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CORONA 
Beste leden en ouders 

Wij zijn heel blij dat ons kamp toch mag doorgaan, maar wegens het coronavirus gaat dit 

uiteraard gepaard met veel voorwaarden en maatregelen. Hieronder beschrijven we diegene die 

het belangrijkst zijn voor jullie om te weten. Op kamp zal er enorm gelet worden dat alles altijd 

zorgvuldig nageleefd wordt. 

 

BUBBELSYSTEEM 
Op kamp leven we in bubbels van maximaal 50 personen. Meerdere bubbels mogen dus samen 

op 1 kampplaats aanwezig zijn, maar mogen NIET in contact komen met elkaar. Binnen 

eenzelfde bubbel moet er geen mondmasker gedragen worden en hoeft de 1,5m-regel niet 

nageleefd worden. Toch proberen wij om ook het contact binnen de bubbels zo veel mogelijk 

te beperken. 

 

Elk aspect van het chirokamp is georganiseerd volgens dit bubbelsysteem: het eten, de spelen, 

de formaties … Echt ALLES! Voor de leden zal altijd duidelijk zichtbaar zijn waar ze mogen 

komen en waar niet. Speelvelden, domeinen, kamers, toiletten etc. zullen per bubbel 

aangegeven zijn aan de hand van linten, bordjes, symbolen… Het is VAN UITERST BELANG 

dat je enkel op het domein van je eigen bubbel blijft! Zo niet, dan heeft het hele systeem dat 

we uitgewerkt hebben geen enkele zin en dat zou enorm jammer zijn. 

 

Hieronder vindt u de bubbelverdeling. 

Bubbel Symbool + kleur 

1 Pinkels en speelclubs Prinses Peach - roze 

2 Kwiks en tippers Luigi - groen 

3 Tiptiens en aspi’s Mario - rood 

4 Koks Toad - wit 

5 TP + VB Yoshi - blauw 

 

Zoals u ziet vormt de leidingsploeg samen GEEN bubbel. Dit wil zeggen dat leidsters uit 

verschillende bubbels die met elkaar in contact komen, altijd 1,5 meter afstand moeten houden 

of een mondmasker moeten dragen. Dit geldt bijvoorbeeld ook in de leidingstent en op de 

vergaderingen. 

 

De koks, technische ploeg (TP) en volwassen begeleiding (VB) maken deel uit van een aparte 

bubbel. De koks doen er alles aan om niet met de leiding en leden in contact te komen. De TP 

en VB’s dragen altijd een mondmasker wanneer zij in nauw contact komen met de leden en 

leiding.  

 

Elke bubbel heeft zijn eigen kamer of tent, speelruimte, sanitair, materiaal en EHBO. Wanneer 

er materiaal noodgedwongen van de ene naar de andere bubbel moet verplaatsen, worden de 

contactoppervlakken gereinigd. Wanneer (een deel van) de bubbels uitzonderlijk toch met 

elkaar in contact zouden moeten komen, dragen we mondmaskers. Elk lid moet dus ook enkele 

mondmaskers mee hebben op kamp. 

 

Het kan gebeuren dat twee zussen niet tot dezelfde bubbel behoren. Zij zullen op kamp dan ook 

geen contact met elkaar hebben. Houd hier zeker rekening mee en voorzie voldoende 

persoonlijke spullen per dochter! 
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HYGIËNE 

Wat vroeger niet zo nauw stak op kamp, is nu de allergrootste prioriteit. Wij nemen heel wat 

hygiënische maatregelen om ons kamp zo veilig mogelijk te laten verlopen.  

Enkele voorbeelden: 

• Handen wassen en ontsmetten gebeurt sowieso voor het eten en na elk 

toiletbezoek. Ook op andere momenten wordt er tijd voorzien om handen te 

wassen of te ontsmetten. 

