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Voorwoord 
 
Uiteraard ben jij iemand die, van zodra je het woord ‘bivak’ hoort, een gat 
in de lucht springt en onmiddellijk gaat inpakken. Daarom hebben wij 
speciaal voor jou dit boekje gemaakt. 
 
De meeste onder jullie weten allemaal wat het kamp inhoudt, maar voor 
die enkelen die voor de eerste keer meegaan, is hier een samenvatting. 
 
Het Chirokamp is een heus avontuur. Tien dagen lang amuseren jullie je 
met allerlei fantastische spelletjes, tochten, deugnieterij en zo veel meer. 
Kortom, het wordt ongelooflijk tof en als jij erbij bent, wordt het nog veel 
toffer! 
 
In dit boekje staan een heleboel praktische zaken, alsook belangrijke data 
en we zouden jullie dan ook willen vragen om deze grondig na te lezen. 
 
Sommigen onder ons, waaronder de Pimpels en Rakwi’s, gaan al 
carpoolend naar de kampplaats. Onze eigenste Tito’s, Keti’s en Aspi’s 
smeren hun benen best stevig in, want zij zullen met de fiets vertrekken. 
Onze Speelclubbers vertrekken drie dagen later op kamp met de auto. 
 
We hebben het al gezegd, maar hier nog eens: het kamp zit boordevol 
geweldige activiteiten! Spelletjes, dagtochten, een heuse leidingswissel 
binnen de bubbels en toneeltjes, behoren allemaal tot het oeuvre. Als 
kers op de taart is er een spetterende laatste avond met knallend 
kampvuur. Gezellig, toch?! 
 
Wil je nog meer weten, lees dan het boekje helemaal door. Moest je 
hierna nog met vragen zitten, mag je altijd iemand van de leiding 
contacteren. 
 
Veel lees- en aftelplezier! 
De leiding van jullie favoriete Chiro! 
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Corona 
 
Net iets vroeger dan vorig jaar kunnen we met plezier aankondigen dat 
we dit jaar op Chirokamp kunnen vertrekken in de zomer. Hieronder 
vinden jullie de belangrijkste regels en richtlijnen die in de zomerregels 
vermeld staan en dus geldig zijn op ons Chirokamp. 
 
1. Zieke leden en leiding blijven thuis 
 
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 samenwoont met een besmet persoon kan niet deelnemen 
tijdens de opgelegde quarantaine- en isolatieperiode 

- Leden en leiding uit de risicogroep kunnen deelnemen als hun 
ziekte door medicatie onder controle is en als ouders het veilig 
inschatten om hun kind mee te sturen. Ook de toestemming van de 
huisarts is aangeraden.  
 

2. Contactbubbels  
 
We delen ons Chirokamp op in 2 bubbels van maximaal 100 deelnemers, 
exclusief begeleiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, 
geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo 
weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte 
moment en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien 
voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. 
Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We geven elke 
bubbel een kleur zodat het in één oogopslag duidelijk is wie tot welke 
bubbel hoort en welk materiaal van wie is.  
 
De exacte bubbelverdeling volgt als we meer duidelijkheid hebben over 
het aantal inschrijvingen. Dit zullen we jullie dan laten weten via mail, 
met eventueel nog extra informatie. 
 
Opgelet: het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel 
terechtkomen omdat ze bij hun leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze 
zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen 
hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en 
tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten. 
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3. Extra hygiëne maatregelen 
 
We voorzien extra hygiënemaatregelen en hebben zelf extra materiaal 
aangekocht: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, 
handschoenen… we vragen wel om voor je kind volgende zaken mee te 
geven: 

- Mondmaskers en papieren zakdoeken (zie: wat neem ik mee?) 
- Eventueel handgel 
- Extra warme kleren 

 
4. Praktische info 
 
Experts raden aan om na het kamp niet direct in contact te komen met 
andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook 
wisselen tussen jeugdactiviteiten binnen dezelfde week wordt afgeraden. 
 
Ook op kamp is contacttracing zeer belangrijk. Daarom zal er ook dit jaar 
een contactlogboek bijgehouden worden. In dit contactlogboek houden 
we bij wie in welke bubbel zit en welke voorzorgsmaatregelen er precies 
genomen worden om contact tussen bubbels te vermijden. We houden dit 
logboek bij tot minstens 1 maand na het kamp.  
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Chief Tui is de vader van Moana en de leider van het eiland 
Motunui. Hij is rechttoe rechtaan, sociaal en wordt 
gerespecteerd door de bevolking. Hij vreest dat zijn dochter 
haar verantwoordelijkheid niet beseft en wil haar klaarstomen 
als toekomstige leider. Zijn vrouw Sina is net zo speels en 
koppig als hun dochter. Ze begrijpt de aantrekkingskracht van 
de oceaan, maar wil Moana beschermen tegen het gevaar 
voorbij het rif. 

