Kampboekje
Diest
2021

Beste leden en ouders
Binnenkort is het weer zover! Het hoogtepunt van ons chirojaar: GROOT KAMP!
Door de coronamaatregelen wordt het sowieso een apart en speciaal kamp, maar dat
weerhoudt ons niet om er weer een super zotte, plezante en spannende tijd van te
maken! Dit wil jij toch niet missen?!
Dit jaar gaat we eens niet naar de Limburg, maar wel vlak ernaast! We slaan onze
tenten namelijk uit in Diest, een gemeente in Vlaams-Brabant.
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken donderdag 29 juli aan hun lastige fietstocht.
Voor de jongste drie afdelingen: Sloebers, Speelclub en Rakwi’s is het een paar dagen
extra wachten. Zij vertrekken zondag 1 augustus.
Voor sommigen zal dit het eerste chirokamp zijn, waardoor zij met knikkende knieën
zullen vertrekken. Anderen zullen misschien de tel al kwijt zijn door de vele keren dat
zij al een onvergetelijk kamp beleefden.
Spelen in het bos, pyjamafuif, bonte ring, waterspelletjes, trektocht, tweedaagse,
knutselen, vuile activiteiten en vele andere leuke spelletjes…
Frietjes met stoofvlees, WAP, hotdogs, spaghetti, kip met curry, ijsje, koude pla,
balletjes in tomatensaus, pudding en nog zo veel andere lekkere dingen.
Dit laat je toch niet aan jou voorbij gaan?

Lees dus snel dit kampboekje voor alle informatie! Specifiek de Coronapagina’s
achteraan.

Wij hebben er alvast zin om er opnieuw een onvergetelijk kamp van te maken!

Speelse groetjes van jullie leiding!!

KOSTENPLAATJE
10 dagen kamp
= 10 overnachtingen
= 10 keer ontbijt
= 10 keer middagmaal
= 10 keer een vieruurtje
= 10 keer avondmaal
= 10 desserts
= (heen en) terugreis met trein
= transport met vrachtwagen
= spelmateriaal
= water, gas en elektriciteit
= huur kampplaats
= huur tenten
…
Maar vooral 10 heerlijke dagen met vrienden!
Ons kamp kost uiteraard heel wat.
We vragen aan de ouders een bijdrage van 160 euro per kind.

Ondanks het feit dat enkele winstgevende evenementen niet konden doorgaan dit
jaar, proberen we toch onze kostprijs zo laag mogelijk te houden. Dit kan onder andere
door jullie talrijke steun tijdens onze wijnactie, XXL terras en voetbaltoernooi!! Een
supergrote dankjewel hiervoor dus!

Er bestaat een mogelijkheid om een deel van het kampgeld terug te vragen aan uw
ziekenfonds. Gelieve zelf je formulier af te printen en mee te brengen als je de bagage
aflevert. Dit jaar kunnen we deze niet ter plaatse invullen, maar er zal een collectebus
staan om de formulieren in te zamelen. Na het kamp worden deze dan persoonlijk
terug bezorgd.

En de reis gaat naar…
Van 1 augustus tot 10 augustus
zullen wij Diest onveilig maken!
Diest is een gemeente op de
grens van de provincies
Vlaams-Brabant en Limburg.
Het stadje telt maar liefst
24.370 inwoners.
De kampplaats bevindt zich op
163 km van Sente. Dit lijkt
misschien wat minder dan
andere jaren, maar niet
getreurd. De vele bergen
zorgen wel voor een pittige rit 😉

REISINFORMATIE


Heenreis

Sloebers, Speelclub en Rakwi’s vertrekken op zondag 1 augustus. We komen samen
aan de trappen van het station van Kortrijk om 8u30 in chiro-uniform!
De trein brengt ons naar het station van Diest
Daarna moeten we nog een half uurtje wandelen om zo uiteindelijk op de kampplaats
te geraken. Je hoeft niets bijzonders mee te nemen op de trein.
We vragen dat alle rakwi’s al van thuis uit een mondmasker mee hebben (wergwerp
of stoffen) om op het openbaar vervoer te dragen. Aangezien sloebers en speelclub
sowieso jonger is dan 12 jaar, hoeft dit voor hen niet. Een picknick meenemen is niet
nodig, de leiding voorziet iets kleins voor op de trein. Wel is het handig om een
drinkfles met water mee te hebben tijdens onze doorreis.
Tito’s, Keti’s en Aspi’s reizen met de fiets. Zij vertrekken op donderdag 29 juli. Het
vertrekuur wordt nog door de eigen leiding meegedeeld. Dit jaar gaan de Tito’s de
volledige rit met de fiets doen en wordt er niet meer een deel met de trein gereisd!
Wij verwachten dat alle ouders hun gezond verstand gebruiken aan het station en dus
afstand houden van elkaar. Let ook op met carpoolen. Doe dit alleen als het echt niet
anders kan en draag dan een mondmasker in de auto.
Bij het vertrek geef je eventuele medicatie af aan de leiding. Vermeld hierop zeker de
naam van het lid en dosis!