• Er zullen meerdere douchemomenten voorzien worden per afdeling. Na elk 

douchemoment worden de douches grondig ontsmet en gereinigd. Ook de toiletten 

worden dagelijks gepoetst door de eigen bubbel. 

 

WIE ZIEK IS, BLIJFT THUIS 
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen vertoont – hoesten, verstopte neus, 

koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. Dit geldt zowel voor leden, 

als voor leiding, als voor de kookploeg. Belangrijk: het gaat niet enkel om coronasymptomen, 

maar om eender welke ziektesymptomen. Gelieve de leiding hier dan ook van op de hoogte te 

brengen. Leden van wie een familielid 5 dagen voor de aanvang van het kamp positief testte, 

laat zelf ook een test afnemen. Deze moet negatief zijn opdat het lid mee mag op kamp. 

 

Leden die tot de risicogroep behoren, hebben toestemming nodig van een dokter om mee te 

mogen op kamp. We rekenen op jullie verantwoordelijkheid dat dit in orde is. 

 

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op jullie om dit goed 

op te volgen en op jullie eerlijkheid. Als u uw dochter meestuurt, wil dat zeggen dat u de 

voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook die van uw kind. 

 

WAT ALS ER IEMAND ZIEK WORDT? + PREVENTIE 
Indien er iemand ziek wordt op kamp, wordt deze persoon onmiddellijk in afzondering 

geplaatst. De leiding heeft hier genoeg plaats voor voorzien op de kampplaats zelf. De ouders 

van het zieke lid worden opgebeld en verzocht om hun dochter zo vlug mogelijk te komen 

halen op de kampplaats. Wij willen daarom vragen om flexibiliteit en beschikbaarheid, om 

indien nodig direct uw kind te komen halen. 

 

In afwachting tot het lid opgehaald wordt, mag er slechts 1 persoon met haar in contact komen. 

Op het groot kamp is leidster Marit hiervoor verantwoordelijk, vanaf het klein kamp zal dit VB 

Virginie zijn. Contacten met het zieke lid gebeuren met de nodige beschermende kledij. 

 

Op kamp staan wij in verbinding met dokter Sebastiaan Vermeulen. Hij wordt door ons 

verwittigd bij ziektegevallen en neemt ook testen af. Eens terug thuis, moet het lid zo snel 

mogelijk getest worden op Covid-19. Blijken de resultaten van de test negatief, dan blijft het 

zieke lid thuis (wegens grotere vatbaarheid voor het virus) en kan de bubbel gewoon verder 

doen met de activiteiten. Blijkt de test positief (dan is het lid met Covid-19 besmet), dan worden 

alle ouders van de leden uit de bubbel opgebeld om hun dochter te komen ophalen. Iedereen 

moet dan verplicht in zelfisolatie.  

 

Wij hopen ten volste dat dit beangstigende scenario zich niet voor zal doen, maar de kans 

bestaat. Elke ochtend meten wij de temperatuur van elk lid, zodat wij de evolutie kunnen zien 

en indien nodig al kunnen anticiperen op ongewenste besmettingen. Wij houden ook een 
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contactlogboek bij, waarin we opschrijven wanneer iemand toevallig toch in contact zou 

gekomen zijn met iemand die niet tot haar bubbel behoort.  

 

In de mail vindt u een overzichtelijk stappenplan van wat hierboven beschreven staat. 

 

WAT KAN IK ALS OUDER DOEN? 
Ter voorbereiding van het kamp is het belangrijk dat u als ouder uw dochter(s) al op voorhand 

gewoontes aanleert die zij op kamp (vaak individueel) zal moeten uitvoeren. Voldoende de 

handen wassen is hier zeker onderdeel van, maar ook haren kammen, veters strikken en andere 

gelijkaardige dingen. Bereid uw dochter er voldoende op voor dat dit geen normaal kamp is. 

Ze zal zich enkel binnenin haar eigen bubbeldomeinen mogen bewegen en hygiëne is enorm 

belangrijk.  

