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Basisinfo over kamp 
BIVAK 
 
Dit jaar gaat het kamp door in West-Vlaanderen, tegen de Franse grens. 
We verblijven 10 dagen in Leisele op de kampplaats genaamd: 
De Pannenhoeve: ‘T Vorgas 
Adres: Groenestraat 76, 8691 Leisele 

 
 

INSCHRIJVINGEN 
 
De inschrijvingen zullen digitaal verlopen via onderstaand formulier. 
 
https://forms.gle/nB3ngjFPgKNK4zhe6     KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN 
 
Inschrijven kan tot en met zondag 14 juni. 
Prijs: 110 euro per lid. 
Gelieve de medische fiche en het document van schade en verzerkering op ons 
digitaal formulier of achteraan in dit boekje in te vullen en door te sturen naar 
henckaertsstephen@hotmail.com tegen 14 juni. 
 

We hebben zeker de volgende gegevens van uw kind nodig: 
geboortedatum, rijksregisternummer, adres en telefoonnummer. 
 
Bij ontvangst van de medische fiche zullen we een bevestigingsmailtje sturen dat de 
inschrijving in orde is. 

De betaling van de inschrijving gebeurt via overschrijving en moet uitgevoerd 
zijn vóór zondag 28 juni. 
 

BEZOEKDAG 
 
Dit jaar zal onze bezoekdag (met grote spijt) niet doorgaan.  
We willen het zo veilig mogelijk houden voor iedereen. 

https://forms.gle/nB3ngjFPgKNK4zhe6
mailto:henckaertsstephen@hotmail.com
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Info verloop kamp tijdens de Coronacrisis 
 
Beste ouders, 

Na het positief advies van de virologen en overheid om op kamp te mogen 
gaan, zijn we samen met de leidingsploeg in actie geschoten om het kamp zo 
goed mogelijk voor te bereiden.  

 

We proberen jullie een duidelijk beeld te geven van hoe we het organisatorisch 
gaan aanpakken, rekening houdend met de inschrijvingen die nog moeten 
gebeuren. Hierdoor is nog niet alles tot in de puntjes uitgewerkt. Een volledig 
overzicht kunnen we pas geven als alle inschrijvingen binnen zijn. Over de 
inschrijvingen vind je verder in het boekje meer info. 

 

Vermits we ons aan bubbels moeten houden van max. 50 personen hebben we 
het volgende opgesteld.  

• De bubbels: 
bubbel 1: ribbels en speelclub 

bubbel 2: rakwi en tito 

bubbel 3: keti – aspi en freelance 

 

Bubbels zijn voorlopig zo opgesteld, maar dit kan nog wijzigen naar gelang het 
aantal inschrijvingen.  

De bubbels mogen samenspelen, maar niet met andere bubbels in contact 
komen. Eten, slapen, douchen enz… gebeurt in de bubbel. 

Iedere bubbel krijgt ook zijn eigen kleur toegewezen. Kinderen krijgen 
gedurende het kamp een bandje aan in die kleur. Zo weten ze ook wie bij hun 
in de bubbel zit.  Deze kleur van bandjes gaan ze dan ook krijgen om aan hun 
koffers te hangen.  
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• Vertrek: 21 juli .  
Het vervoer wordt voorzien trein of bus. Meer info volgt later nog. 
 

• Hygiëne op kamp. Een zeer belangrijk punt. Hiervoor hebben we het draaiboek 
gevolgd dat ons werd doorgestuurd. Ook hier zal alles via de bubbel verlopen. 
Handen wassen, ontsmetten van wc’s, wasbakken en douches zijn zeker een 
prioriteit op kamp waar we heel veel aandacht aan zullen besteden.  
 

• Contact broers/zussen op kamp: 
Vermits we in onze bubbels verblijven op kamp is het niet mogelijk dat broers en/of 
zussen die in een andere bubbel zitten contact hebben met elkaar. Wel van op 1.5m 
voor een babbeltje te slaan. Dit voor de eigen veiligheid per bubbel.   
We vragen dan ook alles per kind te voorzien in de koffers. Niet dat er nog spullen bij 
broer of zus in de koffer steken.  
 

• Fietsen: 
De keti’s en aspi’s nemen de fietsen mee op kamp.  Zorg ervoor dat de fietsen in orde 
zijn. Een helm is ook zeker en vast een vereiste. Geen helm is niet fietsen! Ook hier 
blijft veiligheid belangrijk. 
 

