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De veebee heeft gezee… 

Beste Leden, Leiders en ouders, 

Het chirojaar is alweer voor een groot stuk voorbij. En wat voor een 

jaar….. de welgekende omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat heel 

de chirowerking sinds halweg maart op “hold” staat.  

Daardoor hebben alle activiteiten stilgelegen en hebben verschillende 

festiviteiten niet door kunnen gaan. Denk maar aan de afgelastingen van 

de Wijndegustatie en Aspirock. Spijtig genoeg is de energie die hierin 

gestoken werd grotendeels verloren. Enige troost kunnen we halen uit de 

wetenschap dat we niet alleen staan met de ongemakken die Corona met 

zich meebrengt; héél de wereld deelt immers in deze malaise. 

Wel hebben we gebruik gemaakt van de vrijgekomen tijd om, weliswaar 

in gesloten bubbels en met de nodige afstand, gedurende de lockdown de 

chirozaal en het sanitair (WC’s en douches) volledig op te smukken. Er zijn 

kilo’s plamuur en liters verf deskundig verwerkt, welk resulteert in 

compleet “nieuw-ogende” infrastructuur. Het resultaat is verbluffend! 

Leiders en Leidsters hebben hier enorm veel vrije tijd in gestoken. Ik meen 

dat hier een groot woord van dank mag uitgesproken worden aan alle 

betrokkenen! 

En dan  is het tijd om op kamp te gaan….. 

Het is moeilijk in woorden te zeggen hoe opgelucht we waren toen de 

veiligheidscommissie het licht op groen zette om op kamp te mogen 

gaan….Maar het zal een ander kamp zijn dan anders. Een kamp in” 

bubbels” met iets minder vrijheid. De reeds gemaakte kampplanning 

wordt volledig herzien om te voldoen aan de vooropgestelde 

maatregelen. 

We zijn volop bezig met ons te organiseren. Online info-sessies en  

richtlijnen van Chirojeugd Vlaanderen helpen ons om een verantwoord en 

veilig kamp in elkaar te steken. Via een degelijk uitgewerkt draaiboek zal 

iedereen weten waaraan men zich moet houden. Wij wachten zelf ook 

nog op verscheidene richtlijnen, maar zodra alles duidelijk is zullen alle 

betrokkenen tijdig geïnformeerd worden.  



Één kampregel blijven we gegarandeerd behouden: dat het onvergetelijk 

wordt! 

Gelukkig kunnen de kampen op onze eigen locatie in Meerle ook 

doorgaan. Dit is immers onze grootste bron van inkomsten. 

Dankzij een goedwerkend verhuurcomité van leiders en enkele 

vrijwilligers is heel de zomerperiode weer volgeboekt.  Nog een “grote 

kuis” [hopelijk met de vrijwillige hulp van het oudercomité      ] en daarna 

zijn de kampeerders welkom.  

Tenslotte wil ik, deels met veel spijt,  bij deze gebruik maken om te 

melden dat ik na dit werkjaar stop als VB. De goesting is niet over, maar 

de tijd wil ik graag anders gaan besteden. Ik heb de voorbij 3 jaar het 

geluk gehad om telkens met  een fantastische leidersgroep te mogen 

werken. Moeilijke en makkelijke periodes hebben we samen doorstaan. 

Geloof me, het is een belevenis om te zien met welke overgave deze 

jongens zich inzetten om ALLES tot een goed eind te brengen; zonder dat 

er trappen onder de kont moeten gegeven worden      . 

Het zoeken naar een opvolger was niet zo moeilijk. Freek van Bavel heeft 

mij vorig jaar op kamp met zoveel verve gedepanneerd dat de vraag 

amper gesteld moest worden. Bovendien heeft “Frakke” zoveel Chiro in 

zijn bloed dan 20 VB’s van mijn kaliber. Mijn werk, mijns inziens, kan door 

niemand beter voortgezet worden! 