 

POST 
Op kamp komt er niemand in contact met externen. Wij ontvangen geen bezoek, enkel van de 

postbode. De TP zal voor ons de post ontvangen en sorteren per bubbel. De leiding deelt die 

dan (per bubbel uiteraard) een dag later uit aan de leden. Houd hier rekening mee: het heeft 

dus geen zin om op de voorlaatste dag nog een priorbrief te verzenden. Voor en na het 

ontvangen en lezen van de brieven worden onze handen ontsmet. Op het einde van dit boekje 

vindt u het adres van de kampplaats. Let er ook op dat brieven niet naar een andere bubbel 

kunnen worden doorgegeven. Een gemeenschappelijke brief sturen naar leden uit 

verschillende bubbels zal dit jaar niet mogelijk zijn.  

 

ONLINE INFOAVOND 
Op dinsdagavond 7 juli om 20u organiseren wij een online infoavond voor de ouders. De link 

om te kunnen deelnemen zal u vooraf via mail ontvangen. Het is nog niet helemaal duidelijk 

via welk platform dit zal verlopen, maar u zal hierover op tijd een mailtje ontvangen met de 

juiste richtlijnen en informatie. Wel willen we u vragen om op voorhand in te schrijven. Dit 

doet u gemakkelijk door een mailtje te sturen vóór zondagavond 5 juli om 20u naar 

chirozulte@hotmail.com. Het aantal deelnemers aan de sessie is onbeperkt. 

 

De hoofdleiding zal een woordje uitleg geven over het verloop van het kamp en over nog enkele 

praktische zaken. Dit kan interessant zijn voor ouders van pinkels, speelclubs en nieuwe leden, 

om te zien hoe een kamp in elkaar zit. Ook ouders van andere leden mogen zeker deelnemen, 

want we zullen ook bespreken wat er zoal verandert door het coronavirus. Tijdens de 

voorstelling zal u ook de mogelijkheid hebben om eventuele vragen te stellen. 

 

WAT NA KAMP? 
Indien er een besmetting was tijdens het kamp wordt er aangeraden om na het kamp gedurende 

minimum 1 week geen bezoek te brengen aan mensen uit een risicogroep.  

Indien er geen besmetting was, zijn er geen bijkomende maatregelen. 

 

Gewoonlijke wasbeurten na het kamp zijn voldoende. Het volstaat om je meegebrachte 

spulletjes te wassen met water en zeep.  

mailto:chirozulte@hotmail.com
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

Op vrijdag 10 juli aan onze lokalen wordt al het materiaal in de camion geladen. Dit betekent 

dat alle leden (ook pinkels en speelclubs) hun valies of rugzak komen brengen. Dit jaar werken 

we in verschillende shiften om zoveel mogelijk het contact met andere bubbels te vermijden. 

We willen jullie er nog eens op wijzen dat er maar 1 valies is toegelaten per persoon omwille 

van beperkte plaats op de camion. Breng ook zeker een veldbed of legerbed mee, want er zijn 

GEEN bedden voorzien. Luchtmatrassen zijn niet toegelaten om te voorkomen dat kinderen 

opeens geen bed meer zullen hebben. Gelieve ook geen losse voorwerpen aan de valies te 

hangen a.u.b. Dit geldt zowel voor groot- als voor klein kamp.  
Vergeet niet aan je valies en veldbed een goed zichtbaar lint te hangen in de KLEUR VAN JE 

EIGEN BUBBEL. Je maakt het de leiding een stuk gemakkelijker om die valiezen volgens de 

juiste groep te sorteren.  

 

Bij het brengen van de valiezen nemen kwiks tot aspi’s ook het volgende al mee (dus NIET 

meer bij het vertrek). LET OP! Pinkels en speelclubs dienen dit bij vertrek mee te brengen. 

De leiding houdt dit tijdens het kamp zorgvuldig bij. Vergeet dit zeker niet! 

