Zweske
juni 2020

Beste chirovrienden,
De zomervakantie staat weer voor de deur. 2020 was een kort chirojaar dankzij
het coronavirus. Gelukkig hebben we van de Nationale Veiligheidsraad groen licht
gekregen voor het kamp. Tien dagen chiro waar we superhard naar uitkijken,
hopelijk jullie ook? Het zal dit jaar wel een beetje anders zijn, de mini’s en de
speelclub gaan bijvoorbeeld apart, de kwiks fietsen uitzonderlijk ook mee,
mondmaskers en handgel in de valiezen, …
Ondanks al die gekke maatregelen gaan we ons superhard amuseren. De leiding
heeft al veel vergaderd en belooft er opnieuw een spetterend kamp van te
maken!
Het bivak zal dit jaar plaatsvinden van 21 tot en met 25 juli voor de mini’s en van
27 tot en met 31 juli voor de speelclub, te Branst. De +10 gaat op kamp in
Kasterlee. De meisjes gaan van 11 tot en met 21 juli, de jongens van 21 juli tot en
met 31 juli.
Voel jij ook al de bivakkriebels? Neem snel een kijkje naar de tip en waag maar
eens een gokje wat het kampthema zal zijn. Spannend hé! Wij kijken er al vast
naar uit. Verder in dit Zweske kunnen jullie nog nuttige informatie vinden om
jullie nog beter voor te bereiden op het kamp want dit jaar zal het toch iets
anders in elkaar zitten. Maar dat gekke virus kan niet tippen aan de fantastische
zomer die we voor de boeg hebben.
Veel leesplezier!

Voor de mini’s en speelclub:
21-25juli en 27-31 juli
Vertrek
•

•

Mini’s: Op 21 juli vertrekken we op kamp. We spreken af om 16u, op een
afgesproken plaats. Op de kampplaats of in de buurt van de kampplaats.
De exacte locatie delen we later nog mee via mail.
Speelclub: Op 27juli vertrekken de speelclub. Zij zullen rond 10u op
dezelfde plaats verwacht worden. Op de kampplaats of in de buurt van de
kampplaats. De exacte locatie delen we later nog mee via mail.

Hierbij willen wij de nadruk nog eens leggen dat er niet aan carpoolen mag gedaan
worden.

Terugkomst
•
•

Mini’s: op de kampplaats te Branst op 25 juli om 20u . (in de mail naar de ouders
staat dat de mini’s van 21 -26 juli gaan maar dat is FOUT!)
Speelclub: op de kampplaats te Branst op 31 juli om 10u .

Valiezen
Valiezen mogen worden meegebracht wanneer je jouw mini of speelclub komt afzetten in
Branst.
Bij het ophalen van de leden worden de valiezen ook weer terug meegenomen.

Adres
Kaartjes en brieven kunnen worden verstuurd naar het volgende adres:
Naam van het kind
CHIRO ZONDERSCHOT
Chiro Branst
Riddermoerstraat 15
2880 Bornem
PS: denk er wel aan dat de mini’s maar van 21 tot en met 25 juli op kamp zijn en de
speelclub van 27 tot en met 31 juli.

Koks
Lief Bruyndonckx & Peter De Rijck
Iris Michiels & Wim Lambrechts
Bart Van Dessel & Sofie Bellens

De leiding (NIET bereikbaar tijdens het kamp)
Voor de mini’s:
Mare Van Loo (0485/26.43.93)
Dorien Van Baelen (0497/68/76/78)
Steye Vermunicht (0494/04.11.11)
Ilias Saenen (0479/03.88.46)
Voor de speelclub:
Tori Tortelboom (0487/80.48.07)
Thomas Van Baelen (0492/71.86.84)
Quinten Tielemans (0471/58.53.77)
Jef Van den Bruel (0472/22.02.74)

ENKEL BIJ NOODGEVALLEN TIJDENS HET KAMP: 0497/68.76.78
Thema

Inschrijven
Mini's en speelclub kunnen zich tot 10 juli inschrijven door:
•

•

Een e-mail te sturen naar het overeenkomstige e-mailadres. Hierbij liefst 2
namen vermelden naast wie ze graag willen slapen.
Mini’s: minizonderschot19-20@hotmail.com
Speelclub: speelclub.zonderschot@hotmail.com
Schrijf dan €85 euro (voor het 3de kind* dat mee gaat op kamp: €75) over op
BE75 7360 6802 4851 met vermelding ‘naam + voornaam + de groep’.
*jongste kind dat meegaat (op +10 kamp: €115)

Ingevulde medische fiches (zie achteraan Zweske) mogen binnengebracht worden bij
Dorien Van Baelen voor zowel de mini’s als speelclub (Mechelbaan 79A).