 

Ik hoop nog een goed einde aan mijn VB-schap te breien,  

 

Tot later, 

 

Koen Laurijssen, VB Chiro St. Jan Meerle 



Kamp in tijden van corona 
Algemene kampregels 

 

Bron: Ambrassade 

 

 



Genomen maatregelen op kamp 

Door de aangepaste maatregelen zal het een hele uitdaging worden 

om het kamp zo vlekkeloos en veilig mogelijk te laten verlopen. Toch 

geloven wij er als leidersploeg in dat dit mogelijk is met onze leden. 

De organisatie van het kamp zal dit jaar verschillen t.o.v. andere 

kampperiodes. De belangrijkste regels zijn gebaseerd op het advies 

van de Ambrassade (zie bovenstaande afbeelding). De belangrijkste 

hoofdpunten sommen we hier nog even voor u op: 

1) De leden worden onderverdeeld in 2 aparte bubbels met elk hun 

eigen lokaal, wc, douche, eetruimte. Zo vermijden we dat de bubbels 

met elkaar in contact komen. De eerste bubbel 

bestaat uit bengeltjes-speelclub-rakkers, 

aangevuld met de kookouders en de veebee. De 

tweede bubbel bestaat uit toppers-kerels-

aspiranten. Het kan dus zijn dat broers niet bij 

elkaar in dezelfde bubbel zitten: voorzie al het 

kampmateriaal (bv. tandpasta, …) dus apart 

voor elk kind. Het is de bedoeling dat er geen contact is tussen de 

verschillende bubbels, ook materiaal wordt niet doorgegeven tenzij dit 

ontsmet is.  

Bijvoorbeeld: Bubbel 1 slaapt binnen, gebruikt de damestoiletten, 

gebruikt de douche binnen en eet in de refter. Bubbel 2 slaapt buiten 

in tenten, gebruikt de herentoiletten, gebruikt de douche buiten en eet 

buiten in een tent. De verschillende lokalen zullen aangeduid worden 

met pictogrammen in kleur zodat de leden weten welke voorzieningen 

voor hun bubbel bedoeld zijn. 

 

 

 

 



2) Indien er contact is tussen verschillende bubbels 

dan zorgen we voor 1,5m afstand en dragen we 

een mondmasker (12+; vanaf toppers). Dit geldt 

ook indien we in contact komen met externen, wat 

we zoveel mogelijk gaan vermijden. Vanaf de 

toppers neemt iedereen zelf 2 herbruikbare 

mondmaskers mee! 

Bijvoorbeeld: Als de leiders ’s avonds vergaderen zitten ze op 

anderhalve meter en dragen ze een mondmasker. Verder komt de 

leiding van de verschillende bubbels niet in contact met elkaar. 

3) Handen wassen met water en zeep gebeurt op 

volgende momenten: voor en na het eten, na 

toiletgebruik, na hoesten en niezen. De leiding zal 

de lokalen extra reinigen.  

Bijvoorbeeld: Er zullen tijdstippen afgesproken 

worden per bubbel wanneer iedereen zijn handen 

verplicht wast. 

4) We voorzien voldoende rust voor de leden: 's 

middags een uur platte rust + 's avonds op tijd naar 

bed.  

Bijvoorbeeld: Voor de bengeltjes voorzien we 11 uur 

nachtrust (21:00 – 8:00). Indien we merken dat er 

veel kinderen moe zijn, dan gaan we die avond iets 

eerder naar bed. 

5) We schrappen een aantal activiteiten: geen 

massaspelen en geen tweedaagse voor de 

aspiranten. Bij +12 worden ook intensieve 

contactspelen vermeden.  

Bijvoorbeeld: We gaan geen estafettespelletjes 

spelen waarbij een lepel met knikker doorgegeven moet worden. 



6) We houden een contactlogboek bij waarin elke 

bubbel vermeldt met welke externe contacten/leden 

van de andere bubbel ze in aanraking geweest zijn. 

Dit logboek houden we een maand bij en dient voor 

contactopsporing. 

Bijvoorbeeld: Als een kind onderweg in aanraking komt met een 

buurvrouw, dan noteren we haar naam in het contactlogboek. 

