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DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR! 
Beste ouders,  

Wij zijn ongelooflijk blij dat ons Chirokamp kan doorgaan. Ondanks dat geweldige nieuws, zal het kamp 

er dit jaar wel iets anders uitzien dan we gewoon zijn. 

Daarom hebben wij de Salopka (Salvator Op Kamp) aangevuld met de maatregelen die wij zullen 

toepassen voor, tijdens en na ons Chirokamp met als doel alles zo veilig mogelijk te laten verlopen voor 

alle deelnemers. 

Voor de uitbouw van deze maatregelen zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan. We hebben ons 

gebaseerd op de jeugdwerkregels (verplicht) en de zomerplannen (adviezen en richtlijnen) die 

opgesteld werden door de jeugdsector in samenwerking met virologen en medische experts. 

Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen. De overige 

maatregelen komen aan bod in de loop van dit boekje. Aanpassingen en nieuw toegevoegde 

informatie wordt aangeduid met een rood uitroepingsteken (zie links). 

 

1. WIE MAG MEE OP KAMP? 

Liefst zo veel mogelijk van onze leden. Maar we moeten wel met een paar dingen rekening houden. 

• Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, 
diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. Dit geldt voor leden, leiding en andere 
betrokkenen. 

• Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Die lijst zullen we jullie via mail bezorgen. 
Gelieve de lijst dus goed na te kijken! Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft 
het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen 
op u, als ouder, om dat in orde te brengen. 

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en 

op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. 

Met andere woorden: elke ouder is er mee voor verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren 

te laten deelnemen aan het kamp. Dit is in ieders belang, ook in die van uw kind. 
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2. WAT ALS ER TOCH IEMAND ZIEK WORDT OP KAMP?  

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daarvoor is opgesteld door 

de jeugdsector en de overheid. 

• Op de kampplaats voorzien we een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte die we 
gebruiken bij een vermoeden van besmetting.  

• Bij een vermoeden van besmetting zal 1 van de begeleiders zich ontfermen over het zieke 
kind. We zorgen voor gepast beschermingsmateriaal voor die persoon. 

• Wij nemen voor het Chirokamp al contact op met een huisarts in Opoeteren om af te speken 
wat hij of zij voor ons kan doen als we te maken krijgen met een (mogelijke) besmetting. 

• In onze communicatie zullen wij steeds de privacy van het zieke kind respecteren. 

• Zieke deelnemers moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar 
te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.  

 

3. OP KAMP IN CONTACTBUBBELS 

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen, … Daarom delen we 

onze Chirogroep op in 3 bubbels van maximaal 50 personen.  

• Een bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, 
geslapen en gegeten worden. Het is dus niet nodig om binnen de bubbel afstand te houden. 

• Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. Elke bubbel heeft daarom 
een eigen eetruimte, slaapruimte, speelterrein en eigen Wc’s. Contactoppervlakken worden 
tussendoor gereinigd.  

• We voorzien voldoende afstand tussen de bubbels. Wanneer we ons om uitzonderlijke redenen 
toch niet aan die afstand kunnen houden, dragen we mondmaskers.  

We maken dus een soort minikampjes binnen ons grote kamp. De bubbels zullen er zo uitzien: 

• Bubbel 1: Ribbels, Speelclub, Kookouders, Volwassenbegeleider = GEEL 

• Bubbel 2: Rakkers, Kwiks, Tippers = ROOD 

• Bubbel 3: Toppers, Kerels, Astiens, Aspi jongens = BLAUW 

Ook de leiding wordt opgedeeld in deze 3 bubbels. Elke leider of leidster behoort tot de bubbel van zijn 

of haar afdeling. Om de veiligheid van de leden te garanderen zal de leiding deze bubbels 

respecteren vanaf 1 juli en zo ook het Chirokamp voorbereiden. 

Leden en leiding krijgen een herkenningsteken om op hun kledij te spelden. Zo weet iedereen zeker in 

welke bubbel hij of zij zit. De leiding zal er mee op toekijken dat alle leden dit herkenningsteken steeds 

dragen. 

Opgelet! Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun 

leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen tijdens het kamp dus geen direct contact met elkaar 

kunnen hebben. Voorzie daarom voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is 

bijvoorbeeld niet toegelaten. 
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4. DAGINDELING HYGIËNE 

Dit jaar besteden we extra aandacht aan hygiëne. Denk daarbij aan handen wassen, hoesten in de 

elleboog, eenmalig gebruik van papieren zakdoeken, dragen van mondmaskers bij contact met 

externen, … 

We wassen en ontsmetten onze handen op vaste tijdstippen. Om de leden daarop attent te maken, 

spelen wij het liedje ‘handjes wassen’ van K3 telkens als de leden de handen moeten wassen.        

 

8u15 Voor het ontbijt. 

 

Voor je de refter binnengaat en als je de refter buitengaat. 

 

10u00 Voor je aan de voormiddagactiviteiten begint. 

 

12u15 Voor het middagmaal. 

 

Voor je de refter binnengaat en als je de refter buitengaat. 

 

14u15 Voor je aan de namiddagactiviteiten begint. 

 

16u00 Voor het 4-uurtje. 

 

18u00 Voor het avondmaal. 

 

Voor je de refter binnengaat en als je de refter buitengaat. 

 

20u30 Voor je aan de avondactiviteiten begint. 

 

Voor je gaat slapen. 
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Na het niezen. 

 

Voor een toiletbezoek. 

 

Na een toiletbezoek. 

 

Wij voorzien de volgende producten om een goede hygiëne te garanderen: Handzeep, alcoholgel, 

ontsmettingsspray, mondmaskers (wegwerp), handschoenen, papieren wegwerpdoekjes (om de 

handen af te drogen), papieren zakdoeken en kuisproducten. 

Sommige van de bovenstaande producten moeten de leden ook (in kleine hoeveelheid) zelf 

meebrengen naar het Chirokamp. Meer info daarover vind je op pagina 37. 

Aan de toiletten zullen wij ook ontsmettende spray voorzien. Zo kan iedereen die dat wenst, het toilet 

reinigen voor gebruik. Daarnaast worden de toiletten ook dagelijks gekuist tijdens de diensten. 

 

5. PRAKTISCH 

We willen jullie graag nog enkele praktische zaken meegeven. 

• Experts raden af om snel te wisselen tussen verschillende jeugdactiviteiten, bv. andere 
vakantiekampen, speelplein, …. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten. 

• Tijdens het kamp houden wij een contactlogboek bij. Dat logboek bevat een overzicht van alle 
leden per bubbel. In het logboek noteren we al onze contacten met externen/andere bubbels 
en welke voorzorgsmaatregelen we daarbij hebben genomen. Bv. Kind dat in de verkeerde 
bubbel terecht komt, begeleider die moet invallen voor andere begeleider, contact met de 
postbode of leveranciers, … Dit logboek heeft als doel alle contacten te kunnen opsporen bij 
een eventuele besmetting.  

