


  



Beste ouders 

Vorige week raakte het bekend dat de jeugdkampen deze zomer kunnen doorgaan: hoera! Wij zijn 

daarna onmiddellijk in gang geschoten, en hebben vergaderd met de leiding, volwassen begeleiding 

en de gemeente. Uit deze vergaderingen bleek dat het ons niet veilig leek om met iedereen tegelijk 

op kamp te gaan. Daarom hebben we de groep verdeeld in 3: 

• Biekes, Speelclub Jongens, Speelclub Meisjes: 8-14 juli Chirokamp in de eigen lokalen 

• Kerels, Tip10’s, Aspiranten: 8-14 juli Chirokamp in Berendrecht 

• Rakkers, Kwiks, Tippers, Toppers: 14-20 juli Chirokamp in Berendrecht 

De Ambrassade (Jeugdwerk Vlaanderen) heeft op haar website een document met 

“Jeugdwerkregels” geplaatst. Die regels gaan wij zeer strikt volgen tijdens onze kampen. De exacte 

regels kan je vinden op deze website: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels 

Onze hoofdleiding heeft ook een infosessie gevolgd bij Chiro Nationaal, waarin deze maatregelen 

verduidelijkt werden en in de praktijk werden omgezet. De allerbelangrijkste voorzorgsmaatregelen 

zie je hieronder: 

1. Wie mag er mee op kamp? 

a. Alle leden die niet ziek zijn geweest minstens vijf dagen voor de start van het kamp, 

mogen mee. Mensen die ziek zijn geweest in de periode vlak voor het kamp, mogen 

NIET mee. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders: hou je kind thuis, zelfs bij 

kleine symptomen! Het inschrijvingsgeld voor het kamp wordt natuurlijk 

teruggestort als je kind niet mee kan wegens ziekte. 

b. Wanneer uw kind tot een risicogroep behoort (diabetes, astma,...), heeft u een attest 

nodig van uw huisdokter. Een volledige lijst van risicogroepen vindt u op de website 

chiro.be. 

c. Wanneer er een ziek kind is volgen we een noodprocedure die gepubliceerd is op de 

website van de Ambrassade. We voorzien een “quarantaine-ruimte”, waarin we 

zieke leden/kookouders/leiding kunnen plaatsen totdat deze worden opgehaald. 

d. Wij voorzien voldoende handzeep, alcoholgel... Dit zal misschien gebeuren via een 

groepsaankoop vanuit Chiro Nationaal. Ook organiseren we een vaste routine op vlak 

van hygiëne: voor & na het ontbijt/middagmaal/avondeten, na elke activiteit, voor 

het slapengaan,... 

e. We doen, zoals op elk kamp, zo veel mogelijk activiteiten in openlucht. We blijven 

wel zo veel mogelijk op onze eigen kampterreinen. 

f. We vermijden zo veel mogelijk contact met andere mensen: 

1. Ouders zetten hun kinderen af op de kampplaats, maar komen zelf 

niet binnen. De veldbedden helpen opzetten en het kampterrein 

mee verkennen zal dit jaar niet kunnen 

2. Ook al gaat het kamp voor de allerkleinsten dit jaar door in 

Keerbergen: het blijft een normaal Chirokamp. Om de “kampbubbel” 

te respecteren vragen we aan alle ouders om niet langs te komen. Er 

is geen bezoekdag, en de chirolokalen- en omgeving zijn tijdens het 

kamp enkel voortbestemd voor leden, leiding en de kookploeg. 

3. Tweedaagse en voorkamp gaan dit jaar niet door 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels


We begrijpen dat er veel ouders zijn die nog vragen hebben over de kampen. Daarom organiseren 

we drie infosessies via Zoom. De link voor deze infosessies zal u krijgen via mail. 