Te Fiti is de godin van de natuur en het leven. Door haar en haar 
krachtige hart bruist het over heel de wereld van leven. Het is dan 
ook super belangrijk dat ze haar rol kan blijven vervullen. Want 
wanneer dit niet meer het geval zal zijn, zal er een er duisternis 
vallen over de hele wereld. Maar dat zal wel niet gebeuren... of toch? 

Het kampthema: Moana 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

  

Centraal staat Moana een zestienjarige, avontuurlijke en koppige meid 
die op zoek gaat naar zichzelf. Haar vader wil dat ze hem opvolgt als 
leider van het eiland, maar zelf voelt ze zich meer aangetrokken tot 
de zee. Ze hijst de zijlen en vertrekt stiekem met een boot op haar 
spannende reis. 

Maui is een sterke, charismatische en zelfverzekerde halfgod 
die een magische vishaak heeft waardoor hij in allerlei dieren 
kan veranderen. Zijn hele lichaam staat vol met tattoos die 
verwijzen naar de heldendaden die hij vroeger heeft verricht. 
Moana ontmoet hem tijdens haar reis en ze beleven samen 
vele avonturen. 

Gramma Tala is de beste vriend van Moana. Net als haar kleindochter 
heeft ze een bijzondere band met de oceaan. In haar ziel voelt ze wat 
de oceaan in petto heeft voor Moana, maar ze zal de legendarische 
geheimen van haar voorouders niet onthullen voor de tijd rijp is. 



 6 

Kleurplaat 
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Woordzoeker  
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Agenda 

Donderdag 1 juli 
Uur wordt nog meegedeeld 

 
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken met de fiets naar de kampplaats. 
Het uur en andere aanvullende informatie wordt nog door de leiding van 
elke groep meegedeeld. Vergeet zeker niet je ID, fluovestje en goed 
humeur mee te nemen! Voorzie ook een goed gevulde brooddoos, 
voldoende water, zonnecrème en een helm/petje/hoedje. 
 
Let op: ga zeker op tijd langs de fietsenmaker zodat je fiets zeker in 
orde is voor kamp. Maak een afspraak of ga al begin juni zodat je fiets 
zeker op tijd klaar is om je tot aan de kampplaats te rijden! 
 

15u00 en 15u45 
 
Door de smalle toegangsweg zullen we de aankomst van de Pimpels en 
Rakwi’s opsplitsen. De Pimpels worden om 15u00 op de kampplaats 
verwacht. De Rakwi’s worden pas om 15u45 verwacht. Indien er 
broers/zussen in deze 2 groepen zitten, vragen we om de kinderen 
samen met de jongste groep af te zetten.  

Om de aankomst vlot te laten verlopen, kom je op het afgesproken uur 
de parking van de kampplaats opgereden en krijgen jullie een 
parkeerplaats van de leiding toegewezen. Jullie mogen buiten, aan de 

Zondag 27 juni 
Tussen 19 en 21 uur 

 
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s zetten hun bagage af aan de Chirolokalen. Om 
dit op een veilige manier te doen verlopen, vragen wij jullie om 
maximaal met 2 personen per gezin te komen en een mondmasker te 
dragen. Jullie kunnen binnen via de poort, waar jullie in aangeduide 
vakken aanschuiven. De leiding zal de valiezen markeren en de gele 
klevertjes verzamelen. Nadien kunnen jullie via de voordeur naar 
buiten. 
 
De andere groepen nemen hun bagage zelf mee met de auto naar de 
kampplaats.  
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auto, afscheid nemen van jullie kapoen(en) maar als jullie uitstappen is 
een mondmasker verplicht. Leiding zal naar jullie toekomen om de 
bagage, Kids-ID, eventuele medicatie en gele klever aan te nemen en 
jullie kind(eren) naar hun speelveld te begeleiden. 

Jullie mogen pas vertrekken van zodra de leiding jullie een teken geeft. 
Dat is om opstoppingen te voorkomen. We vragen jullie om in de wagen 
te wachten en niet met andere ouders samen te komen.  

