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Voorwoord  
Dag lieve Chirovrienden 

Na een bewogen Chirojaar is het eindelijk zo ver, ons 
jaarlijkse 10-daagse kamp is weer in zicht! De leiding staat 
klaar om groot en klein de ‘Chirofeeling’ te bezorgen! Dit 
jaar trekken we hiervoor naar Tijl4 in Dessel.  

Zoals ieder jaar, start ons avontuur op 21 juli in het station 
van Poperinge. Hier stappen we samen op de trein richting 
een fantastisch 10-daags bubbelavontuur. Het kampthema 
houden we natuurlijk nog even geheim…  

Begint het al te kriebelen? 

Neem dit boekje zeker heel goed door want het kamp zal er 
dit jaar wat anders uitzien. Zo ben je zeker goed voorbereid 
en kan je op 21 juli gepakt en gezakt op de trein stappen 
richting Dessel! 

 

 
 

 

 



 

3 
 

De kampplaats: Tijl4  
 
 

Dit jaar trekken we 
samen voor tien dagen 
naar Tijl 4 in Dessel.  

 
De kampplaats is volledig omgeven door bos met 
zandvlakten en speelweides. We zullen dus zeker plaats 
genoeg hebben om te ravotten in onze bubbels!  
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De leiding, VB’s en kokjes   
 
Jullie leiding is al enkele maanden bezig met de 
voorbereidingen van het aankomende kamp. Maar niet 
alleen de leiding is aanwezig op het kamp. Ook de VB’s zie 
je regelmatig eens rondlopen op de kampplaats om de 
leiding bij te staan met raad en daad.  

Naast de leiding en de VB’s hebben we natuurlijk ook nog 
onze geweldige kokjes die iedere dag onze maagjes vullen 
met heerlijk eten. Zo hebben we na iedere maaltijd terug 
meer dan genoeg energie om samen te ravotten! 
 

Pimpel: Marthe L, Jelle V, Salvica, Britt, Jonas en Geike 

Speelclub: Sarah, Margo, Marthe D, Marthe D, Esmée en Bruno 

Rakwi: Jarne, Maxime, Silke, Elise, Robbe M, An-Sofie en Josefien 

Tito: Lyn, Robbe S, Bram, Justine en Céline 

Keti: Wout, Jelle DP en Jolien 

Aspi: Felix  

 

VB’s: Kristof, Liese, 

Arthur en Sayanah 

Kookploeg:  

Lieva, An, Renaat, Bart, 

Mieke, Goele en Gwenn 
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Inschrijvingen 
De inschrijvingen zullen dit jaar wat anders verlopen. 
Langskomen bij iedereen zit er jammer genoeg niet in.  We zullen 
alles laten verlopen via onze website www.chirovleteren.be.   

 

 Op onze site maakten we een apart onderdeel “Kamp” 
aan. Hier vind je alle info en praktische zaken terug.  

 Je vindt er ook een link naar de inschrijvingen. Als je 
hierop klikt ga je verder naar een Google Forms. Daar vul 
je je eigen contactgegevens in (ter controle van diegene 
die we nu hebben) alsook de gegevens van je kind. Als je 
meerdere kinderen hebt, zal je per kind het formulier 
opnieuw moeten invullen.  

 Wanneer je dit alles hebt ingevuld zul je een 
bevestigingsmail krijgen met ook de vraag om te betalen.  
 
 

De kostprijs blijft nog steeds hetzelfde en bedraagt €117 (inclusief 
zakgeld).  

Als je kind niet meegaat, gelieve dit ook in te vullen. Deze optie 
kun je aanduiden bij het invullen van de gegevens van het kind. 
We vragen dit omdat we zo zeker zijn dat we iedereen hebben 
kunnen bereiken.  

Zoals je alvast zult gehoord hebben gaan we dit jaar in bubbels 
op kamp. Om dit geregeld en verdeeld te krijgen zullen we de 
inschrijvingen wat verkort en vervroegd moeten laten doorgaan. 

 

 

http://www.chirovleteren.be/
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WIE KAN MEE? 

Graag nemen wij uiteraard iedereen mee op kamp. Dit jaar 
moeten we echter extra voorzichtig zijn.  

• Wie ziek is of ziektesymptomen heeft in de 5 dagen voor 
het kamp, kan NIET mee. Dit geldt zowel voor leden, 
leiding als kookploeg.  

• Behoor je tot de risicogroep of heb je een ziekte die je 
vatbaarder maakt? Je MAG mee, mits je een doktersattest 
kan voorleggen.  