Infomoment
Wij geven nog een infomoment over het kamp en hoe dit in zijn werk zal gaan. Dit zal op
een iets andere manier verlopen als alle andere jaren. Dit jaar zal er een filmpje
rondgestuurd worden waarin alle info nog eens op een rijtje wordt geplaatst. Als je
daarna nog met vragen zit, zullen die gesteld kunnen worden via een online vragenuurtje
met Praatbox. Hoe jullie in die Praatbox kunnen belanden zal nog via mail worden
doorgegeven

Mutualiteitspapieren
Het gehandtekende en ingevulde mutualiteitspapier krijg je NA DEELNAME van het
kamp via e-mail toegestuurd. Je hoeft dit gewoon af te drukken, de ontbrekende
gegevens in te vullen en binnen te brengen bij de mutualiteit.

Luizen
Onze jaarlijkse luizencontrole gaat zeker door. En dit op 20 juli 2020.
We zullen deze controle organiseren op een veilige manier. We dragen zelf een
mondmasker en voorzien alcoholgel. De leden zullen toekomen in tijdsblokken. De
uurregeling krijg je via mail toegestuurd van zodra de inschrijvingen definitief zijn.
Zoals steeds blijft de regel gelden: luizen = NIET mee op kamp. Controleer daarom
zeker op voorhand, zo kan je tijdig nog de nodige maatregelen treffen.

Covid-19 maatregelen
We werken op -10 kamp met 3 bubbels nl.
-

-

de ‘minibubbel’ die de leden bevat en de 4 leiding (Dorien, Mare, Steye en Ilias)
de ‘speelclubbubbel’ met de leden en de 4 leiding (Thomas, Quinten, Jef en Tori).
Alle 8 de leiding zullen het volledige kamp wel aanwezig zijn MAAR zitten in
aparte bubbels en zullen dus ook niet met elkaar in nauw contact komen.
Onze kookploeg is ook nog eens een aparte bubbel zodat alle leden zeker
meekunnen. Indien de speelclubbubbel het maximum niet overschrijdt, komt de
‘koksbubbel’ mee in de ‘speelclubbubbel’. Aangezien zij de eerste helft van het
kamp de afstand bewaren van de ‘minibubbel’, vormt dit geen probleem.

Op kamp gaan wij natuurlijk de opgelegde regels volgen en rekening houden met hygiëne,
hiervoor hebben wij al pakketten besteld zodat alles zo veilig mogelijk verloopt.

•

Deelnemingsvoorwaarden
Iedereen mag mee, behalve:
➔ wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het
kamp = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen
➔ leden uit de risicogroep. Zij kunnen alleen deelnemen als en slechts als:
- ze een doktersattest kunnen voorleggen waarbij de arts deelname
toelaat;
- hun ziekte door medicatie onder controle is.

Als ouder ben je verantwoordelijk om je kind gezond mee op kamp te sturen.
Als iemand uiteindelijk niet mee mag op kamp, is dat geen fijne of gemakkelijke
beslissing. Toch is dat echt een belangrijke regel. Niet alleen wegens een mogelijke
verspreiding van het coronavirus, maar ook omdat ziektesymptomen wijzen op een
verzwakt immuunsysteem, waardoor je dus vatbaarder bent voor besmetting.
•

