CHIRO HOEILAART
LOST IN SPACE

Hoofdleidingsartikel
Gegroet beste Chiro-leden en ouders,
Met een blijde glimlach kunnen wij jullie meedelen dat het weeral de moment is waar iedereen van ons zo
hard naar uitkijkt: HET BIVAK!!
Op 21 juli vertrekken we met z’n allen richting het prachtige Koersel om daar 10 dagen ons rot te amuseren!
Voor het thema geef ik jullie enkele tips:


10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ...



Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus



Bliep bliep, bliiiiiiiiiep, bliep, bliiiiep bliiieeeeeeeeeep (dit is marsmannetjes-taal)

JAWEL!! Het thema is: CHIRO HOEILAART LOST IN SPACE!
Dit kamp vertrekken we met onze chiro-raket de ruimte in! Wat gaan we daar allemaal tegenkomen?? De
hele melkweg zit nog vol verrassingen! Wie weet komen we wel marsmannetjes tegen! Wij hebben er zin in!
Normaal gezien worden alle mama’s, papa’s, broers, zussen ... uitgenodigd op donderdag 30 juli om het kamp
mee af te sluiten. Dit jaar zal dit anders moeten verlopen. We vragen wel dat ouders of andere familieleden
het kampterrein niet betreden om te vermijden dat bubbels gemengd worden. Hiervoor zijn we op zoek
naar een oplossing. Jullie krijgen later nog meer informatie wanneer elke bubbel opgehaald mag worden.
We willen ook graag iedereen op de hoogte houden tijdens ons verlof, dus nemen we ook ons internet
mee om onze site bij te werken. Hierop zult u dus regelmatig nieuwtjes over uw kapoen vinden.
(www.chirohoeilaart.be). Weet vooral dat we heel veel plezier aan het maken zijn, dus vergeef het ons als
we een dagje geen update posten!
Meer info is altijd te vinden bij de praktische informatie van deze chirist. Voor bijkomende vragen kan u
altijd terecht bij Marinne (0494 22 41 89) of bij Josephine (0471 48 08 37).

Wij hopen erop dat iedereen mee gaat!
Marinne & Josephine

Zie hier ons adres waar de postbode ons altijd kan vinden:
Chiro Hoeilaart + naam en afdeling
Chiro Fonteintje
Leemstraat 39
3582 Koersel

CORONA
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we enkele belangrijke maatregelen moeten nemen met de chiro
op kamp. Als je je kind inschrijft voor het kamp, dan ga je automatisch ook akkoord met de maatregelen
die wij als chirogroep nemen.
Eerst en vooral wordt het kamp opgesplitst in bubbels. Wie er in welke bubbel zit is afhankelijk van het
aantal inschrijvingen en van de groep waarin je zit. Het kan dus zijn dat zus in groep x niet in dezelfde
bubbel als broer in groep y zit. Het is dan helaas niet mogelijk om met elkaar in contact te komen. Hier
worden dan ook geen uitzonderingen rond gemaakt.
Binnen elke bubbel is het niet verplicht om een mondmasker te dragen of afstand te bewaren. Toch vragen
we dat +12-jarigen twee mondmaskers meenemen op kamp. Deze groepen kunnen het kampterrein wel
eens verlaten. Voor hun veiligheid moeten ze hun mondmasker dragen.
De bubbels worden aangeduid via een kleurencode. Zo kan iedereen, ook onze kleinsten die nog niet
kunnen lezen, goed kan zien waar hij wel of niet mag komen.
We vragen dat elke ouder hun kind vanaf 15 juli opvolgt op mogelijke symptomen. Symptomen zijn
hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. We vragen ook om deze 5 dagen voor
kamp elke keer de temperatuur van uw zoon of dochter op te nemen. Wij vertrouwen op jullie gezond
verstand dat jullie jullie kind niet mee op kamp sturen indien hij of zij deze symptomen vertoont.
Zit je kind in een risicogroep? Dan kan hij of zij enkel deelnemen als en slechts als
 je een doktersattest kan voorleggen waarbij de arts deelname toelaat
 als hun ziekte door medicatie onder controle is.
Daarnaast adviseert de overheid ook om geen spreiding van jeugdaanbod te plannen in dezelfde week.
Wij, als leiding, gaan er alles aan doen om contact tussen de bubbels te vermijden. Op kamp is dat natuurlijk
geen gemakkelijke klus. Toch zijn we al bezig met een circulatieplan te bedenken op het kampterrein, onze
hygiëne nog meer op punt te stellen en nog veel meer.
Moest je kind symptomen vertonen op kamp dan wordt ons aangeraden om contact op te nemen met de
plaatselijke arts. Hij kan beslissen of het kind het kamp vroegtijdig moet verlaten. De hoofdleiding zal dan
de ouders contacteren en vragen om het kind te komen halen op kamp.
We rekenen natuurlijk op jullie gezond verstand!
Wij, als chiro, gaan ons best doen om er een onvergetelijk kamp van te maken, met of zonder corona!
Indien jullie nog met vragen zitten, aarzel dan niet om ons te contacteren via mail (chirohoeilaart@hotmail.
com) of telefonisch bij Marinne (0494 22 41 89) of bij Josephine (0471 48 08 37).

