CHIRO
KAMP 2021
28 july - 03 august
07 august

FESTIVAL LINE - UP

Corona
Dit jaar zullen we het kamp beginnen met 3 bubbels:
• Bubbel 1: sloebers, speelclub en rakwi’s
• Bubbel 2: tito’s, keti’s en aspi’s
• Bubbel 3: kookploeg
Elke bubbel telt max. 100 leden, leiding niet meegeteld. Vanaf 30 juli zullen
we overgaan naar één grote bubbel van max. 200 leden, leiding ook niet
meegeteld. Indien strengere maatregelen worden opgelegd door de overheid
of wegens bepaalde omstandigheden zullen de bubbels niet vergoot
worden. De 3 bubbels zullen dan behouden blijven. Binnen een bubbel
verloopt spelen, slapen en eten normaal en zijn mondmasker en 1,5 m
afstand niet nodig. Contact met andere bubbels en externen gebeurt steeds
met mondmasker en 1,5 m afstand. Doorheen het kamp zal ten allen tijden
contact met externen en andere bubbels zoveel mogelijk beperkt worden.

1. Inschrijvingen
Je bent ingeschreven als...
1. Je online bent ingeschreven via de site: www.chirowezemaal.be
2. Het kampgeld gestort is op rekeningnummer:
BE24 7344 0713 1338
met vermelding van naam en groep.
3. Deadline was 30/06/2021. Nog niet betaald? Breng het dan snel in orde!
Tarieven: € €110 voor de Sloebers, € 165 voor al de rest.
Voor dit bedrag krijg je elke dag meerdere lekkere maaltijden voorgeschoteld
door onze fantastische kookploeg en alle nodige sanitaire-/andere
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 woensdag 28/07/2021. 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.
Bubbel 1: Sloebers, Speelclub en Rakwi’s		
Bubbel 2: Tito’s					

14u – 16u
16u – 17u

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

3. Het kampadres
Dit jaar maken we de streek in en rond Hamont Achel onveilig:
KAMPADRES:
Wagerdijk
3930 Hamont-Achel
POST:
Familie Boonen
Chiro Wezemaal
Tav Naam + Groep
Buitenheide 10
3930 Hamont-Achel
Op dit adres kunnen jullie ouders, grootouders, tantes, nonkels en lieven jullie
schrijven hoe hard ze jullie wel missen. (Snoep opsturen mag echter NIET!)

4. De kookploeg
Wie maakt er dit jaar onze overheerlijke maaltijden van ‘s morgensvroeg tot ‘s
avonds laat:
Linde
Anneke en Simon
Sofie en Gunther
Dries
Steven en Lies
Jos
Katrien
Michele
Marie
Julie
Nele
Els
Elise
Emma
Nancy
Hanne
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 (Yente Lodewijks 0472 59 35 25 en Mirthe
Debruyne 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
volgen. Er worden geen onverwachte externen
toegelaten om zo de veiligheid van iedereen te
bewaren.
Ook de camion in- en uitladen wordt door deze
besloten groep gedaan. Deze zullen verdere
informatie ontvangen.

7. Keti’s en Aspi’s
Zij gaan met de fiets op kamp. Waar en wanneer jullie vertrekken en wat
jullie nodig hebben wordt nog meegedeeld door jullie fantastische leiding.
Een ding staat vast: Aspi’s worden ten laatste maandagmiddag op de
kampplaats verwacht en de Keti’s woensdag om 14u. Hun bagage moet
zaterdagnamiddag 24 juli vanaf 15u op de Chiroterreinen in de vrachtwagen
worden geladen.
! Opgelet !
Zorg dat je stalen ros aan de technische vereisten voldoet, zijnde:
•
•
•
•
•
•
•

Een werkend voor- en achterlicht
Uitstekende, gesmeerde en werkende remmen
Voldoende reflectoren
Een pomp
Een luide bel of in volksmond claxon
Een strakke en gesmeerde ketting doet wonderen
Fietszakken zijn ook een niet te missen accessoire

Wij zorgen voor de reflecterende vestjes.

8. Thema info
Het kampthema dit jaar is: FESTIVAL. Elke groep verkleedt zich als een
festivalganger op een specifiek festival. Hieronder vind je een omschrijving
per groep.