• Kamp biekes/speelclub: zaterdag 30 mei om 20u00 

• Kamp rakwi’s/tito’s: zaterdag 30 mei om 21u30 

• Kamp keti’s/aspiranten: zondag 31 mei om 20u00 

 

 

Vriendelijke groeten 

De leidingsploeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chirokamp 2019 

Wat is dat eigenlijk, zo’n Chirokamp? Die vraag hebben we al vaker 
gehoord en hieronder proberen we daar kort een antwoord op te geven. 
 
In de eerste plaats is een kamp mega cool en plezant! Je leert er je plan 
trekken, je maakt plezier, je ravot dagen aan een stuk en je maakt er veel 
vrienden. Het zijn de tien tofste dagen van het jaar! 
De leiding zorgt ervoor dat de leden constant bezig zijn met spelletjes, 
knutselen of andere leuke activiteiten.  
De hele dag zijn ze in de weer met kampen bouwen, sporten, potteke 
stamp en nog veel meer. We kunnen jullie verzekeren dat het goed 
gevulde dagen zijn. De leiding ziet er dan ook op toe dat de jeugd goed 
eet en op tijd in hun bed ligt zodat ze er de volgende dag terug 
tegenaan kunnen gaan. 
 
Meestal zijn de groepen apart bezig met hun eigen leiding, maar 
sommige activiteiten doen we samen met heel de Chiro! Hieronder volgt 
een korte opsomming van gezamenlijke activiteiten: 
 
Zangstonde: Bij de zangstonde komen alle groepen samen en zingen we 
uit volle borst Chiro liedjes! Ik schep niet graag op, maar dan klinken we 
prachtig! 
 
Kookmoekesdag: Tien dagen lang koken de kookmoekes en -vakes het 
beste kampeten voor ons, maar niet op Kookmoekesdag! Op deze dag is 
het namelijk tijd om de kookmoekes en -vakes eens in de bloemetjes te 
zetten. We maken allemaal samen een hele grote BBQ en er is een 
prachtige tafel voor de kookmoekes en -vakes! 
 
Nachtspel: Het nachtspel is één van de spannendste activiteiten van het 
kamp. Hoe en wat maken we pas bekend op kamp. Het is wel een 
activiteit die enkel doorgaat voor de oudere groepen! 
 
Trektocht: Dit jaar gaan alle groepen 1 dag op trektocht en hiervoor 
trekken ze hun stapschoenen aan en stappen naar een park, zwembad of 
meertje in de buurt. Samen trekken we er op uit om een dag vol plezier 
te beleven! 
 
Omgekeerde dag: Op omgekeerde dag is alles omgekeerd, we 
beginnen de dag met de sluiting en we eindigen de dag met de 
ochtendgymnastiek. Een heel leuke dag waarop iedereen zijn eigen 
omgekeerde ding kan doen! 



 
Dit was het kamp héél kort beschreven. Er is nog zoveel meer, maar om 
dit te ontdekken moet je gewoon een keer meegaan! 
 
Als er nog vragen zijn over het kamp, is een telefoontje naar de leiding 
steeds welkom. 
Het kamp is een niet te missen ervaring, zowel voor leden als leiding. Een 
ervaring die elk jaar weer veel te snel gedaan is. Wij hopen ten zeerste 
dat je deze ervaring met ons wilt delen! 
 
Groetjes, 
Het leidingsteam 
 
  



Sfeerbeelden vorig jaar 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuttige Info 

De Kampplaats voor rakkers, kwiks, tippers, toppers, tiptiens, 

kerels en aspiranten: 

We gaan op kamp in Berendrecht! De kampplaats heeft een heel groot 
grasveld en is omgeven door vele bossen, bosspelletjes zullen dus niet 
ontbreken! 
Het adres om kaartjes naar te sturen is het volgende: 
 

Chiro Keerbergen 
Naam kind - groep 

p/a Van Den Berg Harrie 
Steenovenstraat 86 bus 13 

2040 Antwerpen Berendrecht 
 
Stuur maar veel brieven en kaartjes, want na een paar dagen kamp is het 
altijd tof om bericht te krijgen van het thuisfront! 
Hieronder alvast enkele foto’s van de kampplaats:  

 

Kampplaats voor biekes en speelclub:  

Wij blijven op onze eigen terrein in Keerbergen.  