• Het wordt door experts ook aangeraden om na het kamp minstens een week niet in contact te 
komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben.  

 

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen via mail (rosalie.magriet@gmail.com) of telefonisch 

met de volwassenbegeleider (Tim: 0474 84 01 15). Wie graag een gesprek wil met de leiding, kan 

daarvoor ook contact opnemen.  

Wij bedanken jullie alvast voor jullie begrip en vertrouwen! Samen maken we er een geweldig kamp 

van!! 

Speelse Chirogroet, 

Leiding & VeeBee Chiro Booischot  

mailto:rosalie.magriet@gmail.com
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Hoi, hola, ni hoa, guten tag, ciao, merhaba, dobry den, selamat, hello, aloha, kon’nichiwa, xin chào, 

 

Jaja! Warm jullie talenknobbel al maar op want we gaan niet zomaar op bivak, we gaan de wereld rondreizen! 

Hopelijk kijken jullie er net als de leiding naar uit om je 10 (of 5) dagen rot te amuseren. 

Voor mij zelf zal het exact 20 jaar na mijn laatste kamp als leider ook even wennen zijn. 

Hopelijk tot dan! 

Vb Tim 

 

 

 
Een bivak beleven is het volle leven voelen, 

weg van een maatschappij van steeds meer en meer. 

met heel eenvoudige dingen gelukkig kunnen zijn: 

een kom soep onder een tentdak, 

een schaterlach op tocht, 

’s avonds een lied bij het vuur. 

  
Een bivak beleven is het volle leven voelen, 

weg van een maatschappij van tegen elkaar op, 

ontdekken dat wij samen sterk zijn: 

in dat uitdagende spel, 

op die lange tocht, 

’s avonds samen bij het vuur. 

  
Een bivak beleven is het volle leven voelen, 

weg van een maatschappij die verdwaast, 

verwondering hebben voor de natuur: 

op stap in het bos, 

met de neus tussen de bloemen op het veld, 

’s avonds samen onder de sterrenhemel. 

  

Een bivak beleven is bouwen aan een nieuwe wereld. 
  

 

 

 

 

 

VEEBEE 
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Hebben jullie het al gehoord? 👂📢 

Chiro Booischot maakt een wereldreis! ✈🌍 

 

Pak je koffers en zet je schrap 👜🎒 
‘t is geen grap. 

hoewel we wel veel grappen gaan uithalen op kamp 
en we gaan kei vuil worden maar dat is totaal geen ramp 

 

We gaan over hoge bergen en woeste oceanen 🌊 

Langs watervallen en vulkanen 🌋 

 

Al dansend op de beat🎵💃 

Je gelooft niet wat je rondom je ziet 👀 
 

 
Er valt zoveel te ontdekken 

Op al deze fantastische plekken 
En het eten wordt weeral om uw bord van af te lekken 

 
Dus ga met ons op avontuur, 

zodat we samen kunnen zingen aan het kampvuur. 🔥 

 

Misschien ontbijten we in Marokko 🏜 
Met een bo’ke met choco 

 

Of gaan we zwemmen in de Spaanse zee 🏖 
dat wordt hier nogal ne congé 

 
Het maakt niet uit naar waar we gaan 

Van Tokio tot in Milaan 
We hopen dat jullie allemaal meegaan! 

 
Ciao, Salut, bye 
Laura en Kyra  

 

 

 

LEIDING GROEPS 
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Hey liefste ribbeltjes,  

 

Hebben jullie net zoveel zin in het kamp als jullie leiding?  

Kom dan zeker 5 dagen mee genieten in Opoeteren om daar veel avonturen te 

beleven.  

Elke dag na veel spelen en amuseren, eten we samen ons buikje vol. 

 

Ravotten  

Iedereen gelijk  

Buiten spelen                                                             

Babbelen  

Eten  

Lachen  

Samen zijn  

 

Jullie kruipen ook voor 1 dag in de huid van een astronaut en ontdekken de 

wereld op een andere manier.  

& maak van onze mascotte “rupsje Ribbel” een mooi kunstwerkje en neem dit 

mee op kamp om onze slaapzaal te versieren. 

 

Dikke knuffels en veel liefs van je leiding,  

Jeske en Finne  

xxx 

 

 

RIBBELS 
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Hey liefste speelclubbertjes!!  

 

Spelen jullie mee Reisje rond de wereld? 

 

We gaan met Platte Paula en Dikke Bertha naar Frankrijk, 

Dan doen we haasje over tot in Spanje, 

We vragen de schipper om over te varen tot in Amerika,  

Om daarna vlaggenstok te spelen tegen de Mexicanen. 

Daarna door tot in de woestijn, waar we cactus en bloem spelen met échte 

cactussen. 

We maken papieren vliegtuigjes om helemaal naar China te vliegen,  

Waar we de Chinezen verslaan tegen een potje Chinese voetbal. 

We spelen verstoppertje in de jungle, waarna we met een liaan naar Afrika 

slingeren om balleke stamp te spelen. 

Tot slot steken we nog een laatste keer de oceaan over voor een Ice-bucket 

challenge met ijs van Antarctica…. 

 

…om jullie uiteindelijk in Opoeteren te ontmoeten voor een supertof kamp! 

 

We zien jullie daar! 

 

Kusjes van de tofste leiding 

Kyra, Moris en Zoë 

xxx 

 

 

 

SPEELCLUB 
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Hoi allerliefste kwikkies!!  

Hebben jullie ook zoveel zin om  

• 10 dagen leuke spelletjes te spelen; 

• ons buikje rond te eten; 

• de rakkers te stalken met binnenpost;  

• een torenhoog kampvuur te bouwen; 

• en vooral 10 dagen lekker gezellig samen te zijn?  

Aarzel dan niet om mee te gaan op een onvergetelijk en fantastisch chirokamp!  

Wij zijn al aan het aftellen. 

Groetjes Lotte, Rani, Sara 

  

KWIKS 
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RAKKERS 
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Dag lieve Tippertjes!  

Gaan jullie met ons mee op wereldtournee?  

We gaan van Afrika tot in Amerika, en van de Himalaya tot in de woestijn.  

We drinken lekkere Piña Colada’s  in Mexico en zoeken onze liefdeskapitein in 

Italië.   

We varen de oceaan over in een rubberbootje met z’n twee.  

We spelen erop los tot dat de aarde beeft en we halen kattenkwaad uit 

met alle Chinezen.  

Staan jullie al te springen om mee te gaan? Wij wel!  

Ondertussen kunnen jullie al uitzoeken welke liedjes van K3 we verstopt hebben in deze 

tekst.  

