Donna’s
vlammen uit het verleden terugkomen? Dat gaan we allemaal ontdekken in het
mooie Griekenland – euhm Poederlee natuurlijk!

Na kamp vinden eind augustus de Druivenfeesten plaats, waar we hopelijk zoals elk
jaar weer kunnen deelnemen aan de Stoet op 22 augustus! We hopen met een
mooie praalwagen en zeer enthousiaste en fantastisch verkleedde Chiromeisjes
eerste te worden. Dit kan natuurlijk niet zonder jullie massale opkomst. We hopen
dan ook dat jullie allemaal komen meelopen!. Hou hiervoor best de site en
Facebookpagina in het oog, want alle informatie en meer details zullen hierop
verschijnen.
Hierna zit het chirojaar er 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 3 OKTOBER. Meer info volgt eind augustus op onze website en op
onze Facebookpagina. Dit is uitzonderlijk een weekje later dan andere jaren, omdat
het weekend ervoor het WK Wielrennen plaatsvindt in Overijse en we tijdens dit
grote evenement geen chirozondag organiseren.
Alvast heel veel plezier in de vakantie en tot op kamp, wij kunnen al niet wachten!!!!

Veel liefs,
De Leidingsploeg

Leidingsploeg 2020-2021
Hoofdleiding
Jozefien Van Keerberghen
0494 07 06 81

Astrid Baus
0474 11 30 63

Kadeekes
Marie Orban
0490 43 88 83

Lisa Lauwers
0485 07 42 99

Amelie Vaneeckhout
0491 36 78 54

Noa Van Laere
0470 64 51 13

Lina Bernaerd
0495 75 95 00

Speelclub
Louise Broothaers
0498 11 31 31

Anais Peeters
0479 73 90 84

Alice De Moraes
0468 27 38 64

Klara Vandeuren
0499 61 97 21

Alix Rogiers
0473 74 61 26

Kwikken
Jozefien Van Keerberghen
0494 07 06 81

Ann Sophie Claeys
0493 52 51 27

Eva Willems
0491 64 33 36

Ilke Baus
0489 08 10 16

Sophie Dragon
0499 20 78 64

Tippers
Estelle Vergeylen
0494 68 64 51

Fien Servranckx
0468 28 40 43

Lissa Coenen
0490 64 59 60

Emma Brankaer
0471 78 15 37

Farah Blomme
0472 28 75 82

Lise Heyrbaut
0468 33 93 46

Lisa Corten
0471 67 65 45

Tiptiens
Eva Charlier
0491 98 53 16

Aspi’s
Laurine Vaneeckhout
0493 53 58 56

Astrid Baus
0474 11 30 63

Akabe
Malou Maus
0489 51 66 65

Annelies Van Exem
0479 70 30 57

Annika Vermeir
0470 35 65 76

Sponsors 2020-2021
De voorbije Corona-periode was voor niemand gemakkelijk. Ondanks dat onze
jaarlijkse evenementen niet konden doorgaan en we creatief moesten zijn in het
bedenken van andere kasacties, bleven enkele TOP-sponsors ons trouw!
Hiervoor willen we hen heel erg bedanken: MERCI om ons te helpen in dit
moeilijke jaar en ons te blijven steunen!