Terugreis

Op dinsdag 10 augustus nemen we in de voormiddag met pijn in het hart afscheid van
Chiro Hatsjikidee en keren we terug naar Sente.
Je kan jullie gemiste kinderen komen afhalen aan het station van Kortrijk om 13u40.

BAGAGE


Bananendoos
Ook dit jaar kiezen we ervoor om onze bagage
in bananendozen te steken.
Voor de jongste afdelingen stellen we voor
het aantal dozen tot 2 te beperken. De oudsten hebben ‘misschien’ 3 dozen
nodig.
Schrijf op de buitenkant duidelijk je naam + afdeling!
Je mag je doos altijd versieren in je afdelingskleur. (paars, geel, groen, rood,
blauw, oranje)



Camion inladen
De bagage kan worden binnengebracht op donderdag 29 juli tussen 18 en 20
uur aan het heem. Volg het eenrichtingsverkeer via de aangeduide pijlen. Zo
kunnen we ieders veiligheid garanderen. Door dit systeem moet er geen
onderverdeling gemaakt worden qua uur voor de verschillende afdelingen.
Wat moet je meebrengen:
- bananendozen
- veldbed/luchtmatras voor de oudste afdelingen
- medische fiche (zo nauwkeurig mogelijk!) met twee klevers
ziekenfonds
- ISI-kaart voor de -12 jarigen
- eventueel formulier voor tussenkomst ziekenfonds
- eventueel: attest Risicogroep (zie verder)



Camion uitladen
Op dinsdag 10 augustus kan je de bagage en fiets terug afhalen tussen 18 en 20
uur. De verloren voorwerpen worden dan ook tentoongesteld. Hier wordt terug
gebruik gemaakt van het eenrichtingsverkeer.
’s Avonds volgt er naar jaarlijkse gewoonte een foto-avond in de chirohemen.
Hier zullen de op dat moment geldende coronamaatregelen van toepassing zijn.
Later meer informatie hierover.

WAT MOET ER IN JE DOOS?
 Slaapgerief
o Onderlaken (verplicht! Voor de jongsten)
o Slaapzak
o Kussen met kussensloop indien nodig
o Slaapkleed en/of pyjama
o Voor Tito’s, Keti’s en Aspi’s een veldbed of luchtmatras
o Teddybeer
o Zaklamp
 Toiletgerief:
o Kleine handdoeken
o Grote handdoek
o Washandjes
o Toiletzak
zeep
shampoo
tandenborstel
tandpasta
bekertje
kam/borstel
(haarrekkers)
deodorant
 Speelkledij
o Ondergoed (beter te veel…)
o Sokken
o T-shirts
o Korte broeken EN Lange broeken
o Warme truien
o Regenjas

 Eetgerief
o Bord, tas, beker (geen glas maar PLASTIEK)
o Lepel (groot en klein), mes en vork
o Keukenhanddoeken (3)
 Zwemgerief
o Zwembroek, badpak/bikini
o Badhanddoek
 Zon
o Pet
o Zonnecrème
o Zonnebril
 Allerlei
o Zakdoeken
o Drinkbus!!
o Kleine stevige rugzak voor een dagtocht/trein
o Zak voor vuile was
o Muggenmelk
o Sportschoenen
o Stevige stapschoenen voor op trektocht
o Slippers, sandalen
o Regenlaarzen
o Schrijfgerief + adressen (om naar huis te schrijven)
o Mondmaskers: elk lid moet ofwel 3 stoffen ofwel 6 wegwerp meehebben
in de valies + nog een extra masker voor het vertrek met de trein. Deze
moeten allemaal genaamtekend zijn (zowel stoffen als wegwerp)!
opmerking: tijdens het kamp worden de stoffen maskers meermaals
gewassen.