• Kind ziek: symptomen van corona 
Op kamp zal er een quarantaineruimte voorzien worden waar we het kind zullen 
opvangen rekening houdende met de nodige maatregelen. De ouders worden 
opgebeld en gevraagd om het kind te komen halen. Iemand van de leiding uit die 
bubbel zal ook altijd bij je kind blijven tot jullie arriveren. 
 

• Helaas moeten we spijtig genoeg ook meedelen dat er dit jaar GEEN bezoekdag zal 
doorgaan vermits er geen externen de kampplaats mogen betreden. Dit voor de 
veiligheid van de kinderen, leiding en freelance. 
 

• Naar huis: 
We vragen dit jaar uitzonderlijk aan jullie om de kinderen op de kampplaats te 
komen halen. Vermits we met onze bubbels zitten en ook leiding per bubbels moeten 
meesturen op de terugrit, zou dit toch een hele organisatie zijn. Meer info volgt nog. 
 

We hopen dat jullie voorlopig over voldoende info beschikken. We proberen alles op alles te 
zetten om jullie kind een zo veilig mogelijk kamp te bieden waar ze ook dit jaar de tijd van 
hun leven zullen hebben.  

Groetjes, 

Leiding  & freelance 
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Heen en terug 
 
Deze verdeling is tijdelijk en kan nog gewijzigd worden afhankelijk van de 
inschrijvingen. Wijzigingen worden tijdig via facebook & mail doorgegeven. 
 

 
 

Vertrek: 21 juli 
 
Er zullen verschillende vertrekmomenten zijn, afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. De exacte plaats en uur zullen we later nog meedelen. 
 

Einde kamp: donderdag 30 juli 
 
Op 30 juli worden de groepen van Ribbels tot en met Keti’s door de ouders 
opgehaalld. De exacte tijdstippen voor ophaling zullen na de inschrijvingen nog 
meegedeeld worden. De Aspi’s blijven zoals gewoonlijk een dagje extra om te 
helpen met opruimen. 
 

Afspraken op voorrand: 
 

- Gelieve de leden te melden dat er op kamp ook geen contact mag zijn 
tussen broers/zusjes tenzij in dezelfde bubbel. 
Anders  1,5 meter afstand. 

 
- Als een kind tot 5 dagen voor kamp ziek is geworden, mag hij/zij niet 

mee op kamp. 
Gelieve hierin eerlijk te zijn voor de veiligheid van iedereen. 

 
- Ieder lid moet zijn eigen douchemateriaal meehebben in zijn/haar eigen 

koffer. 

De kinderen en leiding krijgen bij 
het vertrek een bandje met de kleur 
van hun bubbel op. 
 
Dit bandje houden ze aan, zodat ze 
weten in welke bubbel ze zich 
bevinden. Deze kleur is van 
toepassing voor het hele kamp.  
 
Tussen bubbels geldt de regel: 1,5 
meter afstand 
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Inpakken en wegwezen! 
 
GAAT DE GSM MEE ? 
In principe moet de GSM niet mee. Enkel voor de oudste groepen zijn er 
speciale afspraken, die meegedeeld worden door de leiding. Wij zullen zelf 
contact opnemen met de ouders als er zich een uitzonderlijke situatie 
voordoet, of als het kind enorm veel heimwee heeft. Maar dit gebreurt zelden! 
 
SNOEP  
Op kamp wordt er gezorgd voor drie prachtige maaltijden per dag, compleet 
met een dessertje én vier-uurtje. Na een dag ravotten, lachen en druk in de 
weer zijn, is een stevige dosis suikers wel het laatste wat de kindjes kunnen 
gebruiken: een goede nachtrust zonder krampen van een overvloed aan 
snoepjes, koekjes, chips en frisdrank is absoluut noodzakelijk. Daarom zouden 
we het erg op prijs stellen mocht de snoep in de bagage zeker binnen de 
perken gehouden worden. We zijn ook niet zo’n fans van redbull-achtige 
energiedranken (omwille van dezelfde reden als teveel snoep).  
 
ZAKGELD  
De prijs van het kamp is all-in, dus in principe is er geen extra zakgeld nodig. 
Wij voorzien zelf postzegels en enveloppes om brieven op te sturen. Het is wel 
handig als de leden al zelf een kaartje (+ eventueel het adres) meehebben om 
te versturen. We vragen wel op het einde van kamp aan ieder lid €2 waarmee 
de Aspi’s een cadeautje voor de leiding en freelance kopen. Een cadeautje voor 
de leden hebben wij zelf al voorzien!  
 
