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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDSTERS 
 
 
Beste ouders 
Liefste Chirogrieten  
 
Het schooljaar loopt weer op zijn einde, het mooie hieraan is dat we eindelijk kunnen beginnen 
aftellen naar de mooiste 10 dagen van het jaar! Ons jaarlijks bivak! Dit jaar was de aanloop naar het 
kamp toch wel anders dan dat we gewoon zijn. Net zoals jullie waren er bij de leidsters ook twijfels of 
ons kamp mocht doorgaan. Dus toen we op 22 mei te weten gingen komen of het kamp al dan niet 
ging doorgaan, hebben de leidsters een hele dag naar het nieuws gekeken/geluisterd. Om nadien een 
gat in de lucht te springen van blijdschap. 
Dit jaar strijden we 10 dagen onderling voor de trofee der trofeeën. Dit onder begeleiding van de 
beste muziekgroep ooit bestaan: SPRING! Dus liefste Chirogrieten trek je dansschoenen maar al aan 
en haal je micro uit de kast want dit wordt hoe dan ook een kamp om nooit te vergeten! 
 
Om ons kamp in goede banen te leiden, zijn de leidsters al enkele maanden volop bezig met de 
voorbereidingen. Van het kamplied schrijven tot de kampdans in elkaar flansen, spelletjes bedenken 
en verrassingen voorzien: onze 24-koppige leidingsploeg zorgt ervoor dat élke Chirogriet zich voor de 
volle 100% kan uitleven. Plezier gegarandeerd!  
 
Samen met onze voltallige leidingsploeg gaat natuurlijk ook onze fantastische keukenploeg mee op 
ons bivak. Dankzij hen worden onze buikjes gevuld met heel wat lekkers en dat wel tien dagen lang!  
 
Ons kamp zal er dit jaar ongetwijfeld helemaal anders uitzien door alle maatregelen die ons werden 
opgelegd door de overheid. Wij hebben met ons allen enorm hard ons best gedaan om dit allemaal 
te kunnen naleven. In dit boekje vinden jullie al veel info over hoe alles zal verlopen, ook gaan we 
jullie doorheen de weken tot aan het kamp nog steeds blijven updates geven zodat jullie van alles op 
de hoogte blijven.  
 
Als groepsleiding hebben wij genoten van een druk, maar enorm leuk Chirojaar. Het kamp is voor 
ons, net zoals voor de andere leidsters, de kers op de taart waarmee we ons jaar in schoonheid 
kunnen afsluiten. Het was een vreemd en bewogen jaar door COVID-19. De leidsters zijn, net zoals 
onze Chirogrieten, in hun kot gebleven en hebben zoals jullie de Chiro vele weken moeten missen. 
Deze tijd hebben wij gebruikt voor het organiseren van een onvergetelijk kamp! Wij kijken dus met 
z’n allen uit naar een fantastische tijd vol vriendschap & plezier.  
 
Gaat jouw dochter voor het eerst mee op kamp en heb je nog een aantal vragen of onzekerheden? 
Aarzel dan niet en spreek ons of één van de leidsters aan. In dit kampboekje vind je waarschijnlijk al 
heel wat antwoorden op je vragen dus neem het zeker al eens grondig door.  
 
Tot slot willen wij ook onze leidsters, oudleidsters, keukenploeg, VB, weirkmensjen EN JOU bedanken 
voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben. We zullen er alles aan doen om jouw dochter de tijd 
van haar leven te bezorgen! En nu? Hoog tijd om je valies in te pakken!  
 