7) In geval van ziekte (kan ook door een andere 

oorzaak dan corona) houden we uw zoon in een 

apart lokaaltje afgezonderd tot u uw zoon komt 

halen op kamp.  

Bijvoorbeeld: We meten regelmatig de temperatuur 

van onze leden. Bij koorts gaan we dit lid afzonderen 

in een apart lokaaltje. 

Engagement van de ouders 

Om alles vlot te laten verlopen, zijn er ook 5 zaken die wij, de leiders 

van jullie zoon, verwachten van jullie: 

1) Bij het brengen/halen van uw zoon en zijn koffers is het 

verplicht een mondmasker te dragen. Dit geldt ook voor de 

ouders van de bengeltjes die 14 juli naar de kampplaats komen. 

Voor de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar (bengeltjes-

speelclub-rakkers) is een mondmasker niet verplicht. De leden 

ouder dan 12 jaar (toppers-kerels-aspiranten) dragen een 

mondmasker in contact met externen. We vragen om vanaf de 

toppers zelf te zorgen voor 2 herbruikbare mondmaskers. 

2) Je bent gedurende de kampperiode steeds beschikbaar om je 

kind bij eventuele ziekte te komen ophalen. 

 

 



3) Als uw zoon in de periode van 5 dagen voor het kamp tot aan 

het vertrek van het kamp ziekteverschijnselen vertoont 

(keelpijn, hoesten, koorts), dan mag uw zoon niet mee op kamp 

vertrekken. 

4) Als uw zoon behoort tot een risicogroep, dan hebben we graag 

dat je op voorhand een doktersattest doorstuurt met 

goedkeuring van deelname aan het chirokamp. 

5) We willen ten slotte ook vragen aan de ouders van de jongere 

leden (-12) om alvast de basishygiënische maatregelen (niezen 

in elleboog, handenwastechniek) uit te leggen en aan te leren. 

We vragen ook om zelf papieren zakdoekjes te voorzien voor 

uw kind (voor alle leden). 

 

Na het kamp 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact 

te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een 

risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. 

andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie 

dus best een week tussen twee activiteiten. 

Vragen? 

Algemene vragen stel je best aan onze hoofdleider Dylan of veebee 

Koen (zie contactgegevens achteraan dit schakeltje).  

Persoonlijke vragen richt je best aan de leiders van je zoon. 

Neem ook eens een kijkje op: 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders  

(Oudere) leden kunnen een kijkje nemen op: 
https://www.watwat.be/zomer2020  

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders
https://www.watwat.be/zomer2020


Nieuws uit de afdelingen 
Bengeltjes 

Legerdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zijn jullie klaar om jullie 

angsten te overwinnen?! 

Wij worden samen de 

baas over de Chiro en 

kunnen alles aan! 

WAT NEMEN JULLIE MEE?! 

• Legerkleren 

• Een goede moed 

HOPELIJK KOMEN JULLIE 

MET Z’N ALLEN ONS 

LEGER VERSTERKEN! EN 

LATEN WE ZIEN WIE DE 

BENGELTJES ZIJN!! 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.stockfresh.com%2Fimage%2F8403058%2Fus-army-helmet-4-of-hearts-playing-card-drawing&psig=AOvVaw0oimVvMyh6xF1C5jW6ek4P&ust=1590423304312000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCBkdvyzOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.bewegende-plaatjes.net%2Fgalerij%2Fplaatjes%2Fvaartuigen%2Fhelikopters%2FHELICOPTER01.gif.html&psig=AOvVaw16FRT-fl0wsJjC28AXQdid&ust=1590423038178000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC9y97xzOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leukvoorkids.nl%2Fkleurplaten%2Fsoldaten-kleurplaten%2F&psig=AOvVaw0oimVvMyh6xF1C5jW6ek4P&ust=1590423304312000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCBkdvyzOkCFQAAAAAdAAAAABAM


Brandweerdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAAAND-BRAAAND !!! 

Dag liefste bengeltjes, komen jullie ons 

team mee versterken, en de grote brand 

bestrijden? 

