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Chiro Jomokri en Komverdom

Algemene informatie over het Chirokamp in Humbeek!
Ga jij met ons mee naar de wondere wereld van Vayana? In dit boekje vind je alle informatie
die je nodig hebt voor een onvergetelijk bivak. Dit jaar gaat het Chirokamp door van zondag
2 tot dinsdag 11 augustus.
De prijs van dit fantastische kamp bedraagt €115 per kind. Heeft u twee kinderen, betaalt u
€110 voor het tweede kind. Gaan er drie kindjes mee, betaalt u €105 voor het derde kind,
enzoverder! Dit bedrag dient overgeschreven te worden ten laatste op 25 juli op het
Chirorekeningnummer BE22 4012 5158 2147 met vermelding van de naam van het kind. U
heeft de mogelijkheid om een deel van deze prijs terug te trekken van de mutualiteiten. Voor
meer info, kijk op: https://chiro.be/actie/bivak/bivakadministratie/kamp-lidgeld.
De Keti-Aspi’s vertrekken op 1 augustus met de fiets aan de Chiro om 9u. Dit in perfect uniform
met een fiets die minstens even perfect in orde is. Zorg ook dat jullie allemaal voorzien zijn van
een lunchpakket en voldoende eten en drinken om deze dag door te komen. Ook een
reserveband en fietsgerief is verplicht.

Dat brengt ons bij het volgende: Hoe ziet zo’n perfect uniform eruit?
•
•
•

Rode T-shirt van de Chiro
Beige of bruine (Chiro) rok/broek
Blauwe (Chiro) Trui/Hemd

De speelclub, rakwi en tito worden met de auto naar de kampplaats gebracht. Door de corona
maatregelen is het niet mogelijk om je kind mee te installeren ☹ Daarom voorziet de leiding een
leuke kiss and ride. De speelclub en rakwi verwachten we tussen 13 en 14uur, de tito tussen 14u30 en
15u30. Probeer binnen deze uren toe te komen!
De eerste dag op kamp worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Indien nodig zullen wij een
behandeling starten. Als hiertegen bezwaren zijn, laat je dit best weten aan de leiding. Wanneer uw
kind luizen heeft bij aankomst op de kampplaats, zullen we kosten aanrekenen voor de behandeling!
Op dinsdag 11 augustus komen we gezamenlijk terug naar
huis!
Voor dringende zaken op kamp kunt u bellen naar onze
VB’s, Lara (0499/28.60.76) en Tom (0489/10.63.12)

(Ook zijn er dit jaar corona regels, wat dit juist inhoudt vind
u verderop in het boekje)

Natuurlijk verwachten onze kapoenen,
groot en klein, een briefje of kaartje van
ouders, familie of vrienden. Daarom
geven we jullie het volgende adres:

Volledige naam van het kind
Chiro Jomokri & Komverdrom
Meiskensbeekstraat 1
1851 Grimbergen

corona vs. Chirokamp
We delen ons kamp op in
2 bubbels, wat betekent
dit concreet:
- de speelclub, rakwi en
kookploeg vormen een
eerste bubbbel
- de tito en keti zijn de tweede bubbel
Bubbels blijven uit elkaars buurt, dit garanderen we door sanitair, eet-,
speel- en slaapgebieden te splitsen. Ook al het spelmateriaal wordt
gescheiden.
Wanneer uw kind ziek wordt tijdens ons kamp, gaan we deze afzonderen
in een quarantaine ruimte. U zal dan opgebeld worden met de vraag
hem/haar op te halen.
Wanneer blijkt dat uw kind corona heeft, zal de gehele bubbel van
dit kind naar huis worden gestuurd.
Wij zelf hebben voldoende ontsmettingsgel, handzeep, mondmaskers en
andere reinigingsproducten voorzien. Toch vragen wij indien dit mogelijk
is een mondmasker en klein busje ontsmettingsgel mee te geven aan
uw kind. Het mondmasker is er voor wanneer we contact met externen
niet kunnen voorkomen, bv op dagtocht.

Breng-dag

Speelclub en
Rakwi

2 Augustus
13 tot 14
uur

Tito’s

2 Augustus
14:30 tot
15:30

Jongere
broer/zus?
Ook op het Tito
uur!