Vele Chirogroetjes 
Nona en Nena  
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WOORDJE VAN DE VÉBÉ 
 
 
Hallo allemaal 
 
In het corona-tijdperk een tekstje schrijven voor het kampboekje geeft me toch wel een vreemd 
gevoel. Heeft het wel zin om iets te schrijven? Gaat het kamp doorgaan? Ik hoop alvast van wel, want 
elk jaar is dit een vakantie waar velen naar uitkijken. En velen hopen samen met mij. Want 10 dagen, 
samen met een hele groep, Chiro beleven is echt fantastisch. Zo’n 10 dagen zorgen voor verbinding. 
Niet alleen op korte termijn, ook na vele jaren blijkt dat die dagen op kamp echt wel geweldig waren. 
Misschien dat we dit na Corona nog meer gaan beseffen of er nog meer van gaan genieten. Als het 
kamp doorgaat, zal iedere Chiromeid wel denken: amai, gelukkig zijn we toch op kamp kunnen gaan, 
want dit had ik echt niet willen missen! 
 
Het jaarthema van dit jaar is grenzeloos. Corona kende geen grenzen en zorgde er ook voor dat velen 
grenzen overstaken. Iedereen werd uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen, zaken anders te 
bekijken en mensen op een andere manier te benaderen. Het was soms moeilijk te begrijpen, maar 
iedereen ging door en we maakten er het beste van. Zo ook de leidsters, die hun best deden om 
Chiro toch aanwezig te laten zijn in ons leven. Ze misten elke Chiromeid en ook zij werden gemist 
door iedere Chirogriet. Ze bleven uiteraard niet stil zitten en dachten al na over hoe ze jullie 10 dagen 
zouden kunnen verwennen. Met nieuwe avonturen, fantasierijke verhalen, zotte spelletjes en 
sportieve uitdagingen. 
 
Lieve Chiromeid, twijfel niet langer en schrijf je in. Deze 10 dagen zullen je snel doen beseffen dat er 
niets zo leuk is als samen op kamp gaan. 
Beste ouders, iedereen is er klaar voor om jouw Chiromeid een zotte tijd te doen beleven. Laat ze 
maar even los en als ze terug thuis zijn zullen ze vertellen hoe ongelofelijk tof het was. 
 
Liefs 
Isabelle, de VéBé 
 
Als jullie nog vragen hebben, stel ze gerust! Jullie kunnen mij bereiken: 
0494/16 72 70 
Isabelle.duquenne@yahoo.com 
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WOORDJE VAN DE KEUKENPLOEG 
 
 

Samen met de Chiromeisjes en leiding kijken de mensen van de keukenploeg een heel jaar uit naar het 
hoogtepunt van het Chirojaar, ‘ons kamp’. Gelukkig is de kogel door de kerk en mogen we op kamp gaan al 
zal het dit jaar dan in bubbels zijn. 
 
Wij zijn allemaal besmet met de ‘kookoudermicrobe’ en de wetenschappers moeten echt geen moeite 
doen om hier een vaccin tegen te zoeken want ieder van ons is zó gehecht aan dit rare beestje. Hoe dit 
komt is moeilijk uit te leggen. Maanden op voorhand zijn we al druk in de weer met het opmaken van de 
menu, hoeveelheden uitrekenen, bestellingen doen, materiaal nakijken, …  
 
Eens op kamp is het dikwijls hard labeur want naast kokkerellen nemen we vaak nog andere taken op ons 
zodat het voor de ganse groep een aangename, ontspannende 10-daagse wordt. Het neemt dus niet weg 
dat het op sommige dagen al behoorlijk schemert eer we samen op ons luie k… kunnen gaan zitten maar de 
kameraadschap, de vriendschap en genegenheid ván en vóór de Chiromeisjes samen met de 
samenhorigheid maakt het geheel zó fijn en dat, lieve mensen, dat is de microbe waardoor de kookploeg 
gedreven wordt. 
 
We voelen ons ook ieder jaar opnieuw weer gesteund door de ganse groep helpers die telkens klaarstaan 
om ons te helpen. Denk maar aan het laden en lossen van de camion, het vervoeren en opzetten (en 
natuurlijk ook afbreken) van de tenten, het helpen op de bezoekdag, de kampplaats proper maken op het 
einde van rit, de tombola van prijzen voorzien, …  
Zonder deze warme groep zou het een héél stuk moeilijker zijn om alles gerealiseerd te krijgen en dus 
zeggen we bij deze een dikke dankuwel voor het vele werk. 
 