•

Het contactlogboek
Het logboek bestaat uit:
- Een korte toelichting van de voorzorgsmaatregelen die we nemen.
- Een deelnemerslijst van leden en leiding per bubbel.
- Het logboek met alle contacten die de bubbel eventueel doorbroken
hebben.
Dit logboek kan na het kamp opgevraagd worden door de contacttracers van de
regering om zo besmettingen op te sporen. We bewaren dit tot één maand na het
kamp.
Ziekte op kamp
Wat is ‘ziek zijn’ op kamp? Als je kind één of meerdere symptomen vertoont van
hoesten, keelpijn, verstopte neus, diarree, koorts en moeilijk ademen.
We voorzien een kindvriendelijke quarantaineruimte waar je kind kan verblijven
tot hij of zij wordt opgehaald.
Je kind moet opgehaald worden door één van de ouders of door iemand die de
ouder(s) daarvoor hebben voorzien en die dus beschikbaar is. Als ouder ben je
dus ook steeds bereikbaar tijdens het kamp.
We hebben ook contact met een plaatselijke huisarts die ons bij zal staan indien
dat nodig blijkt te zijn.

•
-

Extraatjes
Later toekomen op kamp en/of vroeger vertrekken is niet toegelaten. En dit om
de bubbels van begin tot einde te respecteren.
Gelieve geen contact met risicogroepen te hebben gedurende 1 week na het
kamp.
Gelieve je kinderen twee dagen voor en na het kamp niet te laten deelnemen aan
andere jeugdactiviteiten (bv. speelplein, vakantiekamp, enz.).

-

-

We spelen zoveel mogelijk buiten. Want buitenspelen = bye bye virus! Voorzie dus
voldoende aangepaste kledij.
We blijven zoveel mogelijk op de kampplaats of een terrein vlakbij. Een
daguitstap zit er dit jaar dus jammer genoeg niet bij.
We vermijden externen op ons kampterrein. Onze vb’s zijn steeds bereikbaar
voor raad en daad vanop afstand. Indien zij toch naar de kampplaats moeten
komen, doen ze dit met de nodige voorzorgsmaatregelen (mondmasker,
handhygiëne en social distance).
Materiaal (slaapgerief, verkleedkledij, …) mag niet van het mini’s-kamp
achterblijven voor het speelclub-kamp.

Dagindeling
7u00 opstaan dienstleiding
7u30 opstaan + wassen leden
8u00 ontbijt
8u30 taken (afwassen, bedden dekken, refter vegen, toiletten poetsen,…)
9u00 opening
9u30 activiteiten
12u00 middageten
12u45 platte rust (halfuurtje brieven schrijven/lezen en halfuurtje verplicht rust)
13u45 activiteiten
16u30 avondeten
17u00 vrij uurtje
18u00 activiteiten
19u30 pap en sluiting
20u00 wassen
20u30 slapen

Wat moet je meenemen op mintienkamp?
Wat neem je zeker mee op kamp? PROBEER ZO VEEL MOGELIJK TE VOORZIEN
VAN EEN NAAMKAARTJE, zodat alles terug mee naar huis komt nadien!
Kleding
O gemakkelijke broeken, shorts,…
O t-shirts, topjes
O truien
O slaapkledij
O onderbroeken, hemdjes
O kousen
O zwemgerief
O CHIROKLEDIJ
O verkleedkledij (wordt nog meegedeeld)
O gemakkelijke schoenen
O regenkledij en regenlaarzen

Allerlei
O zonnecrème, aftersun
O petje, zonnebril
O schrijfgerief, adressen, postzegels (!)
O eventuele medicamenten
O anti-muggen/teken stick
O 2 keukenhanddoeken
O een beker met je naam op
O fluohesje
O geef je identiteitskaart of kids-ID af
bij aankomst (siskaart als je dit nog niet
hebt)

Slaapgerief
O veldbed of luchtmatras (verplicht naam
vermelden!)
O slaapzak of lakens (verplicht naam
vermelden!)
O hoeslaken
O kussen
O teddybeer

Wat nemen we NIET mee?
O Smartphone, tablet, Nintendo, andere
dure spullen BLIJVEN THUIS
O snoep, koeken (de leiding voorziet zelf
wel een verwennerijtje. Wat toch mee is,
wordt verdeeld over de rest van de
groep)

Toiletgerief
O tandpasta
O tandenborstel
O handdoeken,
O washandjes (verplicht wegwerp)
O zeep, shampoo
O haarborstel
COVID-19 stuff
O handgel (met pomp)
O doos papieren zakdoekjes
Verloren voorwerpen zullen worden uitgestald op zondag 13 augustus op de +10 in
de Withofstraat (eerste dag van ronde van Zonderschot). Indien deze niet zou
mogen doorgaan, wordt er een ander moment meegedeeld via mail en/of Facebook.