APOTHEEK RETOUR

OP KAMP
Tien volle, heerlijke, om-nooit-meer-te-vergeten dagen gaan wij beleven in
Poederlee. 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
Zagerijstraat 29
2275 Lille
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: Jo: 0494 07 06 81 en Astrid: 0474 11 30 63
 De prijs van dit onvergetelijke kamp bedraagt:
€ 120 voor de Kadeekes en Speelclub
€ 150 voor de Kwikken, Tippers, Tiptiens en Aspi’s
 Het inschrijvingsgeld mag overgeschreven worden op het rekeningnummer:
BE40 7360 4033 2563 met als mededeling: kamp 2021 + naam kind + groep
kind. Ook kan je het bedrag op de BBQ zelf via Payconiq meteen storten.
 Ouders die hun drie dochters op kamp laten vertrekken, krijgen €15 korting op
de totaalprijs.
 Indien onze kampprijzen financieel een beetje moeilijk liggen, aarzel dan niet
om contact op te nemen met de hoofdleiding.
 Inschrijven en betalen kan tot 4 juli, daarna ben je jammer genoeg te laat. Om
praktische redenen zullen we laatbetalers €5 moeten aanrekenen.
 Bij laattijdige annulering (na 10 juli) zal slechts de helft van de kampprijs
terugbetaald worden. Dit om de reeds gemaakte kosten te dekken.
 Onze kampdata zijn reeds lange tijd gekend. Later toekomen of vroeger
vertrekken is dus helaas niet mogelijk!

 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
2022. U vult dit zelf al zo ver mogelijk aan en kan voor of na kamp de
hoofdleiding aanspreken of een mailtje sturen met het document in bijlage.

ALGEMENE INFO
BUBBELS
We vormen dit jaar op kamp 2 bubbels:
1. Kadeekes, Speelclub en Kookploeg
2. Kwikken, Tippers, Tiptiens en Aspi’s

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

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.

BELANGRIJKE DATA
Opgelet, het postadres waarnaar brieven kunnen verstuurd worden vind je
hierboven. Daarnaast is er een tweed adres, vlak naast de kampplaats, waar er plaats
is om te parkeren als u uw dochter komt afzetten op kamp.
Het adres dat u ingeeft voor de parking is boskapelstraat 59, 2275 Lille.
VERTREKKEN VAN EN NAAR DE KAMPPLAATS GEBEURT STEEDS IN
PERFECT UNIFORM! (Chirorok, Chiro T-shirt, pull en sjaaltje)
ZONDAG 18 JULI
Inladen van de valiezen: TIPPERS en KWIKKEN brengen hun valies naar de
lokalen tussen 19u en 20u. 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. Enkel de leiding van de Kwikken en Tippers zal aanwezig
zijn, om onnodig veel mensen tegelijk aan de chirolokalen te vermijden.
Van 20u tot 21u worden de fietsen ingeladen: TIPTIENS en ASPI’S brengen hun
fiets mee naar de lokalen. 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 leden zelf hun fiets brengen en niet de ouders erbij.
WOENSDAG 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 aan je auto te blijven staan en hier afscheid te nemen van je
kind. We weten dat dit vervelend is, maar zo vermijden we dat we te veel zouden
mengen tussen de ouders.

DONDERDAG 22 JULI
Vandaag vertrekken de KWIKKEN en TIPPERS richting Poederlee, met de
bussen van de gemeente! Afspraak om 12u30 aan de parking van SMO beneden
(beneden chirolokalen). De leden moeten al gegeten hebben! 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.
ZONDAG 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 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 kampbubbel 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).
ZATERDAG 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. Iedereen komt op dezelfde plaats
aan, namelijk beneden aan de chirolokalen.

De bus met de Kadeekes en Speelclub zal de parking van SMO oprijden tot aan
de fietsenstallingen, de twee andere bussen met de overige groepen blijven beneden
staan, op de stoep naast de Waversesteenweg ter hoogte van de bushalte.
Zo proberen we de bubbels ook na kamp niet te mengen!
PARKEER DUS NIET OP DE PARKING VAN HET SMO BOVEN AAN DE
FIETSENSTALLINGEN OF BENEDEN LANGS DE WAVERSESTEENWEG, want hier zullen de bussen komen te staan.
Op onderstaand plannetje is aangeduid waar de 3 bussen zich parkeren, zorg dus
dat je zeker niet daar staat. In het groene kadertje zijn beide parkings aangeduid
waar u uw auto kan parkeren. De ene met ingang aan de Terhulpsesteenweg en de
andere aan de Waversesteenweg met ingang net voor de schoolpoort. De plaatsen
op beide parkings zijn beperkt, dus raden we aan uw auto wat verder te zetten,
bijvoorbeeld aan het zwembad (veel parkeerplaatsen en op wandelafstand).
Wij laten de leden 1 per 1 afstappen en hun bagage nemen, zodat je als ouder tot
bij de leiding en je dochter kan komen om haar mee te nemen.. We vragen dus
om geduldig te wachten en voldoende afstand te houden van de andere ouders. De
leiding van de bubbel blijft bij de kinderen tot iedereen is opgehaald. De Tiptiens
en Aspi’s nemen ook meteen hun fiets weer mee naar huis.
Houd afstand van andere ouders en kom niet te dicht bij de bus en de andere
kinderen staan.
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.

BUS

BUS

TERREININDELING
Aangezien we met 2 bubbels werken, zal het terrein ook ingedeeld worden in 2
zones. Elke bubbel heeft zijn eigen zone om te spelen en eten. De toiletten worden
ook ingedeeld zodat elke bubbel zijn eigen toiletten heeft. Dagelijks wordt alles
gepoetst en gereinigd, waarbij de leden ook zullen helpen!
Op de plattegrond zijn nummertjes aangeduid:
1. Dit zijn onze lokalen. Hierin slapen de Kadeekes en Speelclub, is er een
keuken voor de Kookploeg, is er een refter waarin we allemaal samen
kunnen eten en we grote schuiframen kunnen openzetten en zijn er enkele
WC’s. Ook de leiding van de Kadeekes en Speelclub slaapt dichtbij hun
leden, maar in een apart lokaal.
2. /
3. Dit is ons giga-grote eigen speelbos!
4. Op dit grasveldje kan er naar hartenlust gespeeld worden.
5. Op dit nog groter grasveld gaan we ons helemaal kunnen uitleven!
6. Aan de rand van het domein zullen de tenten van de Kwikken, Tippers,
Tiptiens, Aspi’s, hun leiding en Kookploeg staan.

Het kamp zal er dus wat anders uitzien, maar natuurlijk blijven er ook
gemeenschappelijke momenten. Zo kunnen we toch allemaal samen eten. We
zitten samen in de refter maar met voldoende afstand tussen de 2 bubbels en de
ramen wagenwijd open! 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 hopelijk 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.

Het klinkt misschien allemaal wat ingewikkeld, maar we hebben vorig jaar gemerkt
dat dit vanzelf heel goed gaat, mede dankzij het volle enthousiasme van leiding en
leden om het kamp zo veilig mogelijk te laten verlopen!

ZIEKTE OP KAMP / CORONA
Volgende stappenplan vanuit Chiro Nationaal volgen wij tijdens ons kamp:
Iemand is ziek op kamp
 Plaats de persoon met symptomen in de kindvriendelijke quarantaineruimte.
 Als er meerdere zieken zijn, zet je ze in een aparte quarantaineruimte.
 Contacteer de ouders om hun kind zo snel mogelijk op te halen.
 De zieke persoon gaat naar huis en laat een PCR-test uitvoeren bij de
huisarts.
 In afwachting van de resultaten ben je ook binnen de bubbel extra waakzaam:
geen contact met externen, geen fysiek intensieve activiteiten.
 Je mag terugkeren als de test negatief is en na goedkeuring van de arts of na 24
uur zonder ziektesymptomen.
Persoon test negatief
Na 24uur symptoomvrij of na goedkeuring arts mag die terugkeren.
Persoon test positief
 De besmette persoon blijft thuis en volgt de standaard
quarantaineprocedure op zoals opgelegd door de behandelende arts.
 Personen die in dezelfde ruimte slapen of die intens fysiek contact hadden,
worden opgehaald door de ouders. Ze laten zich testen door een arts (PCRtest) en gaan in voorgeschreven quarantaine.
✓ Geen besmettingen? OEF, alles kan gewoon verder doorgaan voor de
personen die nog op kamp zijn.
✓ Minder dan 30% van de personen uit de slaapruimte of die intensief
contact hadden, zijn besmet: OEF, het kamp kan gewoon doorgaan voor de
aanwezigen.
✓ Meer dan 30% van de personen uit de slaapruimte of die intensief contact
hadden, zijn besmet: er komt een mobiel team ter plaatse dat bij de anderen
uit de bubbel een sneltest afneemt. Neem daarvoor tijdens de kantooruren
contact op met Chirojeugd Vlaanderen.
Mobiel team komt ter plaatse
 Er wordt testing gedaan bij de volledige bubbel.
✓ Geen besmettingen? OEF, alles kan gewoon verder doorgaan voor de
personen die nog op kamp zijn.
✓ Zijn er enkel besmettingen in eenzelfde slaapruimte? Dan gaat heel die
slaapruimte naar huis.
✓ Zijn er besmettingen in meerdere slaapruimten? Dan gaat de hele bubbel
naar huis.

