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Woord Vooraf 
 

Beste ouder, Chiroman of sympathisant  

Na een lange Chiroloze periode is het eindelijk weer zo ver, het bivak staat voor de deur. Na 
weken quarantaine, waren we zeer verheugd te vernemen dat de jeugdkampen door 
konden gaan. De leiding, VB en kookouders werken zeer hard om van dit kamp een 

belevenis te maken zonder zorgen en stress, met de nodige creativiteit, loodzware 
ochtendgymnastiek en bovenal gevuld met plezier en heerlijk eten. 

De gezondheid van al onze kampgangers is en blijft eerste prioriteit. Spijtig genoeg hebben 

we daarom dit jaar drastische beslissingen moeten nemen. Zo zal dit jaar het kamp in 
afgeslankte versie doorgaan, er zullen bubbels gevormd worden en door verstrengde 
maatregelen zijn ook nog een aantal praktische zaken veranderd. Meer hierover verder in dit 

boekje en ook de komende weken zal hierover nog zeker updates volgen.  

Maar genoeg over “maatregelen, bubbels, aanpassingen,…” Ook dit jaar is het  grootste doel 
van het kamp weer gewoon: VOOR DE VOLLE 100% GENIETEN! Niets houdt ons tegen om 

ook van dit bivak een onvergetelijke periode te maken vol sport, spel, amusement en 
kameraadschap.  

De locatie waar we zullen neerstrijken biedt hier alvast de perfecte omstandigheden voor 

aan. In Medendorf vertoeven we net zoals vorig jaar weer tussen onze Duitstalige 
landgenoten. Op een dikke 20 minuten rijden van het ons nu wel gekende Amel.  

In dit boekje vindt u alle informatie omtrent het bivak. Eerst en vooral een woordje uitleg 
over het kampthema. Vervolgens de tekstjes voor elke groep, geschreven door hun leiders. 

Daarna wat meer info over de praktische regelingen, de benodigdheden en tot slot het 
financiële aspect. 

Veel leesplezier! 

V.U.: Maarten De Haen en Nelis Dhont 

Bij vragen of opmerkingen aarzel niet om ons te contacteren. 

Zie laatste pagina voor alle contactgegevens.  
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Deel 1: Het Kampthema  

  



 5 

Deel 2: De Groepen 
 

DROMMELS 

Dag beste drommeltjes, 

Na veel gemiste zondagen waarop jullie leiders aan niets anders dan de Chiro konden 

denken, kunnen we jullie met veel plezier in het hart het volgende aankondigen: 

We gaan op KAMP 
Na een jammere tweede helft van het Chirojaar willen we nu zeker afsluiten met een 

spetterend kamp. We hopen dat jullie er klaar voor zijn want jullie leiding kijkt er in 

elk geval naar uit.               

Het gaat niet gemakkelijk worden maar jullie hebben het doorheen het jaar al 

meermaals bewezen: moeilijk gaat ook! We gaan nu zeker niet opgeven door een of 

ander coronavirus. We geloven dat dit kamp fantastisch gaat worden en dat jullie 

er volop van zullen genieten. Jullie leiding is nu bezig met het in elkaar steken van 

grootse avontuurlijke en 

te gekke spelletjes om er het beste kamp OOIT van te maken.  

Op de volgende pagina vind je alvast een spelletje om al even in de sfeer van ons 

mooie Chirokamp te komen. 

Vriendelijke Chiro groetjes, 

Je 3 TOPLEIDERS Poef, Stom en Arthur 
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1:Watergeweer 

2:Bivak 

3:Kampvuur 

4:Veldbedje 

5:Luik 

6:Ontbijt  
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SPEELCLUB 

Daaaaaag ,

 

Intussen is het al een hele tijd geleden dat we jullie gezien 

hebben, hopelijk is iedereen en zijn familie nog gezond! 

Jullie hebben het waarschijnlijk wel al gehoord, wij mogen op kamp 

(joepie!!). Dit kamp zal er niet helemaal hetzelfde uitzien als 

andere jaren maar toch gaan we ons best doen om jullie eventjes uit 

de dagelijkse corona-sleur te verlossen. Natuurlijk kunnen wij niet 

anders dan de gestelde coronamaatregelen respecteren en zullen wij 

dit jaar aan sommige zaken wat meer aandacht moeten besteden (zoals 

handen wassen, geen contact met de andere bubbels, een beetje meer 

rusten, enzovoort…) 

De zaken die veranderen zullen zeker en vast nog beter uitgelegd 

worden in dit boekje en via mails naar jullie mama of papa. Ook 

zullen wij jullie hier zeker aan herinneren wanneer nodig! 

 

Aangezien er in dit boekje al genoeg over het coronavirus en de 

maatregelen zal gepraat worden, gaan we het eens over andere zaken 

hebben: 

 

Dit jaar heeft de speelclub een heel speciale taak gekregen.     

Coole kerels als ons verdienen namelijk een plaats in een coole 

motorbende! We gaan dus samen op avontuur en zullen voor heel wat 

verschillende situaties komen te staan. Als jullie die goed 

uitvoeren,  krijgen wij misschien wel enkele coole bikersvoordelen, 

hier een klein overzicht van mogelijke voordelen: 
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ETEN: Echte bikers als ons verdienen 

natuurlijk een propere en rustige eetzaal. Er  

moet dus voor gezorgd worden dat wij tijdens 

ons eten de eetzaal alleen voor ons hebben en 

dat wij dus niet kunnen gestoord worden door 

de luide boeren en het geroep van de Toppers, 

Kerels & Aspiranten. Dit wil ook zeggen dat 

wij samen met de Rakkers het goede voorbeeld 

moeten geven aan de Drommels eens zij aankomen, maar voor stoere 

binken als ons is dit geen probleem. 