Wat je allemaal in je valies moet steken, dat laten we binnenkort nog weten. Maar jullie 

kunnen alvast een leuke outfit zoeken om jullie te verkleden in het kampthema!   

Vele dikke kussen  

Jullie wereldberoemde leidsters van de girls-band T3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPPERS 
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Heeey Toppers zijn jullie klaar 

Voor de beste tijd van het jaar? 

Pak je zak  

want we gaan op bivak! 

met dagen boordevol activiteiten 

zal je niet bleiten 

en met al dat lekkere eten  

zal je je zorgen vergeten 

kom zeker mee  

want dat is veel leuker 

dan een zomervakantie voor de teevee. 

Vele kusjes van je leidsters Loekina En Tonja 

XOXOXOXOXOXOXO UwU 

 

 

  

TOPPERS 
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Heee fransjieees, wij hebben weer iets mooi voor jullie, het chirokamp 

Ja ja ge hoort het goed, het chirokamp, ge gooit er wa eten bij, wa activiteiten, kgeef er veul voor! 

Gooit uwe valies vol me kleren en zet hem in de camion, haalt hem eruit en tis precies of die er nooit in 

heeft gestaan! 

En me chirokamp kunt ge alle kanten uit, van coole sjor-

constructies tot dikke avondactiviteiten! 

Houde gij van kaamp, komt dan ma mee! 

Chirokamp en nasi, geen probleem! 

ma hee fransjiees, chirokamp voor jullie gaat heel speciaal 

zijn heeee! 

Tis maar goed da chirokamp eraan komt, want anders waart 

gelle al direct kapot neergevallen van verveling 

Op chirokamp is der misschien wel ne drijvende BBQ! 

Godgloeiendenakendegodgloeiende rotzooi, mannen wellen hem der zin in! 

Mak hoor jullie denken, hoe gaan we ons wassen? 

heel gemakkelijk in de vaatwas. 

Mak hoor u denken, waar leggen we onze spullen? 

heel gemakkelijk in de laaie. 

Want ons motto vant kamp is heel gemakkelijk: 

voor elke mees een ander stukske vlees 

Das toch amazing! 

Ma hebde gij met uwe verkenskop ni genoeg met 1 

chirokamp, dan moete nou bellen dan krijgt ge van ons 2 

chirokampen, 2 keer zo veel plezier en een fles marmenade die maar goed is tot 2009, ma da maakt ni uit 

die is gewoon nog goed want zoals ons moeke altij zegt, die datum is alleen maar voor in de winkel. 

Kunde ni wachten tot kamp? 

ni onze schuld. 

Worde ziek van die marmenade? 

ni onze schuld. 

Bende gij van chiro Halder? 

ni onze schuld? 

Dus schrijft elle allemaal ma snel in, tot dan x 

Leider Zino en Leidster Jan 

 

  KERELS 

JAKKE 

ZINO 
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ASTIENS 
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Jow Aspi boyz 
 
Als jullie dit lezen wilt het zeggen dat ons 
Chirokamp 2020 doorgaat en we de sobere 
quarantaine days zijn gepasseerd. OEEEEF.  

Dus nog een reden te meer om 10 dagen 
NIET in uw kot te hangen en mee te komen 
genieten van het beste eten da ge een jaar 
hebt moeten missen, de leukste spelletjes (ik 
denk aan tikkertje, verstoppertje en veel meer) 
en niet te vergeten dieje geweldige Matjas 
leider. 
 

Ik hoop dat we mee de volle 8 man zullen zijn 
en er een onvergetelijk kamp van gaan 

maken.  
 
Tot dan sjoekes 
Groetjes Saihttam 
 

 

 

 

 

 

 

ASPI ♂ 
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Chiro-uniform 

 

Als Chiro zijn we een groep.  

Voor onze veiligheid en om dit groepsgevoel extra in de 

verf te zetten, hebben we een Chiro-uniform. We doen dit aan bij 

groepsmomenten op het bivak, als we vertrekken en terugkomen 

en ook als we op uitstap gaan. Wat houdt dit uniform juist in: 

 

 

Ribbels en Speelclub: 

- Het rode Chiro-T-shirt / “Chirolini”-T-shirt / T-shirt 75 jaar  

- Eventueel de blauwe sweater of de groene Chiro Booischot-trui 

- Er is ook voor Ribbels en Speelclub de mogelijkheid om een Chirobroek, rok of 

broekrok aan te kopen, maar omdat zij nog volop in de groei zijn, is dit geen 

verplichting. 

Meisjes vanaf Kwiks: 

- Het rode Chiro-T-shirt / “Chirolini”-T-shirt / T-shirt 75 jaar  

- Eventueel de blauwe sweater, het Chiro-hemd of de groene 

Chiro Booischot-trui 

- Beige Chirorok of broekrok 

Jongens vanaf Rakkers: 

- Het rode Chiro-T-shirt / “Chirolini”-T-shirt / T-shirt 75 jaar  

- Eventueel de blauwe sweater, het Chiro-hemd of de groene  

Chiro Booischot-trui 

- Beige Chirobroek 

 

 

 

In De Banier in Heist-op-den-Berg (Bergstraat 34) kan je alle Chirokledij terugvinden. 

Ook bij ons op de Chiro verkopen wij Chirokleren. 

 

 

 

 

 

Op zondag 21 juni tussen 11u en 12u organiseren wij een verkoopmoment op 

de Chiro. Wij verkopen nog enkele stuks tweedehandskledij, de groene Chiro 

Booischot-trui en de T-shirt die we maakten voor onze 75e verjaardag.  

Heb jij nog Chirokleren die te klein zijn? Laat het ons weten of breng ze mee 

naar de Chiro, misschien kan iemand anders ze nog gebruiken.       
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Twee onderbroeken liggen samen in de wasmand. Zegt de ene tegen de andere:  

“Ben jij op reis geweest? Je ziet er zo bruin uit.” 

 

 

Twee Hollanders wandelen langs weerszijden van een rivier. Roept de ene naar de andere:  

"Hoe geraak ik aan de overkant?", waarop de andere antwoordt: "Daar ben je al!".  
 

 

Verzekering  

 

Aan het begin van het Chirojaar heeft iedereen normaal gezien lidgeld betaald. Dat 

verzekeringsgeld bedraagt €30 per jaar. De polis dekt alle medische kosten 

veroorzaakt door een ongeval (dus niet door ziekte), die niet of onvolledig 

terugbetaald worden door uw ziekenfonds. Tevens zijn wij via deze weg verzekerd 

voor burgerlijke aansprakelijkheid, dood en invaliditeit. 