Het kamp zal er dit jaar wat anders uitzien dan normaal want de meisjes zullen niet op tocht mogen en de 
bezoekdag schiet er ook bij in maar van één ding zijn we wel zeker, onze superleidsters zullen van de partij 
zijn en zullen het beste van zichzelf geven en al verklappen ze nog niet alles, na maanden van quarantaine 
zal dit kamp meer dan ooit een schot in de roos zijn. 
Veiligheid en pret verzekerd! 
 
Wij zijn er klaar voor! 
 
De kookploeg 
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KAMPLIED  
  
Spring – Spring  

 
Ma ik moet vertrekken,  
mijn tijd raakt echt op  
Ik moet naar de dansschool verdērop  
Maggie staat te wachten,  
Evy weer te laat  
‘t kind zal echt nooit leren hoe hēt gaat 
 
De jongens weer aan ‘t jammen,  
laat ze maar wat doen  
Alles geven ja zo word je kampiōēn 
 
Ik wil graag de solo dānsen  
In de spotlight staan,  
dat is mijn ding  
Maar er zijn niet genoeg kānsen  
‘k moet veel trainen zodat ik hem win  
Dus ik spring, spring, sprīng  
De battle in  
 
Evert en zijn maten zijn ten einde raad  
‘t duurt niet lang voor hij in paniek slaat  
Zonder drummer spelen,  
zit er echt niet in  
Da ‘s niet naar de manager zijn zin 

De strijd intens beleven  
Zo voel je je echt vrij  
De tegenslagen Ja die horen er ook bīj  
 
Samen liedjes componēren  
Met een keyboard en een basgitaar  
Woefer nog een lesje lēren  
De wedstrijd winnen,  
is waar we voor gaan  
Dus ik spring, spring, spring  
De battle in  
 
We moeten alles gēven  
En gelōven in wat we doen  
De strijd wordt gauw gestrēden  
Winnaar in wat we dōēn  
 
‘t is alsof we ‘n droom belēven  
Onze tour die trekt door heel het land  
Ook al zijn we wat aan ‘t zwēven  
De mooiste vriendschappen kwamen tot stand  
En ik spring spring spring  
De battle in
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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 kan, 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. 
 

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! 
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EEN WOORDJE CORONA-UITLEG 
 
 
Zoals jullie waarschijnlijk wel al gehoord hebben mag ons kamp enkel doorgaan als we ons houden 
aan enkele maatregelen. We hebben dit met de leidsters al goed voorbereid maar willen jullie via 
deze weg ook wat meer info geven.  

De bubbels 
Eén van de regels luidt dat we ons kamp moeten opdelen in bubbels van max. 50 personen. Om dit te 
kunnen opdelen hebben we al online voorinschrijvingen gehad, op die manier konden wij al eens 
bekijken hoe we alles konden verdelen. Dit staat nog niet vast, om dit echt te kunnen garanderen 
wachten we de officiële inschrijvingen af.  We kunnen wel al meedelen dat ons kamp zal bestaan uit 
4 bubbels. Drie bubbels zullen verdeeld worden onder leden en leiding en de vierde bubbel is voor 
onze keukenploeg.  
We willen ook vragen om er rekening mee te houden dat als je twee dochters hebt die met ons op 
kamp gaan we NIET kunnen garanderen da ze samen in een bubbel zullen zitten. Dus vragen we om 
alles apart te voorzien zodat ze niets moeten delen.  