Praktische informatie
Om het kamp in Koersel zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij om de praktische informatie heel
goed door te nemen. Indien u nog vragen hebt, aarzel niet en neem een kijkje op de site of stel de vraag
aan de leiding van uw kind of aan de hoofdleiding.

Bagage
De bagage kan worden binnengebracht op maandagavond 20 juli. Het exacte uur geven we later nog
mee. Op deze dag willen wij al beginnen met werken in bubbels. Wie die avond niet kan, vragen we om
een afspraak te maken met Marinne of Josephine, zodat we iets kunnen regelen. De kapoenen nemen hun
bagage zelf mee op de dag van hun vertrek.

Vertrek
Het vertrek naar Koersel vindt plaats op 21 juli. Informatie over wanneer en waar we vertrekken, krijgen
jullie later nog in jullie mailbox. Ook hier vertrekken we per bubbel richting de kampplaats.
De kapoenen vertrekken op zaterdag 25 juli. Zij worden om 11 uur verwacht aan de Joengele en worden
naar de kampplaats gebracht.
De speelclub en rakwi vertrekken op 21 juli naar Koersel. Informatie over waar en wanneer we vertrekken,
volgt nog nadat we de indeling van de bubbels hebben kunnen maken.
De tito, keti en aspi gaan naar het schitterende Koersel fietsen. Hierover krijgen jullie nog meer informatie
van de leiding.

Fiets
De rakwi nemen hun fiets mee op kamp. Deze worden samen met de bagage binnen gebracht op maandag
20 juli. We vragen wel dat de ouders erop toezien dat deze fiets in orde is (banden opgepompt, stuur
vastgemaakt, remmen in orde, ketting gesmeerd, zadel op de goede hoogte, …) dit om veel problemen te
vermijden. Voor de veiligheid vragen we om een fietshelm en fluovestje mee te nemen! Ook een fietsslot
is handig, aangezien het kampterrein niet volledig afgesloten is en dus makkelijk fietsen meegenomen
kunnen worden.
Ook willen we vragen om zoveel mogelijk fietsen al mee te nemen op de ouderdag op 30 juli. Moest dit
echt niet mogelijk zijn, gaan ze mee op de camion en kunnen ze later aan de Joengele afgehaald worden.
Maak hiervoor afspraak met Marinne of Josephine!

Uniform
Ook dit jaar hebben we veel nieuwe leden en vragen daarom om voorzien te zijn van genoeg chirokledij!
Wij, chiro-leden, zijn fier op ons uniform en laten dat ook graag zien! Bovendien wordt er verwacht dat uw
kind bij elke opening en sluiting minstens 1 kledingsstuk van de chiro aan heeft. Indien u meer info wil
over ons uniform, kan u altijd verder in deze kampchirist terecht.

Postzegels
Als u post wil krijgen van uw kleine spruit(jes), geef hen dan zeker voldoende postzegels, briefpapier en
enveloppen (met adressen op) mee. Wij kunnen er geen garanderen!

