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3. het kampadres 
Dit jaar maken we de streek in en rond Houffalize onveilig:

KAMPADRES: 
Mabompré
6663 Houffalize

POST:
Tav Naam + Groep
Chiro Wezemaal
Mabompré 44
6663 Houffalize

Op dit adres kunnen jullie ouders, grootouders, tantes, nonkels en lieven jullie 
schrijven hoe hard ze jullie wel missen. (Snoep opsturen mag echter NIET!)

Wegbeschrijving vanaf de chiroterreinen in Wezemaal:

1. Inschrijvingen
Je bent ingeschreven als... 

1) Je online bent ingeschreven via de site: www.chirowezemaal.be

2) Het kampgeld gestort is op rekeningnummer:
     IBAN BE24 7344 0713 1338 
    met vermelding van naam en groep.                  

3) Deadline was 30/06/2020. Nog niet betaald? Breng het dan snel in orde!
                                                                                                                         
Tarieven: 100 voor de Sloebers en Speelclub, 150 voor al de rest. 

Voor dit bedrag krijg je elke dag meerdere lekkere maaltijden voorgescho-
teld door onze fantastische kookploeg en alle nodige sanitaire voorzieningen 
zodat je niet onherkenbaar thuis komt.  
Kinderen onder de 12 jaar kunnen dit kamp ingeven bij de belastingen. 

Het is niet toegelaten vroeger te vertrekken van het kamp, of later aan te 
komen. Tenzij in overleg met de leiding.

2. Het kamp zelf 
Het kamp start dit jaar op zondag 26/7/2019. Net als vorig jaar brengen alle 
ouders zelf de leden naar de kampplaats, verkleed in het kampthema. De 
leden worden afgezet per bubbel op het onderstaande uur. Heb je meerdere 
kinderen in verschillende bubbels, dan kom je aan op het uur van de  bubbel 
van het jongste kind.

Sloebers   14u – 14u30
Speelclub   15u – 15u30
Rakwi & tito  16u – 16u30
Keti    17u-17u30

De kinderen worden afgezet in een bufferzone waar de ouders afscheid kun-
nen nemen. In deze bufferzone wordt plaats voorzien om Chiro-kleding aan te 
kopen en de medische fiches in orde te brengen. 

Ga de E314 op in Leuven vanaf de Aarschotsesteenweg/N19 en N229

Rijd naar het noordoosten op de Holsbeeksebaan

Sla linksaf om op de Holsbeeksebaan te blijven

Sla linksaf naar de Kerkstraat

Sla linksaf naar de Aarschotsesteenweg/de N19

Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Steenweg op Holsbeek/de 
N229
Ga verder op de N229

Sla rechtsaf en voeg in op de E314 richting E40/Brussel/Leuven

Volg de E40 en E25 naar de N847 in Houffalize. Neem afrit 52 vanaf de E25

Voeg in op de E314

Volg de 2 linkerrijstroken bij het knooppunt Leuven om de borden E40 
richting Luik te volgen

Houd links aan en voeg in op de E40



4. De kookploeg
Wie maakt er dit jaar onze overheerlijke maaltijden van ‘s morgensvroeg tot ‘s 
avonds laat:

Linde 
Anneke en Simon
Aag en Daan
Sofie en Gunther
Dries
Steven en Lies
Jos
Silke
Katrien
Michele
Marie
Julie
Nele
Els

Zij staan weer paraat om jullie op jullie wenken te bedienen. Geef ze alvast 
een hartelijk applaus want koken en klaarstaan voor zo’n grote bende: begin 
er maar eens aan!!!!! Heb je zin om als echtpaar eens te proeven van deze 
belevenis en om in de toekomst zelf de kookteugels in handen te nemen, 
neem dan contact op met Linde Vissenaekens of  Anne Ruytinx of stuur een 
mailtje naar info@chirowezemaal.be.       
   

5. Voor dringende en zeer 
ernstige gevallen 
Wanneer je met een noodgeval zit en geen hulplijn meer kan bellen, kan je 
terecht bij de hoofdleiding (Claire Coremans 0499 25 27 11 en Mirthe De-
bruyne 0474 81 09 04) en de volwassen begeleider (David Van Passel 0494 
87 41 79). Dit is dus enkel voor wanneer het einde nabij is en we hopen dat 
niemand gebruik zal moeten maken van deze lijnen.

6. Voorkamp 
Het kamp wordt dit jaar opgebouwd door leiding en 
de sterke aspiranten. Het is een besloten groep die 
alles in orde brengt en strikte bubbelregels moet vol-
gen. Er worden geen onverwachte externen toegela-
ten om zo de veiligheid van iedereen te bewaren.

Ook de camion in- en uitladen wordt door deze be-
sloten groep gedaan. Deze zullen verdere informatie 
ontvangen.