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 wel 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 (12 – 18juli), maar
vanaf maandag 19 juli mag uw kind geen andere activiteiten doen, dit omdat ze
woensdag (Tiptiens & Aspi’s) of donderdag (Kwikken & Tippers) of zondag
(Kadeekes & Speelclub) op kamp vertrekt. Uw kind dus nog de hele week van
maandag tot vrijdag naar speelplein sturen en zondag op chirokamp laten
vertrekken is NIET toegestaan. We dringen hierop aan, omdat we het scenario
willen vermijden waarbij er op speelplein of op een kampje in de week
voorgaand aan chirokamp een positief geval blijkt, wij meteen moeten beginnen
testen en misschien hele bubbels naar huis sturen.
 Indien uw kind symptomen van corona vertoont of 3 voor kamp vertoonde,
mag zij absoluut niet mee op kamp.
 Indien uw kind voor kamp samenwoonde met een besmette persoon, mag zij
niet mee op kamp vertrekken. Er moet gewacht worden tot de opgelegde
quarantaineperiode voorbij is.

 Leden en leiding uit risicogroepen kunnen deelnemen als hun ziekte door
medicatie onder controle is of de arts via een doktersattest deelname toelaat.
Natuurlijk moeten de ouders het veilig inschatten om hun kind mee te sturen.
 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 corona 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.

MATERIAAL
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. Hebt u iets dat wij mogen lenen? Stuur dan maar een mailtje naar chirooverijse@hotmail.com en dan spreken we af hoe we de spullen komen ophalen!
Gelieve op het materiaal dat u uitleent ergens uw familienaam te plaatsen, indien
dit mogelijk is.

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:
 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...)

 Slaapzak en hoofdkussen
 Pyjama en knuffelbeer
 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
 2 kleine tubes handgel die je in je broekzak of rugzak kan steken
 Handcrème, want handgel droogt je handen uit
 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)

 Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, bekertje, borstel, handdoeken,
washandje, zeep, shampoo...
 Verschillende pakjes papieren zakdoeken
 Muggenmelk
 Ondergoed en kousen
 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)
 Een warme trui en een lange broek
 Regenjas
 Linnenzak
 Zwemgerief: badpak, badmuts en badhanddoek
 Schoenen om te spelen en stevige stapschoenen

 Drinkbus
 Rugzak (liefst met brede banden, geen koordjes)
 Zonnecrème met hoge factor, zonnebril en gesloten zonnepetje, eventueel
aftersun
 Bord (min Ø 24 cm) (de Chiro voorziet bekers en kommetjes)
 Bestek (vork, mes, grote lepel, kleine lepel)
 Postzegels en wat zakgeld voor chirokaartjes (ouders Kadeekes en Speelclub:
gelieve omslagen al op voorhand te schrijven)
 Identiteitskaart of KIDS ID als je die al hebt (afgeven bij vertrek)
 De Tiptiens en Aspi’s mogen zeker hun fietshelm en fietsslot niet vergeten!
 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: bruiden
Speelclub: snorkelaars
Kwikken: zakenmannen
Tippers: avonturiers/vakantiegangers
Tiptiens: muzikanten/gitaristen
Aspi’s: de Donna’s

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!