 
Het blijft in elk geval de verantwoordelijkheid van jullie als ouder 
om de beslissing te maken om je kind al of niet mee te sturen.  

 
Wanneer je vragen hebt in verband met de inschrijvingen of in 
het algemeen kan je bellen naar:  

 

Jarne Vermeulen  : 0473 23 50 77   
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Belangrijke data 
 

ZO 21/06 Einde van de inschrijvingen. Je kan je 
kinder(en) tot en met zondag 21 juni 
inschrijven via onze site: 
www.chirovleteren.be. 

ZO 28/06 Gelieve het inschrijvingsgeld van je 
kind(eren) tegen zondag 28 juni te betalen.  

MA 20/07   De bagage breng je op maandag 20 juli naar 
de Chiro-parking in Westvleteren. Dit jaar  
houden we uiteraard rekening met de Corona-
maatregelen en zal dit wat anders verlopen 
dan andere jaren. Hoe alles concreet in zijn 
werk zal gaan, wordt later nog 
gecommuniceerd. Bij regenweer is dit in het 
Dorpshuis van Westvleteren.  

Dit breng je mee: de identiteitskaart/Kids-
ID, de medische fiche en het strookje om 
toestemming te geven voor de foto’s op 
20 juli! Eventueel kan je de terug-
betalingsbrief van je ziekenfonds ook 
meebrengen en hier laten ondertekenen. Wij 
voorzien deze formulieren zelf ook. 

 

 

http://www.chirovleteren.be/


 

8 
 

DI 21/07   De trein vertrekt vanuit het station 
Poperinge om 11:08. Hoe laat en 
op welke manier we zullen verzamelen zal 
later nog worden gecommuniceerd. Zorg 
ervoor dat je bij vertrek je Chiro-uniform 
(sjaaltje en T-shirt) aan hebt.  Breng zeker ook 
een lunch mee voor onderweg!  Iedereen 
boven de 12 jaar, dient een mondmasker aan 
te doen op de trein. 

 Om het volk wat te beperken aan het station, 
vragen we dat er max. 2 personen per gezin 
komen om de kinderen te brengen. We vragen 
ook aan de ouders om een mondmasker te 
dragen en afstand te bewaren.  

VR 31/07 Na tien dagen vol plezier komen we om 16:52 
terug toe in het station van Poperinge. 

Daar kunnen de leden worden opgepikt en 
kunnen jullie doorrijden naar de parking bij 
de Chiro (of bij regenweer in het Dorpshuis) 
om de valies en de vuile was op te halen. 

Het afhalen van de bagage zal ook iets anders 
verlopen, maar we informeren jullie hier later 
nog over. 

Opgepast! Deze treinuren zijn onder voorbehoud, op   
maandag 20 juli worden de correcte uren 
meegedeeld. 
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Ons bubbelkamp 
Wat met die corona?  

De afgelopen weken en maanden zijn we in de ban geweest van 
de pandemie die ons ganse land heeft platgelegd. Gelukkig 
worden de strenge maatregelen stelselmatig versoepeld 
waardoor wij met onze Chiro op kamp kunnen. (JOEPIE!) Door 
die hele situatie en voor ieders veiligheid hebben we wel enkele 
aanpassingen moeten doorvoeren om alles correct te laten 
verlopen. 

 
Hieronder een korte oplijsting van de maatregelen die we 
doorvoeren op kamp: 

BUBBELS – BUBBELS – BUBBELS – BUBBELS – 
BUBBELS – BUBBELS – BUBBELS – BUBBELS – 
BUBBELS – BUBBELS – BUBBELS – BUBBELS 

Met bovenstaande term is iedereen ondertussen vertrouwd, 
bubbels van 4, van 10… Wij als jeugdbeweging moeten bubbels 
van maximaal 50 personen maken. We weten nog niet met 
hoeveel bubbels we gaan zijn en welke afdeling in welke bubbel 
gaat zitten. Dit is afhankelijk van het definitieve aantal 
inschrijvingen en laten we zo snel mogelijk weten.  

Bubbelvorming  

In de loop van de maand juli geven we iedereen een bericht in 
welke bubbel ze zullen zitten. Hierdoor kunnen we vanaf het 
lossen van de bagage, het uitzwaaien aan de trein tot de 
terugkomst werken in de verschillende bubbels.  
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Binnen de bubbels 

Eenmaal de leden en leiding in hun bubbel zitten, kunnen we 
werken zoals op een gewone Chironamiddag of kampdag. Toch 
gaan we spelen met dicht contact vermijden om de onnodige 
risico’s te beperken.  