Het adres is het volgende:  

Chiro Keerbergen 
Naam kind - groep 

Broekelei z/n 
3140 Keerbergen  



Telefoon: 

We zijn bereikbaar op de volgende nummers: 
Wannes (Hoofdleider): 0470/06 31 37 
Evemie (Hoofdleidster): 0471/41 11 75 
Bart (Volwassen Begeleider): 0498/12 24 92 

DEZE NUMMERS DIENEN ENKEL VOOR NOODGEVALLEN!! 
 

Kookouders: 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan er ook dit jaar kookmoekes en -vakes 
mee. Zij zullen de leiding helpen waar nodig en ze zorgen ervoor dat de 
kinderen elke dag volwaardige maaltijden hebben! Het eten is nergens 
zo goed als op kamp! 

Zakgeld:  

Vermits we een dag op trektocht gaan en de groepen allemaal iets 
anders gaan doen, vragen we om 10 euro zakgeld (niet meer, tenzij eigen 
leiding dat zelf meedeelt) mee te nemen en in een enveloppe te steken. 
Deze geef je samen met de valiezen aan de leiding af. 
 

ISI+ kaart/kids-ID en geneesmiddelen: 

Iedereen moet zijn ISI+ kaart meenemen. Deze kaart geef je ook bij het 
vertrek af aan de leiding, zodat wij deze allemaal kunnen bijhouden in 
een map. Indien uw kind geen ISI+ kaart heeft, maar wel een kids-ID, 
mag u deze zeker meegeven. Oudere leden mogen hun identiteitskaart 
zelf bijhouden als ze dit wensen, maar mogen ze ook afgeven aan hun 
leiding. Als een lid geneesmiddelen moet nemen, verwittig dan zeker op 
voorhand de leiding zodat er geen misverstanden ontstaan!  
 

Uniform: 

De leiding staat erop dat iedereen op kamp een uniform heeft dat 
perfect in orde is. Hieronder verstaan we een chirohemd en korte 
chirobroek/chirorok. Voor de Biekes, Speelclub en RaKwi’s knijpen we wel 
een oogje toe, maar we raden toch zeker een Chiro T-shirt/broek/rok 
aan. Als we op stap zijn, maakt dit je kind wel heel herkenbaar! 
Uniformen zijn te koop in de ‘De Banier’ winkels in Leuven, Mechelen of 
Heist-op-den-Berg (ook in andere grote steden). 
 

J.P. Minckelerstraat 17 te Leuven 
O.L. Vrouwstraat 34 te Mechelen 
Bergstraat 34 te Heist-op-den-Berg 
 



Ook hebben we met de Chiro een tweedehands verkoop van uniformen. 
Zo kan je bij ons uniformen kopen tegen de helft van de prijs. Hiervoor 
kan je altijd An Bruyninckx contacteren via het volgend e-mailadres: 
anbruyninckx@hotmail.com. 
Helaas is onze stock momenteel niet meer zo groot. Daarom doen we 
een oproep: 
Heb je thuis zelf nog uniformen (broeken, rokken, pulls, T-shirts en 
hemden) die te klein zijn? Je kan ze gerust aan ons schenken of voor een 
overeen te komen prijs van de hand te doen, zo heeft een ander er ook 
nog plezier aan! Hiervoor kan je ook een mailtje sturen naar An! 
 