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

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 !

KAMPLIED
Dit jaar staat het hele kamp in teken van het verhaal ‘MAMMA MIA’. Hieronder
vinden jullie ons kamplied:
Sophie vindt het dagboek van haar
mama donnaha,
Maar de grooote vraag is wie is haar
papaha
Wie van de drieee, ze heeft hulp
nodig
Ze weet het nieee, en morgen is de
trouw al daaar
Hoe spelen we dat nog klaar?
Een brief van sophie voor bill, harry
en sam
Maar Donna zelf weet… niets van het
plan

De villa van Donnaaa valt echt uit
elkaar
Donna heeft veel stress en krijgt niets
voor elkaar
Ze ‘eeft gene ceennttt, en heeft hulp
nodig
Een sterke veeeent, zou de reeedding
zijn
Maar Donna vindt vente ni fijn
In de schuur ziet Donna bill, harry en
sam
Maar hier is ze effkes ni zo goe van

Mamma mia, hier in poederlee
Ze gaan trouwen, is dat wel een goed
idee?
Mamma mia, hier in poederlee
Hotel op stelten, zoeken jullie met
ons mee?

Mamma mia, hier in poederlee
Ze gaan trouwen, is dat wel een goed
idee?
Mamma mia, hier in poederlee
Hotel op stelten, zoeken jullie met
ons mee?

Naaaa zoveeel jaaaar,
Zijn Tanya en Rosie daaar
Zij zijn Donna and the dynamos

Naaaa zoveeel jaaaar,
Is de papa van Sophie daaaar
Zij zijn Alle 3 haar papaa

Mamma mia, hier in poederlee
Hotel op stelten, zoeken jullie met
ons mee?

Mamma mia, hier in poederlee
trouw op stelten, Feesten jullie met
ons mee?

OM TE EINDIGEN
Oef, nu weet je bijna alles om mee op kamp te kunnen!
Hieronder zijn de fientjes per groep terug te vinden. Kijk deze zeker eens na voor
jouw groep, want er staat vaak nog wat extra verkleding in of een speciaal voorwerp
dat je mee in je valies moet steken!

Als er nog vragen zijn, beantwoorden wij die met veel plezier via
chiro-overijse@hotmail.com!
Hadden we al gezegd dat we niet kunnen wachten om te vertrekken? Hopelijk jullie
ook! Tot snel!

YOEPIEEE het is eindelijk zo ver…. WE VERTREKKEN OP
KAMP!!!
Wij hebben er super veel zin in en kijken ernaar uit om jullie snel
terug te zien (want we hebben jullie lieve gezichtjes gemist hoor ;))

Wat jullie zeker niet mogen vergeten voor ons mega leuk kamp:
• Shrek verkleding
• Kleren die vuil mogen worden
• Kleren die niet meer terug naar huis
moeten
• Je mooiste pyjama en je leukste knuffel
• Paarse kleren
• Verkleedkleren van hoe je later naar je
droom job wilt gaan
• Een boekje om te lezen
Vergeet zeker het lijstje aan het begin van het Fientje voor de
algemene zaken niet
Wij kunnen niet wachten!
Tot snel lieve Kadeekes!!!

Aller liefste speelclubbers,
Na lang wachten is het eindelijk zover, we gaan samen op kamp naar
Poederlee!! Wij hebben er alvast mega veel zin in om samen met jullie
er een onvergetelijke week van te maken!
Wat jullie zeker niet mogen vergeten voor deze onvergetelijke week is:
Jullie chiro uniform
Een stoere zwarte outfit
Prachtige gala kleren
Jullie aller mooiste bikini/badpak
Kleren die heel vuil mogen worden!
Een wondermooie sprookjes outfit
Een witte T-shirt (waarmee geknutseld mag worden)
Natuurlijk geen gele kledij vergeten voor de aller leukste speelclubdag
Om onze slaapplek wat te versieren mogen jullie ook altijd leuke
slingers, ballonnnen en leuke posters van jullie crush meenemen!
Wij kunnen al niet meer wachten en kijken er naar uit, hopelijk jullie
ook! Kusjes van jullie leiding
Prinses Anais
Prinses Klara

Prinses Louise

Prinses Alice

Prinses Alix

ALLERLIEFSTEKWIKKEN,
ZIJNJULLIEKLAARVOORDEMOOISTETIJDVANHETJAAR:

KAAAAAAAAAMP!