 

• 2 klevertjes van de mutualiteit 

• Kids-ID of identiteitskaart 

• Eventueel ISI+ -kaart  

BUBBEL KLEUR VAN HET LINT TIJDSTIP 

Bubbel 1: pinkels en speelclubs ROZE 18u – 18u30 

Bubbel 2: kwiks en tippers GROEN 18u45 – 19u15 

Bubbel 3: tiptiens en aspi’s ROOD 19u30 – 20u 

 

Gelieve deze tijdstippen strikt te respecteren. Het kwartiertje speling tussen de bubbels heeft de 

leidingsploeg nodig om materiaal te ontsmetten en van plaats te kunnen wisselen bij het inladen. 

 

Voor ZUSSEN die deel uitmaken van een verschillende bubbel, mogen de valiezen tegelijk 

gebracht worden, op het inlaadmoment van de JONGSTE zus. 

 

Let op:  

• Op kamp zijn alcohol, drugs en sigaretten verboden, dit laat je thuis.  

• Gsm’s zijn ten strengste verboden! Vinden we toch een gsm, dan zal je hem heel 

proper terugkrijgen na een korte douche in de vaatwas ☺  

• Ook andere elektronische spullen, zoals een smartwatch en dergelijke, zijn op 

kamp verboden. 

 

We vragen ook aan de ouders om je kind(eren) voor het kamp te controleren op luizen. Heeft 

je kind luizen, gelieve dan iemand van de leiding hiervan op de hoogte te brengen. Op die 

manier kunnen we voorzorgsmaatregelen treffen. 

 

Het kamp is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Ook de mutualiteiten geven soms een 

tegemoetkoming voor jeugdkampen. De attesten hiervoor vindt u bijgevoegd bij de mail. 
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VERTREKKEN EN TERUGKEREN 

Vertrek groot kamp (Kwiks, Tippers en Tiptiens):  

BUBBEL 3 (tiptiens) wordt op zaterdag 11 juli om 8u30 verwacht op het kerkplein te Zulte 

en nemen om 9u de eerste bus naar Mol. 

BUBBEL 2 (kwiks en tippers) wordt op zaterdag 11 juli om 9u15 verwacht op het kerkplein 

en nemen om 9u45 de bus naar Mol. 

Neem zeker een lunchpakket mee, ’s avonds is er warm eten voorzien. 

Je identiteitskaart, klevertjes en eventuele ISI+ -kaart moeten de leden van het groot kamp al 

afgegeven bij het brengen van de valiezen! 

 

Vertrek klein kamp (Pinkels en Speelclubs):  

Jullie worden op woensdag 15 juli om 8u45 verwacht aan de lokalen en nemen om 9u30 de 

bus naar Mol. Voor jullie zal er ’s middags warm eten voorzien zijn op de kampplaats, jullie 

moeten dus GEEN lunchpakket meenemen. 

Steek je klevertjes, identiteitskaart of Kids-ID en eventuele ISI+ -kaart in je handbagage. Je 

leiding zal deze ophalen en bijhouden tijdens het kamp. Vergeet dit niet! 

  

Wij verwachten IEDEREEN in volledig uniform. Pinkels en Speelclubs hebben bij het vertrek 

zeker hun Chiro T-shirt aan. 

 

 

Terugkomst voor IEDEREEN:  

Wij komen terug op dinsdag 21 juli 2020 om 13u30. Jullie kunnen je dochter(s) ophalen op 

het KERKPLEIN in Zulte. Wij willen u vragen om NIET op het kerkplein te parkeren, zodat 

wij voldoende plaats hebben voor de aankomst van de bussen. U kan uw wagen parkeren aan 

de achterkant van de Vrije Basisschool, op de parking van de Smatch of in de zijstraten rond 

het kerkplein.  