 

 

 

 

 

 

Groene Chiro 

Booischot-trui (€15) 

T-shirt 75 jaar 

(kinderen, €10) 

T-shirt 75 jaar 

(volwassenen, €10) 

Elk jaar laten wij voor het Chirokamp de medische fiches nakijken. Dit jaar zijn 

die fiches extra belangrijk. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en 

ervoor te zorgen dat alle fiches de nieuwste informatie bevatten, vragen we 

aan alle deelnemers om een nieuwe medische fiche in te vullen. 

 

De nieuwe medische fiche zullen jullie toegestuurd krijgen via mail. Jullie kunnen 

ze ons digitaal terugbezorgen of de fiche in de brievenbus van de Chiro steken 

(deadline: 1 juli). Bezorg ons ook 2 klevertjes van het ziekenfonds indien dat nog 

niet gebeurd is. 
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Bivakprijs  

 

Ribbels en Speelclub : €90 

Vanaf Rakwi : €140 

- Vanaf het 3de kind krijg je €20 korting. 

- Houders van een vrijetijdskaart kunnen rekenen op een korting van 80%. 

- Een deel van de bivakprijs gaat naar de daguitstap of de meerdaagse 

uitstap van de leden.  

- Storten naar BE50 7510 0406 2118 met vermelding van naam + afdeling. 

 

  

 

 

Inleveren materiaal  

 

Om op kamp te gaan, heb je natuurlijk 't één en 't ander 

nodig.  

 

Alle afdelingen brengen hun bagage naar de vrachtwagen op de parking aan de 

kerk in Booischot. 

 

Om contact tussen de bubbels te vermijden, organiseren wij dit jaar een drive-in op 

verschillende dagen en tijdstippen. 

 

9 JULI: RAKWI & TIPPERS 

 

• Rakwi: 18u00 – 19u00  

• Tippers: 19u00 – 20u00 

 

10 JULI: RIBBELS, SPEELCLUB, TOPPERS, KETI & ASPI  

 

• Ribbels & Speelcub: 17u00 – 18u30 

• Toppers, Keti & Aspi: 18u30 – 20u00 

 
PRAKTISCH 

 
• Wij zullen zorgen voor signalisatie zodat het voor iedereen duidelijk is waar je op 

en af de parking kan rijden. Je komt tot stilstand voor de vrachtwagen. 

• Tijdens jouw tijdslot is er leiding aanwezig van jouw bubbel. Zij zullen de valies 

uit de koffer halen (met mondmasker & handschoenen). 

• Het is niet de bedoeling dat er iemand uit de wagen stapt. Als dit toch nodig is 

(bv. om de koffer te openen), draag dan een mondmasker. 

 

Wie uiteindelijk toch niet mee op kamp kan, zal het kampgeld terugkrijgen. 
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WAT MET BROERS EN ZUSSEN?  

 

Zij kunnen wél op hetzelfde moment hun valiezen brengen. Er zal telkens 1 begeleider 

van de andere bubbels aanwezig zijn om hun koffers te ontvangen.  

 

 

 

De Tocht 
 
RIBBELS EN SPEELCLUB: 

Aan de ouders van Ribbels en Speelclub vragen we om hun kind(eren) zelf naar 

Opoeteren te brengen. Ze zijn welkom op donderdag 16 juli om 11 uur (echte tijd) 

aan de kerk in Opoeteren (Kerkplein 1, 3680 Opoeteren). De leiding zal hen daar 

opwachten. Nadien is het 5 minuutjes wandelen tot op de kampplaats. 

Let op! Ouders behoren niet tot onze bubbels en worden dus beschouwd als externen. 

Mogen wij daarom vragen om de wagen niet te verlaten, en om in de auto afscheid 

te nemen. 

Let op! Carpoolen met andere gezinnen is verboden. Gelieve dat te respecteren. 

Indien het voor de ouders van de Ribbels niet lukt om de kinderen zelf te brengen 

(werkdag), kan de leiding ook enkele kindjes meenemen. Deze plaatsen zijn echter 

zeer beperkt dus als je hierop beroep wil doen, laat dit dan zo snel mogelijk weten. 

Vergeet ook niet om de KIDS ID af te geven. Geef dit aan je kinderen, zo kunnen zij 

het bezorgen aan de leiding. 

 

 

RAKKERS EN KWIKS: 

Ook aan de ouders van Rakwi vragen we om de kinderen zelf naar Opoeteren te 

brengen. De leden zijn zaterdag 11 juli om 18:00 uur (echte tijd) welkom aan de kerk 

in Opoeteren (Kerkplein 1, 3680 Opoeteren). Ook daarbij gelden de bovenstaande 

regels (zie Ribbels en Speelclub).  Wij laten de Rakwi dit jaar iets later komen, zodat de 

leiding hun komst al goed kan voorbereiden en de bubbels elkaar niet in de weg 

lopen bij het uitladen van de vrachtwagen. 

 

 

 

Hang aan al je bagage een duidelijk (groot) label om aan te tonen in welke 

bubbel je zit.  

Gebruik bijvoorbeeld gekleurd lint, tape, stickers, … Wees creatief        

Check pagina 4 voor de kleur van jouw bubbel. 

 

Hang aan al je bagage ook een stevig label met je naam en afdeling. Dat is 

toch zo handig bij het uitladen en het inrichten van de kampplaats! 
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TITO, KETI, ASPI 

Tito, Keti en Aspi vertrekken op zaterdag 11 juli met de fiets naar de kampplaats. Smeer 

die beentjes al maar in, want het wordt een stevige fietstocht van +/- 80 km richting 

Opoeteren. 

Ook tijdens de fietstocht moeten we rekening houden met de bubbels. We zullen de 

afdelingen dus op verschillende tijdstippen laten vertrekken.  

Daar komt nog eens bij dat fietsen in groep momenteel slechts is toegestaan met 

maximaal 20 personen (inclusief begeleiding). 

Momenteel wachten we nog even de regels af in de hoop dat deze nog wat zullen 

versoepelen. We houden jullie op de hoogte, maar op deze info zullen de fietsers dus 

nog even moeten wachten! 

Voor de verschillende fietsgroepen (bubbels) voorzien wij dit jaar 2 volgwagens. 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke info voor de fietsers:  

- Iedereen doet bij vertrek uniform + fluovest aan. 

- Zorg dat je fiets helemaal in orde is (voor- en 

achterlicht, remmen, banden…). 

- Voorzie genoeg eten en drinken voor onderweg 

zodat je voldoende energie hebt voor de tocht. Maak 

je rugzak niet te zwaar! Dit jaar neem je je rugzak zelf 

mee op de fiets (dus niet in de volgwagen, dit om 

contact tussen de rugzakken van verschillende 

bubbels te vermijden). 
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Onverwachte bezoekjes 
 

We willen tijdens het kamp GEEN (on)verwachte bezoekjes van ouders, familie of 

vrienden. Indien dat wel het geval is, zal het kind mee naar huis moeten.  