Kostprijs
We proberen natuurlijk de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Elke groep krijgt op kamp een budget
naargelang het aantal inschrijvingen, waarmee ze dan activiteiten kunnen organiseren op kamp. We vragen
u het bedrag te storten op volgend rekeningnummer:
Net als vorig jaar vragen we om per kind een cash voorschot van 50 euro te betalen bij het inschrijven.
We vragen om dit voorschot voor 15 juni te betalen met als mededeling VOORSCHOT KAMP + voor- en
achternaam van uw kind(eren) + groep. Zo hebben we meer tijd om alles praktisch en veilig te organiseren.
Geen voorschot betaald = niet ingeschreven.
Waarom doen we dit?
Sinds vorig jaar merken we dat kinderen/ouders op het laatste moment afhaken. Wij rekenen op de aantallen
bij de inschrijvingen om onze aankopen te doen, ons kampvervoer te regelen en onze spelen te maken.
Wanneer deze op het laatste moment nog veranderen, zorgt dit voor problemen. Met dit voorschot hopen
we dat er minder kinderen afzeggen zonder geldige reden.
BE28 7340 0670 3820

1ste kind: € 120,00

FV CHIRO HOEILAART

2de kind: € 110, 00

J. B. Charlierlaan 76A

3de kind: € 100,00

1560 Hoeilaart

Vanaf het vierde kind: € 80,00

Ref: KAMP + voor- en achternaam kind(eren) + groep

Kapoenen: €55

Medische fiche, SIS-kaart / Identiteitskaart & medicatie
De medische fiche wordt afgegeven op de dag van vertrek aan iemand van de leiding of hoofdleiding.
Daarnaast geeft u ook een gesloten envelop mee samen met de identiteitskaart van uw kind en 2
mutualiteitsbriefjes. Op die envelop schrijft u de naam en groep van uw kind. De kapoenen, speelclub en
rakwi deze envelop af op de dag van vertrek aan hun leiding.
Indien uw kind medicatie moet nemen, vragen we voor de kleinste groepen (tot en met Rakwi) om deze aan
de leiding af te geven op de dag van vertrek. We vragen ook om geen andere medicatie apart mee te geven!
Geef alles aan de leiding! Indien nodig, hebben wij ook een EHBO en apotheekje mee. Vanaf Tito mogen ze
hun eigen medicatie bij zich houden, maar er wordt gevraagd de leiding op de hoogte te brengen!

Bezoeken
We krijgen soms de vraag of de kinderen tijdens het kamp bezocht mogen worden. Wij vragen met aandrang
dit NIET te doen! Het weerzien van een vertrouwd persoon kan heimwee tot gevolg hebben en dat willen we
uiteraard vermijden. Ook voor de andere kinderen die geen bezoek krijgen, is dit niet zo leuk!

Oudernamiddag
Normaal gezien worden alle mama’s, papa’s, broers, zussen ... uitgenodigd op donderdag 30 juli om het kamp
mee af te sluiten. Dit jaar zal dit anders moeten verlopen. We vragen wel dat ouders of andere familieleden
het kampterrein niet betreden om te vermijden dat bubbels gemengd worden. Hiervoor zijn we op zoek
naar een oplossing. Jullie krijgen later nog meer informatie wanneer elke bubbel opgehaald mag worden.

Wat neem ik mee op kamp?


Slaapzak en eventueel hoofdkussen



Luchtmatras, matje, veldbed, … (Er zijn geen bedden!!)



Pyjama



Voldoende speelkledij die tegen een stootje kan



Kousen en ondergoed voor 10 dagen



Zakdoeken



Warme kledij (lange broek, dikke pull, …)



Regenkledij (KW)



Bescherming tegen de zon (petje, zonnecrème, …)



Zwemgerief



Badhanddoek



Drie keukenhanddoeken



Stevige schoenen



Een paar reserveschoenen



Slippers of sandalen voor als het warm is



Toiletgerief: washandje, zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstel, kam, …



Schrijfgerief: enveloppen, postzegels, adressen, …



Een witte T-shirt



Fluo-vestje



Zaklamp MET NAAM!!



Chiro-uniform



Verkleedkleren (zie bij je eigen groep verder in deze kampchirist voor meer informatie)



Beetje zakgeld mag, tem Rakwi is € 5,00 meer dan genoeg!