Sloebers

WE CAN DANCE FESTIVAL
SLOEBERS

chirokamp 2021
thema: festivals
28 juli - 3 augustus

Speelclub
Tomorrowland: speelclub-edition
Sprookjes
Line-up: Lucky Lucas Ø AmBi-bambi Ø Z-Master Ø Mother trees Ø ZWIJNSTIJN

#RIPAvicii
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Tito’s

TITO MEETING

https://www.dafont.com/forum/attach/orig/8/4/845768.png
http://www.rocktribune.be/sites/default/files/styles/article_image_full_node/public/field/image/GMM2012_Skull(LR).png

Keti’s

BIVAK: HAN-SUR-LESSE

REGGEA KETI'S
LOVE THE LIFE YOU LIVE
& LIVE THE LIFE YOU
LOVE

Peace out
Fox, Noa en Mirthe

Aspi’s

aspiranten '20-'21

9. 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.
De sloebers komen op dinsdag 03/08 met de bus naar huis. Ze vertrekken
om 14u op het kampterrein en zijn rond 16u30 in Wezemaal. De andere
groepen (behalve de aspi’s) worden door de ouders opgehaald op het
kampterrein op zaterdag 07/08;
Speelclub en Rakwi’s
Tito’s en Keti’s 		

tussen 15u en 16u
tussen 16u en 17u

Als je kinderen hebt ik beide groepen dan mag je deze samen ophalen in het
laatste tijdsslot.
De aspi’s breken het kamp mee af en zijn, samen met de leiding, terug op
09/08.

10. 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

11. 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
openingen 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
zwembroeken
• 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
voorgeschreven 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 ...
•
•

Genoeg mondmaskers, voor onder andere daguitstap
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 verschillende bubbels. Elk kind zal zijn eigen spullen moeten bijhouden.

12. 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,
vragen 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.

12. Corona
JEUGDWERKZOMER
2021

WAT M O E T E E N K I N D O F J O N G E R E
W E T E N WA N N E E R D I E N A A R E E N
J E U G D A C T I V I T E I T G A AT I N D E Z O M E R ?
Met jeugdactiviteit bedoelen we georganiseerde activiteit van een
jeugdorganisatie zoals een kamp, vakantiekamp, speelplein, jeugdhuis,…
Hier vatten we de zomerregels even samen voor begeleiding en ouders.
M AG I K GA A N ?
je ziek bent
(min. 3 dagen
terugtellen)

Je mag meegaan
of meedoen tenzij:

je tot een risicogroep
hoort en je ouders
of dokter geen
toestemming geven

WAT I S E R A N D E RS D E Z E ZO M E R?

Kampen en activiteiten worden opgedeeld
in bubbels van 100/200 personen
excl. begeleiding.
Binnen deze bubbels kunnen jullie samen eten, spelen, slapen…

100
200

Je telt als begeleider niet mee in
het max. aantal van 100/200 in de bubbel.
Je telt niet mee voor het max. aantal, je bubbel kan
dus incl. begeleiding uit meer dan 100-juli/200-augustus
personen bestaan. Je hoort echter wél bij de bubbel voor alle
regels. Zo houd je afstand tot iedereen die niet in je bubbel zit.
Bijvoorbeeld: je mag met je medebegeleiding uit andere bubbels
‘s avonds vergaderen of een activiteit doen maar dan houden
jullie afstand (en/of gebruiken mondmaskers) tussen de begeleiding van andere bubbels.

Geen contact tussen bubbels
en met externen.
Met alle mensen die geen deel uitmaken van je bubbel,
moet je anderhalve meter afstand houden of een
mondmasker dragen indien dit niet kan (+12).

I S H E T W E L V E I L I G?

De begeleiding zorgt er voor dat alles en
iedereen proper blijft. Je zal zelf moeten
letten op handjes wassen, hoesten/niezen
in je elleboog.

Samen verluchten en poetsen we de
tenten en gebouwen extra veel dit jaar.

De uitgebreide jeugdwerkregels kan je vinden op:

WWW.AMBRASSADE.BE/JEUGDWERKZOMER
Op zoek naar informatie op maat van jongeren?

WWW.WATWAT.BE/ZOMER2021
Info en ondersteuning voor lokale besturen:

WWW.BATALJONG.BE/ZOMERAANBODJEUGD

Er zijn meer rustmomenten zodat je minder
gemakkelijk ziek wordt.

Ons engagement:
• We stellen alles in het werk om het kamp te laten verlopen volgens de jeugdwerkregels voor deze zomer (meer
informatie over de Zomerregels 2021 is te vinden op ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer).

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

Jouw engagement (als ouder):

Wie mag mee op kamp?

• Stuur je kind niet mee op kamp als het ziek (of mogelijk besmet) is.
In principe
mag iedereen
mee om
op je
kamp,
maar
er zijn
uitzonderingen:
• Voorzie
de mogelijkheid
kind op
te halen
of tedrie
laten
ophalen tijdens het kamp (bij ziekte of bij bevestiging

•
•

positieve test in de bubbel).