Wie mag mee?  
Wij willen graag iedereen meenemen op ons kamp maar ook hier zijn enkele voorwaarden aan 
verbonden.  
→ We rekenen op de verantwoordelijkheid van onze leden en hun ouders om je dochterlief niet mee 
te laten vertrekken op kamp als ze in de laatste 5 dagen voor het kamp ziek is geweest. Hierbij 
aansluitend willen we vragen om de week voor en na ons kamp niet deel te nemen aan ander 
jeugdwerk dit om mogelijke besmettingen tegen te gaan.  
→ Als je behoort tot één risicogroep vragen we om bij je inschrijvingen een doktersattest toe te 
voegen. Ben je hier niet zeker over kan je steeds je huisdokter contacteren of de lijst met 
risicogroepen bekijken https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 
→ De leidsters gaan 10 augustus voor we op de bus stappen de temperatuur meten van alle leden. 
Als je dochter 37,7°C heeft vragen we om met haar langs de dokter te gaan. Is het vals alarm mag je 
haar nog steeds naar het kamp brengen.   

Wat bij ziekte? 
We zijn er ons van bewust dat er iemand ziek kan worden op ons kamp. Hiervoor moeten we ook 
maatregelen nemen en afspraken maken.  
→ Als jouw dochter ziektesymptomen ontwikkelt (dit kan gaan van koorts, hoesten, kortademigheid, 
keelpijn…) tijdens ons verblijf in Gruitrode contacteren we jou, de ouders, zo snel mogelijk. Je moet 
je dochter binnen 12u op ons kampterrein komen halen.   
→ Wij hebben ook contact met dokters in Gruitrode zelf. Zo kan er steeds een arts langskomen 
wanneer het nodig is.   
→ Als je je dochter hebt afgehaald wordt er gevraagd om haar te laten testen op Covid-19 en de 
groepsleidsters op de hoogte te brengen over het resultaat. Als blijkt dat ze positief test moet de 
kampbubbel waartoe zij behoorde het terrein verlaten en gaat iedereen naar huis.  
→ Als ouder mag je ook niet vergeten om als het effectief over Covid-19 gaat de overheid te 
verwittigen. Dit geldt ook na ons kamp.  
→ Als Chiro hebben wij van bovenaf een stappenplan ontvangen over ‘Wat bij ziekte?’ we zullen dit 
ook steeds strikt volgen.  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
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EXTRA PUNTJES  
 
 
Hieronder vinden jullie nog wat extra aandachtspuntjes. Wanneer er al eventuele vragen zijn, kunnen 
jullie hier misschien al een antwoord vinden.  
 
→ Om de hygiëne te garanderen vragen we aan elk 12+ lid om minstens 5 HERBRUIKBARE-
mondmaskers mee te nemen. Moest het nodig zijn kunnen we de mondmaskers op kamp wassen. 
We voorzien ook enkele mondmaskers om te gebruiken in geval van ziekte al hopen we deze niet te 
moeten gebruiken. Ook vragen we om per lid een doos papieren zakdoekjes in de valies te stoppen.  
 
→ Met de Chiro voorzien wij zeep, handgel, papieren handdoeken, ontsmettingsmiddel voor 
oppervlakken, afbaken lint om het terrein per bubbel te garanderen…  
 
→ Dit jaar zal onze postbedeling er jammer genoeg anders uitzien. We willen vragen aan ouders, 
grootouders, broers, zussen, tantes, nonkels, liefjes, vrienden, vriendinnen… om vooraf al enkele 
briefjes te schrijven en deze aan de leidsters te bezorgen met een datum wanneer wij hem mogen 
afgeven. Op die manier krijgt iedereen post en hoeft er geen externe op ons terrein te komen (dit 
wordt ons namelijk sterk afgeraden).  

 
→ Wat met het inschrijvingsgeld als iemand niet meekan omwille van ziekte of vroeger het kamp 
moet verlaten? Wij hebben al enkele kosten gedaan om dit kamp onvergetelijk te maken, dus hopen 
we dat jullie begrijpen dat we jullie niet het volledige bedrag kunnen terugstorten. Eens je volledig 
ingeschreven bent en dus betaald hebt maar je toch niet meekan storten we de helft van het 
betaalde bedrag terug. Als er iemand het kamp verlaat berekenen we dit aan de hand van de dagen 
dat ze aanwezig was en de gemaakte kosten.  
 