7. Thema info
Het kampthema dit jaar is: Olympische Spelen. Elke groep verkleedt zich in 
een sport. Hieronder vind je een omschrijving per groep.

Volg de 3 rechterrijstroken om de afrit richting Liège/Luxembourg/E25 te 
nemen

Weg vervolgen naar de E25

Neem afslag 52 en voeg in op de N847 richting Bertogne/Mabompré

Volg de N847 naar de Mabompré

Voeg in op de N847

Sla linksaf naar Mabompré/de N826

Sla rechtsaf om op Mabompré/de N826 te blijven
Ga verder op Mabompré

Flauwe bocht naar rechts om op Mabompré te blijven

Sla rechtsaf om op Mabompré te blijven

Sla rechtsaf om op Mabompré te blijven



Tennis
SLOEBER

THEMA :  

HET  THEMA  VAN  DIT  JAAR  I S  DE  OLYMPISCHE  SPELEN

ELKE  GROEP  KRIJGT  EEN  APART  THEMA  WAARIN  ZIJ  ZICH  MOETEN  VERKLEDEN  BIJ

AANKOMST .  

DIT  JAAR  MOET  ELKE  SLOEBER  BIJ  HET  AANKOMEN  OP  KAMP  VERKLEED  ZIJN  ALS

TENNISSPELER

 

Haal je leukste tennisoutfit al maar naar boven



V E L E  V R E D I G E  G R O E T E N  V A N  J U L L I E  L E I D I N G

A M B E R ,  C L E K K E ,  J O S S E  &  W O U T

RAKWI
GOES

BOXING!

     TITO'S

 WIELRENNEN

                     Veel liefs, 

                     Trees, Lukas, 

                     Lucas & Noa 

               TOT OP KAMP 



ASPI 'S

WATERPOLO



8. De thuiskomst
Houd de dag van de thuiskomst van je kind zeker facebook in de gaten. 
Wijzigingen in verband met het aankomstuur komen hierop te staan. Vergeet 
zeker de kids-ID en medicijnen niet terug te vragen.

Voor de sloebers en speelclub:
Het kamp van sloebers en speelclub eindigt op 01/08/20. Zij worden opge-
haald op het kampterrein door de ouders op onderstaande uren. 
Sloebers: 14u-14u30
Speelclub: 15u-15u30

Voor de Rakwi’s, Tito’s en Keti’s:
De Rakwi’s, Tito’s en Keti’s komen naar huis op maandag 03/08/20. Zij wor-
den per bubbel met de bus naar huis gebracht. 
Rakwi + Tito: bus vertrekt rond 15u en zal aankomen op het voetbalpleintje in 
de Rigessel omstreeks 17u.
Keti’s: Bus vertrekt rond 16u en zal aankomen op het voetbalpleintje in de 
Rigessel omstreeks 18u. 

Voor Aspi’s:
Zij vertrekken met de bus op woensdag 05/08/20 wanneer alles opgeruimd 
is.

9. Verloop kampdag    
7u45:  Wakker worden bij een zacht muziekje 
  
8u00:   Opstaan 
      
8u15:  Opening 
      
8u30:  Ontbijt       

9u00:  Diensten 
      
9u15:  Activiteit      

12u00:  Tafelmoment en middag, gevolgd door afwas. 

13u00:  Platte rust     

14u00:  Activiteit      

16u00:  4-uurtje natuurlijk      
       
18u30:  Avondmaal en afwas      
      
19u30:  Zangstonden en sluiting    

...         Wassen en pap eten   

10. Inpaklijstje
(printbaar inpaklijstje te vinden op de site)

Ik ga op kamp en ik doe aan … 
    

• Iedereen in themakledij. (maar vergeet je uniform niet voor de ope-
ningen en de sluitingen!)

Ik ga op kamp en ik neem mee …

Om te slapen :
• Mijn allerliefste knuffelbeer
• Mijn warmste pyjama (het kan ‘s nachts koud zijn, een zomerpyjama is 

niet voldoende)
• Een veldbed verplicht voor sloebers en speelclub, ouderen mogen 

slapen op een luchtmatras
• Een goede dikke slaapzak 
• Een heel warm deken want de nachten zijn niet altijd even warm 

Om te wassen:
• Handdoeken en washandjes
• Een bekertje met borstel en tandpasta
• Douchezeep en shampoo
• Gel, haarlak, antirimpel crème en haar-of huid maskertjes

Om te spelen: 
• Schoenen, reserveschoenen, laarzen en watersandalen
• Voldoende kousen
• Ondergoed a volonté  
• Lange broeken, minder lange broeken, korte broeken en zwembroe-

ken 
• Een pet tegen de zon



• T-shirts met mouwen, T-shirts zonder mouwen
• Truien, pulls, pull-overs en debardeurekes
• Regenkledij         

Andere:
• Identiteitskaart
• Minimaal 2 klevers van het ziekenfonds
• Medicatie
• Zonnecrème, Aftersun 
• Zonnebril
• Zakdoeken
• Linnenzak voor de vuile was
• Wasknijpers 
• Zaklamp
• Papier, schrijfgerief en adressen (eventueel op etiket en voor de 

allerkleinsten: voorgeschreven enveloppen en/of etiketten met voorge-
schreven adressen)

• Postzegels en kaartjes zijn op de kampplaats te koop, enveloppen zijn 
gratis te verkrijgen.