Bubbels op de kampplaats 

Op de kampplaats zullen we met onze Chiro verschillende 
bubbels hebben. Deze groepen willen we zo weinig mogelijk met 
elkaar in contact brengen. Dit doen we enerzijds door steeds 
voldoende afstand te houden en anderzijds door alles steeds 
grondig te poetsen/ontsmetten. Hierdoor zullen we de eetzaal, 
het sanitair en andere plaatsen zo veel mogelijk laten splitsen. 
Iedere bubbel zal zijn eigen eetplaats hebben, ook voor het 
sanitair voorzien we per bubbel de nodige infrastructuur. 

Bubbels en materiaal 

Wanneer materiaal van de ene bubbel naar de andere gaat, dan 
wordt dit grondig gepoetst/ontsmet. Hiervoor hebben we al de 
nodige materialen en systemen voor bedacht om alles veilig door 
te geven.  

 

Wij als Chiro zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid als 
jeugdorganisatie om de veiligheid en de gezondheid van ieder 

kind zoveel mogelijk te garanderen.  

We hopen uit het diepste van ons Chirohart dat jullie ons hierin 
vertrouwen. 
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Belangrijke documenten 
• Identiteitskaart / Kids-ID  

We vragen om de identiteitskaart van uw kind(eren) 
mee te geven. Voor de ouderen is dit de gewone 
identiteitskaart en voor de kleinsten het Kids-ID. 

• Medische fiche 

De medische fiche is een apart document waarop je alle 
medische gegevens van je kind noteert. Deze informatie 
is handig voor de afdelingsleiding wanneer er zich iets 
voorvalt, wanneer je kind de nodige medicijnen moet 
nemen of allergieën heeft. De medische fiche vind je 
terug op onze site: www.chirovleteren.be (onder de 
rubriek “Kamp”. Deze breng je ingevuld mee op 
maandag 20 juni.  

• Ziekenfonds 

Leden die korting krijgen van hun eigen ziekenfonds 
kunnen dit formulier verkrijgen op maandag 20 juli.  

• Toestemming publicatie foto’s 

Door de nieuwe Europese wetgeving moeten wij de 
ouders toestemming vragen om foto’s van uw 
zoon/dochter online te plaatsen op onze website of op 
onze sociale media. Het toestemmingsstrookje vind je 
op de laatste pagina van dit boekje terug.   

Al deze zaken breng je mee op maandag 20 juli 
bij het brengen van de bagage.  

http://www.chirovleteren.be/
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Belangrijke zaken 
• T-shirt en sjaaltje 

Elk lid moet de blauwe Chiro-T-shirt en een sjaaltje 
dragen bij vertrek en terugkomst. Wie nog geen nieuwe 
T-shirt heeft, kan er een aankopen voor €5 op 20 juli. 
Ook een sjaaltje kun je er vinden, deze kosten €1,5. 

• Hygiëne en veiligheid 

Zoals je in onze maatregelen al kunt zien, letten wij deze 
zomer zeer sterk op de hygiëne (handen wassen, 
materiaal ontsmetten, bubbels niet mengen…). Voorzie 
zeker voldoende papieren zakdoekjes en een aantal 
mondmaskers (voor +12-jarigen verplicht, -12 is hier 
vrij in). Wij voorzien zeker voldoende zeep en 
ontsmetting voor het wassen van de handen.  
 

• De Corona-jeugdzomer 

Hou er deze zomer rekening mee dat er beperkingen zijn 
binnen het jeugdwerk. Je kiest per week voor max. 1 
soort van jeugdwerk (een kamp, speelpleinwerking, 
opvang, sportdagkamp…). Ook moet er minstens 2 
dagen tussen zitten. Concreet wil dit voor ons zeggen dat 
je op 19 & 20 juli en op 1 & 2 augustus geen andere vorm 
van jeugdwerk mag volgen.  
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Goeie afspraken =  
goeie werking 

• Na enkele dagen slingeren de eenzame kousen of 
verdwaalde T-shirts door de kamers van de leden. 
Hierdoor hebben al we snel een hele hoop ‘verloren 
voorwerpen’. Dit willen we graag sterk verminderen met 
enkele afspraken: 
 
o Ten eerste vragen we om alles te voorzien 

van een duidelijk merkteken, dit vooral bij  
onze jongste afdelingen (de Pimpels, de  Speelclubs 
en de Rakwi’s), maar bij de oudere afdelingen kan 
dit zeker en vast ook geen kwaad! 
 

o Daarnaast is het ook handig om samen met je kind 
de valies te maken. Op deze manier overloop je wat 
er allemaal mee is op kamp en wat hij wanneer kan 
aandoen of gebruiken tijdens het kamp.   
 