→ Later volgt er nog een draaiboek dat we specifiek voor de ouders aan het maken zijn. Hierin gaat 
er meer gedetailleerde en extra informatie te vinden zijn. Bij individuele vragen en of bedenkingen 
mogen jullie steeds contact opnemen met de groepsleiding en/of VéBé.  
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GOUDEN TIPS  
 
♫ Voorzie je kleine spruit van voldoende spelkledij. Elk jaar moeten we vaststellen dat er kindjes 

zijn die te weinig kledij mee hebben. Stop verkleedkledij in een aparte zak zodat het niet 
tussen de gewone kleren raakt. 
 

♫ Je mag gerust een snoepje meegeven op kamp, maar alle snoepjes zullen in één grote pot 
verzameld worden zodat iedereen kan mee-eten. Achteraf worden alle snoepjes die 
overblijven verdeeld onder alle kindjes van de groep. Wees gerust, elke dag wordt er heerlijk 
gekookt voor uw dochter en wij voorzien zelf ook wat snoepgoed, dus geef alsjeblieft niet te 
veel snoep mee. 
 

♫ Wegens een overvloed aan snoepgoed zijn postpakketten ook dit jaar verboden. Ze zullen met 
de slotformatie worden uitgedeeld. Wij maken natuurlijk uitzonderingen voor spullen die 
vergeten zijn bij het inpakken en per post worden opgestuurd. 
 

♫ Geef een duidelijke adressenlijst mee aan je dochter als ze kaartjes moet versturen of nog 
gemakkelijker, schrijf de adressen vooraf op de enveloppen, vergezeld van een postzegel. Uw 
dochter kan natuurlijk ook kaartjes, postzegels en enveloppen kopen op kamp zelf. Probeer 
het aantal kaartjes te beperken, wij spelen liever buiten! 
 

♫ Geef niet te veel zakgeld mee. Dit is enkel nodig voor kaartjes en postzegels (muntgeld is het 
handigste). De portefeuilles van de drie jongste groepen worden zoals elk jaar bewaard door 
onze technische ploeg. Gelieve hun naam duidelijk te vermelden op de geldbeugel. 
 

♫ Vul de medische fiche volledig in en geef deze samen met de inschrijving af. Hun ID en 2 gele 
klevertjes kan je op de dag van het vertrek zelf afgeven. 
 

♫ Alle Chirogrieten die mee willen gaan op kamp, 
hebben een uniform nodig. Dit moeten ze 
verplicht dragen bij het vertrek! Je kan dit 
prachtige uniform kopen in De Banier 
(Molenstraat 65, 9300 Aalst) of eens navragen bij 
de leidsters of er tweedehandsstukken zijn. 
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PLANNING  
 
08/08 Jullie worden vandaag op de Chiro verwacht om jullie valies binnen te brengen. Om 

dit veilig en volgens de maatregelen te laten verlopen hebben we per bubbel een 
tijdslot vastgelegd. Gelieve jullie allemaal aan deze verdeling te houden!  
Dit zal zijn:  
Bubbel 1: Tussen 16u en 17u  
Bubbel 2: Tussen 17u30 en 18u30 
Bubbel 3: Tussen 19u en 20u  
 

09/08 Dit jaar doorbreken wij voor een jaartje onze gewoonte om op 9 augustus onze 

oefen-Chiro te houden. Dit is door de maatregelen niet haalbaar in combinatie met 
het vullen van de camion en dergelijke. Het zal dus GEEN Chiro zijn.  

  

10/08 Het is zover: we vertrekken richting Gruitrode! Het vertrek zal niet met de grote 

openingsformatie zoals we dit gewoon zijn want dit is niet haalbaar met de bubbels 
die we vormen. Het vertrek zal in shiften verlopen. Deze uren delen we later mee 
eens de officiele inschrijving afgerond is en de uiteindelijke bubbels gevormd zijn.  
Mogen we jullie vragen niet vroeger aan het terrein te komen staan? Op die manier 
kunnen we de bubbels echt gescheiden houden van in het begin van ons kamp. 
Gelieve ook zeker je KIDS-ID en portemonnee in een zakje aan je dochter te geven 
net voor ze bij de leidsters gaat zodat ze alles zeker bij haar heeft.  
 