De leden worden vanaf dag 1 verdeeld in 2 bubbels waarin ze het hele kamp
gaan doorbrengen.
We laten de jongste leden als eerste komen zodat ze al kunnen beginnen met
hun te settelen terwijl de oudere aankomen en er op deze manier dus geen
bubbels worden gemengd.
(We keren gezamenlijk terug 11 augustus met het openbaar vervoer, bubbels uiteraard
gescheiden)

Leiding Chiro Jomokri &
komverdrom
speelclub meisjes
Chelsea

&

Arwen

Speelclub jongens

Dries

&

Joyce

kwiks
Sylvie

&

Kian

Rakkers

Dana
&
(groepsleiding)

Micael

Tito’s

Naomi
&
(groepsleiding)

Charlotte

Keti’s

Sander

&

Maren

Kookploeg en vb’s

Kelly

Sofie

kim

Marleen

De mama
van Lara
Vb’s: Tom 0486 10 63 12
Lara 0499 28 60 76

Wat breng je allemaal
mee op kamp?
Slaapgerief
Luchtmatras of veldbed (oudsten)
Kussen en slaapzak
Pyjama en je lieve vriend, meneer of mevrouw knuffelbeer
Bedovertrek (jongsten)
Toiletgerief
Washandje en handdoeken (voldoende voor het hele kamp)
Toiletzak met: kam, tandpasta, tandenborstel, bekertje, zeep of douchegel, shampoo
Zonnecrème en muggenmelk (om die lastige beestjes uit de buurt te houden)
Voor de oudere leden maandverband
Eetgerief
5 Keukenhanddoeken (voorzie duidelijk je naam)
Brooddoos en drinkbus
Kledij
Voor elke dag een propere onderbroek, hemdje, bh… (+ een paar extra)
Voldoende kousen (een dik paar voor de dagtocht of voor tijdens
avondactiviteiten) Schoenen: speelschoenen, stapschoenen, pantoffels
Voldoende T-shirts en truien (geen “zondaagse kledij”) alles kan vuil worden!
Voorzie zeker een paar extra dikke trui!
Voldoende shorten, rokjes… vooral kledij om goed in de te kunnen
spelen Minstens 1 lange broek
Regenkledij (hopelijk is dat niet nodig)
Als het zonnetje schijnt een petje en zonnebril
Kledij die mag weggegooid worden (want deze wordt heeeeeel vuil! #battle)
Zwemgerief
Een zwemzak met: Bikini, badpak, zwembroek en extra handdoek (voor de jongens een
aansluitende zwembroek anders mag je niet in het zwembad…) Eventueel badmuts en
zwembril, zwembandjes…
Laatste avond
Breng zeker de kledij mee die je nodig hebt voor je optreden op de laatste avond! Ook
de attributen die je indien nodig.

Musthaves voor op kamp
Zaklamp
Zakdoeken
Medicatie indien nodig (aan de leiding geven met de naam op en de juiste dosis)
Drinkbus voor op dagtocht (tweedaagse)
Briefpapier, pennen, enveloppen met het adres al op, eventueel postzegels om het
thuisfront op de hoogte te houden van alle leuke dingen! (postzegels en kaartjes zijn ook
te koop op de kampplaats)
Een beetje zakgeld (de jongste leden geven dit best in een portemonneetje af aan de
leiding met duidelijk hun naam op)
Een beetje snoep mag als je met iedereen deelt
Een boek of gezelschapsspel voor tussendoor
Eventueel versiering voor de kamer of tent wat op te fleuren Een
linnen zak die groot genoeg is om alle vuile was in te steken
Mondmasker
handgel
Wat laat je maar beter thuis
GSM, IPod, IPad en andere I-shizzle of elektronische toestellen
Bij aankomst op de kampplaats Kids-ID aan de leiding geven van uw kind

Probeer dit materiaal allemaal in 1 zak te steken.
Zet zeker overal je naam op zo geraak je zo min
mogelijk gerief kwijt op kamp.

Wat neem je mee op kamp?