Voor de +10 meisjes: 11-21 juli
Vertrek
De kwiks en de tippers komen om 12u met de fiets (+ fluohesje, lunchpakket) naar de
+10. (Withofstraat 10).
De tiptiens en de aspiranten verwelkomen we om 12u30 op de +10 (eveneens met fiets,
fluohesje en lunchpakket).
Omwille van de Coronamaatregelen willen we vragen dat jullie thuis afscheid nemen; het
chiroterrein is exclusief voor de leden.

Terugkomst
Op 21 juli komen de meisjes terug met de fiets. Dit zal ergens in de late namiddag zijn.
Het exacte aankomstuur laten we die dag zelf weten op Facebook.

Valiezen
De valiezen worden dit jaar afdeling per afdeling gebracht. Leden en één van de ouders
worden verwacht op de +10 in de Withofstraat. Gaan jullie thuis met meerdere
meisjes mee op kamp, dan kom je op het uur van de oudste.
Onze jaarlijkse luizencontrole gaat op dat moment ook zeker door. Voorzie dus een
mondmasker zodat de controle veilig kan gebeuren. Ook hier blijft de regel gelden:
luizen = NIET mee op kamp. Controleer daarom zeker op voorhand, zo kan je nog
maatregelen treffen.
Probeer je zo goed mogelijk aan onderstaande uren te houden en blijf niet hangen.
Kwiks: 19u -19u30
Tippers: 19u30 – 20u
Tiptiens: 20u – 20u30
Aspiranten: 20u30 - 21u
De valiezen terug komen afhalen kan op 21 juli, op dezelfde uren en plek.

Adres
Jullie kunnen een leuk briefje sturen naar onze tofste meisjes op het volgende adres:
Naam van het kind
CHIRO ZONDERSCHOT
Bos en Brem
Bos en Bremdreef 6
2460 Kasterlee

Koks
Joost Heremans & Liesl Jacobs
Kristof Anthonis & Laura Jans (+…

)

Ruben Claessens
Gilian Van Roosbroeck

De leiding (NIET bereikbaar tijdens het kamp)
Voor de kwiks:
Emma Goris (0485/05.42.66)
Lara Viskens (0485/14.61.38)
Voor de tippers:
Heleen Certyn (0493/08.30.99)
Yinthe Ost (0494/15.63.85)
Voor de tiptiens:
Robin Tielemans (0472/61.63.61)
Amber Luyten (0475/66.14.48)
Voor de aspiranten:
Sam Buts (0489/66.00.29)
Emily Verstraeten (0490/39.77.01)

ENKEL BIJ NOODGEVALLEN TIJDENS HET KAMP: 0489/66.00.29

Thema

Inschrijvingen
Definitief inschrijven voor dit kamp kan tot en met zondag 1 juli. Hiervoor moet je 135
euro overschrijven naar BE60 0018 5679 0770 nadat je een bevestigingsmail hebt
gehad van de leiding. Vergeet de NAAM VAN HET KIND (en afdeling) niet bij de
vermelding te zetten. Vergeet ook je ingevulde medische fiche (zie achteraan Zweske)
niet terug te bezorgen bij je leiding of op het volgende adres: Kloosterveldstraat 15
2221 Booischot.

Mutualiteitspapieren
Het gehandtekende en ingevulde mutualiteitspapier krijg je NA DEELNAME van het
kamp via mail. Je hoeft dit gewoon nog af te drukken, de ontbrekende gegevens in te
vullen en binnen te brengen bij de mutualiteit.

Covid-19 maatregelen
We werken op +10-meisjes kamp met 2 bubbels nl.
-

Een bubbel van 42 leden en 8 leiding (Emma, Lara, Yinthe, Heleen, Amber, Robin,
Emily en Sam)
Onze kookploeg is ook nog eens een aparte bubbel zodat alle leden zeker
meekunnen.