 

VENDELS: Aangezien wij superzotte spelletjes gaan 

spelen en ons dus niet kunnen permitteren om de 

afwas van iedereen te doen, zullen wij eisen dat 

wij enkel de afwas doen van onze eigen bubbel! Had 

de andere bubbel nu echt gedacht dat we daar onze 

tijd aan gingen verspillen? De patatten en de 

toiletten zijn ook werkjes waar wij als 

afgeborstelde bodybuilders onze handen dit jaar niet vuil zullen aan 

maken. Dit laten wij over aan de rivaliserende motorbende.  

 

 

SLAPEN: Aangezien de vele activiteiten ons moe zullen maken, zijn we 

dus ook verplicht om eens wat meer uit te rusten. Natuurlijk ook 

niet te veel hé, dat we ’s nachts nog kunnen slapen en dat jullie 

geen luierikken worden! ☺ 

 

 

 

 

KAMPVUUR: Als het van ons afhangt wordt het dit jaar een 100 meter 

hoog vuur dat nog 10 dagen lang brandt. Met minder zijn wij 

natuurlijk niet tevreden. Het bouwen laten we natuurlijk aan de 

grootsten over, het genieten doen we zelf wel! 
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TREKTOCHT: Normaal gingen we 100 kilometer gaan wandelen en op 

museumbezoek gaan, maar aangezien wij onze voeten niet teveel willen 

belasten zullen we hiervoor nog een leuker alternatief zoeken!  

Dit is natuurlijk nog maar het begin van een hele lange lijst, de 

rest gaan jullie zelf mogen ontdekken. 

 

Blijf gezond & tot op kamp les gars ☺ 

 

xxxxxxxxxxx, 

jullie geliefde leidingstrio Nelis, Jens & Maarten!  
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RAKKERS 
Beste rakkertjes, 

 
Tijd voor nog wat goed nieuws: WE GAAN OP KAMP!!! Beire en ik hebben veel vergaderd 
met andere leiders over het kamp en besproken hoe we het gaan aanpakken om toch aan de 

corona regels te voldoen. De hele Chiro zal in bubbels worden verdeeld.  Jullie vormen een 
bubbel samen met de drommels , de speelclub en de leiding van de drie jongste groepen. 
Jullie zijn dus de oudste groep van deze bubbel! Zo kunnen jullie als flinke knapen het goede 

voorbeeld geven ;). Maar dat is genoeg over heel dat corona gedoe…  
 
Ik ga jullie al een klein voorproefje geven van hoe het kamp als rakker e ruit ziet!                  

We zullen beginnen met enkele dingen die jullie nu in tegenstelling tot de speelclub wel 
mogen :D. Rakkers mogen zelf kiezen wat ze eten, wat ze spelen en om welk uur ze gaan 
slapen!!! FOPJE natuurlijk dat bepalen jullie twee favoriete leiders xD. Jullie gaan wel een 
half uur later mogen gaan slapen, Rakkers zijn tenslotte al flinke jongens! Het eten is voor 

jullie (en alle andere groepen) super lekker! Voor de super,supere en SUPERSTE  leuke 
spelletjes en andere activiteiten zorgen Beire en ik! 
 

Wie kamp zegt, zegt natuurlijk ook kampthema! Het kampthema dit jaar is… MC The 
Medendorfs het zal dus gaan over een motorbende vol stoere binken die allemaal avonturen 
beleven! Jullie gaan jullie dus ook moeten gedragen als stoere motorrijders die van niks of 

niemand bang zijn!!! We gaan ook zeer veel spelletjes in dit thema spelen. Wat die 
spelletjes zijn ga ik jullie vertellen:”... FOPJE TWEEEE” zoals altijd gaan we dat niet doen en 
blijft het een fijne verrassing voor jullie ;)  

 
Voor het kamp begint krijgen jullie al twee opdrachten 
van jullie leider:  

1. de eerste opdracht is om volgende motor zo cool 

mogelijk in te kleuren, versieren, knippen,... 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. Bereid jullie goed voor op kamp: - Ga veel buitenspelen, controleer of je valies wel 
groot genoeg is, ga vroeg slapen de dag voor het kamp, oefen al maar een beetje 

thuis voor het leukste van heel het kamp DE AFWAS! 
 

Greetzzz jullie lievelingsleiders Noot en Beire 
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TOPPERS 
Ewaaa gangsters  

Deze week ging ik naar de winkel en ik zag daar ne ket staan met zijn pollen vol wc-papier. 

Hij kon bijna niet over de berg heen kijken.            Ik begon mij serieus op te jagen en kon het 

mij niet laten om er naar toe te stappen.  Ik zei: “Awel ket, een bekke last aan a dermen?”                 

Hij bekeek mij raar maar ik bleef doorgaan “vindt gij da nu sociaal aanvaardbaar dat ge hier 

al die rollen hamstert?”.  Moeje nu ké weten wat ik als antwoord kreeg.  “Sorry meneer 

maar mijn tijd loopt, mag ik verder de rekken aanvullen”.  Ikke dus me ne rooie kop snel de 

winkel uitgespijrt. 

Tot daar corona… jullie zullen er al genoeg mee geconfronteerd geweest zijn.  We willen 

vooral vooruit kijken! Naar de toekomst, naar de momenten die voor ons liggen en vooral 

naar een zot kamp. 

Jullie vragen jullie waarschijnlijk af: “Hoe moeten wij ons nu voorbereiden op ons kamp?”. 