De 3 bubbels komen gelijktijdig terug, maar ook dan wordt het contact met anderen zoveel 

mogelijk vermeden. Voordat u naar huis kan vertrekken, dansen we eerst nog met z’n allen voor 

een laatste keer de kampdans om vervolgens af te sluiten met de slotformatie. Dit gebeurt 

gelijktijdig, maar vanop afstand per bubbel!  

 

U wordt verzocht als ouder om op het kerkplein MET mondmasker te wachten in de 

afgebakende zone. Wij verwachten dat u de nodige afstand houdt ten opzichte van elkaar. Pas 

wanneer het afscheid is afgerond komen de leden tot bij de ouders. De ouders gaan dus niet zelf 

tot bij hun dochter(s), maar de leden komen tot bij u. 

 

 

Valiezen afhalen:  

De valiezen en kids-ID/paspoorten kunnen afgehaald worden aan de lokalen, opnieuw in 

verschillende shiften per bubbel. Mogen wij vragen om, in het belang van het aangenaam 

afsluiten van ons kamp, dit uur te respecteren? 

 

• Bubbel 1 (Pinkels/Speelclubs): 16u – 16u30  

• Bubbel 2 (Kwiks/Tippers): 16u45 – 17u15 

• Bubbel 3 (Tiptiens/Aspi’s): 17u30 – 18u  

 

Voor ZUSSEN die deel uitmaken van een verschillende bubbel, mogen de valiezen tegelijk 

afgehaald worden, op het tijdstip van de JONGSTE zus. 
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WAT MOET JE ZEKER WETEN BIJ VERTREK/AANKOMST? 
 Een mondmasker dragen is verplicht! 

 Enkel ouders, broers en zussen mogen aanwezig zijn, om het aantal aanwezigen zo veel 

mogelijk te beperken. 

 Wacht in de afgebakende zone aan de kerk om je dochter uit te zwaaien of op te wachten 

(bij het vertrek van klein kamp: aan de lokalen) 

 Respecteer de social distance ten opzichte van anderen. 
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BUBBEL 1: PRINSES PEACH (roze) 
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PINKELS 

 
1. Algoet Noémie 

2. Baeten Brechje 

3. Baeten Ode 

4. Baeten Wouke 

5. Bolle Xenia 

6. Callens Amber 

7. Couvreur Louise 

8. De Ruyck Hasse 

9. De Waele Romy 

10. Deruyter Marie-Lynn 

11. Desnoeck Emma 

12. Dewilde Mona 

13. Fierens Eliza  

14. Gevaert Lena 

15. Locquet Coralie  

16. Nachtergaele Amelie 

17. Naessens Odelien 

18. Onderbeke Marie-Alix 

19. Strobbe Sanne 

20. Van Nevel Sanne 
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Hallo pinkels! We kijken heel erg uit naar het kamp dit jaar, vooral na al die lange weken in 

ons kot. We hopen dat jullie er ook zin in hebben. Wij hebben alvast heel veel leuke dingen 

op het programma staan. Om al wat in kampsfeer te komen kunnen jullie deze woordzoeker al 

eens invullen. Veel succes en tot snel!  

Liefs Margaux, Ella en Justine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEELCLUBS 
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SPEELCLUBS 