Op kamp gaan wij natuurlijk de opgelegde regels volgen en rekening houden met hygiëne,
hiervoor hebben wij al pakketten besteld zodat alles zo veilig mogelijk verloopt.
•

Deelnemingsvoorwaarden
Iedereen mag mee, behalve:
➔ wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het
kamp = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen
➔ leden uit de risicogroep. Zij kunnen alleen deelnemen als en slechts als:
- ze een doktersattest kunnen voorleggen waarbij de arts deelname
toelaat;
- hun ziekte door medicatie onder controle is.

Als ouder ben je verantwoordelijk om je kind gezond mee op kamp te sturen.
Als iemand uiteindelijk niet mee mag op kamp, is dat geen fijne of gemakkelijke
beslissing. Toch is dat echt een belangrijke regel. Niet alleen wegens een mogelijke
verspreiding van het coronavirus, maar ook omdat ziektesymptomen wijzen op een
verzwakt immuunsysteem, waardoor je dus vatbaarder bent voor besmetting.
•

Het contactlogboek
Het logboek bestaat uit:
- Een korte toelichting van de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

- Een deelnemerslijst van leden en leiding per bubbel.
- Het logboek met alle contacten die de bubbel eventueel doorbroken
hebben.
Dit logboek kan na het kamp opgevraagd worden door de contacttracers van de
regering om zo besmettingen op te sporen. We bewaren dit tot één maand na het
kamp.
•

Ziekte op kamp
Wat is ‘ziek zijn’ op kamp? Als je kind één of meerdere symptomen vertoont van
hoesten, keelpijn, verstopte neus, diarree, koorts en moeilijk ademen.
We voorzien een kindvriendelijke quarantaineruimte waar je kind kan verblijven
tot hij of zij wordt opgehaald.
Je kind moet opgehaald worden door één van de ouders of door iemand die de
ouder(s) daarvoor hebben voorzien en die dus beschikbaar is. Als ouder ben je
dus ook steeds bereikbaar tijdens het kamp.
We hebben ook contact met een plaatselijke huisarts die ons bij zal staan indien
dat nodig blijkt te zijn.

•
-

-

Extraatjes
Later toekomen op kamp en/of vroeger vertrekken is niet toegelaten. En dit om
de bubbels van begin tot einde te respecteren.
Gelieve geen contact met risicogroepen te hebben gedurende 1 week na het
kamp.
Gelieve je kinderen twee dagen voor en na het kamp niet te laten deelnemen aan
andere jeugdactiviteiten (bv. speelplein, vakantiekamp, enz.).
We spelen zoveel mogelijk buiten. Want buitenspelen = bye bye virus! Voorzie dus
voldoende aangepaste kledij.
We blijven zoveel mogelijk op de kampplaats of een terrein vlakbij. Een
daguitstap zullen we in openlucht doen, tweedaagse mag niet.We vermijden
externen op ons kampterrein. Onze vb’s zijn steeds bereikbaar voor raad en daad
vanop afstand. Indien zij toch naar de kampplaats moeten komen, doen ze dit met
de nodige voorzorgsmaatregelen (mondmasker, handhygiëne en social distance).
Materiaal (slaapgerief, verkleedkledij, …) mag niet van het meisjeskamp
achterblijven voor het jongenskamp.

Voor de +10 jongens: 21-31 juli
Vertrek
Dit jaar fietsen alle groepen naar de kampplaats in Kasterlee. De groepen vertrekken
dinsdag 21 juli telkens op een ander uur. Ze worden op de +10 in de Withofstraat
verwacht om:
Rakkers: 13u
Toppers: 12u
Kerels: 12u
Aspiranten: 11u

Terugkomst
De rakkers mogen worden opgehaald 31 juli om 11u00 op de kampplaats te Kasterlee. De
andere jongens zullen rond 17u00 ook weer in Zonderschot aankomen met de fiets.

Valiezen
De valiezen worden dit jaar afdeling per afdeling gebracht. Leden en één van de ouders
worden verwacht op de +10 in de Withofstraat. Gaan jullie thuis met meerdere
jongens mee op kamp, dan kom je op het uur van de oudste.
Probeer je zo goed mogelijk aan onderstaande uren te houden en blijf niet hangen.
Rakkers: 19u -19u30
Toppers: 19u30 – 20u
Kerels: 20u – 20u30
Aspiranten: 20u30 - 21u
De valiezen terug komen afhalen kan op 31 juli, op dezelfde uren en plek.