Rust rustig gene stress, Leider casper & Leider Klaas hebben hieronder enkele nuttige tips 

geschreven die jullie zeker en vast in jullie achterhoofd moeten houden met oog op het 

kamp.  

Enkele tips ter voorbereiding van het kamp: 

✓ Dagelijks bring sally up oefenen: Zodat de toppers dit jaar met de trots mogen gaan 

lopen als sterkste groep van 2019/2020.  

✓ Na jaren training ben je een pro geworden in de disciplines slaapzakslapen, 

bosjesplassen en vuurtje stoken. Je bent ook een kei in je omkleden in een s laapzak, 

je voortbewegen in een slaapzak en je zaklamp verliezen in een slaapzak. Oefen maar 

alvast goed om deze skills terug op te frissen. 

✓ Verplicht ’s nachts wandelingen te maken richting toilet zonder gebruik te maken van 

enige vorm van kunstlicht.  Zo bereiden jullie je voor op de meest legendarische night 

black ops “tip tip”. 

✓ Probeer elke dag sneller te zijn dan je schaduw zodat je voorbereid bent om te 

reageren als de pakkemannen de tent binnen sluipen. 

✓ Oefen er elke dag op om met 1 hand je veters te knopen, dit om je fijne motoriek te 

perfectioneren. 

✓ Gedaan met frit te gaan halen in de frituur vanaf nu oefen je maar in patatten 

schillen en snijden zodat de vendels zo snel mogelijk gedaan zijn.  

✓ Vanaf nu slaap je elke dag zonder vliegenraam zodat je elke nacht aangevallen wordt 

door de muggen en dat je bloed doordrongen wordt van el mosquito San Sebastian 

zo wordt je immuun voor de muggenplaag. 

✓ Leer je te kleden tegen extreme weeromstandigheden, dit met een marge van +40° 

en -35° Celsius. 
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✓ Was je gedurende een aantal dagen niet zodat de champignons onder je oksels en de 

kaas tussen je tenen als snackje tijdens de nacht kan dienen met het kampvuur. 

✓ Scheer je benen al eens op voorhand zodat je aerodynamischer bent voor alle 

snelheidsproeven die op jullie pad zullen komen. 

Zoals jullie zien is er voorbereiding zat. Wij kijken er alvast superhard naar uit. Aan het 

einde van de tunnel zien we al het rode teken van de Chiro.  Juist nog onze laatste 

meters, waarin we het obstakel van de examens zullen overwinnen, moeten nog 

gereden worden.  Na het overleven van deze hindernissen zonder deuken en 

schrammen, zullen wij 12 juli paraat staan om jullie te ontvangen. 

Peace out, leider Casper & leider Klaas  ( aka topperleiding compleet)  

 

 

 

  



 13 

KERELS 
Beste Kerels, 

De laatste maanden waren bijna een 'total extinction' van de mensheid waarbij elke 

jongeman van Lennik zo veel en zo ver mogelijk moest wegblijven van zijn vrienden en 

schoolleven. Ook de hobby's moesten plaatsmaken voor een computerscherm, daarom 

schrijven wij dit tekstje als een uitnodiging en aanbieding van een welverdiende (over) 

compensatie voor deze vervreemdende tijden. Inderdaad – ge raadt het al – wij willen met 

jullie eventjes 8 dagen alles op zijn kop zetten wat betreft het motto "alle chirovrienden 

blijven in hun kot". We gaan op bivak!  

 

Let op (>disclaimer<), dit is echter niet voor de zwakke harten onder ons. Toen we de 

kamplocatie aan het bestuderen waren met een drone, hebben we zeer interessante 

ontdekkingen gedaan: we hebben namelijk de activiteit van twee gevaarlijke 'biker gangs' in 

Medendorf opgepikt! Terwijl de Medendwarfs stuk voor stuk TANKS OP HARLEYS zijn, zijn de 

Medendorf Night Devils strategischer, maar niet minder brutaal in hun manier van doen. De 

commissaris en boswachter van Medendorf hebben ons persoonlijk gebeld om dit aan alle 

Kerels te laten weten. Als u, onze liefste Kerel, bereid bent om deze titanenstrijd tussen de 

Medendwarfs en de Medendorf Night Devils  te trotseren, kunnen wij u enkel aanmoedigen 

om deel te nemen aan dit avontuur. Verder wensen wij jullie uiterst veel succes voor jullie 

examens en ja, je mag elke dag aftellen tot het bivak, want jullie leiders zijn van plan om er – 

samen met jullie – een ongelooflijk hoogtepunt in jullie Chiro-carrière van te maken! 

 

Een goede gezondheid en tot snel! 

 

"Jij doet toch ook mee?!          " ~ Leider Rambo 

 

"Snok, de keet af!" ~ Leider Barre 
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ASPIRANTEN  
Dag aspiranten, 

Hebben jullie ons een beetje gemist? Binnenkort ist zover, het kamp staat voor de deur. Na 

al de miserie van de afgelopen maanden zullen jullie hier wel blij mee zijn zeker. Zo een top 

duo van aspiranten leiders. Jammer genoeg is het kamp dit jaar niet zo als andere jaren 

(voor moest je het nog ni weten). We gaan dit jaar minder lang dan andere jaren op kamp  

Dus bereid jullie sowieso voor op een heel reeks van fysiek uitputtende en zware dagen met 

weinig slaap en, jullie kennende, ook met heel veel afwas. Ook mag de brommer voor 1 keer 

thuis blijven want die ga je niet nodig hebben op kamp. Dit geldt jammer genoeg dit jaar ook 

voor de fiets, dus zie maar da de stapbeentjes getraind zijn.  

