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Hallo, hallo? Chiro! 

Dag liefste leden van Chiro 

Spratike! 

Jullie leiding heeft mij verteld dat 

ze jullie al heel lang niet heeft 

kunnen zien. En wat missen die 

jullie toch hard! Gelukkig komt 

jullie kamp eraan. Jullie gaan 

elkaar dus snel terug zien! 
 

Wij hebben ons thuis verveeld de afgelopen 

maanden. Toen we hoorden dat jullie op kamp 

gingen ravotten, wilden we natuurlijk meekomen! 

Nergens kun je grote avonturen beleven dan op 

kamp! 

Iemand moet jullie leiding laten zien hoe een 

goed kamp eruit ziet. Ik ben daar de beste 

persoon voor! Dus natuurlijk ben ik ook van de 

partij. 



 De leiding is dol gelukkig dat het kamp dit jaar kan doorgaan. Natuurlijk 

gaan er een aantal dingen anders zijn als gewoonlijk. De laatste pagina’s 

gaan puur over de maatregelen die wij dit kamp gaan toepassen. Neem 

deze zeker door voor u zich al inschrijft voor het kamp.  

 

We gaan tijdens het kamp werken met 2 bubbels. De ribbels en rakwi’s 

vormen Bubbel 1. De speelclubs, ketito’s en aspi’s Bubbel 2. 

 

Wij verwachten jullie op 2 augustus op het volgende adres: 

 

Kamphuis Den Broekkant - Den Olm 

Broekstraat 29 

2370 Arendonk 

Dicht bij de kampplaats zal er ook een “Spratike”-bordje hangen zodat 

jullie weten dat je juist zit. 

 

Om het aankomen van alle leden op een correcte manier te laten 

verlopen, werken we in shiften. Namelijk: 

Ketito 14u30 

Rakwi 15u 

Speelclub 15u30 

Ribbel 16u 

Als het kamp voorbij is, op 8 augustus, mogen de ouders de leden terug 

ophalen op de kampplaats met de volgende regeling: 

Ribbel 14u30 

Speelclub 15u 

Rakwi 15u30 

Ketito 16u 

*Info rond carpoolen en kinderen in verschillende bubbels op de volgende pagina 



 

Dit jaar gaan we op bivak in Arendonk. Dit ligt 70 km van Guigoven af.  

Het is ongeveer 1 uur rijden. Wij leggen geen bus in. Carpoolen is een 

mogelijkheid onder de volgende voorwaarden: 

 Ouders met kinderen in verschillende bubbels in één auto naar kamp 

brengen mag op voorwaarde dat er geen kinderen van een ander 

gezin meerijden. 

o De leiding wordt verwittigd over het uur dat jullie aankomen. 

(Liefst bij het uur van de jongste leden) 

 Ouders mogen kinderen uit een ander gezin vervoeren in hun auto 

onder deze voorwaarden: 

o De eigen kinderen van die ouder zitten in één bubbel. 

o De kinderen uit het andere gezin behoren tot dezelfde bubbel 

als de kinderen van het eigen gezin. 

o De ouder draagt altijd een mondmasker wanneer die kinderen 

van een ander gezin vervoert. 

o Vervoert een ouder een kind van 12 jaar of ouder van een 

ander gezin, dan draagt dat kind ook een mondmasker. 

o De ouder voorziet goede handhygiëne: alle inzittenden 

gebruiken voor en na de rit handgel  

(of wassen indien mogelijk de handen grondig). 

o De leiding wordt verwittigd over het uur dat jullie aankomen. 

(Liefst bij het uur van de jongste leden) 

  



Ik ga op bivak en ik neem mee 
Schrijf de naam van uw kinderen op alles wat van hun is (van kledij tot 

shampoo), zo wordt onze stapel gevonden voorwerpen een heel stuk 

kleiner. 

 

Chiro uniform 

 Chiro (Spratike) T-shirt  

 Sjaaltje  

 Eventueel sweater  

 Eventueel short/rok 

Om te slapen 

 Hoeslaken  

 Laken en deken/donsdeken/slaapzak  

 Kussen met kussensloop  

 Knuffel  

 Slaapkledij: pyjama of slaapkleed 

Kledij 

 Min. 6 onderbroeken 

 Bh’s, hemdjes 

 Voldoende kousen en sokken 

 Lange broek 

 Short/rok/kleedje 

 T-shirts 

 Warme truien 

 Wandel-, sportschoenen 

 Bladslippers of pantoffels 

 Zwemkledij  

 Een pet of hoedje 

 Kledij dat extra vuil mag worden 

 Regenjas (K.W.) 