• Zorg ervoor dat alle valiezen goed vol zitten. Liever 1
volle dan 2 halve valiezen. Dit om plaats te sparen in de
 vrachtwagen. Gelieve ook alles zo veel mogelijk samen 
te steken en niet in aparte (plastiek) zakjes.  
  

• Mogen wij u uitdrukkelijk vragen geen bezoek te  
brengen tijdens de kampperiode.  
 

• Dit mag NIET mee op kamp:  
snoep, tablet, Playstation, (smartphones) …  
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Post op kamp 
 
Post krijgen op kamp! Een fantastisch moment om eens 
kort terug te denken aan het thuisfront waar alles een beetje 
anders verloopt wanneer de kinderen het huis uit zijn. 

Deel zeker het onderstaand kampadres met grootouders, 
broers, zussen, tantes, nonkels, meesters, juffen, vriendjes, 
vriendinnetjes… om een heleboel brieven te ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 
Ook op kamp voorzien we momenten om brieven richting 
het thuisfront te schrijven. Tijdens deze momenten kunnen 
de leden kiezen om met zelf meegebracht briefpapier en 
enveloppen een brief te versturen naar huis OF kopen ze 
leuke postkaarten aan op kamp die bedrukt zijn met een 
leuke foto van het kampthema. Een super toffe manier om 
het thuisfront in te lichten over het kampthema.  

Door de bubbels zullen broers en zussen dit jaar echter niet 
samen kunnen schrijven op Briefschrijfavond. Voorzie dus 
voldoende schrijfgerief per kind.   
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Noodgevallen 
 

Zit je voor het kamp nog met dringende zaken? Dan kan je 
onze hoofdleider Jarne Vermeulen contacteren op het 
nummer: 0473 23 50 77. We vragen wel om Jarne enkel 
voor het kamp te contacteren.  

Tijdens de tiendaagse, kan je ons bij noodgevallen steeds 
bereiken op het volgende gsm-nummer van onze kookouder 
Bart Rubben: 0486 39 20 68.   

 

Prijs 
 
Een tiendaags kamp bij Chiro Pimpernel kost €102 per 
kind. Daarbovenop vragen we nog €15 zakgeld (voor 
postkaarten, een ijsje op trektocht…). Dit is dus een totaal 
van €117.  
  
Gelieve dit bedrag tegen ten laatste 28 juni 2020 over te 
schrijven op het rekeningnummer van de Chiro: BE20 
7380 0313 6556  met de naam van je kind(eren) erbij 
vermeld.  
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Checklist 
Kledij Toiletgerief 

 meer dan 10 
onderbroeken 

 meer dan 10 paar 
sokken 

 pyjama 

 lange broeken 

 korte broeken 

 T-shirts 

 truien 

 (warme) jas  

 regenkledij 

 tenminste 2 paar 
schoenen  
 stevige 
stapschoenen 
 vuile schoenen 

 pantoffels of slippers 

 zwemgerei 

 tenue + ondergoed dat 
heel vuil mag worden  

 minstens 5 washandjes 

 4 kleine handdoeken  

 2 badhanddoeken 

 zeep of douchegel 

 handzeep 

 shampoo  

 tandenborstel 

 tandpasta 

 bekertje 

 kam 

 papieren zakdoeken 

 zonnecrème 

 muggenmelk 
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Slaapgerief Allerlei 

 onderlaken 
(verplicht!) 

 klein kussen met 
kussensloop 

 slaapzak 

 eventueel een kleine 
knuffel 

 
 

 6 keukenhanddoeken 

 stevige rugzak  

 drinkbus 

 2 vuilniszakken 

 linnenzak voor de  
vuile was 

 enkele mondmaskers 
(verplicht voor + 12 jaar) 
 

Schrijfgerei  

 papier 

 enveloppen 

 balpen 

 postzegels  
 
TIP: Voor de kleinsten is 
het heel gemakkelijk als de 
enveloppen vooraf reeds 
van een adres (en eventueel 
postzegel) voorzien zijn. 
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Enkele extra tips tijdens 
het maken van de valies 

 
Naast deze checklist met alle 
benodigdheden die je zoon en/of dochter 
nodig zal hebben om een geurtjes-vrij-
kamp te beleven, hebben we nog enkele 
belangrijke zaken die interessant kunnen 
zijn tijdens het maken van de valies: 

 
• Zorg zeker dat je een stevige rugzak mee hebt, eentje 

met brede schouderlinten die goed aansluit aan de rug 
(geen fijne touwtjes en geen handtas-model). 