HET KAMPTHEMA …
ra ra ra

Nu al een spelletje omdat jullie nog even
moeten wachten om te spelen
Wanneer we op chirokamp zijn, worden er heel veel super toffe spelletjes gespeeld.
Jammer genoeg is het nog enkele dagen voordat we vertrekken, maar niet getreurd
want we hebben hier een leuk spelletje!
Vul het antwoord van de vraagjes hieronder in en ontdek het adres van de kampplaats.
1. Hoe noemt onze vrouwelijke Volwassen Begeleider?
2. Welk kleur is het afdelingskleur van de Tito’s?
3. Waarmee gaan de jongste afdelingen op kamp?
4. Wat eten we traditioneel op de eerste kampdag (afkorting)?
5. Hoe noemt onze chirofuif?
6. Naar welke gemeente gaan we op kamp?
7. Hoeveel aspileiders zijn er?
8. Hoe noemt het speelveld achter de chirohemen?
9. Wat was het kampthema vorig jaar?
10. Wat is de groene afdeling?
11. Hoe gaan de oudste afdelingen op kamp?
12. Hoeveel is 2 x 40?

EEN DAG OP KAMP
Tien onvergetelijke dagen vol plezier en avontuur. Een greep uit onze activiteiten:
bosspelen, pleinspelen, waterspelen, een quiz, lekkere frikandellen roosteren in het bos,
een heuse trektocht, elke dag een mooi toneelstukje,… en nog zoveel andere niet te
missen activiteiten.
Een kampdag ziet er als volgt uit:
07.00: de alarmklok van de leiding loopt af
07.30: de leden worden wakker en staan op
08.00: ontbijt, afwas en taken per leefgroep
09.00: grote kring, toneeltje en openingsspel
09.30: activiteit per afdeling
12.00: zangstonde
12.15: middagmaal en afwas
13.15: platte rust
14.15: activiteit per afdeling met tussendoor het vieruurtje
18.30: avondmaal en afwas
20.30: bedtijd Sloebers
21.00: bedtijd Speelclub
21.30: bedtijd Rakwis
22.00: bedtijd Tito’s
22.30: bedtijd Keti’s
23.00: bedtijd Aspi’s
23.30: leidingskring

POST
Iedereen krijgt graag post op kamp.
Geef daarom het kampadres aan al je vriendjes, vriendinnetjes, tantes, nonkels,
grootouders… zodat ze je veel briefjes kunnen schrijven.
Iedereen krijgt ook de kans om een kaartje/briefje naar huis te sturen. Per kaartje
betaal je hiervoor €1,50.
Overdrijf hier echter niet mee. Sloebers kunnen nog geen tien brieven schrijven.
Het gemakkelijkste is om de adressen al op een omslag te schrijven.
Zo wordt de kans dat de brieven aankomen veel groter.
We vinden het echter niet fijn dat er postpakketten verstuurd worden. Meestal
bevatten deze toch maar enkel snoep. Als er toch postpakketten aankomen zullen
deze op inhoud gecontroleerd worden en eventueel pas bij thuiskomst worden
afgegeven.

Voornaam en Naam
Chiro Kiekeboe Sente (+ afdeling)
Dorpsstraat 80
3294 Diest

ENKELE AFSPRAKEN
1.

Gelieve ALLES te naamtekenen, van slipjes tot zakdoeken, van handdoeken tot
bestek. Zo hoeven we na het kamp geen tweedehandszaak op te starten.

2.

De koks voorzien genoeg lekkere dingen. Snoep is dus overbodig.

3.

Sloebers, Speelclub en Rakwi’s nemen alleen geld mee om postkaarten te kopen.
Je kan een chiropostkaart kopen voor 1,50 euro, postzegel inbegrepen.
Het is dan uiteraard ook handig om een adressenlijst mee te geven.
Voor de jongste kan je voorgeschreven omslagen meegeven.

4.

Aangezien de Tito’s, Keti’s en Aspi’s met de fiets op kamp gaan, is het wel handig
om geld op zak te hebben om eten te kopen, activiteiten te doen, op 2-daagse te
gaan… Een richtlijn die wij geven is €75.

5.

Zowel in de eigen afdeling als in groep spelen we telkens goed mee.

6.