Chiro Keerbergen Verkoopt t-shirts:   
Wij verkopen gepersonaliseerde t-shirts om Chiro Keerbergen een 
financieel duwtje in de rug te geven in deze bijzondere tijden. De t-shirt 
is geschikt voor iedereen: leden, leiding, oud-leiding, sympathisanten... 
Een shirt kost €15,00 en het bedrag mag gestort worden op volgend 
rekeningnummer: BE58 7360 2043 9479. Eenmaal wij de betaling hebben 
ontvangen maken wij de bestelling in orde en zullen wij contact met jullie 
opnemen over hoe en wanneer we de t-shirts zullen bezorgen. Wij willen 
jullie al vast bedanken voor jullie bestelling en de steun aan onze Chiro! 
Hier vinden jullie de link waar je uw bestelling kan plaatsen!  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Xo5AwkZLtqm8ecvrKzJAlwYD7H_mNQtwyTravArLpy
iALg/viewform?fbclid=IwAR1J-KLuZhgFzATeuuBWAKYUHLMSLQNAkR9NhL7AWw81Il4w61a3OagsK-8 

 

Kampgeld:  

Het kampgeld bedraagt €95 voor alle groepen. Je kan het kampgeld 
storten op onze rekening: BE58 7360 2043 9479 met vermelding van 
naam en groep. Het kampgeld moet gestort zijn voor 30 juni! 

 

Wat moet er nu allemaal mee?  

Vorige jaren waren er ouders die het ondergoed en kleren van hun 
kinderen per dag in plastic zakjes staken. We zouden willen vragen om 
dat dit jaar voor de jongste groepen zo te doen. Dit maakt het de leiding 
en de kinderen veel gemakkelijker. Zorg er ook voor dat er een naam 
staat in alle kleren! Zo geraakt er niets verloren. 
Kijk achteraan het boekje voor de checklist zodat je niets vergeet. 
Vergeet zeker ook geen pot etenswaren (afhankelijk van de groep) en 2 
keukenhanddoeken mee te geven met uw kind. Dit staat ook vermeld in 
de checklist achteraan.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Xo5AwkZLtqm8ecvrKzJAlwYD7H_mNQtwyTravArLpyiALg/viewform?fbclid=IwAR1J-KLuZhgFzATeuuBWAKYUHLMSLQNAkR9NhL7AWw81Il4w61a3OagsK-8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Xo5AwkZLtqm8ecvrKzJAlwYD7H_mNQtwyTravArLpyiALg/viewform?fbclid=IwAR1J-KLuZhgFzATeuuBWAKYUHLMSLQNAkR9NhL7AWw81Il4w61a3OagsK-8


Eigen gamel 

Sinds vorig jaar hebben we iets nieuws op kamp namelijk: onze gamel. 
Het was allemaal niet meer praktisch om met borden, kommetjes, bekers 
etc. te sleuren. Vorig jaar hadden we een nieuw idee hiervoor! Iedereen 
heeft zijn eigen gamel, beker + een zakje gekregen om alles in te steken. 
Dit systeem gaan we ook dit jaar gebruiken. Indien uw zoon/dochter 
deze kwijt is of als dit hun eerste kamp is, verkopen wij dit voor een klein 
prijsje: Chiro beker + gamel + zakje = €3 (te betalen samen met het 
kampgeld) 
  



Agenda 

 

6 juli valiezen: 

Tiptiens, kerels en aspiranten brengen hun valiezen naar de Chiro zodat 

deze meekunnen op de camion.   

woensdag 8 juli: Vertrek keti’s en aspiranten naar Berendrecht  

Vandaag vertrekken de tiptiens, kerels, aspi meisjes -en jongens op kamp 

zij vertrekken met de fiets. Omhoe laat en waar wordt meegedeeld door 

de eigen leiding.  

Woensdag 8 juli: Vertrek Speelclub en Biekes naar ons 

Chiroterrein in Keerbergen  

Vandaag vertrekken de jongste leden op kamp en zij gaan naar 

Keerbergen in onze eigen Chirolokalen. Ze worden om 12u verwacht op 

de Chiro. Ook moeten zij al gegeten hebben, want op de Chiro wordt er 

enkel nog een vieruurtje en avondeten voor hen voorzien. 

Dinsdag 14 juli: terugkomst van speelclub, biekes, keti’s en 

aspiranten   

Speelclub en Biekes mogen om 14u opgehaald worden door de ouders 

op de Chiro.  

