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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 Montzen om ons daar 10 dagen rot
te amuseren!
Voor het thema geef ik jullie enkele tips:
Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Amerika,…
Zon, zee, strand, citytrip, genieten,…
JAWEL!! Het thema is: CHIRO HOEILAART REIST DE WERELD ROND!
Dit kamp reizen we met zen allen rond de wereld!! Wat gaan we daar tegenkomen? De wereld
zit vol met verrassingen! 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 Britt (0476 71 43 50).
We hopen dat iedereen mee gaat!!
Marinne & Britt

Zie hier ons adres waar de postbode ons altijd kan vinden:

Chiro Hoeilaart + naam en afdeling
Rue Hubert-Denis, 22-24
B-4850 Montzen

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.
Naar mate de corona regels moeten wij bekijken of we in 1 of meerdere bubbels op kamp
mogen. Jullie krijgen hierover dus nog verdere info.
Binnen elke bubbel is het niet verplicht om een mondmasker te dragen of afstand te bewaren.
Toch vragen we dat +12-jarigen en de rakwi twee mondmaskers meenemen op kamp. Deze
groepen kunnen het kampterrein wel eens verlaten. Voor hun veiligheid moeten ze hun
mondmasker dragen.
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 Britt (047 71 43
50)

PRAKTISCHE INFORMATIE
Om het kamp in Montzen 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 Britt, zodat we iets kunnen regelen. De kapoenen nemen
hun bagage zelf mee op de dag van hun vertrek.

Vertrek
Het vertrek naar Montzen 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 door de leiding en kookploeg naar de kampplaats gebracht. De speelclub en rakwi vertrekken
op 21 juli naar Montzen. 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
Montzen 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 Britt!

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 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 euro

FV CHIRO HOEILAART

2de kind: 110 euro

J. B. Charlierlaan 76A

3de kind: 100 euro

1560 Hoeilaart

Vanaf het vierde kind: 80 euro

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

Kapoenen: 55 euro

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
geven 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. Over de ophaling van jullie kind, krijgen
jullie later nog meer info.

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, …
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
Doopkleren die nadien de vuilbak in mogen
Drinkbus (verplicht!)
2 mondmaskers (verplicht voor +12-jarigen, aangeraden voor -12-jarigen!)
…

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: choco + ontbijtgranen
 Rakwi confituur + smeerkaas
 Sloebers: choco + chocopoeder
 Tito: grenadine + ontbijtgranen
 Keti confituur of 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!

ii-

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 er uit?
Waarom een uniform? Omdat we ook aan de buitenwereld willen laten
zien dat we van de chiro zijn!

Waar kan ik terecht?
U vindt in Leuven een Banier:
Leuven:
Minckelerstraat 29

Openingsuren:
Maandag-Zaterdag: 10:00 - 13:00 , 13:30 - 18:00
Zondag: Gesloten!

Alvast heel erg bedankt!
De leidingsploeg!

Liefste kapoentjes,

Zoals jullie weten konden we het afgelopen jaar spijtig genoeg
niet veel rondreizen door corona MAAAAAR hier brengen wij op
kamp verandering in door een wereldreis te maken en nemen de
kapoentjes mee naar…

OOSTENRIJK
Jullie lezen het goed, op kamp gaan de kapoentjes zich volledig
inleven in het thema ‘kapoenen aus tirol’
Wat moet je hiervoor meenemen?
-

Een mooie hoed
Geruit hemdje of T-shirtje
Een rokje/shortje
Bretellen
Hoge kousen
Moest je thuis heel toevallig een tirol pakje hebben liggen dan mag je deze ook zeker
en vast meenemen ;)
- Voor de meisjes wat rekkertjes voor mooie vlechtjes
Jullie fiets mogen jullie lekker thuis bij de mama en papa laten liggen, alle andere info kan
je vinden in het hoofdartikel

Wij hebben er alvast ongelofelijk veel zin in! Hopelijk jullie ook?

Vele groetjes en dikke kusjes vanop een veilige afstand,
Anaëlle, Bauke en Keara

Ave Romeintjes!
Het is bijna zo ver, we gaan eindelijk op kamp! JOEPIE! Wij kijken er alvast super hard naar uit! Jullie
ook?
Dit jaar reist Chiro Hoeilaart de wereld rond. En wij gaan dit jaar naar…. Tromgeroffel…
Italië! Wij gaan ons verdiepen in de geschiedenis, en als echte Romeinen het leukste kamp
ooit beleven!
Wat moet je meenemen op kamp voor je Romeinse outfit?
Een wit laken of kleed
Dit laken moet groot genoeg zijn om rond jezelf te wikkelen

Een rood

of oranje laken of doek
Accessoires dat je doen denken aan Romeinen
Denk aan: een bloemenkrans voor op het hoofd, gouden armbanden
Sandalen of ballerina’s
Een riem
Als er nog andere dingen zijn waaraan je kan denken, mag je dit altijd meenemen! Wij kijken er
alvast heel erg naar uit, en hopelijk jullie ook!