Adres
Jullie kunnen een briefje naar onze stoere binken sturen op het volgende adres:
Naam van het kind
CHIRO ZONDERSCHOT
Bos en Brem
Bos en Bremdreef 6
2460 Kasterlee

Koks
Yannick De Volder & Jentl Van Roosbroeck
Rikke Heremans & Erin Claessens
Mirthe Goossens & Pepijn Van Eynde
Steven Vrancx

De leiding (NIET bereikbaar tijdens het kamp)
Voor de rakkers:
Tibo De Moerloze (0474/47.80.87)
Darian Fontyn (0470/60.10.16)
Voor de toppers:
Jolan Sprengers (0487/72.16.12)
Jaan Buts (O498/76.34.26)
Voor de kerels:
Marnik Scheers (0471/33.50.40)
Vincent Vermeiren (0491/32.31.05)
Pieter Van Woensel (0499/12.33.94)
Voor de aspiranten:
Siemen De Ryck (0493/55.96.77)
Arend Verschueren (0471/48.79.37)

ENKEL BIJ NOODGEVALLEN TIJDENS HET KAMP: 0474/47.80.87
Thema

Inschrijvingen
Inschrijven voor dit kamp kan tot en met zondag 10 juli. Hiervoor moet je 135 euro
overschrijven naar BE31 7360 5665 6855 met de vermelding: NAAM VAN HET KIND +
AFDELING. Vergeet ook je medische fiche (zie achteraan Zweske) niet terug te
bezorgen bij je leiding of op volgend adres: Zonderschotsesteenweg 29.

Mutualiteitspapieren
Het gehandtekende en ingevulde mutualiteitspapier krijg je NA DEELNAME van het
kamp via mail. Je hoeft dit gewoon nog af te drukken, de ontbrekende gegevens in te
vullen en binnen te brengen bij de mutualiteit.

Covid-19 maatregelen
We werken op +10-jongens kamp met 2 bubbels nl.
-

De plustien jongens vormen op kamp 1 bubbel die de leden bevat en de 9 leiding
(Darian, Tibo, Jaan, Jolan, Marnick, Vincent, Pieter, Arend en Siemen)
Onze kookploeg is ook nog eens een aparte bubbel zodat alle leden zeker
meekunnen.

Op kamp gaan wij natuurlijk de opgelegde regels volgen en rekening houden met hygiëne,
hiervoor hebben wij al pakketten besteld zodat alles zo veilig mogelijk verloopt.
•

Deelnemingsvoorwaarden
Iedereen mag mee, behalve:
➔ wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het
kamp = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen
➔ leden uit de risicogroep. Zij kunnen alleen deelnemen als en slechts als:
- ze een doktersattest kunnen voorleggen waarbij de arts deelname
toelaat;
- hun ziekte door medicatie onder controle is.

Als ouder ben je verantwoordelijk om je kind gezond mee op kamp te sturen.
Als iemand uiteindelijk niet mee mag op kamp, is dat geen fijne of gemakkelijke
beslissing. Toch is dat echt een belangrijke regel. Niet alleen wegens een mogelijke
verspreiding van het coronavirus, maar ook omdat ziektesymptomen wijzen op een
verzwakt immuunsysteem, waardoor je dus vatbaarder bent voor besmetting.

•

Het contactlogboek
Het logboek bestaat uit:
- Een korte toelichting van de voorzorgsmaatregelen die we nemen.
- Een deelnemerslijst van leden en leiding per bubbel.
- Het logboek met alle contacten die de bubbel eventueel doorbroken
hebben.
Dit logboek kan na het kamp opgevraagd worden door de contacttracers van de
regering om zo besmettingen op te sporen. We bewaren dit tot één maand na het
kamp.