 

Bivakadres 

Natuurlijk is het ook dit jaar weer mogelijk om je kleine/grote 

spruit(en) een briefje te sturen. Verstuur tijdig je brief zodat deze 

zeker op tijd aankomt. 

 

Postpakketjes krijgen is ook superleuk, maar let wel op: snoep is 

niet toegestaan. 

Op kamp nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen bij het uitdelen van de post. 

 

 

 

 

 

Bij nood 

Bij noodgevallen kan je ons telefonisch bereiken op volgende nummers: 

• 0474 84 01 15: Tim Van Woensel (VB) 

• 0491 98 67 50: Kyra De Smeedt (groepsleiding) 

• 0490 39 76 59: Laura Keersmaekers (groepsleiding) 

Wij vragen om extra aandacht te besteden aan hygiëne bij het verzenden 

van een brief.  

• Was je handen goed en ontsmet ze alvorens je de brief schrijft en op 

de post doet.  

• Maak ook het werkvlak proper waarop je de brief schrijft.  

• Gebruik eventueel handschoenen en een mondmasker. 

• Sluit de brief af met de plakstrip van de envelop, lijm of plakband. Lik 

de envelop niet dicht, dat kan gevaarlijk zijn. 

Chiro Booischot 

Naam van deelnemer + afdeling 

Neeroeterenstraat 18 

3680 OPOETEREN 
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De kampplaats 

 
Dit jaar trekken we met z’n allen naar Opoeteren voor ons bivak. In dit gezellig Limburgs 

dorpje gaan we weer 10 knotsgekke dagen beleven. De kampplaats ligt in het 

centrum van Opoeteren, maar is toch rustig gelegen in de prachtige bosbeekvallei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar delen we de kampplaats op om zo de bubbels gescheiden te houden. 

Op het plannetje (volgende pagina) zien jullie welke bubbel welke 

lokalen/delen van het terrein gebruikt. We gebruiken gekleurde linten om de 

bubbels fysiek van elkaar te scheiden. Tussen de linten is er steeds een neutrale 

zone (min. 2 meter) waar niemand mag komen.  
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De bivakplaats is voorzien van 2 gebouwen met ertussen een 

tenten/speelweide. De gebouwen beschikken over slaapzalen, sanitair, een 

eetzaal en een keuken. Zoals aangeven op het plannetje beschikt elke bubbel 

over eigen speelruimte, eetzaal, tenten/slaapzalen, toiletten, douches en 

wasbakjes. Alle ruimtes worden zo veel mogelijk verlucht. 

 

De gele bubbel slaapt op de benedenverdieping van het hoofdgebouw (links 

op het plannetje). Zij kunnen via een trap naar boven om zo in hun eetzaal te 

komen. 

 

Nog een woordje uitleg bij de verdeling van het speelterrein. Elke bubbel heeft 

een eigen speelzone (zie plannetje). Die zone kunnen de leden gebruiken op 

vrije momenten (bv. vrij halfuurtje). De leiding ziet er dan op toe dat alle leden 

in hun eigen speelzone blijven. Onder begeleiding mogen de leden wél hun 

eigen speelzone verlaten. Bubbel 1 mag bijvoorbeeld wel een spel gaan spelen 

in de zone van bubbel 2 tijdens de activiteiten met hun leiding. De leiding zal 

er dan op toezien dat er voldoende afstand is tussen de afdelingen van 

verschillende bubbels. 

 

De bivakplaats grenst aan een beekje waarin wij naar hartenlust kunnen spelen. 

We maken afspraken over welke afdeling/bubbel wanneer in het beekje speelt. 

 

De zwarte zones zijn toegankelijk voor alle bubbels, al zal dit voornamelijk voor 

de leiding zijn. Ook het leidingslokaal wordt opgedeeld in drie delen ( = 1 per 

bubbel). 

 

 

Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een geweldig kamp van te maken. Dus, 

Opoeteren, bereid u voor want Chiro Booischot heeft er zin in! 
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Foto’s  

Zoals elk jaar zijn we ook weer online te volgen.  

Denk er wel aan dat we de hele dag bezig zijn met allerlei toffe activiteiten. Het is dus 

best mogelijk dat er niet dagelijks foto's online komen. We doen ons best om zo vaak 

mogelijk foto's te plaatsen. Je kan deze foto’s terugvinden op de facebookpagina 

van Chiro Booischot.  

 

 

 

Kampradio: Radio Mundo 

 

Ook dit jaar verwennen we jullie met superbangelijke muziek tijdens de gezamenlijke 

momenten zoals het opstaan, wassen, de diensten, het vrij halfuurtje… De muziek 

wordt gekozen door ons DJ-team van “Radio Mundo”. Zij staan volledig open voor 

leuke verzoeknummers en berichtjes van het thuisfront. Laat dus zeker een berichtje 

achter en wij lezen het voor. 

 

Je kan ons bereiken: 

– via een briefje gericht aan “Radio Mundo” 

– via een SMS naar 04 90/ 39.76.59.  

Begin je bericht met “Radio Mundo” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Op onze wereldreis maken we een tussenstop in China.  

Sara vraagt aan een lokale inwoner:  

Hoe zeg je poep in het Chinees? 

De Chinees antwoordt: ‘Wang-Snee-Wang’. 

En hoe zeggen jullie dan prot? 

‘Wang-Snee-Wang-Pang’ 

En wat is de vertaling van wc-papier in Chinees? 

‘Wang-Snee-Wang-Pang-Behang’ 
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Kampuur 
 

 

Voor de echte kampkenners is dit overbodig, maar toch 

graag nog even de uitleg. Als we op bivak aankomen, 

draaien we de klok 1 uurtje terug, zodat we als het ware in 

'wintertijd' leven. Dit doen we niet om alles wat ingewikkelder 

te maken, maar wel om volgende redenen: 

• De Ribbels en Speelclub gaan rond 20u30 slapen. Bij 20u30 

zomertijd is het nog licht, bij 20u30 kamptijd is het al aan 

het schemeren. Dat slaapt beter. 

• Als een groep een spel in het donker wil spelen, moeten ze 

niet wachten tot een kot in de nacht. 

 

De laatste avond draaien we de klok terug gelijk met de buitenwereld, dat helpt ons 

om misverstanden te voorkomen in verband met afspraken over thuiskomen. 

 

OPGEPAST: alle uren die in dit boekje vermeld zijn, zijn de echte uren. Het is 

pas wanneer we op kamp aankomen dat we alles omschakelen!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Finne komt bij de informatiebalie van een grootwarenhuis.  

Ze vraagt: “Kan ik hier ook een reis boeken?”  

“Ja hoor,” zegt de mevrouw achter de balie, “ons reisbureau is op de vierde verdieping. 

Wilt u met de lift?” 