Om proper te blijven 

 Min. 3 handdoeken en 5 washandjes 

 Zeep 



 Shampoo 

 Haarborstel of kam 

 Tandenborstel, tandpasta, bekertje 

 Intiem toiletgerief  (maandverband,...) 

Andere 

 Drinkbus 

Zo kunnen de leden tussen het spelen door drinken met dit warme 

weer. 

 Linnenzak voor vuile was 

 Eventueel duikbril  

 Papieren zakdoeken 

 Stoffen mondmasker(s) 

 Eigen zonnecrème, zeker bij allergieën 

 Busje ontsmettingsmiddel: min 150 ml 

 

Voorwerpen zoals shampoo mogen niet gedeeld worden onder broers-

zussen. 

 

Wat neem je niet mee op bivak?  
X Dure voorwerpen: 

X Hiermee worden onder andere bedoeld: GSM, fototoestel, 

oortjes/koptelefoon, (smart) horloges, etc. 

X Gevaarlijke voorwerpen en verdovende middelen: 

X Hiermee worden onder andere bedoeld: messen en andere 

wapens, bommetjes, drugs, alcohol, etc. Wat hieronder 

allemaal kan vallen, wordt mede bepaald door de VB’s. 

X Indien er iemand hiermee betrapt wordt, wordt dit onmiddellijk 

afgenomen en wordt de desbetreffende persoon onmiddellijk 

naar huis gestuurd! (na overleg met VB’s) 

X De leiding van de groep mag bij enige verdenkingen samen met 

een VB of iemand van de groepsleiding de bagage doorzoeken.  

 

 



Belangrijke documenten 
Steek onderstaande documenten samen in een enveloppe en vermeld 

daarop de naam van je kind. Steek alles van elke kind in een aparte 

enveloppe. Deze geef je af aan de VB’s (volwassen begeleiding) bij de start 

van het bivak. 

✓ Ingevulde medische fiche (zie laatste pagina’s) 

✓ Kids-ID/Identiteitskaart + 2 klevertjes van het ziekenfonds. 

✓ Zakgeld (indien nodig voor oudere groepen) 

✓ Medicatie + gebruiksaanwijzing (indien nodig) 

 

Bezoek 
Net zoals de voorbije jaren is er ook dit jaar GEEN bezoekdag. Helaas 

kunnen we dit jaar ook geen post ontvangen. Als je je kind(eren) iets wilt 

sturen kun je een “brief” sturen naar de leiding van de groep, naar de 

Facebook van de Chiro of via het mailadres: spratike.chiro@gmail.com 

Gelieve in het onderwerp de groep van uw kind(eren) te zetten. 

Het is natuurlijk ook altijd tof om briefjes in de valies te verstoppen. 

 

 

 

mailto:spratike.chiro@gmail.com


Verzekeringen  
Uiteraard proberen wij zo goed als mogelijk zorg te dragen voor uw kind.  

Zijn/ haar veiligheid is onze prioriteit. Zo vertrekken we nooit op tocht 

zonder fluo-vestjes, zodat we zeker gezien worden! Ook op de kampplaats 

zelf worden er goede afspraken gemaakt met de leden en wordt er altijd 

enkele stappen vooruitgedacht in het teken van veiligheid!  

 

Waarvoor is men in de Chiro verzekerd?  

1. Burgerlijke aansprakelijkheid:  

Als je per ongeluk iets van iemand anders kapot maakt dan ben je 

burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis 

van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). 

Hebben zij dat niet, dan speel de Chiropolis familiale. In een normale 

situatie is het dus de eigen familiale verzekering die tussenkomt. Hier 

is echter een vrijstelling aan verbonden. Je betaalt dus de eerste 

€173,23 zelf.  

2. Ongevallen:  

Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst 

wordt, zoals verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten,... De 

polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, 

als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!) of als je je lenzen 

verliest. De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten 

terug dat de ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet 

terugbetaalt. Die verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar 

de Chirolokalen. Hier te begrijpen als aangegeven tochten, 

nachtspelen en andere. Deze tochten of spelen buiten het terrein 

worden op voorhand doorgegeven aan de politie en aan de 

kampeigenaars. Ook een tekenbeet valt onder onze Chiropolis.  