Voor de leden die met de fiets op kamp gaan: zorg dat je FIETS IN ORDE is en
draag een FLUO-HESJE. Voorzie een reserveband (juiste afmetingen!) en
controleer of de lichten wel degelijk werken!

7.

Bij het vertrek aan het station draagt iedereen zijn CHIRO-UNIFORM. De Tito’s,
Keti’s en Aspi’s mogen gemakkelijke fietskledij aandoen.

8.

Dure spullen zoals gsm, tablet, iPad… blijven THUIS. Wat je niet meebrengt kan
niet kapot gaan of verloren raken. Een strip, een roddelboekje of een klein
spelletje voor tijdens de platte rust kan ook genoeg ontspanning bieden…

9.

GSM’s mogen enkel voor de oudste 3 afdelingen mee, maar worden iedere dag
als de spelen beginnen in de afdelingskoffer gestopt. ’s Avonds worden ze aan de
leden teruggegeven. Voor Sloebers, Speelclub en Rakwi’s vragen wij uitdrukkelijk
geen gsm’s mee te geven! Toestellen van de jongste 3 afdelingen verdwijnen ook
in de afdelingskoffer, maar wel voor 10 dagen lang, zonder uitzondering.

10. Drank en illegale middelen zijn verboden. Als we je toch betrappen worden fiets
en passagier huiswaarts gestuurd.

CHIRO-UNIFORM
Op kamp tonen we graag dat we samen één groep vormen,
… daarom dragen we ons uniform bij het vertrek en bij de aankomst.
… daarom starten we ook elke dag in uniform.
Na de ontbijt en het openingsspel trekken we onze speelkledij aan.

Wie nog een chiro-Tshirt, trui of topje wenst te kopen, neemt contact op met de VB’s.
Een chirorok of broek kan aangekocht worden in één van de vele Banier-winkels.

KAMP CORONAPROOF
 Mag ik mee op kamp?
 Je mag 3 dagen voor de start van het kamp niet ziek zijn. Als je dus 3
dagen voor vertrek aan 1 van de hoofdsymptomen voldoet, of aan 2 of
meer nevensymptomen, moet je jammer genoeg thuis blijven.

 Behoor je tot de risicogroep?
Dan mag je mee op kamp mits toestemming van je ouders EN van je
huisarts. Je hebt ook een ‘attest voor risicogroepen’ nodig van je huisarts.
We vragen om dit samen met de bagage binnen te brengen.
Een overzicht van de risicogroepen is terug te vinden op onze website.
 De ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond mee te sturen op
kamp.
 Organisatie van het kamp
 Doordat wij maar een kleine chiro zijn, kunnen we in 1 bubbel op kamp
gaan. Splitsen is dus dit jaar niet meer van toepassing, joepie!
 Bij het verlaten van het terrein, nemen alle leden ouder dan 12 jaar en
leiding een mondmasker mee.
 Rust is heel belangrijk in kader van Covid preventie. Dit zowel voor de
leden als voor de leiding. Hiervoor is er o.a. iedere dag een ‘platte rust’ na

het middageten, slapen we soms iets langer en worden voldoende rustige
activiteiten voorzien.
 Hygiëne
 Gedurende het hele kamp wordt er nadruk gelegd op het wassen van de
handen. De leiding voorziet extra zeep, papier, handgel en dergelijke.
 De kamers en tenten worden gedurende de dag zo veel mogelijk verlucht.
 De gemeenschappelijke ruimtes (eetzaal, sanitair, kamers, klinken…)
worden dagelijks gekuist en ontsmet door de leiding en/of koks.
 De keukenhanddoeken worden regelmatig gewassen op het kamp zelf.
 Ziekte op kamp
 Bij ziekte worden de ouders gecontacteerd en indien nodig de arts ter
plaatse. Zieke kinderen horen dit jaar niet thuis op kamp en moeten zo
snel mogelijk naar huis. Ouders worden dan verplicht om hun kind zo snel
mogelijk op te halen en indien nodig de bijkomende coronamaatregelen
te volgen.
 Indien er een positieve Covid-test is bij een deelnemer van het kamp,
moet de gehele bubbel naar huis.
 Extra info
 Mogen wij vragen om 7 dagen na terugkomst, het contact met
risicogroepen zo veel mogelijk te beperken.
 Mogen wij vragen om 7 dagen na terugkomst nog niet deel te nemen aan
andere jeugdactiviteiten (vb. speelpleinwerking, vakantiekamp…).
 Indien uw kind voor het kamp ziek wordt en daardoor niet mee kan op
kamp, kan u het volledige bedrag terug krijgen. Wanneer het kind echter
op kamp zelf ziek wordt, kunnen wij niks meer teruggeven aangezien alle
kosten al gemaakt zijn en het voor ons ook financieel haalbaar moet
blijven.