“Nee,” zegt Finne, “ik dacht eerder met het vliegtuig.” 
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Kookploeg 
 

Al jaren kunnen wij rekenen op onze kookploeg! 10 dagen 

lang zorgen zij ervoor dat wij elke dag opnieuw de lekkerste 

maaltijden voorgeschoteld krijgen. Maar daar blijft het niet 

bij. Zij doen nog zoveel meer: kindjes troosten, verpleegster 

zijn… maar ook niet te vergeten, zijn ze een enorme steun 

voor de leidingsploeg. 

 

 

De kookploeg zit in de bubbel van Ribbels & Speelclub, maar kookt ook voor 

de andere bubbels. Zij nemen de volgende maatregelen: 

 

• Alle leden van de kookploeg dragen een mondmasker tijdens het koken. Als ze 

kookpotten of dergelijke naar een andere bubbel moeten brengen dragen ze 

ook handschoenen. 

 

• Er wordt extra aandacht besteed aan handen wassen en ontsmetten. 

 

• De keuken wordt tussendoor meermaals gereinigd. Zo voorzien we ook 

ontsmettende spray om de werkbladen tussendoor te reinigen. 

 

 

Alvast bedankt voor alle hulp en het heerlijke eten! 

 

 

 

 

 
Twee zandkorrels lopen in de woestijn. Zegt de ene korrel tegen de andere “ik weet het 
niet zeker, maar ik heb steeds het gevoel dat we achtervolgd worden.” 

Tobi zegt tegen de man van de douane dat er in zijn bagage alleen kleren zitten. Maar als 
de man de koffer openmaakt, stuit hij direct op een fles whisky. 
“Zo”, zegt de douanier cynisch, “en wat is dit voor kledingstuk?” 
Tobi: “Een slaapmutsje.” 
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Dagorde 
 

06u45  Opstaan van de dienstleiding 
07u00  Opstaan van de leiding 

07u30  Opstaan van de leden 

08u15  Opening (in uniform) 

08u30  Ontbijt 

09u15  Diensten (kleine karweitjes in groep) 

10u00  Voormiddagactiviteiten 

12u15  Samenkomst gevolgd door het 

middagmaal 

 

13u15  Platte rust 

13u45  Vrij halfuurtje (op de kampplaats) 

14u15  Namiddagactiviteiten 

16u00  Vieruurtje 

18u00  Samenkomst gevolgd door het avondmaal 

 

19u00  Avondactiviteiten 

20u00   Sluiting (in uniform) 

20u30  Slapen Ribbels en Speelclub 

21u00  Slapen Rakwi 

21u30           Slapen Tito  

22u00  Slapen Keti 

22u30  Slapen Aspi  

23u00  Leidingsvergadering 

24u00  Slapen leiding 

 

 

 
Lees verder op de volgende pagina voor de opmerkingen bij de dagorde. 
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OPSTAAN DIENSTLEIDING: Elke dag zijn er 3 mensen dienstleiding (één van elke 

bubbel). Zij zullen elke ochtend de contactoppervlakken zoals deurklinken 

reinigen/ontsmetten. 

 

OPSTAAN LEDEN: De leden worden gewekt door de dienstleiding van hun eigen 

bubbel. Zoals reeds gezegd, zullen de leden van verschillende bubbels zich 

kunnen wassen aan verschillende wasbakjes. 

 

OPENING: De opening (het omhoog zingen van de Chirovlag) gebeurt 

gezamenlijk met alle bubbels in de buitenlucht. Tussen de bubbels voorzien we 

voldoende afstand (minstens 2 meter). We meten dagelijks de temperatuur van 

onze leden tijdens de opening. Dat doen we met infraroodthermometers. Bij 

een vermoeden van besmetting of een temperatuur > 37,5° bij de eerste 

meting, zullen wij meermaals per dag de temperatuur van onze leden nemen. 

 

DIENSTEN: Ook de diensten vinden dit jaar plaats binnen de bubbels. Je kuist 

dus de wc’s, refter, … die gebruikt worden door je eigen bubbel. Ribbels en 

Speelclub worden daarbij ondersteund door de kookploeg. 

 

ACTIVITEITEN (VOORMIDDAG, NAMIDDAG, AVOND): De activiteiten vinden 

plaats per afdeling. Binnen een bubbel is het ook toegestaan om met 

verschillende afdelingen samen te spelen (bv. Ribbels met Speelclub).  

We voorzien spelmateriaal per bubbel: knutselmateriaal, sportmateriaal, 

verkleedkleren, … Groot materiaal dat te duur is om nog extra aan te kopen, 

wordt wel gedeeld door de bubbels. De leidingsploeg maakt goede afspraken 

over wie het materiaal wanneer gebruikt. Bovendien zal het materiaal altijd 

gereinigd worden tussen het gebruik door verschillende bubbels. 

 

4-UURTJE: Net zoals bij de andere maaltijden organiseren we het 4-uurtje per 

bubbel. Hierbij kiezen we voor herbruikbare bekers die we tussendoor ook 

afwassen. 

 

SLUITING: De sluiting (het omlaag zingen van de Chirovlag) gebeurt gezamenlijk 

met alle bubbels in de buitenlucht. Net zoals bij de opening zal er voldoende 

afstand zijn tussen de bubbels. 

 

TONEEL, KAMPLIED, KAMPDANS: Ook deze activiteiten organiseren we 

gezamenlijk voor alle bubbels mét voldoende afstand én in de buitenlucht. 

Iedereen zal dus dansen, zingen, … op het stuk dat voorzien is voor zijn of haar 

bubbel. We zorgen hierbij ook weer voor een afbakening met linten die we 

gemakkelijk kunnen verplaatsen en neutrale zones tussen de linten. 

 

LEIDINGSVERGADERING: De leiding van de verschillende bubbels zal samen 

vergaderen om de voorbije dag te overlopen en de volgende dag voor te 

bereiden. Om zo veel mogelijk afstand te houden, verdelen we het 

leidingslokaal in 3 stukken ( = 1 voor elke bubbel). De leiding zal hierbij steeds 

de regels respecteren en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. 

 

Gedurende de volledige dag hebben wij extra aandacht voor hygiëne en 

handen wassen. Kijk voor meer info daarover op pagina 5. 
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Dagklapper 
 

 
Zaterdag 11 juli 

De Tito, Keti en Aspiranten hebben hun 

fietstocht erop zitten en ook de Rakwi zijn 

op de kampplaats geraakt. Het kamp kan 

dus echt beginnen! We zetten de tenten 

op, installeren onze bedden en verkennen 

het terrein.  

 

Zondag 12 juli 

Vandaag heeft de leiding voor elke groep 

al een supertoffe activiteit klaarstaan! We 

zijn op onze wereldreis vertrokken en het is 

duidelijk dat we ons hier niet gaan 

vervelen. 