20/08 JOEPIE, jullie kleine (of minder kleine) spruit komt terug! Aankomst wordt verwacht 

 rond 14.30 uur.  
Let op: de terugkomst zal niet doorgaan op ons Chiro terrein. We komen aan op de 
Flor Hofmanslaan ter hoogte van het administratief centrum (waar de dieren staan 
bij de jaarmarkt). Ook zal je niet aansluitend aan het ophalen van jullie dochterlief de 
valies (en de vuile was!) kunnen ophalen. Om besmettingen te voorkomen wordt de 
camion een dag later leeggehaald.  
 

21/08 Vandaag kunnen jullie de valiezen komen afhalen op het terrein van Chiro Sonneveld. 

We vragen dat er slechts 1 ouder om de valiezen komt en dat jullie rekening houden 
met maatregelen die blijven gelden. Gelieve jullie allemaal aan deze verdeling te 
houden! 
Bubbel 1: Tussen 16u en 17u  
Bubbel 2: Tussen 17u30 en 18u30 
Bubbel 3: Tussen 19u en 20u 
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EEN DAG OP KAMP  
 
8u00   Opstaan!  
 
8u30   Lekker ontbijten.  
 
9u00   Klusjes (de afwas doen, vegen ...). 
 
9u30   Formatie. 
 
10u00   Start van knotsgekke spelletjes.  
 
13u00   Middageten! Nadien doen we nog snel enkele klusjes.  
 
14u00   Platte rust: een halfuurtje rusten en een halfuurtje fluisteren of lezen. 
 
15u00   Start van de spelnamiddag.  
 
16u30   Vieruurtje. 
 
18u30   Avondeten, met liefde bereid door de beste keukenploeg van het land.  
 
20u00   Formatie. 
 
20u15   De Prutskes kruipen in bed. 
 
21u00   Ook de Speelclubbers krijgen een beetje vaak... 
 
21u45   De Kwiks doen hun oogjes toe. 
 
22u00   De Tippers zeggen slaapwel en kruipen in bed. 
 
22u15   De Tiptiens halen hun slaapzakken boven. 
 
22u30  Ook de Aspi’s houden het voor bekeken en zorgen dat het weer rustig wordt in 

Gruitrode. 
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VERBODEN OP KAMP  
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VALIEZENLIJST  
 

• Veldbed/luchtmatras (enkel de 3 oudste groepen) 

• Slaapzak 

• Kussen 

• Hoeslaken 

• Pyjama (min. 2) 

• Onderbroeken (min. 12) 

• Kousen (min. 10 + 2 paar donkerblauwe) 

• T-shirts (min. 6) 

• Shorten (min. 5)  

• Lange broeken (min. 3) 

• Truien (min. 5) 

• Handdoeken - grote (min. 3) en kleine (min. 5) 

• (Wegwerp)washandjes (min. 10) 

• Linnenzak  

• Toiletzak (bekertje, tandenborstel, tandpasta, kam en/of borstel, rekkertjes, zeep, shampoo en 

muggenmelk) 

• Regenjas 

• Drinkbus 

• Kapstokken (5) 

• Wasspelden (5) 

• Badpak 

• Pet 

• Schoenen (min. 2 paar om mee te spelen, pantoffels/slippers + 1 paar stevige stapschoenen 

voor onze dagtocht) 

• Tenue voor de vuile spelen (die daarna rechtstreeks in de vuilbak mag) 

• Zakdoeken,  

• 1 doos papieren zakdoekjes  

• Verkleedgerief 

• Adressenlijst (eventueel geprinte etiketten) 

• Mondmaskers (5, liefst herbruikbare)  
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VERKLEEDGERIEF  
 
Dit wordt per groep meegedeeld!  