 
1. Algoet Nina 

2. Arickx Michèle 

3. Bogaert Elfey 

4. Brys Laurentine 

5. De Langhe Floor 

6. De Vos Zita 

7. De Waele Marthe 

8. Deheegher Femke  

9. Delmuyle Margeaux 

10. Delmuyle Renee 

11. Fierens Maura 

12. Lippens Renée 

13. Naessens Annalie 

14. Peck Ella 

15. Peers An-Julie 

16. Spriet Rihanna 

17. Tjampens Niene 

18. Van Overbeke Lobke 

19. Van Quathem Louise 

20. Vande Ghinste Too  

21. Welvaert Laure  

22. Willemyns Amelie 
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Al ler l iefste  

 
Het  kamp komt  steeds dichter bij en wij hebben veel zin om dat  samen met  jul l ie te beleven!  
Naast  al dat  plezier  en ver langen, komt  er  soms ook wat  wer k bi j k i jken, want  weg van huis = valies 
maken… Help ji j Mazzel om zi jn val ies te vinden? Onder weg v ind je de dingen die hij zeker  niet  mag 
ver geten. Maar  pas op want  er  zi jn ook dingen die ongeluk  br engen als ze meegaan op kamp, dus 
pr obeer  deze zeker  te ver mjden!  Zi jn jul l ie k laar  voor  het  al ler leukste chir omoment  van het  jaar ? 
Wij zien het  super har d zi t ten!  
 
 Liefs, jul l ie leidster s Chloé, Sam, Tessa xxx  
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BUBBEL 2: LUIGI (groen) 
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KWIKS 

 

1. Beel Silke 

2. Bonte Margaux  

3. Christiaens Lore 

4. De Smet Axelle  

5. De Vos Elize 

6. De Vos Marlies 

7. Gourmand Margaux 

8. Hans Lina 

9. Loontjens Justine  

10. Meerschman Maya 

11. Pijpaert Maëlle  

12. Schepens Lieke  

13. Schepens Tove 

14. Seghers Daynah 

15. Vancaester Zita 

16. Vanderbeke Ireen 

17. Vanhaverbeke Merel  

18. Verhoeyen Tessa 

19. Welvaert Amber 

  



 

 

16 
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TIPPERS 

 
1. Aerden Bauwke 

2. Arickx Florence 

3. Bamelis Ella  

4. Crombez Sofie 

5. De Caluwé Liselotte  

6. De Clercq Emma 

7. De Smet Louise 

8. De Snoeck Bjarte  

9. Deleersnijder Zara  

10. Demeyer Juliette 

11. Deprez Elise 

12. Deseyn Charlotte  

13. Dheedene Charlize  

14. Gourmand Féline 

15. Martens Hanne 

16. Meirhaeghe Ziva 

17. Missant Marie 

18. Schepens Jade 

19. Vandaele Noor 

20. Vandemoortele Lore 

21. Vandenbroecke Anouk  

22. Vermeulen Febe 

23. Vermeulen Nora 
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BUBBEL 3: MARIO (rood)  
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TIPTIENS 

 
1. Arickx Marie-Laure 

2. Baertsoen Louisa 

3. Block Anne-Sophie  

4. Deleersnijder Emmy 

5. Deseyn Julie 

6. Feys Anouk  

7. Halsberghe Tine 

8. Peck Kato 

9. Rosseel Marlies 

10. Van Colenberghe Marie 

11. Vanderbeke Klara 

12. Vanwynsberghe Louise 
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WIST JE DAT… 

 De leiding super veel zin heeft in kamp? 

 Er dit jaar weer een heleboel toffe activiteiten op de planning staan? 

 Eline vroeger haar spaarde en dit nog steeds in haar kast heeft liggen? 

 Delphine de kleur van elke afdeling waar ze leiding van werd op de zijkant van haar 

fluit heeft staan? 

 10-jarige Luka haar benen wou scheren, maar de helft van haar vel mee had?  

 Toen de leiding Tiptien was dat ze op tweedaagse aan 2 verschillende gemeentehuizen 

stonden en elkaar niet konden bereiken? 

 Toen Delphine Tiptien was iemand op kamp al haar beenhaartjes omcirkelde? 

 Eline haar lievelingsdier een zebra is? 

 Luka ooit door een auto over de passagier en bestuurder kroop omdat die op het 

zebrapad stond en ze anders niet kon oversteken? 

 We elk jaar opnieuw wel eens tamponles moeten geven op de wc’s? 

 Er voor een bepaalde tijd meer dan 1000 buxusplanten in Eline haar tuin stonden? 

 Luka na haar allereerste Chironamiddag compleet zwart thuiskwam? 