Heel veel Romeinse groetjes van jullie leiding Britt,
Elien, Oscar, Mateo en Amber

DE GRIEKSE SLOEBERS

Beste sloebers! Het kamp is E - I - N - D - E - L - I - J - K daar! Hier hebben we maandenlang naar
uitgekeken.
Wij reizen dit jaar naar Griekenlaaaand! Het mooie land aan de Middellandse zee! Waar de zon alle
dagen schijnt. En wat is Griekenland nu zonder zijn...
GODEN EN GODINNEN!
Wij zijn dit jaar dus de goden en godinnen, maar wat hebben we daar allemaal voor nodig?
1.
2.
3.
4.
5.

Karton! Zodat we daar samen iets mee kunnen knutselen! :)
Een wit laken, dat je rond je kan wikkelen!
Een witte t shirt!
Veiligheidsspelden!! Heel belangrijk!! Niet vergeten!!
Leuke accessoires (naargelang god(in) mag je ook altijd meenemen (zoals een drietand, een
leuke hoed,..)
(jullie mogen ook zelf een god kiezen en deze zo goed mogelijk proberen te zijn!)
Enkele voorbeelden ter inspiratie

WIJ KIJKEN ER SUPER HARD NAAR UIT! Jullie ook?
Jullie liefste leiding,

Nele, Annelies, Malou en Lennart!!! XXX

PS: We slapen in een teeeent! Jippiee :)

AUSTRAKWIE
ledereen denkt dat de rakwi en hun leiding maandenlang niet naar de chiro zijn
gekomen door het coronavirus. Maar zij die dat dachten, waren helemaal mis!
Maanden hebben ze het moeten verzwijgen, maar eindelijk is het zover, het
mag verteld worden! De rakwi was maanden lang niet aanwezig op de chiro
omdat ze onderweg waren naar hun droom-reis-bestemming, helemaal aan
de andere kant van de wereld: AUSTRALIA! Wat ze daar allemaal geleerd
hebben, nemen ze nu mee om te tonen op chirokamp in Montzen!
Australié is bekend om zijn herkenbaar accent, de bosbranden, de kangoeroe’s
en koala’s en ook om zijn enige echte Steve Irwin: een echte dierenkenner en
natuuronderzoeker die omgaat met gevaarlijke ................. krokodillen ieeeeeee!!
Op kamp worden wij allemaal mini Steve en Stevina Irwinsensen!
Wat heb je daarvoor nodig om er als een echte uit te zien?
- Je chirorok/short of bruine rok/short
Een bruin of groen hemd
met heeeeeel veel zakken
- Een verrekijker
- Een safarihoedje
- Een kompas
- Een slang, krokodil of
ander knuffeldier
(bij voorkeur geen echt beest)
- Een riem waar we al onze
benodigdheden kunnen
ophangen
- Stevige schoenen/botten

Wij kijken alvast uit naar het chirokamp !!
Tot op kaaaaaaaaamp
Mahmoud, Jari, Laura en Jos
xxxx

OUI OUI BONJOUR BAGUETTE
Welkom in La France! Hier gaan we 10 dagen kaas fretten en champagne
(kidibul) zuppen hihi!!! Maar een andere omgeving vraagt ook
gepaste klederdracht:
The boys:
 Een béret (dat hoedje)


Een gestreept T-shirt

 Een rood strikje of sjaaltje
 Een zwarte broek of jeans
 Een grote lege plastic fles


Wij zorgen voor de baguette en de snor



The girls:


Wij zijn de Moulin Rouge!!!



Netkousen



Een rood of zwart topje



Een rode of zwarte rok



Een rood of zwart kleedje mag ook



Wij zorgen voor de boa



 We knutselen zelf onze pluimen haarband

Ps: we gaan met de fiets op kamp, maar omwille van de Coronamaatregelen
kunnen we jullie nog geen informatie geven. Verdere info volgt nog!
Oefen jullie beste Frans al maar voor op kamp!!!
A bientôt, salut en de kost
Bisous xxx

De highland keti’s
‘Ello liefste Keti’s,
Dit jaar neemt Chiro Hoeilaart jullie mee op een reis rond de wereld!
Joepie! En ja, jullie lieve leiding heeft er niets beter op gevonden dan
ons verdiepen in de Schotse cultuur van haggis, kilten en namen zoals
McCallen. Hoor ik daar een tweede Highland Games?
We wijken af.., SOIT, hoe moeten jullie je verkleden?
Wie Schotland zegt, zegt mannen met rokken met carreauxkes en zonder
onderbroek! Joepie! (hieronder een aantal afbeeldingen ter verduidelijking)

Heb je geen zin om zo’n geruite rokje te kopen, niet getreurd!
Dan maken we ons eigen rokje uit stof die jij meebrengt! Vergeet ook zeker
geen stuk stof mee te nemen, dan maken we ook zo’n leuk sjaaltje (zie
eerste foto)! Joepie!
Dusss we nemen mee:

- Een geruite rokje, if not, stof om een kilt te maken
- Stof om een sjaal te maken
- Een witte t-shirt, hemd, topje, whatever
- ALLERLEI GRAVE ATTRIBUTEN! JOEPIE!
Wij hebben er kei veel zin in jullie ook, dus steek uw goed humeur
alvast in uw valies!
Queen, Thatsiña ta, Sexyflexi en Jefke

ASPI

DÍA DE LOS MUERTOS.
OFFICIAL INVITE

DATE – 29/07/21.
DRESSCODE : DEAD
PLACE TO BE : MONSEN
CHIRO HOEILAART