Kussen + slaapzak
kam
Tandpasta
Tandenborstel
Zeep of douche gel
5 keukenhanddoek
Brooddoos
Speelschoennen
Pantoffels
Broeken
Truien
Petje zonnebril
Laatste avond kledij

Pyjama
Pyjama
Alleen
Voor de oudste een luc
Luchtmatras/veldbed
Washandje + handdoeken
(oudsten)
bekertje + handdoeken
Washandje
shampoo
Bekertje
drink
bus
Shampoo
proper
Drinkbusondergoed + 1 extra
stapschoennen
Proper
ondergoed
t-shirts
Stapschoenen
rokjes
t-shirts
regenkledij
rokjes
kledij
die direct weg mag
regenkledij
kledij die direct weg mag

WAT JE ZEKER NIET MAG
VERGETEN!!!!!!!
Is een mondmasker
Handgel
Je hoeft dit jaar geen bord of
bestek mee te nemen

Ben er klaar voor!
Ben er klaar voor!
Ben er klaar voor!

Tito en Keti
Zijn jullie net zoals spongebob er
klaar voor? Waaannnnnnttt…
12 juli is het afwasdag!
Je komt naar de Chiro van 14 uur tot
17u30 en neemt mee:
- je goed humeur
- een paar droge handdoeken
(belangrijk)
- je zang en afwastalent!

Ps, keti
Nemen jullie jullie fiets mee? Zo kan de
leiding deze eens nakijken zodat jullie
ook veilig op de kampplaats geraken

Ieder jaar weer dat
zelfde liedje… Als die
afwas nu maar eens
echt AF-WAS!!!

Jullie zijn uitgenodigd om
samen met Vaiana en Maui te
feesten zoals de beesten!!
Trek alvast je
danssandalen maar
aan en kom verkleed
als iemand van de
personages uit de
film Vaiana!

Vaiana op het podium

Ik ben sowieso
beter dan jou
Vaiana…

Hey Maoui, wist
jij dat ik 1 minuut
in handenstand
kan lopen?

Kan jij net zoals Vaiana iets speciaals?
Neem zeker je muziek, kledij en attributen mee en wij zullen kunnen genieten van
jouw dans-, zing- of acteertalenten!

Heyy vriendjes, klaar
voor een spetterend 10
daags avontuur? Jullie
leiding wel hoor! Maar
jullie moeten uiteraard
wat extra’s meenemen

It’s me Mario en Luigi. Kom ons
helpen Lets go. Princes peach is
ontvoerd! Kom verkleed!!

Vergeet zeker niet
een witte effen t-shirt
mee te nemen, die
vuil mag worden en
verkleedkleren in de
onderstaande
thema’s.

De speelclub jongens in Motunui!

Water ,aarde, vuur,lucht
en speelclub jongens!
Kom verkleed als Aang,
Zuko, Sokka, Katara,..

Vergeet niet! Zonnecrème,
petje, zonnebril, drinkbus,
brooddoos en zet overal je
naam op zo kan je niks
verliezen!

BELANG VAN ALGEMEEN NUT: vergeet zeker je
mondmasker niet mee te nemen want die zal je
nodig hebben.
We hebben er alvast zin om jullie terug te zien Liefs
je leiding Sylvie en Kian ☺

KWIKS

Heey rakkers, zijn
jullie klaar voor 10
dagen dikke fun en
plezier?

10 dagen kamp dat
betekent extra spulletjes
meenemen, maar
vergeet ook zeker je
kleren in thema Vaiana
niet!

Ttoktoktotktoktk poekepedei totktottoktko
(vertaling: Neem zeker verkleedkleren in thema
indiaan mee!)

Haii Girlzzzz, het is
meidenmiddag op kamp.
Vergeet dus zeker geen
kleedje/rokje/lippenstift mee
te nemen

Vergeet zeker niets van de materiaallijst vooraan in het
boekje! Zaklamp, brooddoos, drinkbus…
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Ik ben volledig de kluts kwijt..
Niets lukt me nog..
Kunnen jullie mij helpen bij het oplossen van een
grote zaak?
Vergeet je hoed en vergrootglas niet!

Ik ga niet mee op kamp maar ben wel nog in het land! Hebben jullie het in jullie om mij te
verslaan? Enkel echte wetenschappers weten wat ze moeten doen om van mij te kunnen
winnen. Zijn jullie even slim?

Vergeet je
fiets niet!

Wij zijn zeker van de partij!
 Maren
Sander →
Tot dan zoetjes!!!