Kids-ID EN MEDICIJNEN  
Laten we vooral hopen dat het niet nodig is, maar mocht je kind medicijnen 
nodig hebben, geef die bij het vertrek dan met een duidelijke 
gebruiksaanduiding af aan de leiding van je kind. Voor iedereen hebben we de 
Kids-ID nodig (in geval van ziekte op kamp, een ongelukje,...), die ook bij het 
vertrek afgegeven wordt. 
 
 
Een gouden regel bij het inpakken van kledij en andere spullen: geef zeker geen 
nieuwe dingen mee. Tijdens het spelen komen er al gauw vlekken op of wordt 
er (per ongeluk) al eens iets gescheurd. De verzekeringspolis van de Chiro dekt 
daarenboven geen materiële schade en vergoedt dus geen kledij of andere 
eigendom. DUS wat je nog jaren wil gebruiken, laat je beter thuis! 
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Kledij 
• Voldoende warme pulls en een chiro pull  
• T-shirts (één voor elke dag is zeker niet te 

weinig) 
• Korte broeken (ook wel shorts geheten – 

van hetzelfde) 
• Lange broeken (zie ook: pulls) 
• Sportschoenen, stevige wandelschoenen en 

zeker: pantoffels  
• Regenjasje 
• Slaapkledij & knuffelbeer 
• Voldoende sokken 
• Genoeg proper ondergoed 
• Zwemgerief 
• Watersandaaltjes (voor als we in de beek 

spelen) 
 
 

TIP 1: Voor de jongere leden is het héééél 
handig als thuis al pakketjes met kleren per 
dag werden gereedgemaakt! 
 
TIP 2: ook voor de oudere leden is het hééél 
handig als hun kledij op één of andere 
manier gemerkt is   

Slaapgerief 
• Slaapzak 
• Matrasovertrek 
• Kussensloop en kussen 

Hygiëne 
 

• Toiletzak 
/ tandenborstel en tandpasta 
/ zeep (douche) en shampoo 
/ kam 
/ nagelknipper, oorstokjes 
/ de nodige voorzorgen 

Washandjes&(bad)hand-doeken 
 
 

  
 
Varia 

• rugzak(je) 
• drinkbus 
• zonnecrème 
• muggenzalf 
• schrijfgerief 
• eventuele medicatie & gebruiksaanwijzing 
• Kids-ID afgeven bij vertrek! 

 

 
 
Dit laat je beter thuis 
 

• radio’s of I-pod/MP3 met 
boxen  

• juwelen 
• zakmessen 
• dinosaurussen 
• Personal computers, frigo’s, 

eiken meubelen, zwembad 
(hoewel)… 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:Kleren@uwkoffer.com
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Checklist fiets: voor alle Keti’s en Aspi’s 
 

o Wit voorlicht 
o Rood achterlicht 
o Witte reflector vooraan  
o Rode reflector achteraan 
o Voorrem werkt optimaal (met goede remblokjes) 
o Achterrem werkt optimaal (met goede remblokjes) 
o Bel 
o Fietshelm 
o Zadel en stuur op goede hoogte 
o Gesmeerde ketting die perfect van lengte is 
o Trappers hangen vast en draaien goed 
o Indien je versnellingen hebt, werken ze zoals het moet 
o Banden met profiel 
o Banden opgepompt 

 

 
 
Hierbij verklaart …………………………………………….. (naam), mama/papa 
van ………………………………………. (naam) dat de fiets helemaal in orde is 
en klaar voor een fantastisch Chirokamp! 
 
 
 
(Datum en handtekening) 
Gelieve dit briefje af te geven aan je leiding bij het binnenbrengen 
van je bagage. 
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Zotte, ravottende Ribbels, JOEPIE! WE MOGEN OP KAMP!!! 
 
Maar wat doen we eigenlijk allemaal op kamp? 10 dagen lang super leuke 
spelletjes spelen, knutselen, lekker eten, koken, gezellig samenzijn met onze 
vriendjes, waterspelletjes, op avontuur gaan, en nog zoveel meer… MAAR dit 
jaar wel in onze eigen bubbel       Op de volgende pagina vind je de dagindeling! 
 