WAT NEMEN WE MEE?! 

• Jouw mooiste brandweeruniform 

• Sterke schoenen, die tegen een 

stootje kunnen. 

• Een goed humeur, en zeker geen 

angst. 

Hopelijk zien we jullie snel, en 

gaan we samen op weg met de 

brandweerwagen! 

Vergeet ook je themakleren van STRIPFIGUREN niet in te pakken! 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Fbrandweerman.html&psig=AOvVaw3oUbac-ssjVmxPyoXlc_9U&ust=1590421590309000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC996zszOkCFQAAAAAdAAAAABAD


Speelclub 

Highland Games: 

Beste speelclub, trek jullie schotse rokken al maar aan want op kamp 

gaan we kijken in wie er een echte schotse krachtpatser zit 

verscholen. Dit door middel van de traditionele “Highland games”. 

 

 

 

 

Wat meenemen?: 

1. schotse kledij 

2. Heel veel goesting 

 

 

 

 

Das 

nondendju 

zwaar 



 

Piraten: 

Het schip van een lokale kapitein in Tielt-Winge is gekaapt door 

andere piraten. Daarom heeft hij ons gevraagd om een nieuwe groep 

piraten te zoeken die samen met hem op avontuur wil. Breng je 

leukste piratenkleren mee en laat zien wat je kunt om de kapitein te 

overtuigen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGEET ZEKER JE VERKLEEDKLEREN VOOR HET KAMPTHEMA 

STRIPFIGUREN NIET!!!!!  

We zullen eens 

kijken wat de 

speelclub kan! 



Rakkers 

Circus: een dol gekke dag in het circus met de 

rakkers 

 

Mission impossible: op geheime missie met de 

rakkers. 



Toppers 

Wij laten corona ook het kamp voor de toppers niet bederven dus 

heeft de leiding weer 2 fantastische thema’s uitgewerkt. 

Dit jaar zullen de toppers duiken in een tocht vol avontuur in de 

donkere middeleeuwen. Elke topper zal voor deze tocht een karakter 

toegewezen krijgen waarvoor zei verkleedkleren moeten zullen 

voorzien. Dit wordt nog meegedeeld door de leiding. Hieronder een 

foto van de vele gevaren die ze zullen tegen komen. 

 

Daarnaast duiken de toppers ook in de wereld van SOVJET RUSSIA en 

gaan zij 1 dag als slav door het leven. Hieronder enkele voorbeelden: 

 

Tot dan, groetjes jullie geliefde leiding Cis en Sten 



Kerels 

Liefste kereltjes, om te beginnen zijn wij heel blij dat het kamp mag 

door gaan! En we gaan er gewoon een zalig kamp van maken maar 

dat zal wel lukken met zo een toffe leden zoals jullie       

Highland games:    

 

Liefste kerels, onze themadag gaat highland games zijn! Zo gaan we 

bekijken wie de sterkste kerel is van kamp 2020.  

Wat nemen jullie mee?: 

• Om te beginnen heel veel goesting en moed voor te winnen       

• Schotse kledij 

 

 

 

 

 

 



Neem ook allemaal stoere kledij mee voor atletiek. 

Wat hier voor meenemen?: 

• Marcelleke 

• Haarbandje 

• Goude kettingen/armbandjes 

• (polo) petje zodat we dezelfde gang kunnen zijn       

 

Vergeet zeker ook  jullie verkleedkleren van 

stripfiguren voor het kampthema niet!! 

 

Tot dan,  

Groetjes jullie liefste leiders Dylan en Tuur 

  



Aspiranten 

Liefste Aspirantjes, 

 

Wij zijn blij dat we dit jaar op kamp kunnen en dat 

jullie mee willen gaan. 

Nog even een kleine mededeling wat je allemaal nodig 

hebt voor mee op kamp te kunnen gaan. 