 Toen de leiding nog lid was, er elk kamp een karaokeshow werd gehouden voordat de 

kleintjes toekwamen? 

 Eline een jaar lang zaagde bij haar mama om in de Chiro te mogen? 

 Delphine een paspop in haar kamer heeft staan met een Chiro-uniform op? 

 Luka al eens heeft gecrowdsurfd op een festival van vanachter naar helemaal vooraan? 

 Delphine een volledige collectie Barbiekleren in 

haar kast heeft hangen? 

 De leiding een Mariakoor oprichtte in het station 

van Antwerpen? 

 Delphine voor haar 18de verjaardag 2 

minivarkentjes cadeau kreeg en al na een jaar 

zijn weggelopen? 

 Luka al eens op een koe heeft gereden? 

 Eline een beeld van Maria op haar kamer heeft 

staan omdat ze gelooft dat ze haar bewaakt? 

 We jullie enorm gaan missen volgend jaar?  
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ASPI’S 

 

1. Baertsoen Joanna 

2. Crombez Marie 

3. De Langhe Kato 

4. De Stoop Cato 

5. Mispelon Amber 

6. Missant Berthe 

7. Missant Ine 

8. Van Wynsberghe Marieke 

9. Vandenberghe Sarah 

10. Vanderbeke Stiene  

11. Vanhaesebroeck Febe 

12. Vanhulle Sarah 

13. Verheye Alexine  
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Hello Sexy ladies,  

 

Wij zijn Shelly en Nelly en wij zijn de komende 10 dagen 

op chirokamp jullie presentatrices. Wij komen speciaal 

voor jullie uit de zee gelopen om je op de proef te stellen 

want, WORDT DIT KAMP TOO HOT TO HANDLE ???  

 

Kom samen met ons mee naar het eiland van je dromen 

en probeer 10 dagen lang te weerstaan aan de verleiding. 

( maar welke verleiding ;) )  

 
Durf jij het avontuur aan te gaan?  
 
xx Shelly en Nelly   
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KOOKPLOEG – TECHNISCHE PLOEG 

 
Koks : 

 

Geert Buyle  

 

Iris Vandenbogaerde en Bram Vanderhaeghen 

 

Michelle Groenweghe en Simon Derycke 

 

Jolien De Volder en Lennert Van De Ginste 

 

TP: 

 

Anse Dewitte 

 

Sarah Joye 

 

Op kamp is Michelle steeds te bereiken op het nummer: 0479/49.95.52 

 

 

 

 

 

 

 

VOLWASSEN BEGELEIDING 
Bert Naessens & Virginie Meheus 
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VEEBEES  
 
Virginie Meheus en Bert Naessens 

 

 

Adres: 

Lijsterstraat 59 

9870 Zulte 

 

GSM-nummer: 

0498/65.25.85 

Onze lieftallige VeeBees gaan mee op klein kamp (15-21/7). 
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DAGVERLOOP 
07.15  De dienstleidster staat op en wekt op haar eigen manier de 

kok van dienst (vanop afstand). De leiding moet ook 

opstaan … 

07.30 We openen de dag met de leidingsploeg en houden een 

sfeervol ochtendmomentje. 

07.45  De dienstleidster wekt alle leden (vanop afstand). Iedereen 

is direct wakker bij het ochtendturnen en gaat zich daarna 

wassen. 

08.20 Openingsformatie in uniform. 

08.30 Ontbijt en diensten. 

09.30 De eerste activiteit komt eraan. 

12.15 Middageten. 

13.00 Alweer afwassen geblazen. 

13.30 Platte rust. 

14.15 Tijd voor een nieuwe activiteit. 

16.00 Vieruurtje 

16.15 We spelen verder. 

18.30 Avondeten. 

19.30 Voor de laatste keer van de dag …afwassen! 

20.15 Slotformatie. 

20.30 Pinkels en Speelclubs kruipen onder de wol. 

21.15 Kwiks mogen ook schaapjes gaan tellen. 

22.00 Tippers worden vastgebonden aan hun veldbed. 

22.30 Tiptiens ritsen hun tentdeur dicht. 

22.45 Aspi’s doen ook hun oogjes dicht. 

23.00 Leidingskring. 

24.00 Het is muisstil op de kampplaats…  
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WAT MOET ER ZOAL IN DE VALIES? 
 