Fietsslot



Drinkbus (verplicht!)



2 mondmaskers (verplicht voor +12-jarigen, aangeraden voor -12-jarigen!)



...

!! We keren ieder jaar terug met
overvolle wasmanden met verloren
voorwerpen. Zet dus overal goed
de naam van je kind in !!

Vergeet je goed humeur, speelsheid en fantasie niet!
Om de algemene kostprijs wat te drukken, vragen we elk jaar om wat extra’s mee te nemen. We vragen om
dit in een plastieken zak te steken en aan de leiding te overhandigen bij het afgeven van de bagage.


Kapoenen: smeerkaas + grenadine



Speelclub Meisjes: choco + ontbijtgranen



Speelclub Jongens: choco + ontbijtgranen



Kwiks: confituur + smeerkaas



Rakkers: choco + chocopoeder



Tippers: choco + ontbijtgranen



Toppers: choco + grenadine



Tiptiens: confituur + grenadine



Kerels: smeerkaas + grenadine



Aspi: choco + ontbijtgranen

Wat nemen we NIET mee?
Dure elektronicatoestellen die niet nodig zijn op kamp en toch alleen maar kapot gaan zoals GSM’s, i-Pods,
MP3-spelers, … Ook vorig jaar zijn er zo’n spullen stuk gegaan!

Veiligheid van je fiets
Belangrijke boodschap voor iedereen die met de fiets op kamp gaat of zijn fiets meeneemt op
kamp! Je moet je fiets controleren of hij veilig is om er een tijdje op de weg mee te fietsen! Als
mama/papa geen handige “fietsharry” is dan ga je best even langs bij de fietsenmaker!
Hoe ziet een veilige fiets eruit:

Wat moet je zeker nakijken:
-

2 werkende remmen, check remblokjes

-

een gesmeerde ketting

-

goed hoorbare fietsbel

-

opgepompte banden

-

reflectoren op beide wielen

-

2 werkende lichten: een geel/wit vanvoor, een rood vanachter

-

Goed werkende versnellingen

Wat moet zeker mee:
-

FIETSHELM!

-

Fluovestje

-

Fietspomp en gerief om lekke band te repareren (niet verplicht, maar heel handig!)

Hoe ziet ons uniform eruit?
Waarom een uniform? Omdat we ook aan de buitenwereld willen
laten zien dat we van de chiro zijn!

		
Waar kan ik terecht?
U vindt zowel in Brussel als in Leuven een Banier:
Brussel: 				Leuven:
Kolenmarkt 85				Minckelerstraat 29
Openingsuren:
Maandag-Zaterdag: 9:30 - 13:00 , 13:30 - 18:00
Zondag: Gesloten!

Alvast heel erg bedankt!!!
De leidingsploeg

KAPOENEN & CO
Allerliefste KAPOENTJES!
We hebben jullie laaaaaang moeten missen maar op 25 juli komen jullie ons vergezellen
op het allerleukste kamp!
Zoals elk jaar is er een weer een supertof thema. Dit jaar is het….. CHIRO

HOEILAART IN DE RUIMTE! Zoals jullie hieronder kunnen zien zijn wij dit
jaar…… MONSTERS

& CO! Uiteraard is dit geen probleem voor ons en gaan we ons

suuuuuupergoed verkleden en amuseren op kamp!
Jullie mogen zelfs kiezen hoe jullie jullie verkleden: worden jullie MIKE, SULLY of
BOO?
Wat hebben we nodig als verkleding?

MIKE
-

Grote groene T-shirt met een groot oog
Groene broek
Kussen om in T-shirt te steken
Blauwe pet/helm

SULLY
-

Blauwe broek

-

Horens

T-shirt met paarse stippen

BOO
-

Rode of roze T-shirt
Gekleurde broek
Blauwe pet of helm

-

2 staartjes

Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal meekomen, zodat wij een heel, héél, hééééééél
leuk kamp kunnen tegemoet gaan!
Als jullie nog twijfelen, geen zorgen! Jari en Josephine stellen jullie graag gerust! Met
vragen kunnen jullie dus zeker bij ons terecht J
Dikke kus van de grootste kapoenen van allemaal,
Jari en Josephine