De leiding heeft er alvast zin in, jullie hopelijk ook!  
Hier nog een leuk spelletje: Kan jij alle kampwoorden vinden?  (Tip: De 
woordjes staan enkel horizontaal)  

 
 
Dikke knuffel van jullie leiding Gust, Pauline en Maja 
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EEN DAGJE RIBBEL OP KAMP:  
 
8u: Uit de veren en tandjes poetsen  
 
8u30: Ontbijt 
 
9u: Voormiddagactiviteit   
 
12u: Middageten 
 
12u30: Siësta, even rusten op bed of een briefje 
schrijven  
 
13u30: Namiddagactiviteit  
 
16u: Vieruurtje  
 
16u15: Vervolg van de namiddagactiviteit  
 
18u: Avondeten  
 
18u30: Vrije activiteit  
 
19u30: Douchen  
 
20u30: Verhaaltje + slapen  
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Liefste Speelclubbers, 
 
Joepiejayey, we mogen op kamp! Jammer genoeg zal het een ander kamp zijn 
dan anders, maar wel eentje om nooit te vergeten. We maken er een fantastisch, 
gezellige en bruisende bubbel van!! 
Wil jij graag 10 dagen mee met je mega toffe leidsters die volop leuke spelletjes 
aan het bedenken zijn, een kamp boordevol plezier, lekker eten, vuil maken en 
nog zoveel leuke dingen? Wij alvast wel! 
Kleur alvast deze leuke kleurplaat maar in als afwachting, ook zij zijn klaar voor 
een kamp! 
 
 
 
 

  
 

Bubbelige groetjes van jullie lieve leidsters, 
Elodie en Manon 
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Joepieee we mogen op kamp!  

Hier zijn enkele tips zodat we samen cornaproof blijven:  

• Zorg dat je voldoende nachtrust hebt op kamp.  
• Blijf altijd in je eigen bubbel.  
• Was voldoende je handen.  
• Geen zakdoek? Nies of hoest in de binnenkant van je 

elleboog.  
• Geef een elleboogbump om je mede rakwi’s te begroeten!  

ZODAT:  

• Ondanks de opgelegde maatregelen we er een fantastisch 
kamp van kunnen maken!  

• We kunnen genieten van het heerlijke eten.  
• We eindelijk onze vettige rakwi doop kunnen houden!  
• We mega coole en toffe spelletjes kunnen spelen.  
• En nog zoveel meer!  

Groetjes 
Het epidemie team  
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DAG LIEVE TITOS, 

Na het lange wachten hebben we eindelijk goed nieuws gekregen! 
WE MOGEN OP KAMP GAAN, JOEPIEE!!!!!!!!!! 

Het zal dit jaar zeker een kamp worden om nooit te vergeten! 
Hier alvast een lijstje met dingen die je zeker niet mag vergeten: 

- GOED HUMEUR 
- POSITIEVE VIBES 

Voor de rest zorgt jullie leiding!!! 
 

Door corona hebben we het laatste deel van het Chiro jaar niet 
meegemaakt, dus zullen we dat zeker gaan inhalen op kamp!!! 

Hopelijk zijn jullie er allemaal bij, zodat we allemaal kunnen genieten van dit 
kamp! 

MET VRIENDELIJKE GROETEN, 
KOBE en SIMON 

 
(kleine meme hieronder) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
13 

 
 
Hey Keti’s 

YEAY! WE MOGEN OP KAMP!!   

Zijn jullie het ook beu om thuis te zitten? Eindelijk iets om naar uit te kijken! 

10 dagen vol plezier, avontuur, lekker eten… maar dan in onze eigen bubbel.  

Begin alvast met aftellen aan de hand van deze kamp-aftelkalender        

Hopelijk tot snel! Jullie leiding, Dieter 
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Patatje hier, tomaatje daar ….. en de freelance-moestuin is klaar !! 
We zijn weer klaar om jullie 10 dagen te voorzien van overheerlijke maaltijden en extra kamp 
kilootjes!  
In het kruidwoordraadsel vindt je terug wat voor lekkers we zullen maken … 

 
 
 

Horizontaal 
       2. ovenschotel van kamp 

5. deze stoemp eten we elk jaar 
6. in de namiddag een lekkere verfrissing 
7. voor we aan het middag eten beginnen drinken/eten we een bord … 
8. 1 keer op kamp eten we een soort vis 
9. normaal eten we op bezoek dag … 