 

Zondag 4 juli 
14u30 

 
De Speelclubbers worden afgezet op de kampplaats. Gelieve dit uur te 
respecteren en niet te vroeg te komen. 

Om de aankomst vlot te laten verlopen, kom je op het afgesproken uur 
de parking van de kampplaats opgereden en krijgen jullie een 
parkeerplaats van de leiding toegewezen. Jullie mogen buiten, aan de 
auto, afscheid nemen van jullie kapoen(en) maar als jullie uitstappen is 
een mondmasker verplicht. Leiding zal naar jullie toekomen om de 
bagage, Kids-ID, eventuele medicatie en gele klever aan te nemen en 
jullie kind(eren) naar hun speelveld te begeleiden. 

Omdat onze kampplaats op het einde van een smal veldweggetje is, 
mogen jullie pas vertrekken van zodra de leiding jullie een teken geeft. 
Dat is om opstoppingen te voorkomen. We vragen jullie om in de wagen 
te wachten en niet met andere ouders samen te komen. 
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Zondag 11 juli 
10u00 – 10u30 – 11u00 

 

Door de smalle toegangsweg worden de uren opgesplitst om het 
vertrek vlot te laten verlopen: 

- De Speelclubbers worden om  10 uur op de kampplaats opgehaald  
- De Pimpels worden om 10u30 op de kampplaats opgehaald  
- De Rakwi’s worden om 11u00 op de kampplaats opgehaald 

Belangrijk! 

- Broers/zussen mogen samen gehaald worden, maar dan vragen 
we jullie om hen op te halen op het uur dat normaal het jongste 
kind wordt opgehaald 

- Je mag buiten wachten, aan je auto, maar dan is een mondmasker 
verplicht. Gelieve niet met andere ouders samen te komen. 

- Leiding zal ook dan de bagage, Kids-ID en gele klever 
overhandigen 

De Tito’s, Keti’s en Aspi’s keren terug zoals zij vertrokken zijn: met de 
fiets! 

Tussen 17u00 en 19u00 
 
De overgebleven bagage en de verloren voorwerpen kunnen worden 
opgehaald aan de lokalen. Door de corona-maatregelen zullen de ijsjes 
spijtig genoeg ook dit jaar niet doorgaan. 

Hierdoor worden enkel de Tito’s, Keti’s en Aspi’s verwacht om hun 
bagage te komen ophalen. Je mag dan met max. 2 personen en 
mondmasker aanschuiven via de poort. De leiding zal de bagage en gele 
klever overhandigen. Daarna kan je de Chiro verlaten via de voordeur. 

Wat betreft de verloren voorwerpen: we zullen enkele dagen na het 
kamp foto’s via mail, website en facebook verspreiden zodat ze veilig 
naar de juiste eigenaar kunnen. Vergeet dus zeker niet over je naam in 
te schrijven!  
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Dagindeling 
 

08u00 – 08u30 
 

Opstaan – Wassen – Tandenpoetsen  

 
 

08u30 – 09u30  
 

Opening – Ontbijt – Afwas  
 
 

09u30 – 12u30 
 

Activiteit 

12u30 – 14u00 
 

Middagmaal – Afwas – Platte rust 
 

14u00 – 18u00 
 

Activiteit – Vieruurtje  
 

18u00 – 19u00 
 

Avondmaal – Afwas 
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19u00 – Bedtijd  
 

Activiteit 
 

Bedtijd: 
Speelclub 19u45 wassen – 20u15 slapen 
Pimpels  20u15 wassen – 20u45 slapen 
Rakwi’s   21u00 wassen – 21u30 slapen 
Tito’s      22u00 wassen – 22u30 slapen 
Keti’s      22u30 wassen – 23u00 slapen 
Aspi’s     22u30 wassen – 23u00 slapen 
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Wat neem ik mee? 
 
Let op! Zorg ervoor dat je voor elk kind apart een valies maakt. Het is niet 
mogelijk spullen te delen wanneer kinderen niet in dezelfde bubbel zitten. 
Bovendien is het extra belangrijk dat op elk kledingstuk een naam staat. 
We willen verloren voorwerpen zoveel mogelijk vermijden. 
 
Slaapgerief 

ü Luchtmatras of matje. We raden jullie sterk aan om matjes mee te nemen 
i.p.v. luchtmatrassen aangezien er elk jaar veel sneuvelen op kamp. Indien je 
toch een luchtmatras meeneemt, controleer deze dan eerst goed en neem 
zeker een extra matje mee! 
Let op! Dit jaar zijn er bedden voor de Speelclub en Pimpels 
voorzien. Breng een eigen hoeslaken, slaapzak, kussen en 
kussensloop mee! Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s slapen in tenten. 
Zij hebben dus wel een matje/luchtmatras nodig. 
Let op! Er worden geen veldbedden meegenomen! 