3. Rechtsbijstand:  

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de 

verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. 

Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering 

voorziet dan een advocaat voor het lid/ de leiding.  

 



4. Onze leiding, leden en vrijwilligers zijn eveneens extra verzekerd: Bij 

overlijden en invaliditeit in Chiroverband.  

5. Uitzonderingen:  

Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals materiële schade. Persoonlijke 

bezittingen van je kind zoals kledij, rugzakken en fietsen... zijn niet 

verzekerd door de Chiropolis. Aanvullende informatie vind je terug op 

de website van Chiro Nationaal www.chiro.be 

 

 

Contactgegevens 
Ribbel: 

• Cato Wessaert (hoofdleiding): 0489 10 81 63 

• Silke Bijnens: 0479 72 97 01 

Speelclub: 

• Yannick Merken: 0494 45 95 12 

• Lana Lievezoons: 0471 36 44 64 

Rakwi: 

• Gitte Merken: 0492 83 23 51 

• Wout Thijs: 0485 79 77 07 

Ketito: 

• Jarrick Henri: 0476 08 39 42 

• Xenia Timmermans: 0487 01 41 02 

Aspi: 

• Lotte Van Den Steen: 0491 48 69 94 

• Gilke Goffings (hoofdleiding): 0498 02 10 28 

VB’s: 

• Kris Moors 0474 93 32 95 

• John Bijnens 0471 33 27 75 

 

 

 

 

http://www.chiro.be/


Wist je datjes 
Wist je dat: 

• Yannick in het leger zit en ondertussen al Sergeant is?  

• Silke samen met Daan en Hans de Don Corleone cocktailbar en Don's 

Limoncello uitbaat? 

• Lana haar theoretisch rijbewijs gehaald heeft? 

• Lotte haar praktijk rijbewijs gehaald heeft? 

• Deze kampplaats niet onze oorspronkelijke kampplaats was waar we dit jaar 

naartoe gingen? 

• Corona ons niet klein krijgt? 

• Jarrick zijn examens op ons chiro lokaal gemaakt heeft en in zijn pauzes ons gras 

water ging geven? 

• Dat Jo, de papa van Jarrick, mee gaat op kamp als logistiek? 

• Oudleiding Flor ook meekomt als logistiek? 

• De kokkies weer voor lekker eten gaan zorgen? 

• En de leiding het lekkere menu al weet? 

• Het dit jaar John zijn eerst jaar is als VB op kamp en hij dit super goed gaat 

doen? 

• We goed op Kris en John hun steun kunnen rekenen op dit toch wel unieke 

kamp? 

• Xenia volgend jaar de politie wilt ingaan? 

• Lotte bij KRC Genk gaat voetballen? 

• Gilke een 'kikkermobile' als auto heeft 

• We het kamptoneeltje op een 'iets' andere manier gaan doen door Corona? 

• Wout een robot heeft geprogrammeerd voor in een rusthuis hulp te verlenen aan 

de bewoners? 

• Als er iemand van de leiding problemen met zijn laptop heeft, Gitte er altijd 'to the 

rescue' is? 

• Cato, Jarrick, Wout, Yannick en Gitte graag Harry Potter kijken maar nog nooit 

hun Harry Potter marathon hebben gehaald? 

• Cato haar hond, Baeley, geen goede waakhond is? 

• Maar dat Baeley wel goed kan apporteren, knuffelen en aandacht vragen tijdens 

de Harry Potter marathon? 

 

 
 
 
 



 
Dag allerliefste Ribbels! 

 

Voelen jullie die kriebels ook al? Die kriebels in jullie buik? Die kriebels dat 
jullie niet meer kunnen wachten tot het kamp weer begint? Wel wij hebben 
die kriebels ook! Want wij hebben super veel zin om samen met jullie op 
kamp te gaan! Het wordt een echt RIBBELTASTISCH kamp! Dat kan 
natuurlijk niet anders met jullie als topleden!  
 
We gaan vele leuke spelletjes spelen, knutselen, lekker eten, ons leuk 
verkleden en goed ravotten. Dus neem zeker niet jullie mooiste kleren mee. 
 