Wij willen jullie nu al bedanken om de regels na te leven en zo te zorgen voor een tof
en veilig kamp. Samen doen we het!
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn omtrent kamp, mag u gerust naar de
hoofdleiding of VB’s mailen (zie contactgegevens verder in het boekje). Die zullen dan
alle vragen bundelen met een goede uitleg en via mail versturen.
Opmerking: Wij baseren ons op de laatste info en draaiboek van Chiro Nationaal voor
de voorbereiding van en het kamp zelf. Het kan dus zijn dat de maatregelen nog
veranderen bij hetgeen hierin vermeld staat.

CONTACT


VOOR HET KAMP
Heb je nog vragen, twijfels of opmerkingen, contacteer dan de leiding van je eigen
afdeling, de hoofdleiding of de VB’s.



TIJDENS HET KAMP
In noodsituaties kan u bellen naar de hoofdleider of de VB’s.
Gelieve de persoonlijke gsm-nummers van de leiding tijdens het kamp met rust te
laten. De leiding is tijdens de activiteiten onbereikbaar.



TELEFOON
Hoofdleiding:

VB’s

Ayrton Reynaert
Nona Derieuw

0491/08 04 45
0470/06 12 47

Dominique Vancraeynest
Bert Degrave

0486/22 01 99
0496/56 16 79



SOCIALE MEDIA
Je kan onze avonturen volgen op de Facebookpagina van Chiro Kiekeboe Sente of
via ons Instagram-account ‘chirokiekeboesente’.
We proberen die dagelijks aan te vullen.
Reacties van het thuisfront op onze pagina zijn altijd leuk om te lezen!



BEZOEK
Een bezoek daarentegen stellen we niet op prijs. We kiezen er bewust voor om
geen bezoekdag te organiseren en wensen dat jullie deze keuze respecteren. Zo
blijft het voor ieder kind gelijk en worden de activiteiten niet gestoord. Alvast veel
dank voor uw begrip!!

STURINGSPLOEG
Sloebers:
Romi Dumolein
Zoë Vandenbroucke
Myrte Derieuw
Lukas Devogele

Tito’s:
Ben Van Bastelaere
Britt Lecoutre
Jonas Vanhaesebrouck

Speelclub:
Nona Derieuw
Arno Devogele
Saar Lemey
Silke Dumolein

Keti’s:
Lennert Gevaert
Eder Vandamme
Ayrton Reynaert

Rakwi’s:
Luigi Kesteloot
Brecht Lemey
Jarne De Pestel

Aspi’s:
Sven Warlop
Brent Gheysen

Koks:







Bert Degrave & Dominique Vancraeynest, Vik
Rutger Wylin
Daan Vanwildemeersch
Martijn Vanwildemeersch & Elisa Pottie, Nora
Ine Desplenter & Kristof Decock, Odet
Wout Gevaert & Annelore Goris

VB’s: Dominique Vancraeynest & Bert Degrave
Hoofdleiding: Ayrton Reynaert & Nona Derieuw

WIST JE DAT….
De leiding de kampplaats al
gaan verkennen is? En dat
deze er tip top uitziet?

De leiding
en de VB’s
jullie
dankbaar
zijn voor
alle steun
doorheen
het jaar?

Wij super
blij zijn
dat we
in 1
bubbel
op kamp
mogen?

De spelletjes op kamp
nog extremer, nog leuker
en uitdagender zullen
zijn?

Wij super hard verlangen om
jullie na al die maanden zonder
werking, terug te zien?

Wij er alvast heel veel zin in hebben?

Diest in Vlaams-Brabant ligt en we dus eens niet
naar de provincie Limburg op kamp gaan?
We dit jaar twee treinen
moeten nemen om op de
kampplaats te geraken?

Tot in Diest!!

Zaterdag 31 augustus
om 12 uur ’s nachts de
nieuwe
leidingsverdeling
bekend gemaakt
wordt?