Jullie vragen zich ook waarschijnlijk af wat we allemaal gaan doen tijdens zo een kort kamp, 

awel we gaan een beke vanalles doen want er is altijd wel iets te doen. Bijvoorbeeld den 

afwas doen, een dutje doen, een dolfijntje doen,  een drilleke doen door iets fout te doen, 

een plasje doen, een tochtje door de donker doen. Als we jullie dat allemaal hebben doen 

doen dan kunnen we jullie uiteraard nog veel meer doen doen. 

Al bij al kunnen jullie zich aan een zeer tof en leerrijk kamp verwachten, boordevol plezier en 

veel bosj aan de tent. De kans dat we dit jaar naar een winkel kunnen gaan is zo goed al 0 

dus zie dat jullie extra bevoorraad zijn: op is op.  

 

Greetzz Leider Bobbert en leider Bront   
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Deel 3: Praktische informatie 
 

Inschrijving en Medische Fiche 

 

Dit jaar gebeuren alle inschrijvingen alsook het invullen van de medische fiche volledig 

online. Via volgende link komen jullie automatisch uit op het online inschrijvingsformulier en 

bijhorende medische fiche: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdMrMuhuZOLyiOR5QNEMtSOfw1ndYOaBzc8

xq4mCJ3OZ4mfg/viewform 

Wegens de verstrengde hygiënemaatregelen zullen er dit jaar geen huisbezoeken 

plaatsvinden. De leiders van uw zoon of zonen zullen dus niet meer fysiek bij jullie thuis 

langskomen. Zij zullen wel telefonisch contact opnemen (van zodra hun examens dit 

toelaten) om wat extra info te geven over de specifieke groep van uw zoon of zonen. Zij 

zullen dan ook op al jullie resterende vragen antwoord kunnen geven. Voor specifieke 

vragen omtrent de farmacie, contacteert u best Sofie Dehandschutter (+32 476 69 71 31). 

 

 

Covid-19 maatregelen 

 

Vanuit de overheid kregen wij een zomerplan voorgeschoteld waarin ze samen met alle 

overkoepelende jeugdorganisaties (waaronder Chiro Nationaal) alle regels en richtlijnen 

hebben gebundeld om een bivak optimaal te laten verlopen. Hierbij staat gezondheid te 

allen tijde centraal.  

Hieronder hebben we even de belangrijkste punten uit dit zomerplan opgesomd: 

Kampvoorwaarde  

Iedereen mag mee, met of zonder bijzondere noden, als dat veilig kan. De voorwaarden:  

• Behoort een deelnemer tot een risicogroep?  

Dan mag die meedoen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de 

ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits 

toestemming van de huisarts. Via volgende link een lijst met opsomming van alle 

risicogroepen. (https://covid-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdMrMuhuZOLyiOR5QNEMtSOfw1ndYOaBzc8xq4mCJ3OZ4mfg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdMrMuhuZOLyiOR5QNEMtSOfw1ndYOaBzc8xq4mCJ3OZ4mfg/viewform
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


 16 

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

NAL.pdf)   

 

We willen jullie er wel op attent maken dat het de verantwoordelijkheid is van de 

ouders om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de 

medische fiche en in te schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier 

een extra inschatting van de huisarts nodig is. 

 

• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de 

activiteit? Dan raden wij af om deel te nemen aan ons bivak en anders is dit op 

volledig eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: 

kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.  

Contactbubbels 

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. Daarom 

worden onze leden en leiders verdeeld in twee grote groepen op basis van leeftijd namelijk -

12 jaar en + 12 jaar. Concreet betekent dit een bubbel met de Drommels, Speelclub en 

Rakkers én een andere bubbel met Toppers, Kerels en Aspiranten.  

Binnen de bubbels is contact met elkaar mogelijk, hoeven we geen afstand te houden en 

geen mondmasker te gebruiken. 

De bubbels onderling gaan alle contact vermijden. Er zal streng op toegezien worden dat zij 

steeds minstens op 1,5 meter afstand van elkaar zijn. Mocht dit in bepaalde, zeldzame 

situaties toch niet mogelijk zijn dan zullen er mondmaskers aan de orde zijn.  

We zullen verscheidene elementen gebruiken om het onderscheid tussen deze bubbels te 

accentueren. De speelvelden, sanitair, waskommetjes, materiaal,… zullen duidelijk met 

kleuraanduidingen per bubbel gekenmerkt worden. Ieder lid zal ook aan het begin van het 

kamp een draagbaar gadget krijgen in deze specifieke kleur van zijn bubbel.  

Tot slot kunnen ouders en andere externen niet zomaar in deze bubbels infiltreren. Dit heeft 

gevolgen voor o.a. de opbreng dag, tweedaagse, trektocht, etc.                                                                                     

Tot slot zullen ook de kookouders een eigen bubbel vormen en zullen zij zich dus ook aan 

strenge maatregelen houden.   

Extra hygiëne 

Het spreekt voor zich dat hygiëne een belangrijke rol speelt in de preventie  van Covid-19. 

Daarom zal dit jaar extra toegezien worden op de persoonlijke hygiëne en die van de 

infrastructuur en het materiaal. De basisregels extra de handen wassen, hoesten in de 

elleboog, niezen in een papieren zakdoek zullen ook op kamp van toepassing zijn.  

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
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De gebouwen en tenten zullen meermaals verlucht en gereinigd worden. Tussen de 

maaltijden van bubbel 1 en bubbel 2 worden de tafels en stoelen steeds grondig ontsmet. 

Ook het materiaal zal regelmatig gereinigd worden en niet zomaar van de ene naar de 

andere bubbel getransfereerd kunnen worden.  