 

Wat nemen jullie mee: 

• 2 creatieve 

mondmaskers (zie dat ze 

wel bruikbaar zijn) 

• Je mooiste kookschort 

• fluovestje 

• een fiets die in orde is 

(die niet om de 10km 

kapot gaat) 

• Stevige wandelschoen 

• Goed humeur 

• knuffeltje voor tijdens 

het slapen 

• voor op voorwacht te 

gaan delen wij nog iets 

mee 

 

 

 

Nog een leuk raadsel voor te beginnen: 

Boven in een molen is een lamp. Beneden zijn 3 

schakelaars. De molenaar wil weten welke schakelaar 

van die lamp is. Dit door maar 1 schakelaar te 

verzetten van positie. Hoe doet hij dat? 

 

Wij hebben alvast zin in het kamp! Tot dan!! 



Kampregels 
Aan alle ouders en allerliefste chiroleden, 

Elk jaar zijn er afspraken die gemaakt worden omtrent het kamp. 

Hieronder vind je ze allemaal terug. 

Het kan natuurlijk zijn dat er enkele afspraken bij worden gemaakt 

door de leiders voor de desbetreffende afdeling. 

Drugs 
Drugs zijn ten strengste verboden. Geen enkele vorm van drugs 

wordt getolereerd. Bij het vinden van drugs zal deze in beslag worden 

genomen en worden de ouders onmiddellijk verwittigd. Het is 

immers strafbaar om drugs op zak te hebben. Bij enige tekenen van 

drugsgebruik heeft de leiding van het verdachte lid het recht om de 

bagage van deze te doorzoeken. Als er effectief drugs gevonden 

worden, zullen wij de ouders onmiddellijk waarschuwen en wordt het 

lid direct naar huis gestuurd. 

Snoep 
Snoep, chips, koeken, enz. laten we thuis. De leiding voorziet dit jaar 

een verrassing per groep! Zo moeten de leden dit jaar zelf niet in een 

supermarkt iets gaan kopen na dagtocht. Dit hebben we besloten 

wegens de coronamaatregelen. 

 

 

 

 



Drank 
Voor frisdranken gelden dezelfde regels als het snoep. Alcoholische 

dranken zijn ten strengste verboden. Alcohol dat van thuis wordt 

meegebracht zal in beslag worden genomen en de ouders worden 

hiervan verwittigd. Een sanctie op kamp zal volgen (diensten, geen 

alcohol voor de rest van het kamp, …) Kerels en Aspiranten krijgen op 

kamp de kans om alcoholische dranken te nuttigen onder het 

waakzaam toezien van de leiders, dus drank meenemen is overbodig! 

Bij het vinden van een eerste maal alcoholische dranken bij een lid 

wordt de koffer grondig doorzocht waarbij alle verboden goederen 

worden afgenomen. De ouders worden ook verwittigd. Bij een 

tweede ontdekking van alcoholische dranken wordt het lid naar huis 

gestuurd. 

Roken 
Toppers en kerels mogen NIET roken. Aspiranten mogen enkel roken 

als ze ouder zijn dan 18 jaar en dus meerderjarig zijn. Dit conform de 

Belgische wetgeving. 

Gsm 
De gsm is niet toegestaan voor op het bivak. Uitzondering voor de 

aspiranten, zij mogen deze enkel en alleen gebruiken op 2-daagse. 

Gsm meebrengen als je geen aspirant bent is dus niet nodig. Dat kan 

enkel kapot gaan dan. Gsm’s worden in het begin van het kamp door 

de leiders verzameld en veilig weggeborgen. Worden er nadien nog 

gsm’s gevonden worden deze onmiddellijk afgepakt en worden deze 

pas teruggegeven als we in Meerle zijn. 

 



Camera’s/iPOD’s/ander duur merchandise 

De kerels en aspiranten hebben een radio in hun tent staan, op 

sommige kan je een ipod/mp3 speler aansluiten. Dus mag er één 

meegebracht worden maar liever niet. Die dingen hebben een grote 

kans om kapot te gaan in een bivakomgeving. Wil je er toch één 

meenemen, spreek dan met je medeleden af om alle muziek op één 

ding te zetten, zodat niet iedereen er een bij heeft. Muziekspelers 

worden ’s avonds ook door de leiding in bewaring genomen. Je kan 

beter een CD branden.  