Speelstronauten
Allercoolste en liefste speelclub,
Zien jullie dat? Daar in de lucht! De mooiste raket die ik ooit al heb gezien! En zal
ik jullie eens iets vertellen? Met die raket vliegen wij de ruimte in! Op kamp worden
wij echte astronauten!
Samen gaan wij 10 dagen lang de ruimte ontdekken en de meest gekke spelletjes
spelen. Voor alle belangrijke info moet je zeker het hoofdleidingsartikel eens lezen!
Maaaarrr wat mag je ook absoluut niet vergeten om een echte astronaut te kunnen
worden?
-

Witte overall/ witte broek en tshirt

-

2 grote, lege, plastiek flessen

-

Een kartonnen doos waar je je
hoofd in kan steken

Samen maken we er sowieso een onvergetelijk kamp van! Wij kunnen alvast niet
wachten!
Tot snel, schatjes van patatjes!
Jullie kapoenen,

Marinne

Benjamin
Nele

Thatsani

Dag liefste Rakwi!

Zoals jullie ondertussen wel al
weten, gaan wij op kamp naar de
ruimte! En wat is nu een ruimte
zonder…..

Jullie lezen het goed, op kamp zijn
de rakwi de planeten! Wat moet
je hiervoor meenemen?
-

Een zwarte t-shirt met lange mouwen en een zwarte broek/short
Op kamp zelf knutselen we onze planeet, dus hier moet je niets voor meenemen
Maar je mag thuis als eens nadenken welke planeet je wil zijn en hiervoor al wat
accessoires maken/ meenemen; bijvoorbeeld een leuke hoed, of een hoepel als je een
planeet met ring wil zijn
Wat planeteninspiratie: Mars, Venus, Aarde, Mercurius, Saturnus, Uranus, Jupiter,
Pluto, Neptunus
Vergeet zeker ook niet je fiets mee te nemen op kamp! Alle andere info kan je vinden
in het hoofdleidingsartikel "
%
$
#
Wij hebben er alvast heeeeel veel zin in! Jullie
ook?
Vele groetjes en kusjes vanop een veilige
afstand,
Keara, Freja, Annelies, Charlotte en Max

Tito in a galaxy, far, far away…….
Dag liefste Tito’s!
Chiro Hoeilaart gaat dit jaar naar de ruimte! Niet zo maar naar de zon en de
maan, maar naar een galaxy far, far away.
In deze galaxy leven 2 soorten ‘mensen’. De goede en de slechten. De ‘dark side’
verwoesten alles en proberen over alles te heersen. Maar de ‘light side’ probeert
dit samen met hun leider, Prinses Leia, te voorkomen. En het is aan ons om te
helpen!
Maar onze meningen zijn zeer verschillend. Gaan we samen het heelal veroveren
en gaan we naar de ‘dark side’? Of kiezen we voor het goede en redden we alles
en iedereen?
Dit is hoe we er moeten uitzien!
De jongens worden stormtroopers en de meisjes worden Prinses Leia.

Stormtroopers:

prinses leia:

Op 20 juli vertrekken we met de fiets naar onze bestemming! Zorg er
zeker voor dat de fiets tegen dat helemaal in orde is en dat we zo
veilig de ruimte in kunnen!

KETITITITITI
DAG SKEETJES!
We hebben elkaar voor een lange tijd stevig moeten missen, maar geen zorgen want we
gaan die verloren tijd rijkelijk inhalen met 10 dagen kamp! Zoals jullie al hebben kunnen
lezen gaan wij 10 dagen spacen in het mooie Koersel, maar dat kan natuurlijk niet zonder
de juiste verkleedkleren en inlevingsvermogen. Daarom hebben wij besloten dit kamp door
het leven te gaan…
AAAAAAALS…

DE KLEINE
WOHOEW!