Activiteiten 

Aan het spel en amusement zal uiteraard niets veranderen. We proberen zoveel mogelijk de 

activiteiten buiten te laten doorgaan maar dit is sowieso standaard voor bivak. Verder zullen 

de activiteiten wel bijna volledig op de kampplaats zelf doorgaan om contact met externen 

te vermijden. Tot slot zullen er meer rustmomenten voorzien worden zodat iedereen telkens 

met alle energie kan deelnemen aan de zotte spelen.  

Ziekte op kamp 

Wij hebben hiervoor een gedetailleerde noodprocedure opgesteld die door alle leiders en 

kookouders zal gekend zijn. Wanneer wij symptomen van het Covid-19 virus opmerken dan 

zullen wij uw zoon onmiddellijk afzonderen in een voorziene, kindvriendelijke quarantaine 

tent. Hier zal uw zoon in alle comfort onderzocht worden door een plaatselijke huisarts 

waarmee wij in nauw contact zullen staan. Wanneer deze daadwerkelijk de diagnose van dit 

virus stelt dan moeten wij het kamp voor uw zoon stopzetten. Op dat moment worden jullie 

onmiddellijk gecontacteerd en gaan wij verder op het advies van deze huisarts. Jullie moeten 

er dus wel rekening mee moeten houden dat je eventueel je zoon vervroegd zouden moeten 

ophalen.   

Hieronder ook de 2 links naar onze reeds gedeelde coronabrieven waar al zaken werden 

toegelicht over deze maatregelen en onze aanpassingen op kamp: 

http://www.chirojongenslennik.be/Coronabrief.pdf?fbclid=IwAR1XI6DI9GSKAwGZT5IVMEk

Mx4Q_w1P-5gmEq_xZiVpCG5dJCCXfk1uMp7Y 

http://www.chirojongenslennik.be/Coronabrief%20-

%20Update%20Ouders%2007%20Juni%202020.pdf?fbclid=IwAR2uTGrWqtXM9Fn_7XkHgT5

NYBzQglk9T-eRGxJGE_ZRSE0yPe7e3qFQ7Ok 

 

 

 

 

 

http://www.chirojongenslennik.be/Coronabrief.pdf?fbclid=IwAR1XI6DI9GSKAwGZT5IVMEkMx4Q_w1P-5gmEq_xZiVpCG5dJCCXfk1uMp7Y
http://www.chirojongenslennik.be/Coronabrief.pdf?fbclid=IwAR1XI6DI9GSKAwGZT5IVMEkMx4Q_w1P-5gmEq_xZiVpCG5dJCCXfk1uMp7Y
http://www.chirojongenslennik.be/Coronabrief%20-%20Update%20Ouders%2007%20Juni%202020.pdf?fbclid=IwAR2uTGrWqtXM9Fn_7XkHgT5NYBzQglk9T-eRGxJGE_ZRSE0yPe7e3qFQ7Ok
http://www.chirojongenslennik.be/Coronabrief%20-%20Update%20Ouders%2007%20Juni%202020.pdf?fbclid=IwAR2uTGrWqtXM9Fn_7XkHgT5NYBzQglk9T-eRGxJGE_ZRSE0yPe7e3qFQ7Ok
http://www.chirojongenslennik.be/Coronabrief%20-%20Update%20Ouders%2007%20Juni%202020.pdf?fbclid=IwAR2uTGrWqtXM9Fn_7XkHgT5NYBzQglk9T-eRGxJGE_ZRSE0yPe7e3qFQ7Ok
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De Kampplaats 

In het rustige Medendorf, trappen we op 12 juli een nieuwe editie van ons Chirokamp af. 

Deze kampplaats biedt ontelbare mogelijkheden om ons geen seconde te vervelen. Bos, 

gras, beek en een rustige ligging. Kortom, alle middelen die we nodig hebben om ons 8 

dagen lang onvoorwaardelijk te amuseren.  

 

 

Wist je datje: Medendorf is eigenlijk een gehucht van Manderfeld dat op zijn beurt een 

deelgemeente is van de gemeente Büllingen. Je zou het  dus eigenlijk kunnen beschouwen 

als het Eizeringen van de Oostkantons.  

Hier alvast een klein voorsmaakje:  

 

Met de Chirolokalen als vertrekpunt bedraagt de afstand ongeveer 215km Geschat komt dit 

neer op een reistijd van 2uur en 25min (via E40 en E42). 

 

 

Het adres: Ferienhaus Peter Peterseters                      in het        

Medendorf 63,  4760 Büllingen (Medendorf)             
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Kampdata 
 

Hopelijk hebben jullie reeds stevig ontbeten en zitten jullie op een potige stoel want dit kan 

wel eens de grootste verrassing van dit kamp worden.  Dit jaar mogen wij niet onmiddellijk 

na onze voorgangers de kampplaats betreden en daarbij komt nog eens he t feit dat we heel 

wat extra voorbereidingswerk zullen hebben op de bivakplaats zelf.  

Ook aan het einde van ons kamp zullen we moeten rekening houden met onze Lennikse 

zuster Chiro waarbij ook een periode van reiniging zal moeten zijn tussen onze twee 

kampen.   

Dit alles heeft als gevolg dat wij dit jaar uitzonderlijk niet 10 dagen op bivak zullen gaan. Het 

kamp zal plaatsvinden van 12 t.e.m. 19 juli. Maar wij kunnen jullie garanderen, deze 8 dagen 

zullen voor altijd en eeuwig als schitterende herinneringen in jullie geheugen gegrift staan! 

Meer details over opbrengdag en de terugkeer vindt u hieronder.   