Voor camera’s en dergelijke geldt hetzelfde. Deze mogen 

meegenomen worden, maar op eigen risico. De chiro is niet 

verantwoordelijk voor het verlies, kapot gaan of diefstal van een 

camera, iPod, mp3 speler, … 

Fiets 

Voor de Kerels en Aspiranten is het belangrijk om een fiets in goede 

conditie mee te brengen. Dit wil zeggen dat de lichten moeten 

werken, de banden goed opgepompt dienen te zijn en er best een 

zadel dient op gemonteerd te zijn. Bekijk de dag voor het vertrek 

zeker je fiets eens grondig na. Een fietspomp kan geen kwaad om bij 

te hebben. Leiders hebben reparatie-kits bij. Ook heel nuttig om te 

weten: wat moet je meebrengen met de fietsrit? 

1. VOLLEDIG uniform (aandoen) 

2. Drinkbus 

3. Snack voor onderweg 

4. Regenjas 

5. Fietsslot 

6. Portemonnee met identiteitskaart 



Zakgeld 

Dit jaar hebben we besloten dat de jongere groepen (bengeltjes, 

speelclub, rakkers en toppers) GEEN zakgeld moeten meenemen. We 

zullen na de dagtocht niet langs een winkel gaan om snoep te kopen, 

maar de leiders voorzien een verrassing voor de groep! 

Voor kerels en aspiranten: verdere informatie krijgen jullie nog van 

jullie leiders. 

Regels in verband met het coronavirus 

Zie eerder in dit schakeltje. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kampinformatie 
Kampadres: 11 juli – 21 juli 2020 

Jeugdverblijf De Fons 

CHIRO ST. JAN MEERLE 

Naam van het kind 

Afdeling van het kind 

Ralisweg 2b 

3390 Tielt-Winge 

  
Schrijf uw kind snel en regelmatig. Het is altijd fijn om post te krijgen! 
 
Enkel in uiterst dringende gevallen kan u bellen naar de kampplaats:  
Koen Laurijssen:  0498/81.35.81 
Freek Van Bavel: 0475/77.99.53 
 

Belangrijke data: 

● Koffers binnenbrengen donderdag 9 juli op de jongenschiro 
volgens volgend schema: 
o Bengeltjes: brengen koffers mee op 14 juli 
o Speelclub: 19:00 – 19:10 
o Rakkers: 19:20 – 19:30 
o Toppers: 19:40 – 19:50 
o Kerels: 20:00 – 20:10 
o Aspiranten: 20:20 – 20:30 

Probeer je a.u.b. aan deze tijden te houden, zo vermijden we grote druktes. 
Indien dit tijdslot niet past, laat het dan even weten aan de leiders van je zoon. 
Ouders met kinderen uit verschillende afdelingen kiezen één moment. 
Verder is het verplicht voor iedereen om een mondmasker te dragen en kom zo 
veel mogelijk alleen zonder je kind! 
 



● Speelclub, Rakkers en Toppers rijden met de trein heen. Zij 
worden 11 juli verwacht om 12:40 op station Noorderkempen, 
zodat we rond 13u kunnen vertrekken. Toppers nemen een 
mondmasker mee! (Indien je zelf niet tot aan het station 
geraakt, laat het dan tijdig weten aan de leiders van je zoon!!!) 
 
Kerels (11 juli) en Aspiranten (10 juli) rijden met de fiets heen. 
Zij krijgen nog bericht van hun leiding. 
 
Bengeltjes worden 14 juli tegen 11:00 gebracht door de ouders 
naar de kampplaats. Vergeet je mondmasker niet! 
 

● Bengeltjes, speelclub, rakkers en toppers komen met de bus 
terug op 21 juli en zijn terug in Meerle rond 13:00 op het plein 
van KFC Meerle (Chaamseweg 18F). Bij het ophalen vragen we 
aan de ouders om een mondmasker op te zetten! 
 