ü Slaapzak, hoofdkussen en eventueel een extra dekentje 
ü Een extra slaapzak voor bedplassers 
ü Nachtkledij 
ü (elektrische) pomp 
ü Eventueel een extra dopje of plakmateriaal voor je luchtmatras 

 

Wasgerief  

ü Tandenborstel en tandpasta  
ü Shampoo en douchegel 
ü Handdoeken en washandjes  
ü Wasspelden met je naam erop  
ü Borstel en/of kam  
ü Voldoende papieren zakdoeken 

Let op! Vergeet niet de naam ook op het 
wasgerief te schrijven! 
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Kledij 

Let op! Vergeet niet de naam in de kleren te schrijven! 

ü Speel-, regen-, zon- en warme kledij 
ü Een regenjas 
ü Zwempak, badmuts en eventueel een strandhanddoek 
ü Voldoende ondergoed en kousen 
ü Wandel-, sport- en stevige schoenen (meer dan 1 paar) 
ü Rubberen laarzen 
ü Voldoende mondmaskers 

o Rakwi’s: minstens 2 
o Tito’s, Keti’s en Aspi’s: minstens 6 

Allerlei  

ü 2 keukenhanddoeken. Let op! Neem niet de allermooiste mee en 
schrijf hier je naam in, want deze gaan vaak verloren 

ü Linnenzak voor je vuile was 
ü Zonnecrème 
ü Petje of hoedje 
ü Zaklamp en extra batterijen 
ü Rugzak en drinkbus. Let op! Zorg dat je drinkbus groot genoeg is en 

dat deze een afsluitbare dop heeft 
ü Schrijfgerief, briefpapier, postzegels en briefomslagen. Als je brieven 

wil schrijven naar je kapoen(en), stuur je deze best apart een brief. De post 
wordt op kamp verdeeld over de bubbels. Bovendien is er niet meer elke dag 
postverdeling, wacht dus niet te lang met het verzenden van je brieven! 
Tip! Voorzie je briefomslagen thuis al van een postzegel en het juist 
adres. 

ü Stripverhalen, boeken, tijdschriften… voor tijdens de platte rust 
ü Een grote lege zak, want op het einde van het kamp krijg je niet 

meer alles netjes in je valies gepropt. Let op! Neem geen vuilniszak! 
ü Verkleedkleren in thema. Let op! Je dient hiervoor zeker geen 

verkleedkleren aan te kopen. Kijk eens wat je thuis hebt en wees 
creatief! 
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Extra materiaal per groep 
 
De leiding zal per groep nog contact met je opnemen indien er nog extra 
materiaal moet worden meegenomen. 
 
Tweedaagse 
 
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan op tweedaagse. Hiervoor hebben ze 
volgende zaken nodig: 

ü Een grote (trek)rugzak minstens 50L 

ü Een tent per twee à drie personen. Onderling af te spreken  

ü Een gasvuurtje, een gamel en bestek 

ü Eventueel beetje zakgeld – max. 10€ 

ü Eventueel een klein, licht slaapmatje (Zo kan je grote luchtmatras 
op de kampplaats blijven) 

Wat neem ik niet mee? 
ü Gsm 

 
ü Computerspelletjes 

 
ü Radio, mp3-spelers, iPod of andere duren dingen die kwijt kunnen 

 
ü Snoep, alcohol, drugs en sigaretten  
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Regels en afspraken 
ü Respecteer de hygiëne maatregelen 

ü Blijf in je eigen bubbel en kom niet in contact met leden van de 
andere bubbels, dit geldt ook voor broers en zussen! 

ü De activiteiten zijn er voor iedereen. Dat wil zeggen dat je altijd 
deelneemt, behalve als je om medische redenen niet mag.  

ü Je verlaat de kampplaats niet zonder toestemming van de leiding.  

ü We letten erop dat de leef-, speel- en slaapruimtes proper blijven.  

ü De uren van het slapengaan en opstaan worden gerespecteerd.  

ü ‘s Avonds laat en ’s nachts is het steeds muisstil, want iedereen kan 
zijn nachtrust goed gebruiken.  

ü Breng geen snoep, koeken, chips of drank mee. Tussendoortjes zijn 
ruimschoots voorzien. Deze zaken kunnen dan ook in beslag 
genomen worden door de leiding. 