 
Verticaal  

1.In de ochtend kan je kiezen uit boterhammen of … 
3. de avondwandeling drinken we … 
4. de eerste avond maaltijd op kamp 
5. drinken we elke dag op kamp 

Tot op kamp, 
Vele groe(n)tjes,          De freelance!  
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Contactgegevens 
 
Een telefoontje met de ouders kan bij veel kinderen wat onnodige heimwee 
opwekken. Gelieve ons daarom op kamp enkel te bellen voor dringende zaken. 
Als je niemand van de leiding vastkrijgt, bel dan de keukenploeg: 0479 69 49 24 
 
Stephen Henckaerts 
0473 / 28 06 29  

Gust Robyns 
0474 / 60 97 63 

Elodie Bosak 
0471 / 30 68 80 

Maja Hollon 
0471 / 30 43 59 

Pauline Delcour 
0476 / 06 61 61 

Manon Peters 
0476 / 77 27 57 

Dieter Jansen 
0470 / 47 33 21 

Kobe Ramaekers 
0471 / 33 72 12 

Elisa Bosak 
0493 / 52 39 41 

Merel Bortels 
0499 / 42 55 80 

Simon Lambié 
0489 / 43 52 12 

Laurence Berden 
0473 / 37 92 44 
 
Voor algemene vragen kan je altijd een sms-je sturen naar de leiding, of een 
berichtje naar onze facebook-pagina. 
Wij proberen dit zo snel mogelijk te beantwoorden. 



 

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: «Voornaam» «Naam» 

 

Geboortedatum: .«Geboortedatum» 
Adres(sen): 

 

«Straat_1» «Nr_1» «Bus_1» 
«Postnr_1» «Woonplaats_1» 
«Land_1» 

 
 

«Straat_2» «Nr_2» «Bus_2» 
«Postnr_2» «Woonplaats_2» 
«Land_2» 

Telefoonnummer(s): 
 

«Tel_1» 
 

 
«Tel_2» 
«Tel_3» 
 

Mailadres(sen): 
 

«Email_1» 
 

 
«Email_2» 
 

Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn? 

Naam: ......................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................... 

Telefoonnummer: .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. .......... 



 



 

 
 
 
Beste ouders 
 
 
Bij het begin van een nieuw chirojaar wordt bij de inschrijving voor elk lid van Chiro Harlekijn een 
verzekering afgesloten. Dit is de verzekeringspolis die Chiro Nationaal voor haar leden aanbiedt. 
Immers, zelfs bij het best begeleide spel kan het al eens gebeuren dat iemand zich bezeert en 
medische zorg nodig heeft. Op kamp kan je al eens onwel worden door bijvoorbeeld te veel zon 
waarbij de tussenkomst van een dokter nodig is. Met andere woorden, onze leden (en begeleiding) 
zijn verzekerd voor medische kosten. 
 
Dat is anders voor schade aan eigendommen. Onze verzekering dekt in het algemeen geen schade 
aan ‘zaken’. Mocht een lid dus (per ongeluk) verantwoordelijk zijn voor de schade aan kledij, een 
horloge … noem maar op, dan wordt deze niet vergoed door onze verzekering, maar geldt burgerlijke 
aansprakelijkheid. In dit geval worden de kosten verhaald op de familiale polis van de 
verantwoordelijke. Kanttekening hierbij: over het algemeen geldt een forfait van €200. 
 
De moraal van het verhaal is dan ook als volgt: zorg ervoor dat tijdens chiro-activiteiten geen 
kostbare zaken (juwelen, i-Pods, etc.) beschadigd kunnen worden en neem deze dus niet mee. 
Hetzelfde geldt voor dure kledij: Chiro draait rond ravotten en plezier, (oude) bewegingskledij is dus 
de boodschap. Immers, bij schade aan kledij en voorwerpen komt de chiro niet tussenbeide. 
 
Betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens van het lid: wij gebruiken enkel de nodige 
gegevens bij registratie voor een kampplaats en om de verzekering van het lid in orde te maken. We 
plaatsen ook enkele foto’s van de activiteiten op onze facebookpagina “Chiro Harlekijn Vechmaal”. 
Indien u niet wenst dat er foto’s van uw kind op deze pagina verschijnen, gelieve dit hieronder te 
vermelden. 
 
 
Alvast bedankt voor het begrip. 
 
 
 
Chiro Harlekijn, Vechmaal 
LG 1014 
 
 

 Gelezen en goedgekeurd, juni 2020 
  
 

 ……………………………………………………… 