Kerels en aspiranten komen met de fiets terug op 21 juli. De 
leiders communiceren het verwachte aankomstuur op de dag 
zelf naar de ouders. 
 

● Koffers afhalen? 21 juli rond 12:30 op het plein van KFC Meerle 
Het exacte uur zal op de facebook-pagina van de chiro 
gecommuniceerd worden; zet ook hier een mondmasker op! 

 

Kampthema: 

Het kampthema voor de jongens dit jaar is ‘Stripfiguren’. 

Zorg dat uw zoon zeker iets meeneemt, en probeer creatief te zijn! 

 



Voor de Bengeltjes! 
 

Hier nog even alles opgesomd voor de allerkleinsten van de 

jongenschiro. Deze dappere groep zal de kampplaats vanaf de 14de 

juli veroveren. 

Wat vragen wij van de ouders? 

● Gelieve rond 11:00 op de kampplaats te zijn.  
● Neem ook alle koffers van je bengeltje mee. Jullie brengen de 

koffers dus niet naar de chiro, maar brengen deze zelf mee. 
● Jullie mogen zelf de bedden installeren (met een beurtrol) en 

een kijkje nemen op de kampplaats. De rest van de leden zijn op 
verplaatsing, om heimwee te voorkomen, dus reken er niet op 
dat je uw oudere zoon zult tegenkomen. 

● Denk eraan een mondmasker te dragen bij het betreden van de 
kampplaats! 

● Mocht je onderweg pech hebben of gewoon te laat komen, laat 
dan iets weten aan Mil, Senne of Vince. Onze nummers vind je 
verder in dit schakeltje. 

 

Enkele sfeerfoto’s van de kampplaats: 

 

En dan zijn wij als leiders super benieuwd en super enthousiast om 

jullie te mogen ontvangen! 

 

 



Kampmateriaal 
UNIFORM: rood t-shirt, vanaf rakkers volledig uniform (grijze sokken, 
uniformhemd en uniformbroek)!  
 
SPELKLEDIJ: voor 10 dagen voldoende kleren (shorts, t-shirts, truien, 
kousen, lange broeken, onderbroeken, …) 
 
TOILETGERIEF: 3 badhanddoeken, 3 washandjes, zeep, shampoo, 
kam/borstel, tandenborstel, beker, tandpasta, oorstokjes… 
 
EETGERIEF: beker, plat- en diep bord, dessertschaaltje (alles in 
plastiek), bestek, drinkbus, 3 keukenhanddoeken 
Toppers, kerels, aspiranten: aardappelmesje 
 
SLAAPGERIEF: veldbed/luchtmatras, slaapzak, hoeslaken, kopkussen, 
kussensloop, pyjama, knuffeltje 
 
LINNENZAK: zak voor vuile was (GEEN PLASTIEKEN ZAK) 
 
SCHOENEN: stevige schoenen, sportieve schoenen, reserve schoenen 
(evt. regenlaarzen) 
 
ALLERLEI:  zwemkledij (zwembroek + handdoek), regenjas, rugzak, 
veiligheidsspelden, wasspelden, identiteitskaart/kids-ID, iets om te 
lezen, pet, muggenspray, keelpastilles, zonnecrème (evt. medicatie) 
 
CORONA: 2 herbruikbare mondmaskers (toppers, kerels en 
aspiranten), papieren zakdoekjes en eventueel alcoholgel 
 
POST: voldoende postzegels, briefpapier, (voorgeschreven) 
enveloppen, schrijfgerief (er kunnen op kamp chirokaartjes gekocht 
worden) 
 



ZAKGELD:  GEEN (kerels en aspiranten krijgen nog bericht van hun 
leiders!) 
 
THEMA: Stripfiguren → wees creatief in je themakledij! 

    
  
 

Voor de jongsten:  
 

● Maak thuis zakjes met kleding voor 1 dag zodat uw kind ’s 
morgens enkel een zakje moet nemen om zich aan te kleden 
(ook ondergoed, zakdoek en kousen) 

● Merk duidelijk alle spullen van uw kind (zeker uniform). Uw kind 
herkent vaak zijn eigen spullen niet. 