Speelkledij:  
• Dikke truien  

• Lange en korte broeken  

• T-shirts  

• Ondergoed (neem voor de zekerheid een paar extra mee)  

• Regenjas  

• Rubberlaarzen  

• Goede stapschoenen  

• Andere schoenen  

• Bikini of badpak  

• Kousen (neem voor de zekerheid een paar extra mee) 

Voor de jongsten: heel wat ouders hebben de gewoonte om op voorhand ‘kledingzakjes’ per 

soort te maken.  

 

Wasspulletjes: 
• Waskommetje  

• Handdoeken  

• Washandjes  

• Zeep 

• Shampoo  

• Kammetje of borstel  

• Tandenborstel en tandpasta  

• Beker  

• Zonnecrème  

• Maandverbanden / tampons 

Slaapspulletjes:  
• Slaapzak  

• Pyjama of slaapkleedje  

• Beddebeesten  

• Zaklamp  

• Kussen 

• Veldbed 
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Schrijfspulletjes:  
• Spulletjes die schrijven  

• Papier om op te schrijven  

• Enveloppen  

• Postzegels  

Voor de kleintjes: het is geen slecht idee om de enveloppen al voor te schrijven. Op die 

manier weten ze naar wie ze een brief moeten schrijven. 

 

Restjes: 
• Identiteitskaart/ eventuele Kids-ID 

→ afgeven bij brengen van valiezen (groot kamp) of bij vertrek (klein kamp) 

• Reispilletje voor diegene die snel misselijk worden in de bus  

• Pet of zonnehoedje 

• 6 keukenhanddoeken 

• Schilmes (niet voor Pinkels en Speelclubs)  

• Wasknijpers  

• PAPIEREN zakdoeken  

• Wat geld om postkaartjes te kopen  

• Eventueel fototoestel  

• Drinkbus  

• Rugzak met dikke riemen  

Zeker mee te nemen wegens coronamaatregelen: 
• Mondmasker (indien mogelijk meerdere) 

• Handgel (wij voorzien er zelf ook, maar het is handig als iedereen dit al mee heeft) 

• Papieren zakdoeken 

Extra’s: 
• Zorg ervoor dat je dochter zeker 1 paar vuile kleren mee heeft. Kleren die je 

waarschijnlijk niet meer zal terugzien… 

• Ongelooflijk maar waar: alle Chiro uniformen zien er hetzelfde uit. Dikwijls weten 

de leden niet meer welke T-shirt of rok van hen is. Mogen wij daarom vragen om 

ALLE UNIFORMEN te naamtekenen. Doe dit niet enkel met je uniform maar 

met alle dingen die je meeneemt op kamp. 

• Gelieve geen losse voorwerpen aan de valies hangen. 

• Op kamp kan je dochter ook kaartjes en postzegels kopen. Een kaartje kost €0,50 

en een postzegel kost €1,00 
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BRIEVEN SCHRIJVEN 

 Ook al zijn bezoek, telefoneren, rooksignalen … tijdens het kamp niet toegestaan, toch 

bestaat er nog altijd een mogelijkheid om op de hoogte te blijven! Gesuis van thuis, een brief 

van het lief, waanzin van een vriendin, … zijn altijd welkom op het volgende adres: 

 

 

 
De maatregelen omtrent post vindt u op p.5! 

 
 
 

 
Aan Chiro Kanjo Zulte  
Naam van het kind + 
afdeling  
Chiro Sprankel 
Martelarenstraat 157 
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