 

Opbrengdag 

 

Op 12 juli worden al onze leden in de namiddag op de kampplaats verwacht. De 

gezondheidsregels verbieden ons echter om de ouders in contact te brengen met andere 

ouders of met ons. Daarom zullen wij dit jaar werken met een soort “drive-in” systeem. Zo 

zullen wij ons uiterste best doen om jullie toch op een originele manier een kort maar 

hartelijk welkom te geven op onze kampplaats. Ook voor het eerste toneeltje, de 

leidingsgeloftes en het leidingslied hebben wij dit jaar een alternatief in petto.   

Wel staat vast dat niet alle groepen tezamen op de kampplaats zullen arriveren, wij zullen 

hierin een zo goed mogelijke spreiding voorzien. Uiteraard kunnen broers wel gezamenlijk 

toekomen op de kampplaats. Carpoolen is zeker niet verboden maar we raden aan dit zoveel 

mogelijk met leden te doen binnen dezelfde bubbel. Op dit moment kunnen wij echter nog 

geen verdere details geven over de opbrengdag maar meer nieuws volgt zeker in de 

komende dagen wanneer we alle praktische details finaliseren. 
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De Drommels 

De traditie wil dat de Drommels ieder jaar wat later op kamp komen.     Zo is het kamp voor 
hen enkele dagen korter en minder overweldigend. Acht dagen weg van huis is immers best 
lang!  

De Drommels gaan dit jaar 4 dagen op kamp. Op donderdag 16 juli worden alle 
ingeschreven Drommels op de kampplaats verwacht.  

Hun leiding heeft dan speciaal en enkel voor hen een eigen opbrengdag voorbereid. Rond 

11u00 zijn zij allen op de kampplaats welkom maar ook hier zal, om zoveel mogelijk contact 
met de bubbels te vermijden, met een “drive-in” systeem gewerkt worden. Meer informatie 
hierover zal tijdig nog met jullie worden gedeeld. Maar vergeet ze alvast geen dikke 
afscheidszoen te geven!  

 

Terugkeer 

 

Op 19 juli, zal na een 8 daags avontuur het kamp tot zijn einde komen en trekken we in de 

namiddag terug naar ons vertrouwde Lennik. We kunnen jullie met een opgelucht hart 

meedelen dat we financieel haalbaar vervoer hebben gevonden hiervoor. Elke bubbel zal 

apart met een verschillende bus de rit afleggen van Medendorf naar Lennik, elk onder 

toezicht van 2 leiders.  

Ook over het uur van onze terugkomst is nog niets concreet vastgelegd, dit zal samen met 

meer details over de opbrengdag later meegedeeld worden.  

Opgelet: Dit jaar zullen er enkele dagen zijn tussen het einde van ons kamp 

en het begin van het Chiro meisjes kamp. Alle leden moeten dus sowieso 

meegaan met de bus! 
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Een dag op kamp 

Dit jaar zullen we om iedereen voldoende tijd en ruimte te geven een iets andere 

dagindeling volgen, verschillend per bubbel. Om jullie toch een duidelijk beeld mee te geven 

van hoe een kampdag er nu precies uitziet en waarom uw zoon op 19 juli in de zetel in slaap 

valt bij zijn lievelingsprogramma: hieronder een overzicht van een dag op kamp!  

Algemeen: we passen de uren van ontbijt, middageten, vieruurtje en avondeten dusdanig 
aan dat er geen contact ontstaat tussen de bubbels. 

BUBBEL 1 (Drommels, Speelclub en Rakkers) 

07u30 Goeiemorgen! Ochtendgymnastiek en wassen.  

08u00 Ontbijten 

08u30 Vendels, iedereen draagt zijn steentje bij in de klusjes, wij zullen ons te pletter 

amuseren met de afwas en met het kampterrein op te ruimen        

09u00 Openingsformatie (Op veilige afstand van bubbel 2) 

09u30 Activiteiten  

12u00 Bikke, bikke, bik! 3-gangen middagmaal!  

13u00 Platte rust  

14u00 Activiteiten  

16u00 Vieruurtje  

16u15 Activiteiten  

18u00 Avondeten  

19u00 Na de afwas wordt er afhankelijk van de leeftijd nog een avondspel gespeeld.  

 

BUBBEL 2 (Toppers, Kerels en Aspiranten) 

08u00 Goeiemorgen! Ochtendgymnastiek en wassen.  

08u30 Ontbijt 

09u00 Openingsformatie (op veilige afstand van bubbel 1) 
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09u30 Vendels, iedereen draagt zijn steentje bij in de klusjes; aardappelen schillen, 
afwassen, toiletten schoonmaken, ...  

10u00 Activiteiten  

13u00 Bikke, bikke, bik! 3-gangen middagmaal!  

14u00 Platte rust  

15u00 Activiteiten  

16u30 Vieruurtje  

16u45 Activiteiten  

19u00 Avondeten  

20u00 Na de afwas wordt er afhankelijk van de leeftijd nog een avondspel gespeeld.  

Elke groep kruipt nadien op zijn vast uur tijdig onder de wol en kan iedereen alvast weer 

beginnen dromen van een nieuwe kampdag vol avonturen. 

 

Wat moet er in de valies?  

Om misverstanden te voorkomen en om als checklist te dienen bij het pakken, hebben we 

hieronder een lijstje van wat er (minstens) in de valies zou moeten. Wij vragen jullie ook alle 

kledij te naamtekenen om niets kwijt te raken! Ieder jaar blijven wij op het einde van het 

kamp opgezadeld met een hele hoop kledij die van ‘niemand’ blijken te zijn.      U kan steeds 

op zondag vragen deze eens te mogen zien, maar wij kunnen deze wel niet voor eeuwig 

bewaren. Eind september wordt deze overschot weggeschonken aan een goed doel.  