• Een beetje zakgeld voor de dagtocht 
• Een rugzakje
• EEN KEUKENHANDDOEK (eentje die niet mee terug naar huis moet)
• Geen plastic zakken gebruiken om aan valiezen te hangen. Dit gaat 

stuk of verloren.

Vergeet niet alle kledij te merken met de (volledige) naam van het kind
  Ook de washandjes en handdoeken !! 
      
Wij gaan op kamp en laten thuis …

• Dure electonicaspullen.
• Gsm is VERBODEN! Je mag hem niet gebruiken op het kampterrein 

en zeker niet opladen.  Het is toch veel romantischer om brieven te 
schrijven, niet? 

Extra’s voor corona ...

• 3 mondmaskers (wegwerp of herbruikbare)
• Voldoende papieren zakdoeken
• 1 busje alcoholgel

De chiro is niet verantwoordelijk in geval van defect of diefstal van 
persoonlijke zaken! 

Er mag dit jaar absoluut geen materiaal uitgeleend worden tussen ver-
schillende bubbels. Elk kind zal zijn eigen spullen moeten bijhouden.

11. Kampregels 
Dagindeling:

Iedereen wordt verwacht zich aan de maatregelen te houden. Elk individu 
heeft hierbij de verantwoordelijkheid om binnen de bubbel te blijven, geen 
materiaal uit te wisselen of niet ziek op kamp te vertrekken.

Kampterrein:

Hou het proper, afval in de vuilnisbak, materiaal in de materiaaltent.
Ook zoals thuis sorteren wij op kamp ons afval.
Niemand verlaat het terrein zonder toestemming en begeleiding van 
leiding.

Tenten:

Niets zomaar laten rondslingeren. 
Wat nat is, hang je te drogen, wat droog is, laat je in je valies en al wat vuil 
en droog is, steek je in je linnenzak.
Afval hoort thuis in de vuilzak. Bij elke tent zal er eentje staan.
Iedereen houdt zijn tent proper want er zal weer tentencontrole zijn op 
onverwachte tijdstippen 
Wie braaf is krijgt zoet wie stout is, krijgt de ...

Grote tent:

In het kamprooster, dat ophangt in de grote tent, wordt bepaald welke 
groep welke avond de tent mag gebruiken voor een activiteit.

Materiaaltent: 

Deze is enkel toegankelijk voor de leiding en de personen die de leiding 
vergezellen.
Al het gebruikte materiaal wordt teruggeplaatst op hun respectievelijke 
plaats.

Uniform:

Elke dag bij de opening en sluiting.
Op een- of tweedaagse.



Muziek en ander lawaai:

Zeker niet 

• tijdens de platte rust
• na het slapen gaan van de sloebers
• enkel de leiding

Roken:

Roken doodt je beste vrienden!

Drugs:

Drugs betekenen het einde van het kamp!

Gemengd op kamp:

Er wordt niet gemengd geslapen behalve sloeber en speelclub
Er wordt niet gemengd gedoucht. 
‘s Nachts respecteren we elkaars nachtrust en ook overdag blijven we uit 
elkaars tent.

Luizen:

Net zoals een school is een bivak een fijne broedplaats is voor luizen, vra-
gen we je kind te checken op luizen en de nodige voorzorgen te nemen. 
Mochten er luizen gesignaleerd worden vlak voor kamp, gelieve dan de 
leiding op de hoogte te stellen.

Covid-19 heeft ons geleerd dat de veiligheid van de kinderen en begeleiders een gedeelde verantwoordelijkheid 
is van ons allemaal. We vragen je uitdrukkelijk om deze BELANGRIJKE CORONA-REGELS te lezen en je er 
ook strikt aan te houden. Meegaan op kamp houdt in dat je expliciet instemt met deze regels. Voor deze 
kampzomer rekenen we meer dan ooit op jouw gezond verstand en jouw rol en verantwoordelijkheid hierin.  