• Voor de kleinsten die nog niet goed kunnen zwemmen: 
neem zwembandjes mee in je valies! Zo kunnen wij als 
leiding beter zorgen voor de waterratjes onder ons. 
Gelieve dit ook op de medische fiche te vermelden en om 
de zwembandjes ook te naamtekenen zodat je de juiste 
zwembandjes weer mee hebt naar huis!  

• Elke afdeling doet ‘paracommando’, daarbij spelen we 
allerlei vuile spelletjes met verf, modder,… We vragen 
om zeker een outfit mee te geven die volledig vuil 
mag worden. Voor de kleinsten is het handig als dit in 
een apart zakje zit.  

• Hou er rekening mee dat we alle leden indelen 
in bubbels. Broers en zussen van verschillende 
leeftijden zullen wellicht niet in dezelfde bubbel 
zitten. Zorg dus dat ieder kind z’n eigen aparte 
bagage heeft en voorzie alles voor ieder kind 
apart.  
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Trooper  
Ben je nog op zoek naar een warme slaapzak, verse 
onderbroeken, een nieuwe T-shirt of wat dan ook om je 
spruit mee op kamp te sturen?  

Bestel het online en steun onze Chiro! Het kost jou helemaal 
NIETS, volledig gratis dus!  

Surf snel naar Trooper en kies voor onze Chiro. Je ziet hier 
een greep uit de deelnemende winkels.    

De leiding wenst je veel shopplezier!  
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Sociale media 
 
De leiding is overdag druk bezig met ravotten samen met 
jullie kind(eren). Hierdoor kunnen wij niet altijd direct 
berichten of foto’s posten op Facebook/ Instagram.  
We doen onze uiterste best om toch iedere dag iets te laten 
weten via sociale media en om jullie zo toch wat mee onder 
te dompelen in ons (nu nog geheime) kampthema!  
 
Maar vergeet niet, geen nieuws is goed nieuws!  

PS: In de weken na het kamp zullen alle foto’s van 
het kamp beschikbaar zijn via een link die je op de 
Facebookpagina en op de website zal terugvinden!  
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Ribbetjesfestijn  
In de mate van het mogelijke… 
Neem vlug jullie agenda erbij en duid zondag 23 
augustus maar aan!  

Hoe en wat we precies zullen doen is voor ons ook nog wat 
onzeker. Maar wat wel zeker weten, is dat we iets zullen 
doen om op 23 augustus jullie honger te stillen.  

We volgen de maatregelen nauwkeurig op en houden jullie 
op tijd op de hoogte! 

Hou zeker onze website en onze facebookpagina in het oog 
voor meer informatie.  

Chirogroetjes, de leiding 
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Spelletjes 
 
Verlang jij net als de leiding ook zo hard naar het kamp? 
Snuif de kampsfeer al wat op met deze leuke spelletjes! 
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De leiding heeft nog een leuke boodschap voor jou!  
Kan jij de uiterst geheime boodschap ontcijferen?  
 

 

…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 
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Raadsels en mopjes 
 
Je weet niet wie ik ben maar als je dat wel weet ben ik niet 
meer. Wat ben ik? 

…………………………………………………………………………………… 
 

Wat is blauw en niet zwaar? 

…………………………………………………………………………………… 
 

Wat is groen, heeft zwarte pitjes en dragen meisjes in het 
zwembad? 

…………………………………………………………………………………… 
 

Het is een aardbei maar net niet..?  

…………………………………………………………………………………… 
 

Welke salade helpt tegen jeuk? 

…………………………………………………………………………………… 

Komt de ene aardappel een andere aardappel tegen. Zegt 
de ene aardappel: “Wat zie jij er zo triest uit.” De andere 
aardappel antwoordt: “Ja, ik zit in de puree.” 

Antwoorden: 

 1. Een raadsel 2. Lichtblauw 3. Bikiwi 4. Een aardbijna 5. Krabsalade 
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 ----------------------------------------------------------------- 

Toestemming publicatie foto’s 

Ik, …………………………………………………. (naam ouder) geef 

toestemming om foto’s van mijn zoon/dochter, 

………………………………………………………………………………….. 

(naam kind/kinderen) op de website/sociale media van 

Chiro Pimpernel te plaatsen.  

Geef dit briefje af op 20 juli 2020.  

Handtekening ouder(s) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM1p_Ysu_aAhXE3KQKHXZ9AksQjRx6BAgBEAU&url=http://hobby.blogo.nl/2014/11/12/papier-knippen-leren-knipkunst-leren/&psig=AOvVaw1HaKHObRb0UxuTzQzXxMO8&ust=1525638027094188
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