  

Maandag 13 juli 

Ook vandaag voorziet de leiding weer 

een zot programma.  

 

Dinsdag 14 juli 

De coolste programma’s in elkaar steken, 

de leiding kent er alles van! We zitten hier 

niet stil. 

 

Woensdag 15 juli  

Het is de laatste dag voordat de Ribbels 

en Speelclub op kamp komen. Om de 

laatste avond zonder de allerkleinsten af 

te sluiten houden we een bezinning en 

bereiden ons voor op hun komst. 

 

Donderdag 16 juli 

Vandaag komen Ribbels en Speelclub 

aan in Opoeteren. De aspiranten maken 

zich klaar voor een geweldige 3-daagse.  

 

Vrijdag 17 juli 

Er is alweer een nieuwe dag aangebroken. 

De Kerels en Astiens vertrekken op een 

bangelijke tweedaagse terwijl de overige 

afdelingen op de kampplaats met hun 

leiding weer heel wat avonturen beleven 

in heel wat verschillende landen en 

culturen. 

 

Zaterdag 18 juli 

Vandaag is de kampplaats eventjes leeg 

want ook voor de jongere groepen is het 

uitgangsdag. Wanneer we ’s avonds met 

iedereen terug zijn, kunnen we ons volledig 

uitleven tijdens de zangstonde. 

 

Zondag 19 juli 

Aspidag! De Aspiranten nemen voor één 

dagje de taken van de leiding over. 

Benieuwd welke toffe activiteiten zij voor 

ons voorzien hebben en hoe ze zich 

ontpoppen tot echte leiding. We sluiten de 

dag af met een groot feest! 

 

Maandag 20 juli 

Deze avond is het bonte ring. Iedere groep 

bereidt een leuk actje voor zodat we straks 

een echte show hebben! Daarna 

genieten we samen van een gezellig 

kampvuur. 

 

Dinsdag 21 juli 

Jammer genoeg zit het kamp er weer op. 

We nemen afscheid van het kampleven 

en vertrekken terug naar huis. Bye bye 

Opoeteren...
 

 

Bijzondere activiteiten zoals bezinning, aspirantendag, zangstonde, … zullen 

zoveel mogelijk plaatsvinden per bubbel of op een originele manier ingevuld 

worden zodat we er toch nog een groepsgevoel aan over houden       Dit zal 

steeds gebeuren met de nodige afstand en voorzorgsmaatregelen. 

 

Momenteel zijn de 2-daagse en 3-daagse voor Keti en Aspi niet toegestaan. 

De leiding zorgt voor een leuk alternatief!  

 

Een uitgangsdag is wel toegelaten, maar het is nog niet zeker of dit voor ons 

praktisch haalbaar is. Wij zullen ons steeds houden aan de afspraken die op 

dat moment gelden in de maatschappij (bv. max. grootte groepen om een 

uitstap te maken). We bekijken nog wat we kunnen doen! 
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Terug naar huis… 
  

Aan elk mooi liedje komt een einde, dus ook aan het mooiste 

Chiroliedje van het jaar… 

 

Ribbels, Speelclub, Rakwi, Tito, Astiens en Kerels gaan met de 

bus terug naar Booischot. We zullen dinsdag 21 juli omstreeks 

13u30 (echt uur) aankomen.  

 

Om contact tussen de bubbels te vermijden, zorgen wij 

voor een aparte bus per bubbel. Ook zullen de bubbels 

op verschillende locaties afgezet worden: 

 

• Ribbels en Speelclub: parking lagere school  

• Rakwi & Tippers: kerkplein, parking naast de kerk (frituur) 

• Toppers, Keti & Aspi: kerkplein, parking vóór de ingang van de kerk 

 

Ook bij het afhalen van de kinderen moeten de gezinnen nog steeds afstand houden 

van elkaar en de richtlijnen van de leiding opvolgen. 

 

De stoere Aspi-jongens zullen zich nog wagen aan de fietstocht terug naar huis en 

rijden dus niet mee met de bus. 

 

 

Afhalen materiaal 
 

De bagage van de kinderen gaat mee terug met de camion. Ook de fietsen 

van de oudere afdelingen kunnen mee met de camion terug naar Booischot.  

 

Alle spullen kunnen afgehaald worden op dinsdag 21 juli tussen 19u-20u. Ook hier 

proberen we de bubbels zo veel mogelijk gescheiden te houden en kiezen we voor 

verschillende locaties. 

 

• Ribbels en Speelclub: parking lagere school  

• Rakwi & Tippers: kerkplein, parking naast de kerk (frituur) 

• Toppers, Keti & Aspi: kerkplein, parking vóór de ingang van de kerk 

 

Bij het afhalen van het materiaal werken we opnieuw 

met een drive-in systeem. Wij zorgen voor duidelijke 

signalisatie zodat iedereen weet waar hij of zij moet zijn. 
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Om de tijd te doden 
 
Woordzoeker: zoek de 12 woorden  

 

M A V R G Z H Q M O O K S I K C O P 

V R I G C C D N O B J R T V E M H J 

A L M P O A N T A R C T I C A L B K 

L I I W Q B U R G C N L M T H T E V 

I E A E A B C E V O G S S P D I Z U 

E A E G G N G T K P L P X G W B D Z 

S U F C O T D E Y V K N Z E G V I E 

H S W I Z P U E G E U R O P A B U I 

S T Z F T R O I L O E D T R G X O L 

 Q R P Y H T E E G S N A T Y E C K B 

   C A A Q V A Z C T D T B N D T U D O 

M L Z Q M O W R S E M O M N I T J O 

C I I I Q I O A W I R Z K Ë D P D T 

H E E W B O S T I N D E L X C E P L 

I C T Y P R I I T I C W N P T V I U 

N B A S N J M V I S U M O M D R W Y 

A E A D G J B R E W L M R F B W S V 

O P W F O X A R E H E Y O C H I N A 

   

VALIES HAWAII ZEILBOOT 

OPOETEREN AZIË AUSTRALIË 

CHINA PASPOORT ANTARCTICA 

EUROPA VLIEGTUIG VISUM 
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Ochtendlied en avondlied 
 

Voor diegene die de liedjes niet kennen, zorg dat je ze zeker kent tegen het kamp! 

Elke ochtend en avond zingen we deze liedjes tijdens de opening en de sluiting. 

 

 

 

Ochtendlied  

Wij hijsen bij het gloren van de morgen 

Ons vlagge als een biddend lied 

Want heilig is 't geschenk van elke morgen 

Dat God ons weer t' aanvaarden biedt 

Draag door weer en wind ons vlagge 

't Teken van de heldentijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd. 

 

 

 

 

 

Avondlied 

Daal nu bij het zinken, van deze dag, 

Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag, 

Gij zijt zegen, troost en lach, 

Daal in d' avondzon, oh vlag, 

Heer wij bergen in ons hart Uw vlag, 

Zegen haar in onze jonge wacht. 