Vergeet ook zeker niet om het volgende mee te nemen: 

• Een zaklamp 

• Een eigen drinkbus (liefst met naam op) 
 
Heel veel groetjes en tot snel, 
Cato en Silke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 
 
Yow rakwi’s! 
 

Zoals jullie weten is het binnenkort weer kamp. Als leiding van de zotste 
groep kijken we er zeker al naar uit om jullie een geweldig kamp te beleven. 
Ondanks de Corona gaan wij alles uit de kast halen om voor een mega 
kamp te zorgen. 
Wij hopen jullie snel te zien in Arendonk!! 
 
P.S. We gaan dit kamp toch wel echte sheriffs worden, dus als je 
verkleedkleren hebt, mag je ze altijd meenemen. Maar je moet niks gaan 
kopen, wij hebben zelf ook wat liggen! 
 
P.S.S totinos totinos , hot pizza rolls 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketito’s  

 

Beste leden 

 
Wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen van kamp. Hopelijk hebben 
jullie ons niet teveel gemist tijdens de corona periode.  Bij deze zijn jullie 
allemaal van harte welkom op kamp.  

 
Groetjes jullie leiding 

 
Mee te nemen voor kamp: 

Oude knuffel die vuil mag worden of kapot mag gaan 

 

Los volgend raadsel op en krijg een beloning op kamp 

 



 



De belangrijkste maatregelen 

 
1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

 
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, 

verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht 

thuis. 

 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen:  
https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 

Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de 

toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te 

mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen. 

 

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u 

om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil 

dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. 

Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 

 

2. Wordt er iemand ziek op kamp. 

 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat 
daar door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten 
naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn 
om, indien nodig, uw kind te komen halen. Het kind moet dan getest 
worden op Corona. Als de test negatief blijkt te zijn, gaat kamp voor de 
andere kinderen door. Is de test positief, gaat heel de bubbel waarin het 
besmette lid zat naar huis. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


 
3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50 
deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. 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 momenten 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 maken dus een soort minikampjes 
in ons kamp. 

 

Zo zullen onze bubbels eruitzien: 
 Bubbel 1: ribbel + rakwi 
 Bubbel 2: speelclub + ketito + aspi 

 

 

 
4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, 

reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, etc. 

We  vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

 Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de 

eigen bubbel, bv. openbaar vervoer 

 Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 

 Handgel 

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. 



 Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 

 

5. Praktische info 

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. 

Kinderen afzetten en ophalen en bagage binnenbrengen gebeuren als volgt: 

We gaan met een kiss & ride systeem werken met de volgende uren: 

• Ketito 14u30 

• Rakwi 15u 

• Speelclub 15u30 

• Ribbel 16u 

Bij het ophalen gelden de volgende uren: 

• Ribbel 14u30 

• Speelclub 15u 

• Rakwi 15u30 

• Ketito 16u 

Het kamp kost €120; dit is €17,14 per dag. Dit komt omdat we heel wat aankopen 

moeten doen om de veiligheid van de leden in belang te stellen. Ook zijn helaas de 

kampplaatsen steeds duurder aan het worden. U kunt u online inschrijven op 

https://forms.gle/oXr7BnFqjEAvKbiu6 . 

Wij vragen u het geld over te schrijven nadat een bevestigingsmail krijgt. 

U kunt het geld overschrijven op BE74 7353 1000 4207 met in de mededeling: Chiro 

kamp 2020 en naam lid/leden 

In geval dat uw kind 5 dagen voor kamp ziek wordt, kunnen wij de helft terug betalen.  

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de leiding van je groep. 

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen.  

We maken er een geweldig kamp van! 

 

Voor nog extra informatie kunt op de volgende sites bekijken. Wordt uw vraag hier niet 

beantwoord? Dan kunt u altijd ons bereiken! 

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

https://forms.gle/oXr7BnFqjEAvKbiu6
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders


https://ambrassade.be/nl/attachments/view/jeugdwerkregels%20onepager%20de%20ambrassa

de 

https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/bivak-in-coronatijden 

https://ambrassade.be/nl/attachments/view/jeugdwerkregels%20onepager%20de%20ambrassade
https://ambrassade.be/nl/attachments/view/jeugdwerkregels%20onepager%20de%20ambrassade
https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/bivak-in-coronatijden