GROENE

MANNETJE

VAN

TOY

STORY,

Hier een kleine sniekpiek:

Wat hebben we hiervoor nodig? Heel simpel: Een lange blauwe broek, een blauwe T-shirt
en blauwe schoenen! Moet lukken toch? De rest van de verkleedkledij (logo, antenne,
paarse band, … maken we zelf op kamp. Als jullie tegen dan ook een beetje zouden willen
krimpen? Zou geweldig zijn, danku.
Dan rest ons alleen nog het volgende: qlk lqfgqbe asuqbdz lobq! Eqbk/ &klehag
(= buitenaardse taal voor: kijk naar beneden, uw broek staat open*)

GROETJES,

Fjenna

Lukash

* Als ge daarstraks naar beneden keek, dan zijt ge een loezer, doei xxx

Anajelle

Ge-groet me-de A-liens. Hou je v-ast aan je U.F.O. w-ant w-ij g-aan op
K.A.M.P.
M-aar w-w-at bring je pr-e-cies mee om er b-uiten-aards G.O.E.D uit te
z-ien?
« Een F.L.U.O. groene T-shirt: zo g-roen als h-et m-aar kan!
« Een F.L.U.O. groene b-roek/l-egging: zo g-roen als h-et m-aar kan!
« Een rol z-ilv-er p-ap-ier
« Een G.R.O.T.E kart-onnen d-oos = E.S.S.E.N.T.I.E.E.L
« Een ver-giet/pot v-oor op u-w h-oofd
« Twee (g-ekuiste) b-likken à w-aar uw h-anden d-oor pas-sen!
« Iets d-at met A-liens te m-aken h-eeft mag je a-ltijd mee-bre-ngen

V-oor m-eer duid-e-lijk-heid, check deze l-ink: https://www.vier.be/video/t-isgebeurd/een-orvalleke-meneer-de-alien

M-eer I.N.F.O over V.O.O.R.K.A.M.P kr-ijgen j-ullie nog: Via de Facebook
p-agina en via m-ail.

T.O.T. O.P. O.N.S. R.U.I.M.T.E.S.C.H.I.P. !

TIJD OM TE ZINGEN
Bivak lied

C-H-I-R-O

Leven op het ritme van de wind en van de zon
Zingen op de melodie van bos en beek en bron
Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak
Ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op
bivak

C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
Wij zijn een toffe bende
wij zijn van de Chiro!

Ieder die ons ziet, kijkt raar
Wat niet kon, dat wordt hier waar
Vreemd wordt vriend en klein is groot
In onze ploeg valt geeneen uit de boot
Trek er mee op uit, breek grenzen open
Samenspel wordt teken om te hopen
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan
Een nieuwe wereld roept om door te gaan

Een Nederlandse Amerikaan

De kikker
Aan de oever van de Schelde
Diep verscholen in het riet
Zat een kleine, jonge, kikker
Bij zijn moeder op de knie
Ziet ge daar zo sprak de moeder
Ziet ge daar dien ooievaar
‘t Is maar de moord’naar van uw vader
Hij vrat hem op met huid en haar

Die zie je al van verre staan
Een Nederlandse Amerikaan
Die zie je al van verre staan

Potverdomme, sprak de kleine
Heeft die smeerlap dat gedaan
Als ik groot en sterk zal wezen
Zal ik op z’n bakkes slaan!

Zijn hoofd lijkt wel op een varkenskop
Er staan amper drie haren op
Zijn hoofd lijkt wel op een varkenskop
Er staan amper drie haren op

‘k Heb zoveel u nog te zeggen
Maar zoudt het niet verstaan
‘k Zal u in uw bedje leggen
En daarmee is het lied gedaan!

Zijn hemd lijkt wel op een prentenboek
Het hangt vijf meter uit zijn broek
Zijn hem lijkt wel op een prentenboek
Het hangt vijf meter uit zijn broek

My Bonnie is over the ocean

Zijn buik lijkt wel op een luchtballon
Ik wou dat ik er in prikken kon
Zijn buik lijkt wel op een luchtballon
Ik wou dat ik er in prikken kon
Van voor, naar achter, naar links, naar rechts
Van boven, naar onder, naar links, naar rechts
Van voor, naar achter, naar links, naar rechts
Van boven, naar onder, naar links, naar recht

My Bonnie is over the ocean
My Bonnie is over the sea
My Bonnie is over the ocean
Please bring back my Bonnie to me
Bring back, bring back
O bring back my Bonnie to me, to me
Bring back, bring back
O bring back my Bonnie to me

SPELLETJES