 Goedenavond vlag en dag, 

Christus Koning goede nacht, 

Goedenavond vlag en dag, 

Christus Koning goede nacht. 
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Wat nemen we mee? 
 
Kledij voor 10 of 6 dagen: 

 T-shirts 

 korte broeken 

 lange broeken 

 warme truien 

 sportschoenen, pantoffels, sandalen,  

evt. ‘katsjoe botten’ 

 kw’ke  

 jas 

 ondergoed 

 sokken en kousen 

 zwemgerief 

 uniform (dit doe je aan bij het vertrek) 

 verkleedkleren om je te verkleden in het thema De wereld rond 

 

Toiletgerief:  

 washandjes 

 handdoeken (klein en groot, om te douchen en om te zwemmen) 

 zeep en shampoo 

 tandpasta, tandenborstel en bekertje om je mond te spoelen 

 kam of borstel 

 zonnecrème 

 voor de oudere meisjes: persoonlijk hygiënemateriaal 

 

→ Stop dit alles in een handige toiletzak! 

 

Eetgerief: 

 onbreekbare borden, een diep en een plat 

 drinkbeker of onbreekbaar kopje 

 herkenbaar bestek (mes, vork, lepel en koffielepeltje) 

 3 keukenhanddoeken! 

 

→ Stop dit allemaal in een duidelijk herkenbare zak met je naam erop! 

 

Slaapgerief: na een dag vol avonturen ben je zeker moe! 

 

 pyjama 

 je favoriete teddybeer 

 VOOR RIBBELS, SPEELCLUB: hoeslaken, slaapzak en kopkussen 

 VOOR RAKWI, TITO, KETI, ASPI : veldbed of luchtmatras, slaapzak en kopkussen. 
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Nog onmisbare spullen voor op kamp 

 
 schrijfgerief, enveloppen en postzegels met de nodige adressen (op de 

enveloppen geschreven, handig voor de kleintjes!) 

 was- en veiligheidsspelden 

 zaklamp 

 drinkbus 

 plastic zak of kussensloop voor de vuile was 

 rugzak (handig voor de daguitstap) 

 stevige wandelschoenen 

 een buzzypas (indien je dit hebt, is dat altijd handig als je op daguitstap gaat. 

Melden aan de leiding als je er één meeneemt) 

 

 Papieren zakdoeken (stoffen zakdoeken zijn dit jaar verboden!) 

 Vanaf Rakwi: min. 2 herbruikbare mondmaskers, als het kan met naam. Er is 

een wasmachine om deze telkens te wassen. 

 Klein flesje handontsmettingsgel (min. 70% alcohol) (niet verplicht, wel aan 

te raden vanaf Rakwi) 

 Zorg voor voldoende warme kleren. We spelen zo veel mogelijk buiten. 

 
Dit is het voornaamste dat we op kamp nodig hebben. Steek dit alles netjes in je valies 

of zak en hang er een duidelijk etiket aan met je naam en afdeling. Ook aan je 

slaapzak, luchtmatras of veldbed!  

 

Merk al je spullen zodat we na het kamp niet met een gigantische berg weesspullen 

komen te zitten. Stop breekbare spullen goed beschermd in je valies, want in de 

vrachtwagen worden de valiezen immers op elkaar gestapeld en flink door elkaar 

geschud tijdens de rit naar Opoeteren. Vergeet ook niet dat we maar 10 of 6 dagen 

weg zijn, dus neem niet té veel mee. 

 

 

Merk je spullen/valies ook zeker met de kleur van je bubbel! 
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Wat nemen we niet mee?               
 
Snoep: thuislaten! Aangezien we een fantastische kookploeg hebben, zal je kleine 

spruit geen hongerlijden! Er is trouwens elke dag rond 16 uur een versnapering 

voorzien. Mogen we er ook op wijzen dat postpakketten met snoep niet toegelaten 

zijn! 

 

Gsm: Allo, Allo, ola!! Nikske hiervan op kamp! Je bent op kamp, je hebt geen tijd om 

te sms'en of te bellen! Breng je je GSM/SMARTPHONE toch mee, dan ben je deze voor 

10 dagen kwijt! In geval van nood kunnen de ouders steeds terecht op de 3 nummers 

die eerder vermeld staan in de Salopka! En brieven krijgen is zoveel leuker dan een 

kort sms'je. 

 

MP3, Ipod, box of iets dergelijks: thuislaten! “Radio Mundo” zorgt voor geweldige 

muziek op de momenten dat het kan en mag! Als we je toch betrappen met iets 

dergelijks nemen we het af tot het einde van het kamp! Een verwittigd man/vrouw is 

er twee waard!  

 

Fototoestel: Er zijn meer dan voldoende fototoestellen mee op kamp, je moet hier zelf 

niet mee sleuren! 

 

Dure spullen: Horloges, ringen, oorbellen, halskettingen, dure zonnebrillen... thuislaten! 

Vergeet niet dat je op kamp bent: wat je niet bij hebt, kan je niet verliezen of kapot 

doen! Als je je dure spullen verliest, dan is dat jouw eigen verantwoordelijkheid.  

 

Geld: Ribbels, Speelclub en Rakwi hebben geen geld nodig. Mocht het toch zijn dat 

er bijkomende kosten gemaakt worden, dan wordt dit achteraf afgerekend. Bij 

afdelingen vanaf Tito kan de verleiding voor een ijsje of een drankje zich al wat vaker 

voordoen tijdens een dagtocht. Ook hier geldt dat de nodige bedragen klein zijn. 

 

Alcohol, drugs en sigaretten: Thuislaten voor je eigen bestwil, als je graag op kamp 

bent tenminste! Als je het toch nodig vindt dit mee te brengen, wacht er een enkel 

ritje naar “Busschot city” op jou. 
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Zomerkalender  

 
zondag 14  juni  Chiro 

zondag 21 juni  Laatste Chirozondag voor de zomervakantie 

zondag 28 juni   Geen Chiro 

zondag 5 juli  Geen Chiro 

zaterdag 11 juli  Vertrek Chirokamp 

donderdag 16 juli  Vertrek Ribbels en Speelclub 

dinsdag 21 juli  Thuiskomst Chirokamp 

zondag 26 juli  Geen Chiro 

zondag 2 aug.  Geen Chiro 

zondag 9 aug.  Geen Chiro 

zondag 16 aug.  Geen Chiro 

zondag 23 aug.  Geen Chiro 

zondag 30 aug.  Laatste Chirozondag met leiding 

zondag 6 sept.  Overgangsdag (De nieuwe leiding wordt bekend) 

zondag 13 sept.  Startdag (Nieuwe leden zijn welkom) 

 

 