ü Alcoholische dranken, sigaretten of andere drugs zijn uiteraard 
volledig uit den boze.  

ü Neem niet te veel zakgeld mee. De groepskassen zullen eventuele 
extra kosten zoveel mogelijk voor hun rekening nemen.   
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Kampprijs  
Ook dit jaar hebben we weer ons best gedaan om de kampprijs zo laag 
mogelijk te houden. 

Speelclub               €100  

Pimpels, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s     €150 

We kunnen helaas geen uitzondering maken voor leden die minder dan 
10 dagen meegaan op kamp. 

Dit bedrag stort je op volgend rekeningnummer: BE40 0012 3718 3163  
 
Wanneer je het bedrag gestort hebt, kan er niet worden teruggestort 
indien je kind toch niet mee op kamp zou willen/kunnen gaan.  

Op naam van: “Begeleidingsgroep Chiro Holsbeek-Dorp” 

Vergeet zeker de naam van je kind(eren) en de groep niet te vermelden 
bij de opmerkingen. 

Gelieve deze betaling uit te voeren voor 10 juni. Wegens praktische 
redenen blijft volgende regel gelden, als je na 10 juni betaalt, zal je 20€ 
extra moeten betalen. Alvast bedankt. 

Wij willen natuurlijk dat er zo veel mogelijk kinderen mee op kamp 
kunnen. Mocht de prijs van het kamp een probleem zijn en een reden om 
uw kind niet te laten komen kan u ons altijd contacteren. Zo kunnen we 
samen zoeken naar een oplossing om uw kind toch mee op kamp te laten 
komen. 
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Inschrijven 
Om een beeld te krijgen van het aantal leden dat meekomen op het 
onvergetelijk kamp vragen we om het medische fiche zo snel mogelijk in 
te vullen. De deadline hiervoor is 31 mei. Zo kunnen wij beginnen met de 
bubbels in te delen en de laatste rechte lijn naar kamp in te zetten. De 
deadline voor de betalingen blijft op 10 juni. 

Let op! De inschrijving is pas volledig als je volgende stappen hebt 
uitgevoerd: 

ü De medische fiche online invullen voor elk kind, de link naar het 
online formulier is hieronder, op de site én via mail te vinden. Mocht 
u een probleem ondervinden met de online medische fiche, aarzel 
dan niet om ons te contacteren. Deadline 31 mei. 

  Link naar medische fiche: https://forms.gle/amDDtZcq6tbX91P26 

 

ü Het gepaste bedrag overschrijven (zie kampprijs). Deadline 10 juni. 
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Iedereen-mee-op-wat? Het project ‘Iedereen Mee Op Kamp’ is er van 
overtuigd dat iedereen een fantastisch chirokamp verdient, ook zij die om 
een of andere reden de weg naar de chiro (nog) niet gevonden hebben. 
Met dit project willen we kinderen en jongeren in een kwetsbare situaties 
meenemen op kamp en hen een zalige kampervaring bezorgen. Lid 
worden van de Chiro kan voor sommigen wat drempels met zich 
meebrengen. Toch willen we iedereen de kans geven om mee te genieten 
van enkele zorgeloze dagen vol spel, vriendschap en plezier. 

Hoe? We willen met dit project extra leden naast onze eigen leden 
meenemen op kamp. Hiervoor werken we reeds samen met enkele 
(sociale) organisaties om kinderen die het moeilijker hebben te bereiken. 
Moesten jullie zelf iemand kennen die graag mee op kamp gaat, maar 
voor wie het niet zo evident is, laat ons dan gerust iets weten via mail of 
spreek ons aan na een zondag! 

  

Sinds dit jaar doet Chiro 
Holsbeek-Dorp mee aan het      
project ‘Iedereen Mee Op Kamp’ 
van Chirojeugd Vlaanderen! 
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Adres  
‘T Heuvelken 
Heuvelken 15 

3980 Tessenderlo 
 

 
 

Contact 
We proberen jullie elk dag via Facebook of Instagram een leuke update 
te geven zodat jullie op de hoogte blijven tijdens het kamp. Bij dringende 
vragen of problemen kunnen jullie ons altijd telefonisch bereiken: 
 

- Ime: +32 493 10 74 58 
- Lode: +32 471 61 07 74 
- Senne: +32 471 57 36 88 

 
Hopelijk tot op kamp en nog veel speelse Chirogroeten! 
 
De leiding van Chiro Holsbeek-Dorp 
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