ALSJULLIEDITKUNNENONTCIJFERENENALLESMEENEMENWATERINDITHANDIGE
FIENJTESTAAT,ZIJNJULLIEHELEMAALKLAARVOOR10DAGENPLEZIER!
OMHETINPOEDERLEEWEERONVERGETELIJKTEMAKENHEBBENJULLIEENKELEHEEL
BELANGRIJKEDINGENNODIG,STEEKZEDUSZEKERINDEVALIES!
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

CHIROUNIFORMOMMEETESCHITTERENBIJVERTREK,UITSTAP,AANKOMST,..
JEMOOISTEPYJAMAENLIEFSTESLAAPKNUFFEL
TANDENBORSTELENTANDPASTAVOOREENFRISSEADEMINDETENT
GROENEKLERENVOORKWIKKENDAG,DANLATENWEIEDEREENZIENDATKWIKZIJN
ZALIGIS!
KLERENDIEHEEEEEEEEEEEELVUILMOGENWORDENENJEDAARNANIETMEER
MEENAARHUISWILNEMEN
JEBIKINI/BADPAK
ENVELOPPENENADRESSENOMBRIEFJESNAARHETMOOIEOVERIJSETESTUREN
JEEIGENHANDGEL,ALTIJDHANDIGVOORDEHANDEN
3MONDMASKERS,AANDOENBIJVERTREKENHOPENDATDIETOUWTJESNIETINJE
SNOETJESTAANGEBRUINDWANTDA’SGEENZICHTHé
JEMOOISTEGALAKLEDIJ,OMINSTIJLDEAVONDTEKUNNENDOORBRENGEN
EENWITTETSHIRTDIENIETZOWITZALTERUGKEREN
EENEXTRAKNUFFEL/POPDIEMISSCHIENNIETHEELTERUGNAARHUISKEERT
SNOEPJESENKOEKJESMOGEN,WELDELENWEALLESWANTWIEHOUDTERNUNIET
VANEENLEKKERSNOEPJE?

VERGEETOOKNIETEENKIJKJETENEMENINDERESTVANDITFIENTJE,WANTDAARVINDJE
NOGANDEREBELANGRIJKEZAKENDIEJEZEKERMOETMEENEMEN/WETEN!
(DENKMAARAANEENMATJE,SLAAPZAK,BESTEK,…)
WIJSLAPENZOALSDEECHTECHIROMEIDENINEENTENT,DIEWEGEZELLIGZULLEN
INRICHTEN!HEBJEZALIGEVLAGGETJESOFANDEREGEZELLIGEDECORATIE?
DANMAGJEDATZEKERMEEBRENGEN!

WIJSTAANTEPOPELEN!!! TOTDAN? DIKKEKNUFFEL,
ANSO,SOPHIE,EVA,ILKE,JO
PSHIERONDERNOGEENMOOIEFOTOVANDELAATSTECHIROZONDAG,VOELJIJDE
KRIEBELSOOKALOMTERUGSAMENPLEZIERTEMAKEN?