De tiptiens, kerels, aspiranten komen vandaag ook terug. Hoe en om hoe 

laat juist wordt later nog meegedeeld. Andere jaren doen wij een 

gezamenlijke sluiting op de Chiro, maar door onze bubbels gaat dit 

helaas niet meer en doen we dit in onze eigen bubbel, op de kampplaats 

(en dus zonder de ouders). 

Dinsdag 14 juli: vertrek tito’s en rakwi’s naar Berendrecht   

Vandaag vertrekt de laatste bubbel nl. de rakkers, kwiks, tippers en 

toppers op kamp naar Berendrecht. Hoe we juist tot in Berendrecht 

geraken ligt nog niet volledig vast voor de tippers en toppers, maar de 

kwiks en rakkers gaan met de bus of oudertaxi. We laten jullie dit nog 

weten. Hun valiezen zullen ook mee gaan met de bus of met de 

oudertaxi dus deze moet niet op voorhand worden afgezet.  

Maandag 20 juli: terugkomst van tito’s en rakwi’s  



Tippers, toppers, rakkers en kwiks mogen om 12u opgehaald worden op 

het kampterrein in Berendrecht door oudertaxi of de bus. Dit wordt later 

nog specifieker meegedeeld.  

 

De uren en vervoer worden later nog beter meegedeeld door de eigen 

leiding. Dit staat nog niet volledig vast.  

 

Wegbeschrijving: A12 richting Bergen op Zoom (NL) afrit 12 

(Berendrecht) nemen, einde afrit naar rechts, rechtdoor rijden en 

ongeveer na 400 meter rechts afslaan en bordje Ponderosa volgen 

OPGELET: niet eerste bordje Ponderosa Geel-Zwart nemen maar 

ongeveer 50 m verder het bord PONDEROSA volgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kampbladen 
(om in te kleuren) 
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Meeneemlijst 

  Kleding 

  Verkleedkleren (zeer belangrijk!!) 

  Chiro Uniform!! 

  Ondergoed 

  Shorts 

  Truien, zeker 1 dikke trui voor 's avonds 

  Zwembroek/badpak/ bikini 

  Schoenen (zeker 2 paar, best geen nieuwe!) 

  T-shirts (best voor elke dag 1 + 1 reserve) 

  Lange broeken, voor als het slechter weer is 

  Regenjas 

  Laarzen 

 Toiletgerief 

  2 grote handdoeken en 1 klein handdoekje 

  Washandjes 

  Tandenborstel + tandpasta 

  Kam / Borstel 

  Zeep en Shampoo 

  Slaapgerief 

  
Veldbed (Speelclub en Biekes mogen een luchtmatras meenemen, zij slapen immers 
binnen) 

  Slaapzak!!!! 

  Pyjama 

  Knuffelbeer 

  Om te eten 

  Eigen gamel! (gamel + beker + zakje) 

 
Iedereen mag 1 pakje snoep meenemen. Bij het begin wordt dit in de ‘groepspot’ 
gestoken. Elke groep ziet zelf wanneer dit benut wordt! 

  1 pot choco en/of speculaaspasta (biekes, kwiks, tiptiens) 

  1 pot confituur (speelclub jongens, rakkers, kerels) 

 1 pot mayonaise (speelclubmeisjes, toppers, aspi jongens) 

 1 pot ketchup (leiding jongste bubbel, tippers, aspi meisjes)   

  2 Keukenhanddoeken (om te kunnen afdrogen na de afwas) 

  Voor de rest: 

  Geen GSM'S en geen videospelletjes (da’s niks voor op kamp!!) 

  Drinkbus 

  Rugzak (voor op trektocht) 

  Adressenlijst, om een briefje naar huis te kunnen sturen 

  Zaklamp 

  Zonnecrème 

  Muggenmelk 

  Pet 

  Zak voor vuil linnen 

 Mondmasker  



  



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:  

 



 
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) 
 

 