Jouw engagement (als ouder): 

• Stuur je kind niet mee op kamp als het ziek (of mogelijk besmet) is. 
• Voorzie de mogelijkheid om je kind op te halen of te laten ophalen (bij ziekte of bij bevestiging 

positieve test in de bubbel). 
• Ga naar de huisarts indien je kind het kamp moet verlaten en breng ons op de hoogte van de situatie. 
• Breng ons op de hoogte van het resultaat indien er een test werd gedaan. 
• Hou rekening met het advies om je kind te laten deelnemen aan slechts 1 activiteit (1 bubbel) per 

week. 

Ons engagement: 
• We stellen alles in het werk om het kamp te laten verlopen volgens de jeugdwerkregels voor deze 

zomer (ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer). 
 

 

 

Ik behoor (misschien) tot een RISICOGROEP. Moet ik thuisblijven? 
 

NEE, niet per se – als je ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of de huisarts je 
toestemming geven om mee te gaan, hoef je niet thuis te blijven. 
 
Twijfel je of je tot een risicogroep behoort? Vraag het even na bij je huisarts. 
 
Bij aankomst op het kamp moet voor elk lid een getekende risicogroepverklaring overhandigd worden.  
 

 

 
ZIEK vóór het kamp 

Covid-19 andere ziekte 

diagnose voor 19/7 én 
symptoomvrij ten laatste 

vanaf 23/9* 
*voorkamp: diagnose vóór 

16/7 én symptoomvrij vanaf 
20/7 

 
 

diagnose op of na 19/7 of 
niet symptoomvrij op 23/9* 

 
*voorkamp: diagnose op of 
na 16/7 én symptoomvrij 
vanaf 20/7 

 
 

symptomen op 
23/7* 

*voorkamp: 
symptomen op 

20/7 
 
 
 
 

geen symptomen meer 
sinds 23/7* 

*voorkamp: geen 
symptomen meer sinds 

20/7 
 
 
 

Mag ik mee?  JA NEE NEE JA 

  

 

  

12. Corona



 ZIEK OP KAMP = NAAR HUIS ☹☹ 
Zorg er dus voor dat er altijd iemand (uit je thuisomgeving) is die je 

indien nodig snel kan komen halen. 

Op basis van de lijst van symptomen1, zullen we bekijken of er een vermoeden van Covid 
is. 

Vermoeden Covid 
 
 

Geen symptomen Covid 
 
 

- Je gaat in quarantaine (we voorzien een speciale 
tent hiervoor) – mét mondmasker voor 12+ 

- Je wordt zo snel mogelijk opgehaald 
- Je gaat binnen de 24 u naar een arts voor een 

Covid-test en brengt de leiding zo snel mogelijk op 
de hoogte van het resultaat 

We gaan eerst na of 
bepaalde oorzaken zoals 
allergie, zonnebrand... 
oorzaak kunnen zijn van 
ziekte. 
 
Ben je duidelijk ziek dan 
moet je helaas naar huis. 
 
Raadpleeg thuis meteen een 
huisarts en breng de leiding 
op de hoogte van de 
diagnose 

Positieve test 
 
 

Negatieve test 
 
 

 

Je mag gedurende min.7 
dagen nergens aan 
deelnemen en moet min. 
3 dagen symptoomvrij 
zijn om opnieuw te 
kunnen deelnemen aan 
een soort van aanbod. 
 
De hele bubbel waar je 
in zat, gaat naar huis, 
laat een test afnemen en 
start de vastgelegde 
termijn (min. 7 dagen) 
voor thuisisolatie. 

De bubbel kan gewoon 
verderdoen met 
activiteit/kamp, de locatie 
mag opnieuw verlaten 
worden, contact met 
externen blijft vermeden 
maar kan waar nodig.  
 
De zieke deelnemer kan 
niet terugkeren. 

De bubbel kan gewoon 
verder doen met 
activiteit/kamp, de locatie 
mag opnieuw verlaten 
worden, contact met externen 
blijft vermeden maar kan 
waar nodig. De zieke 
deelnemer kan niet 
terugkeren. 

 

 

  

 
1 Hoofdsymptomen: ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reukverlies, smaakverlies, koorts; andere 
symptomen: keelpijn, spierpijn, oververmoeidheid, niezen (geen allergie), waterige diarree, hoofdpijn, 
lopende/verstopte neus. 1 hoofdsymptoom of 2 andere symptomen zonder verklaring = naar huis 
(https://ambrassade.be/files/attachments/.3056/symptomen.pdf) 

 

RISICOGROEPVERKLARING HOUFFALIZE 2020 

 

 

Naam lid: 

Groep: 

 

Datum: 

Naam ouder/vertegenwoordiger: 

 

Handtekening: 

 

 

Naam lid: 

Groep: 

 

Datum: 

Naam ouder/vertegenwoordiger: 

 

Handtekening: 

 