Bovendien raden wij jullie aan om de valiezen samen met uw zoon te maken. Zo weet hij 

goed wat hij mee heeft en waar het zit. We vragen hierbij ook dat ieder lid zijn eigen 

materiaal heeft. Spullen zoals shampoo, tandpasta, strips,… mogen niet gedeeld worden 

tussen de bubbels, ook niet tussen broers.  

Hou er tot slot ook rekening mee dat uw zoon minder dagen op kamp gaat dus probeer de 

bagage hier ook op af te stemmen. Compacte valiezen maakt het voor ons bij de terugkeer 

ook makkelijker om te vervoeren.  
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Toiletgerief & hygiëne 

- Tandpasta 

- Tandenborstel  

- Zeep 

- Kam 

- Washandje 

- Handdoeken (Zowel grote als kleine zijn aangewezen) 

- Zonnecrème (Dit is vooral handig bij jongens die net iets gevoeliger voor de zon zijn. Een 

aangepaste zonnecrème met hogere factor breng je dus beter zelf mee)  

- Muggenmelk (eventueel) 

- Bekkertje 

- Vanaf 12 jaar: 5 wegwerp mondmaskers of 2 wasbare mondmaskers met naam 

(verplicht) 

- Ontsmettende handgel 

Slaapgerief  

- Veldbed/luchtmatras (voor iedereen) 

- Slaapzak en kussen met kussensloop.  

- Pyjama  

- Mocht je op kamp je knuffel willen meenemen, is dit zeker toegelaten!  

Overige  

- Keukenhanddoek (1 keukenhanddoek per gezin, die dan aan de Chiro geschonken kan 

worden) 

- Zakdoeken (papieren) 

- Zwemgerief (dat vuil mag worden)  

- Zak voor vuil wasgoed. Een (linnen) zak voor ondergoed en plastic zak voor vuile 

spelkledij is perfect!  

- Regenjas  

- Zaklamp  

- Drinkbus 
 

- Mogelijk strips voor tijdens de platte rust of terugweg naar huis.   (naamtekenen!)  

- Schrijfgerief, briefpapier en enveloppen met de adressen reeds ingevuld voor diegenen 

die een brief wensen te sturen naar het thuisfront (of zie ‘Zakgeld en postkaarten’)  

  

- Een trui voor ’s avonds en een lange broek voor in het bos.       Spelkledij voor elke dag, 

bestaande uit korte broek, T-shirt en kousen. Zorg dat je je zoon voldoende meegeeft, 

dus ook wat reserve.         
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- Schoenen: bottines voor de trektocht en openingsformatie, schoenen die (heel) nat 

mogen worden en speelschoenen. Soms komt een paar laarzen ook van pas.  

- rugzak. Vanaf Toppers is een stevige (trek)rugzak verplicht.  

----- !!! -----  

Daarnaast is het vanaf Rakkers verplicht een uniform te dragen. Iedere ochtend worden deze 

vier oudste afdelingen in piekfijn uniform verwacht op de openingsformatie .                                            

Op 12 juli, de opbrengdag, worden jullie reeds in dit prachtig ornaat verwacht. Het uniform 

bestaat nog steeds uit een blauw Chirohemd, beige Chiroshort, grijze kousen en bottines.  

Desgewenst kan u deze bestellen via leider Bart Daem.  

Ook vragen we vriendelijk om in alle kledingstukken (minstens) de initialen van jullie 

zo(o)n(en) te zetten.  

 

Wat zeker niet 

Alle elektronica zoals tablets, spelconsoles en MP3-spelers zijn niet toegelaten op kamp. Ook 
GSM-toestellen en smartphones zijn ten stelligste verboden voor alle leden.  

Vooral op het bezit en gebruik van deze laatste kijkt de leiding zeer streng toe. Gevaarlijke 

objecten zoals wapens, bijlen, zagen of boren zijn al helemaal niet toegelaten en worden 
meteen door de leiding afgenomen.  

Bovendien raden wij u ook af uw zoon op kamp te laten gaan met kostbare zaken zoals 
ketting, horloges, een fototoestel of (persoonlijke) memorabilia.  

Daarnaast wordt ook het bezit van geld, in de gevallen niet voorzien onder de titel “Zakgeld 
en postkaarten”, niet aanvaard.  

Tenslotte zien we niet graag dat in het bijzonder de jongste groepen met snoep op kamp 
gaan. Dagelijks krijgen zij rond 16u een drankje en koekje. Daarom gebeurt het wel eens dat 

de leiding alle snoep, die toch meegenomen is, gelijk verdeelt over de groep om jaloezie en 
ruzie te voorkomen.  
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KIDS ID/ Identiteitskaart /Vignetten  

Voor de drie jongste groepen (Drommels, Speelclub & Rakkers) vragen wij dat u de Kids-ID 
van uw zoon meebrengt. Voor de drie oudste groepen (Toppers, Kerels & Aspiranten) vragen 

wij dat u de identiteitskaart van uw zoon meebrengt. Dit is verplicht. De oudsten worden 
verwacht hun identiteitskaart zelf bij te houden.  

Aangezien wij niet op kampbezoek komen, vragen wij ook om met de opbrengdag 2 
vignetten van de mutualiteit mee te nemen samen met de identiteitskaart! 

 

Fietsen ? 

Er worden geen fietsen gevraagd. Wegens de Coronamaatregelen wordt ons aangeraden zo 
weinig mogelijk de kampplaats te verlaten. Hierdoor zal er geen standaard tweedaagse 
plaatsvinden op kamp en zijn fietsen dus overbodig.  