•

Ziekte op kamp
Wat is ‘ziek zijn’ op kamp? Als je kind één of meerdere symptomen vertoont van
hoesten, keelpijn, verstopte neus, diarree, koorts en moeilijk ademen.
We voorzien een kindvriendelijke quarantaineruimte waar je kind kan verblijven
tot hij of zij wordt opgehaald.
Je kind moet opgehaald worden door één van de ouders of door iemand die de
ouder(s) daarvoor hebben voorzien en die dus beschikbaar is. Als ouder ben je
dus ook steeds bereikbaar tijdens het kamp.
We hebben ook contact met een plaatselijke huisarts die ons bij zal staan indien
dat nodig blijkt te zijn.

•
-

Extraatjes
Later toekomen op kamp en/of vroeger vertrekken is niet toegelaten. En dit om
de bubbels van begin tot einde te respecteren.
Gelieve geen contact met risicogroepen te hebben gedurende 1 week na het
kamp.
Gelieve je kinderen twee dagen voor en na het kamp niet te laten deelnemen aan
andere jeugdactiviteiten (bv. speelplein, vakantiekamp, enz.).
We spelen zoveel mogelijk buiten. Want buitenspelen = bye bye virus! Voorzie dus
voldoende aangepaste kledij.
We blijven zoveel mogelijk op de kampplaats of een terrein vlakbij. Een
daguitstap en/of tweedaagse zit er dit jaar dus jammer genoeg niet bij.
We vermijden externen op ons kampterrein. Onze vb’s zijn steeds bereikbaar
voor raad en daad vanop afstand. Indien zij toch naar de kampplaats moeten
komen, doen ze dit met de nodige voorzorgsmaatregelen (mondmasker,
handhygiëne en social distance).

Dagindeling (voor +10 jongens & meisjes hetzelfde)
7u30 opstaan dienstleiding
8u00 opstaan + wassen leden
8u30 ontbijt
9u00 taken
9u30 opening
10u00 activiteiten
12u30 middageten
13u30 platte rust
14u30 activiteiten
17u00
17u45
18u30
20u00

avondeten
vrij uurtje
activiteiten
pap en sluiting

21u30 wassen en slapen rakwi’s
22u00
23u00
24u00
01u00

slapen tito’s
einde activiteiten keti’s en aspi’s
slapen keti’s
slapen aspi’s

Meenemen!
Wat neem je zeker mee op kamp? PROBEER ZO VEEL MOGELIJK TE
VOORZIEN VAN EEN NAAMKAARTJE, zodat alles terug mee naar huis komt
nadien!
Kleding
O gemakkelijke broeken, shorts,…
O t-shirts, topjes
O truien
O slaapkledij
O onderbroeken
O Kousen
O zwemgerief
O CHIROKLEDIJ
O verkleedkledij (wordt nog meegedeeld)
O gemakkelijke schoenen
O regenkledij en eventueel regenlaarzen
Slaapgerief
O veldbed of luchtmatras
O slaapzak of lakens
O hoeslaken, kussen
O teddybeer
Toiletgerief
O tandpasta, tandenborstel
O handdoeken,
O Washandjes (liefst wegwerp)
O zeep, shampoo
O haarborstel
COVID-19 stuff
O handgel (met pomp)
O papieren zakdoekjes
O mondmasker (enkel +10)
O matrasbeschermer (voor rakkers en
kwiks)

Allerlei
O zonnecrème, aftersun
O petje, zonnebril
O schrijfgerief, adressen, postzegels (!)
O eventuele medicamenten
O anti-muggen/teken stick
O 2 keukenhanddoeken
O aardappelmesje (enkel voor +10!)
O beker met naam op
Wat nemen we NIET mee?
O Smartphone, tablet, Nintendo, andere
dure spullen BLIJVEN THUIS
O drugs en alcohol BLIJVEN ZEKER
THUIS
O snoep, koeken (wat toch mee is wordt
verdeeld over de rest van de groep)
Voor onderweg
O koekje, drankje, lunchpakket
O goed insmeren
O pet, zonnebril
O chirokledij aandoen bij vertrek
O regenjas
O fluohesje
O breng je identiteitskaart of kids-ID
mee bij het vertrek (siskaart als je dit
nog niet hebt)

Verloren voorwerpen zullen worden uitgestald op zondag 13 augustus op de plus tien
(eerste dag van ronde van Zonderschot). Indien deze niet zou mogen doorgaan,
wordt er een ander moment meegedeeld via mail en/of Facebook.

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:
.........................................................................................................................................................................................................................