● Maak enveloppen met voorgeschreven adressen 
 
Wat neem je zeker NIET mee op kamp (wel bij =  wordt afgenomen 
en op het einde van het kamp terug gegeven):  

● Snoep, eten, drinken 
● radio ed. 
● zaklamp, GSM 
● alcohol, sigaretten,… 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of 
stukgaan van juwelen en andere waardevolle 
voorwerpen, neem ze zeker niet mee op kamp! 
 
 
 
 
 
 



Checklist kampmateriaal 
Uniform 

◻ Uniformhemd 

◻ Uniformbroek 

◻ Grijze sokken 

◻ Rood t-shirt beng/spc 
 

Spelkledij 

◻ Broeken (kort/lang) 

◻ T-shirt 

◻ Truien 

◻ Sokken 

◻ Onderbroeken 

◻ Sokken 

◻ Pet 

◻ Zonnebril 
 
Toiletgerief 

◻ Tandenborstel 

◻ Tandpasta 

◻ 3 handdoeken 

◻ 3 washandjes 

◻ Zeep 

◻ Shampoo 

◻ Beker 

◻ Kam/borstel 

◻ Gel 
 
 
 

 

Eetgerief 

◻ Tas (plastic) 

◻ Plat bord (plastic) 

◻ Diep bord (plastic) 

◻ Dessertschaaltje (plastic) 

◻ Bestek 

◻ Drinkbus 

◻ 3 keukenhanddoeken 

◻ Topper, kerel, aspirant: 
Aardappelschilmesje 

 
Slaapgerief 

◻ Veldbed/luchtmatras 

◻ Slaapzak 

◻ Hoeslaken 

◻ Kopkussen 

◻ Kussensloop 

◻ Pyjama 

◻ Knuffeltje 
 

Linnenzak 

◻ Stoffen linnenzak voor 
vuile was 
 

Schoenen 

◻ Stevige schoenen 

◻ Sport schoenen 

◻ Reserve schoenen 

◻ Laarzen 
 



Allerlei 

◻ Zwemkledij 

◻ Regenjas 

◻ Rugzak 

◻ Veiligheidsspelden 

◻ Wasspelden 

◻ Identiteitskaart / kids-ID 

◻ Strips/boeken 

◻ Muggenspray 

◻ Keelpastilles 

◻ Zonnecrème 

◻ Medicatie 
 

Corona 
 

◻ 2 herbruikbare 
mondmaskers (toppers, 
kerels, aspiranten) 

◻ Papieren zakdoekjes 

◻ Alcoholgel (evt.) 

Post 

◻ Postzegels 

◻ Papier 

◻ Enveloppen 

◻ Schrijfgerief 
 

Themakledij 

◻ Stripfiguren 

◻ Extra: kijk bij ‘nieuws uit 
de afdelingen’ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Contactgegevens leiding 
Deze telefoonnummers zijn er enkel in noodgevallen, misbruik ze niet! 

Bengeltjes 

Senne van Oorschot       0475 400256 

Mil Huysmans        0479 923023 

Vince van Oorschot       0470 075302 

Speelclub 

Bricke Van Looveren       0470 058283 

Ward Jansen        0473 249272 

Rakkers 

Ken Snijders        0472 621454 

Rowan Van Opstal       0471 215106 

Toppers 

Cis Van Looveren        0470 604446 

Sten Brunson        0471 405842 

Kerels 

Dylan Van Opstal (hoofdleider)     0479 927528 

Tuur Huysmans        0487 286734 

 

Aspiranten 

Kevin Meeusen        0470 669774 

Jorn Van Opstal        0474 354364 

 

Veebee 

Koen Laurijssen        0498 813581 

Freek Van Bavel        0475 779953 



Kalender 
Kamp 11 tem 21/07/20 

Kamp bengeltjes 14 tem 21/07/20 

Barbecue (???) 5/09/20 

Kermisfuif (???) 12/09/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reclame 

 

 

Ga naar: trooper.be/chiromeerle 

 

 

 

 

 

 



 