•  

•  

•  

•  

 
BELANGRIJK  

 
Beste ouders 
Graag zouden wij jullie nog iets meedelen over de luizenplaag waar wij vorig jaar op kamp mee te 
maken kregen. Nogal plots stonden we met onze handen in het haar (letterlijk). Vele liters 
luizenshampoo werden aangekocht en alle betrokken leden werden behandeld. Om desbetreffende 
situatie dit jaar te vermijden, zouden we willen vragen om vóór het kamp uw dochter(s) te controleren, 
en indien nodig te behandelen. In het geval dat uw dochter met luizen te maken heeft, wordt verwacht 
dat u zelf luizenshampoo voorziet. Deze kan u afgeven aan de TP. Wanneer wij merken dat leden met 
luizen op kamp vetrekken zonder bovenstaande afspraak na te komen, zal de luizenshampoo, die wij 
hiervoor moeten aankopen, aangerekend worden. 

 
INSCHRIJVINGSSTROOKJE  

 

We willen vragen om de inschrijving online te volbrengen via een formulier, op die manier hebben 

we zeker alles ontvangen en hebben we snel een duidelijk overzicht. Je kan het inschrijvingsformulier 

vinden op onze facebook pagina.  

Het bedrag (€140 voor je eerste dochter en €120 voor volgende) vragen we om over te schrijven naar 

Chiro Sonneveld BE44 7835 3152 1045, met de vermelding “Bivak 2020 + naam van het kind + 

afdeling”. Gelieve uiterlijk voor zondag 19 juli in te schrijven en te betalen.  

 

We zorgen ervoor dat al onze leden in hun bus een medische fiche en GDPR-strookje krijgen. Gelieve 

dit dan in te vullen en bij onze groepsleidsters in de bus te steken. Dit ook voor 19 juli!   

 

Nena Saerens     Nona Bosteels  

Fochelstraat 15    Poelstraat 77 

9280 Lebbeke     9280 Lebbeke 
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WEIRKMENSJEN  
 
Beste ouders 
Beste sympathisanten 
 
Hoewel we ervan overtuigd zijn dat we geen mannen nodig hebben, moeten we toch 
toegeven dat een paar spierbundels onmisbaar zijn op een Chirokamp. Al jaren komen de 
“weirkmensjen” (zoals wij ze noemen) onze tenten opzetten en weer afbreken, valiezen in 
en uit de camion laden, helpen op onze bezoekdag, ... We weten dat we met ons gat in de 
boter gevallen zijn en zijn deze mensen dan ook enorm dankbaar. 
 
Doorheen de jaren hebben we al een trouwe bende opgebouwd, maar elk jaar proberen we 
een aantal nieuwe mensen te motiveren om dit team te vervoegen. Als je weet dat 
sommigen al meer dan 40 jaar meegaan, dan is reclame voor dit team volledig overbodig. 
 
Op woensdag 15 juli 2020 is iedereen van harte welkom op onze infovergadering die begint 
om 19u30 op ons Chiroterrein. 

 
Ook stoere mama’s die van aanpakken weten, zijn meer dan welkom. 

 
Kan je niet naar de vergadering komen, maar wil je toch graag de handen uit de mouwen 
steken op kamp? Stuur dan een mailtje naar Annouck of Cindy en zij bezorgen je de nodige 
informatie. 

 
Hopelijk tot dan! 

 
E-mail Annouck: annouck@skynet.be 
E-mail Cindy: cindy.vanhoomissen@skynet.be 
 

 

 
 
 

KUISMOEKES  
 
De leidsters zullen dit jaar (jammer genoeg) alles zelf moeten kuisen door de maatregels.  
Dus de kuismoekes zijn een jaartje op hun gemak, maar we zijn jullie nog lang niet vergeten hoor 

volgend jaar hebben we jullie terug nodig      . 
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CONTACT  
 

Prutskes 

Anke Van Sande 
Frances De Leebeecke 
Helene Hiel 
Jozefien Aelbrecht 
Nena Saerens 