 

Zakgeld en postkaarten  

 

Het is voor de jongste groepen niet nodig uw zoon of zonen zakgeld mee te geven. Zij zullen 

niets tekort komen tijdens dit hele avontuur. Alle kosten zitten reeds inbegrepen bij het 

kampinschrijvingsgeld. Aan de ouders van Kerels en Aspiranten raden wij wél aan uw zoon 

een extra cent mee te geven.  

Net zoals vorig jaar krijgt elk lid 4 postkaartjes die in de prijs zijn inbegrepen. De postzegels 

moeten jullie zelf voorzien. Voor de jongsten is het ook altijd gemakkelijk als de adressen al 

op voorhand worden opgeschreven of meegegeven.  

 

Briefverkeer 

Tijdens het bivak is communiceren met de bivakplaats of het thuisfront mogelijk via 
briefpapier of via mail. U kan uw zoon een brief zenden die hij dan tijdens de platte rust, vlak 
voor het slapen gaan of op het toilet kan lezen.  

Een brief adresseert u best op deze manier:  
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Chiro Jongens Lennik 

t.a.v. Voornaam Naam (Afdeling) 

Vb. Jan Janssens (Speelclub) 

Ferienhaus Peters 

Adres: Medendorf 63, 4760 Büllingen (Medendorf) 

 

Vindt u geen tijd om een brief te schrijven of laat u graag in enkele minuten iets weten aan 

uw zoon, dan kan u dat ook steeds doen via onze website! U kan daarop een berichtje 

achterlaten en richten naar een bepaald persoon op de kampplaats. Deze berichte n worden 

dagelijks uitgeprint en opgehangen in de refter zodat de leden deze kunnen lezen!  

De website vindt u op onderstaand adres: http://www.chirojongenslennik.be/ 

  

http://www.chirojongenslennik.be/
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Deel 4:Het financiële plaatje 
 

Kostprijs 

Als u bereid bent uw zoon of zonen mee te sturen met ons op bivak, rekenen we hiervoor 

een redelijk bedrag aan om iedereen te kunnen voorzien van de nodige levensmiddelen 

(water, eten, elektriciteit, vervoer...).  

Hiervoor vragen wij het bedrag van €175 voor Speelclub tot en met Aspiranten. Vanaf de 

tweede zoon in deze leeftijdscategorie vragen wij €165 (Drommels buiten beschouwing).  

De Drommels gaan slechts een half kamp mee en moeten dus ook minder betalen. Aan hen 

vragen wij €105.  

Wij beseffen dat dit tegenover andere jaren hetzelfde geld is voor minder dagen. Helaas 

hebben wij door Covid-19 zelf heel wat activiteiten, die ons normaal voorzien van de nodige 

financiële middelen, in het water zien vallen. De maatregelen verplichten ons ook om extra 

materiaal en vervoer te voorzien, elk met zijn toegevoegde prijskaartje. Om een te grote hap 

uit onze rekening te vermijden, hebben wij ons standaard bedrag dus niet gewijzigd. Wij 

hopen alvast op jullie begrip hiervoor.  

Het bedrag van toepassing op jullie zoon (/zonen) wordt liefst TEN LAATSTE TEGEN zondag 

05/07/2020 betaald op het rekeningnummer: BE61 0358 1772 7017 met mededeling: 

’Inschrijving bivak *NAAM ZOON* / *AFDELING*.  

Voorbeeld: Inschrijving bivak JAN JANSSENS / SPEELCLUB.  

Indien je meerdere zonen hebt, gelieve voor elke zoon apart te betalen. Dit zorgt ervoor dat 

wij ons beter kunnen voorbereiden op het komende bivak. U hoeft niet te wachten tot deze 

datum, vroeger mag uiteraard ook!  

Giften zijn vanzelfsprekend steeds zeer welkom! Voor eten en dergelijke spreekt u best af 

met onze kookouders. Maar na zo’n royale schenking kan de leiding natuurlijk in uw plaats 

de brug slaan naar de kookouders. Financiële bijdragen kan u steeds storten op onze 

rekening of contant overmaken aan een leider of volwassen begeleider.  

Bedankt!  

 



 28 

Terugbetaling Mutualiteit 
 

Het is best mogelijk dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling van het kampgeld 

door uw mutualiteit. Wij beschikken zelf niet over deze formulieren want zij verschillen van 

mutualiteit tot mutualiteit. Eens u deze heeft aangevraagd, vullen wij deze met alle plezier 

zo snel mogelijk in!  

 

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 
 

 
Drommels 

Tom Van der Cruyssen 
+324 91 88 68 32  

Tuur Deschuyffeleer 
+324 73 50 04 17  

Arthur Houbracken 
+324 78 11 94 89  

 
Toppers 

Klaas Barbé 
+324 70 04 12 32  

Casper Nelissen 
+324 92 98 23 44  

 

 
Speelclub  

Nelis Dhont 
+324 79 37 23 28  

Jens Van Der Kelen 
+324 73 75 49 32  

Maarten de Haen 
+324 70 49 45 00  

 
Kerels 

Bart Daem 
+324 70 21 19 87  

Lennert Van Hauwermeiren           +324 76 04 
61 88  
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Rakkers 

Brecht Bossuyt 
+324 77 55 10 54  

Toon Mostinckx 
+324 85 06 07 44  

 

 
Aspiranten  

Robrecht de Haen 
+324 70 02 52 69  

Brent Coelmont 
+324 72 29 76 58  

 
Volwassen begeleiding                                     

Ben Blendeman 
+324 75 78 16 86  

 

Farmacie 

 
Sofie Dehandschutter 
+324 76 69 71 31 

 