Tippers aan de top, niemand bovenop!
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Je volledig uniform
Matje
Slaapzak
Toiletzak
Je allermooiste knuffel
Je pyjama
Eigen drinkbus
Handoek en zeep
Stapschoenen
Zonnecrème en petje
Je meest sexy bikini/badpak
Kleren die heeeel vuil mogen worden
Rode kleren voor de enige echte Tipperdag

VERKLEDING
☐
☐
☐
☐

Rijke zakenvrouw
Maffia
Celeberity crush
Tienermoeder

EXTRA’s
☐ Minstens 1 volledig wit kledingstuk (zonder tekening, tekst…)
die de mooiste make-over krijgt (je mag er meerdere)
☐ Een wortel

JE EIGEN KEUZE
☐ Snoep, chips… maar dan wel om met iedereen te delen!
☐ Versiering voor in de tent
☐ Enveloppen en postzegels voor brieven naar het thuisfront!
Laat die gsm maar thuis, wij zorgen voor muziek, foto’s en
10 dagen plezier met elkaar!



Liefste Tiptiens
Bij deze nodigen we jullie uit op het grootste 10-daagse feest van jullie leven.
Spetterende fonteinen, dansen op zwemvliezen, ons eigen feesteiland; kortom je
innerlijke super trouper terugvinden na een lang gemis.

Menu:
Chirofood à volonté
Dresscode:
Bomma en bompa verkleding
Verkleding favo gerecht
Verkleding droomjob
Verkleding rollenspel (info volgt later)
Verkleding gezamenlijk spel (zie algemene info)
Kleren doop
Kleren tiptiendag

Wij kijken er super hard naar uit! Be there!
P.S.: Verdere info volg via Whatsapp

ASPILICIOUS
LIEVE KAPOENEN,

HET IS ZOVER… HET IS TIJD OM AFSCHEID TE NEMEN
VAN EEN PRACHTIG ASPI-JAAR MET TRANEN IN ONZE
OGEN. ONDANKS ONZE (VRIENDIN) CORONA HEBBEN
WE ER SAMEN EEN PRACHT JAAR VAN GEMAAKT!

MAAR…

HET IS NOG NIET GEDAAN! ER STAAT NOG EEN HEEL
ZALIG, FORMIDABEL, HEFTIG, LIT, LEUK, GEK,
AVONTUURLIJK MAAR VOORAL EEN GRELLIG KAMP
OP JULLIE TE WACHTEN! EEN KAMP OM NOOIT
MEER TE VERGETEN! (jullie haarkleur zal het zeker
nooit meer vergeten)
Wat neem je mee op de beste 10 dagen van je leven?
❖ EEETTEEENNN (Geef toe in de tent moet er meer plaatsgemaakt worden
voor eten dan voor matjes)
❖ VERSIERING VOOR IN JULLIE (FEEST)TENT!
❖ EEN BOX EN IPOD (eigen risico) VOOR GOEIE SCHIJFKES!
❖ ORANJE KLEDING DIE ER VOLLEDIG OVER GAAT
❖ GOEDE STAPSCHOENEN
❖ KLEREN DIE JE NIET MEER TERUG NAAR HUIS NEEMT WEGENS TE VUIL
❖ VERKLEDING LATEN WE NOG WETEN VIA ONZE FAMOUS SNAP OF
FACEBOOK ;)
❖ ZIE ALGEMENE LIJST!!
WIJ KIJKEN ER ZO HARD NAAR UIT!!!! (OM JULLIE UIT TE LACHEN
MET JULLIE MOOIE HAREN)

See you in POEDERLEE over
19 dagen!!!!
BAUSKE & LAULINE XXXXXXX
Ps: Jullie mooie haarkleurtjes gaan we samen kopen in de winkel
en moeten jullie dus niet voorzien! SPANNEND!

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE - JEUGDDIENST
Contact:: Filip Tollet en Tim Beeckmans,
Jeugdconsulenten
Nijvelsebaan 190, 3090 Overijse
Tel: 02/686.31.31 – 0478/75.27.54
e-mail:jeugddienst@overijse.be

ATTEST
UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN MINDER DAN 12 JAAR
te bewaren voor de belastingsaangifte 2022

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 18/06/2021.

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 ….…/....…/2021
5. Aantal opvangdagen: ……….
6. Dagtarief: ………. €
7. Totaal ontvangen bedrag:

………. €

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

, op …../…../2021

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 zal voegen.