0473/80.78.45 
0472/05.12.06 
0497/80.67.03 
0498/50.87.13 
0483/11.33.83 

ankevansande@hotmail.com 
frances.deleebeecke@hotmail.com 
hielhelene@gmail.com 
jozefien.aelbrecht@gmail.com 
nena_saerens@hotmail.com 

Speelclub 

Caitlin Lauwers 
Dayna Janssens 
Emma Hiel 
Marthe Limbourg 
Olga Eeckhout 

0471/53.66.69 
0491/88.17.14 
0488/09.77.78 
0470/05.16.42 
0486/17.66.84 

caitlin9@hotmail.be 
daynajanssens@gmail.com 
emma.hiel@hotmail.com 
marthelimbourg@gmail.com 
olgaeeckhout@gmail.com 

Kwiks 

Amber Van Der Meersch 
Freya Abbeel 
Hanne Hiel 
Lynn Vermeir 

0470/31.98.71 
0476/03.51.91 
0489/01.40.13 
0470/02.04.58 

amber.vdm@telenet.be 
freya.abbeel@hotmail.com 
hannehiel@gmail.com 
lynn.vermeir@gmail.com 

Tippers 

Marieke Van Den Borre 
Nona Bosteels 
Scarlet Tirez 
Sien Scheirlinckx 

0489/62.46.54 
0470/06.31.19 
0470/32.76.81 
0495/94.00.13 

marieke.vandenborre@gmail.com 
nona.bosteels@telenet.be 
scarlettirez@hotmail.be 
sienscheirlinckx@skynet.be 

Tiptiens 

Cato Van Belle 
Lotte Vergauwen 
Marie Dujardin 

0471/84.68.23 
0471/83.25.03 
0472/46.24.87 

van.belle.cato@gmail.com 
vergauwenlotte@hotmail.com 
dujardinmarie99@gmail.com 

Aspi’s 

Ellien De Geest 
Hendrickje Hiel 
Judith De Visscher 

0499/16.36.38 
0475/22.07.29 
0478/17.75.56 

ellien_degeest@icloud.com 
hendrickje.hiel1@gmail.com 
devisscherjudith@gmail.com 

 

mailto:van.belle.cato@gmail.com
mailto:vergauwenlotte@hotmail.com
mailto:dujardinmarie99@gmail.com
mailto:ellien_degeest@icloud.com
mailto:hendrickje.hiel1@gmail.com


 

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

MEDISCHE GEGEVENS 

Naam en telefoonnummer huisarts:  
 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................... 

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:  
 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?  □ Ja, in het jaar .................................. □ Nee 

Uw kind lijdt aan: 

□ astma 
□ bedwateren 
□ epilepsie 
□ hartkwaal 
□ hooikoorts 
□ huidaandoening 
□ reuma 
□ slaapwandelen 
□ suikerziekte 

□ allergie voor bepaalde voedingsmiddelen:  
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 
 

□ allergie voor bepaalde stoffen:  
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 

□ allergie voor bepaalde geneesmiddelen: 
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 
 

□ andere: 
 
.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 

 

  



Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties? 

 

 

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet? 

□ Nee  □ Ja, namelijk: .................................................................................................................. 

 

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen? 

□ Ja □ Nee   Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel? ........................................................................................................................................... ................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Kan uw kind zwemmen? 
□ Ja  □ Nee 

Is uw kind vlug moe? 
□ Ja  □ Nee  

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar/hun leeftijd? 
□ Ja  □ Nee 
 
Leiding mag – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen 

ze zelfs geen pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die 

toestemming geven zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan ons kind een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende 

en koortswerende medicatie toe te dienen*: 

□ Ja  □ Nee 

* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang 

ANDERE INLICHTINGEN 
 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op 

de gepaste manier kunnen reageren. Bij een volgend weekend/kamp zal gevraagd worden om de gegevens opnieuw in te vullen. 

Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De 

basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf ketileeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden 

doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de 

leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om 

daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg. 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking ervan. 

 

Datum: ..................................................................................................... 

Handtekening(en) 