•WieGa
naar de huisarts indien
kind
het kamp
moet
verlaten
en breng
ons de
op de
hoogte
situatie.
ziektesymptomen
heeftjeof
gehad
heeft
in de
drie dagen
voor
start
van van
het de
kamp
mag niet mee.
• Breng ons op de hoogte van het resultaat indien er een test werd gedaan.
Wie
besmet
is
met
COVID-19
of
samenwoont
met
een
besmet
persoon
kan
niet
deelnemen
• Hou rekening met het advies om je kind te laten deelnemen aan slechts 1 activiteit (1 bubbel) per week.tijdens de opgelegde
quarantaineperiode.

•Ons Wie
in contact kwam met een besmet persoon volgt altijd de quarantainemaatregelen. Moet je in isolatie, dan kan je niet
engagement:
huidige
quarantainemaatregelen
kan jevolgens
steedsdeterugvinden
op de
website
van (meer
de overheid (info•deelnemen.
We stellenDe
alles
in het werk
om het kamp te laten verlopen
jeugdwerkregels
voor
deze zomer
coronavirus.be/nl).
informatie over de Zomerregels 2021 is te vinden op ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer).

Deelnemers die behoren tot een risicogroep kunnen deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouders. Iets verder vinden
jullie een verklaring die aan het begin van het kamp voor ieder lid moet afgegeven worden aan de leiding.
De Veiligheid van de kinderen en begeleiders is een gedeelde verantwoordelijkheid is van ons allemaal. We vragen
je uitdrukkelijk om deze BELANGRIJKE CORONA-REGELS te lezen en je er strikt aan te houden. Meegaan op
kamp houdt in dat je instemt met deze regels. Voor deze kampzomer rekenen we opnieuw meer dan ooit ook op
Wat als je terugkomt van op reis?
jullie gezond verstand en jullie rol en verantwoordelijkheid hierin.
Het is belangrijk dat iedereen de maatregelen volgt die door de overheid worden opgelegd of aanbevolen. Welke dat zijn,
Wie
mag meeAlle
op kamp?
hangen af van de kleurcodes en durven wel eens
wisselen.
informatie over reizen, kleurcodes, maatregelen... vind je op de
website van de overheid (info-coronavirus.be/nl). Het is belangrijk dat de opgelegde quarantaineperiode en/of eventuele testing
gerespecteerd wordt voor je naar het kamp komt. Hierbij vertrouwen wij op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid.
In principe mag iedereen mee op kamp, maar er zijn drie uitzonderingen:

•
•

Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft in de drie dagen voor de start van het kamp mag niet mee.

•

Wie in contact kwam met een besmet persoon volgt altijd de quarantainemaatregelen. Moet je in isolatie, dan kan je niet
deelnemen. De huidige quarantainemaatregelen kan je steeds terugvinden op de website van de overheid (infocoronavirus.be/nl).

Wie besmet is met COVID-19 of samenwoont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde
quarantaineperiode.

Deelnemers die behoren tot een risicogroep kunnen deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouders. Iets verder vinden
jullie een verklaring die aan het begin van het kamp voor ieder lid moet afgegeven worden aan de leiding.

Wat als je terugkomt van op reis?

Het is belangrijk dat iedereen de maatregelen volgt die door de overheid worden opgelegd of aanbevolen. Welke dat zijn,
hangen af van de kleurcodes en durven wel eens wisselen. Alle informatie over reizen, kleurcodes, maatregelen... vind je op de
website van de overheid (info-coronavirus.be/nl). Het is belangrijk dat de opgelegde quarantaineperiode en/of eventuele testing
gerespecteerd wordt voor je naar het kamp komt. Hierbij vertrouwen wij op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid.

Ziek op kamp

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 symptomen, zullen we bekijken of er een vermoeden van Covid is.
Hoofdsymptomen: ernstige hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, reukverlies, smaakverlies; andere symptomen: koorts, spierpijn,
vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val. 1 hoofdsymptoom of 2
andere symptomen zonder verklaring of verergering van chronische respiratoire = naar huis
(https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2020-06/symptomen.pdf)

Indien u nog met vragen zit aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar info@chirowezemaal.be. Wij dienen u graag van antwoord!

RISICOGROEPVERKLARING HAN-SUR-LESSE 2021
Onderstaande verklaring dient worden afgegeven bij aanvang van het kamp.

Naam lid:
Groep:
Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?
Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina.
(https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/bijlagen)
○ JA

○ NEE

Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod?
○ JA

○ NEE

Datum:
Naam ouder/vertegenwoordiger:
Handtekening:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam lid:
Groep:
Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?
Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina.
(https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/bijlagen)
○ JA

○ NEE

Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod?
○ JA

○ NEE

Datum:
Naam ouder/vertegenwoordiger:
Handtekening:

