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Voorwoord
Beste ouders en chirosympathisanten,

Na lang en spannend afwachten hebben we ons antwoord... 
WE GAAN OP KAMP!
Nu zal het kamp van 2020 er toch net iets anders uitzien dan voorbije kampen. 
Eerst en vooral is de datum dit jaar van 20 tot 30 juli in plaats van  
4 tot 14 augustus. En niet te vergeten zitten we met een zeer unieke toestand dit 
jaar, door onze goede vriend (not really) CORONA! We zullen dit jaar om de ver-
spreiding van het virus te beperken moeten omgaan in wat men noemt “bubbels” 
van 50 mensen. Ook zal de traditie van het handen wassen en ontsmetten voor het 
eten veel frequenter worden en zal dit ook gebeuren na het eten en gedurende de 
dag. De tweedaagses zullen jammer genoeg niet zijn wat ze de vorige jaren waren, 
maar wees gerust, er zal nog gestapt worden ;). Er zijn nog vele andere maatregel-
en die genomen zullen worden,  voor alle informatie  
kan je altijd surfen naar:  
www.ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer.

Desondanks al deze veranderingen en maatregelen, zal het nog altijd een spet-
terend kamp worden! De leiding staat al vast te popelen om te vertrekken en is al 
volop alles aan het voorbereiden. We kijken er naar uit om die 10 dagen lang te 
ravotten, om nog is goed te kunnen eten dankzij onze fantastische keukenploeg, 
lekker te drijven in de beek, s’avonds te ontspannen aan een gezellig kampvuur en 
in het algemeen ons lichaam gewoon in het kampritme te laten vallen.

Voor de Aspi’s en leiding begint het kamp gebeuren al net iets vroeger dan voor 
de rest. Wij gaan namelijk van 17 tot 19 Juli al op VOORKAMP! En ik zeg altijd, hoe 
meer kamp, hoe meer plezier! De 19e is de terugkeerdag en wordt er nog een 
dagje uitgerust voordat het eigenlijke kamp van start gaat. Dus wast u dan maar is 
goed en rust goed uit.

Dus ziet maar dat uw uniform gewassen is, dat uw thema kledij klaar ligt, dat uw 
valies gemaakt is en dat ge al uw goesting voor het kamp  
zeker niet thuis laat liggen!

Tot snel,
De leidingsploeg
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Contact

SPEELCLUB
Jeroen Verset 
0474 22 72 83

Ewout Mathues (hoofdleiding)
0479/86.71.49
ewout.mathues@hotmail.com

Jenne Van De Velde
0476 79 60 81
jennevdvelde@gmail.com-230

TOPPERS
Bram Vankelecom
0479 81 27 08

Menno Doddema
0498 19 04 77
menno.doddema25@gmail.com

ASPI’S
Kobe De Smedt
0470 50 70 41
kobeds071299@gmail.com

Cris Martens
0472 01 58 07
martens1cris@gmail.com

RAKKERS
Xander Mathues
0471 71 46 83

Pierre Nguessi
0483 12 30 25
pierrenguessi@gmail.com

Jasper Van de Steen
0491 95 19 59 
vandesteenjasper@gmail.com

KERELS
Sebbe Van Der Smissen
0495 20 51 49
sebbevandersmissen@gmail.com

Jitse De Clerck (hoofleiding)
0477 29 15 21
dj4jitse@gmail.com

Lukas Van Den Heuvel
0477 74 88 29
lukasvdh.1998@outlook.com
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Speelclub

Hallo speelclub !

Binnenkort is het zover! We gaan op kamp (vreugdedansje). Tien dagen lang leven en 
spelen op het ritme van de wind en van de zon. Voor sommigen de eerste keer, voor 
sommigen hun laatste kamp als speelclub. In ieder geval, we gaan er weer een topeditie 
van maken ondanks alles corona-heisa! We zijn al druk in de weer geweest met de voor-
bereidingen en planning van ons super-duper-cool kamp. We hopen alvast dat jullie er 
even hard naar uit kijken als wij en dan kan niets onze zomer nog stoppen! 
Maar nu iets anders! Kennen Jullie Filip nog? Die vliegende eekhoorn uit de eerste hallo? 
Hier is het vervolg van zijn verhaaltje:

Filip staat vrolijk te kokkerellen tot hij plots een vreemd geluid hoort. Hij was er zeker van 
dat het van buiten kwam, maar wat zou het zijn? Met een klein hartje gaat de  
eekhoorn naar buiten.  “ wie,.. wie is daar?” zegt hij aarzelend. Maar tot Filips’ verbazing 
hoort hij niets. “Zou ik het me nu ingebeeld hebben?” denkt hij. Maar dan ziet hij iets in 
zijn ooghoek. Zou het? Ja, een noot! En verder nog één! Maar wie zou deze noten hier 
achtergelaten hebben? Veel zelfverzekerder roept Filip: “Hallo?” ,weer niets. Deze noten 
zouden wel goed samengaan met zijn notenpuree, en als er hier niemand is zou het zeker 
geen kwaad kunnen om ze op te rapen. En zo beslist Flipke om zijn buikgevoel te volgen 
en al de nootjes op te rapen. Maar deze brengen hem dieper in het bos dan hij ooit al 
geweest is. Voor hij beseft dat hij dit deel van het bos niet kent, is hij al verdwaald. Met 
armen vol noten en volop in paniek staat Filip in het donkere bos. Waar komt hij vandaan, 
Waar kan hij naartoe gaan? Maar Flipke is geen opgever en beslist om de weg terug te  
zoeken. Na enkele minuten ronddwalen ziet hij door het dichtbegroeide bos een licht-
straal dat hij beslist te volgen, en zo komt onze kleine eekhoorn terecht in een  
mensendorp. Nieuwsgierig en volgeladen met nootjes gaat Filip het dichtstbijzijnde huis 
in. Wat ziet het er hier vreemd uit, precies een laboratorium vol met vreemde apparatuur. 
Zou het hier wel veilig zijn? Maar onze curieuze Filip beleeft het avontuur van zijn leven, 
zonder na te denken klimt en springt hij door de kamer. Tot hij wegglipt en al zijn nootjes 
recht in een vreemde machine vallen. Voor hij kan reageren ziet hij een grote lichtflits en 
zijn al zijn nootjes weg. Terwijl Filip probeert te vatten wat er juist gebeurde komt er een 
vreemde man in het labo gelopen. Maar Filip kent deze man, het is professor Gobelijn!  
Filip vraagt aan de professor wat er gebeurd is met zijn nootjes en met de gewoonlijke 
verwarring legt Gobelijn uit dat hij juist zijn tijdsmachine gebruikt heeft. “Kan ik mijn 
nootjes dan niet meer terugkrijgen?” jammert Filip. Maar de professor legt uit dat ze de 
nootjes moeten terughalen, anders zal dit een grote impact hebben op de geschiedenis 
en de toekomst! Omdat de professor dit niet alleen kan gaat Flipke mee in de  
tijdsmachine om zijn dierbare nootjes terug te halen. En zo vertrekken onze twee helden 
op een avontuur door de geschiedenis. 
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Maar de professor is er zeker van dat hij dit niet alleen kan. Hij heeft de hulp van alle 
speelclubbers nodig, en om niet op te vallen moeten jullie natuurlijk juist gekleed zijn 
voor elke opdracht. In het verleden zijn er nootjes gevonden bij de Vikings, neem dus 
 jullie stoerste Viking outfit mee op kamp om bij deze bende ruige mannen te horen. In 
het jaar 3001 zijn ook enkele noten terecht gekomen. Stop dus ook jullie meest futuris-
tische outfit in je valies om niet op te vallen. En volgens de professor zijn de laatste noten 
gestolen door bandieten, neem dus je boeven of politie uniform mee zodat we ongezien 
in de gevangenis kunnen komen.

Nu jullie weten wat jullie mee moeten nemen denken we dat iedereen er klaar voor is.
Nu is het enkel nog aftellen tot we de bus op stappen! We kunnen niet wachten om jullie 
schattige blije gezichtjes terug te zien.

Tot binnenkort boys!

Groetekes van Jenne, Swa en Verset
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Rakkers
Dag liefste rakkertjes,

Na het horen van het geweldige nieuws dat ons kamp dit jaar zal doorgaan waren we 
super enthousiast. Vooral leider Pierre, hij deed spontaan een gek dansje. We zijn dan nu 
ook volop begonnen met het voorbereiden van dit mega super doldwaze kamp. 
We hopen dat jullie er ook heel veel zin in hebben. 

Vervolgens willen we via deze weg jullie op de hoogte stellen dat dit geen gewoon kamp 
gaat zijn maar een met een geheime missie. Daarom vragen we jullie om je beste un-
dercover agent/ spion outfit uitkiezen, jullie schoenen en tanden te poetsen, jullie haar 
te kwamen en jullie zelf mentaal en fysiek voor te bereiden op deze uiterst belangrijke 
missie. Tijdens ons weekend hebben jullie al een voorproefje gekregen van de risico’s die 
deze missies inhouden, maar dit zal geen probleem zijn voor jullie.
Aaaaaribaaaa, als tweede thema zetten we onze sombrero op en eten we heel de dag 
taco’s als echte Mexicanen uit MECHICO!

Om toch eens een laatste test uit te voeren om te zien of jullie wel Undercover agent ma-
teriaal zijn, geven we jullie een paar raadsels mee. Als je deze perfect kan oplossen, mag 
je al 60% zeker zijn op een geslaagde missie!

Tot binnenkort en vele groetjes van jullie leiding,
Xander, Pierre & Jappe

DE RAADSELS:

1. Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet gebruiken. Hij  
 die het gebruikt, heeft er geen weet van. Over wat hebben we het hier?

2. Wat heeft ogen maar kan niet zien?

3. Hoe meer ik droog hoe natter ik word?

4. Een schroevendraaier en een vijs kosten samen €1,10. De schroevendraaier is een  
 euro duurder dan de vijs. Wat kosten de schroevendraaier en wat kost de vijs?

5. Toen ik 4 jaar was, was mijn zus dubbel zo oud dan ik. Nu ben ik 23 jaar, hoe oud is  
 mijn zus?

1.Doodskist  2.Dobbelsteen  3.Handdoek  4.schroevendraaier kost €0,05 en de vijs kost €1,05  5.27 jaar
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Meeneemlijst
SCHOENEN:

Stevige stapschoenen
Sport-/Speelschoenen
Beekschoenen
Rubber laarzen

SLAAPGERIEF:

Velbedje
Slaapzak
Pyjama
Je knuffel
Extra dekentje
Kussen

OP TOCHT:

Trekrugzak
Drinkbus
Zwembroek
Badmuts

VERTREKDAG:

Klein rugzakje
Identiteitskaart
(en medische fische)
Lunchpakket
UNIFORM !

KLEDIJ:

2 à 3 warme truien
7 à 8 T-shirts
5 shorts
2 à 3 lange broeken
10 onderbroeken
10 paar kousen
Regenjas

TOILETZAK:

Zeep & shampoo
Tandenborstel
Tandpasta
Muggenstik
3 handdoeken
3 washandjes
Deo & scheergerief
(voor sommigen)

ANDERE ZAKEN:

3 keukenhanddoeken
Aardappelmesje
(vanaf Rakker)
set bestek
Wasknijpers & touw
Zakdoeken
Zaklamp
(+ extra batterijen)
Briefpapier en postzegels

VOOR +12 JAAR:

Mondmasker
papieren zakdoeken
identiteitskaart
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Praktische info
VERTREK & TERUG
Voor velen is het jaarlijkse kamp niks nieuws, voor anderen is het hun eerste kamp. 
Maandag 20 juli worden jullie verwacht aan het Saviocentrum om 8u00 zodat we 
gezamenlijk met de trein kunnen vertrekken richting Paliseul.

Van de Kerels verwachten we dit echter niet. Zij vertrekken namelijk al op zondag 19 juli 
richting Paliseul met de fiets.

Wanneer we donderdag 30 juli terugkeren hopen we rond 18u30 terug thuis te zijn. 
We doen ons uiterste best om dit uur na te leven en houden jullie zo veel mogelijk op de 
hoogte van eventuele vertragingen.

POST

Natuurlijk is er dit jaar opnieuw de mogelijkheid om brieven uit te wisselen met je familie 
/ vrienden, want 10 dagen is natuurlijk wel een hele tijd. Trommel gerust iedereen die je 
kent op om eens een briefje te sturen, die zijn altijd leuk om te lezen tijdens de platte rust. 
Waar moeten deze brieven nu naartoe?

Chiro Don Bosco
t.a.v. “Naam + afdeling van uw zoon”

30, Rue du Dix-neuvième Régiment d’Infanterie de Brest 
6852 Paliseul, België

NOODGEVALLEN

Stel er gebeurt iets aan het thuisfront, wat dan? De hoofdleiding en keukenploeg zijn  
altijd telefonisch bereikbaar op hun gsm hiervoor.

Jitse Declerck: 0477 29 15 21
Ewout Mathues: 0479 86 71 49
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Toppers
Hallo beste, lieve Toppers,
Eindelijk is het weer vakantie…want ja die twee extra maanden waren niet echt vakantie 
he haha. Hopelijk hebben jullie net als ons zot veel zin in 2 weken weg te zijn van heel de 
Corona tijd en een keer rustig te ontspannen.  
Wij als leiding hebben jullie keihard gemist… “snik”  “snik”. Aangezien er de laatste weken 
geen chiro was, gaan we natuurlijk een extra leuk kamp voorzien voor jullie!
Vul zeker en vast dit kruiswoord raadsel in en pak dit mee op kamp. Diegene die het zo 
goed en volledig mogelijk invult wint hier mee nog extra punten op kamp.

-Menno & Bram xoxo
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Kerels
Dag beste kereltjes, hebben jullie al veel zin om twee weken buiten te zijn na vier maand 
binnen te hebben gezeten? Wel wij wel! De thema’s zijn mega cool en vet dit jaar, dus 
bereid u er al maar op voor. We gaan er weer voor hoor. Om de wereld voor verder verval 
te behoeden, om de mensen van ons volk te kunnen beïnvloeden. Om wat aardigheid en 
liefde aan te tonen, om dichter bij de sterren te kunnen komen.  Jesse Sebbe en James 
Bollie, de leiding nog sneller dan het licht! Vecht als een man en geef je over of zwicht! 
Miauw Jitse, ogen dicht!

De kampthema’s van dit jaar zijn…tromgeroffel ...

1 American Football, met leider 
lollie als jullie persoonlijke trainer.

Ouw peke’s dag, doet een oud hemd aan en 
kom met de beste sloffen naar kamp!2
Vergeet ulle Badjas niet en bijhorende pet/
klak/ wat u favo hoed is!3

Wacht! Stop! Voor ge stopt met lezen, hier is nog wat extra tekst. Dit jaar vertrekken we 
natuurlijk gezamenlijk allemaal met de fiets naar kamp, tof! 
Fiets date 19/07 aan het Savio Centrum,
het uur waarop we vertrekken wordt nog doorgegeven! 
Wat neem je mee?
Er zal een bezemwagen met ons meerijden dus extra banden moet je al niet meesleuren,
- Een fiets
- Doe gemakkelijke kledij aan, fietsuniform,…
- Waterfles, desnoods enkele versnaperingen.
- Lunch! (We eten ’s avonds op het kampterrein!)

Vergeet zeker niet ’s ochtends uitgebreid te ontbijten! 

De BBQ gaat voor nu door op za 11/07, of dit zal doorgaan weten we nog niet. Dit hangt 
natuurlijk af van de maatregelen op dat moment. Toch zullen we ons uiterste best doen om 
ervoor te zorgen dat de BBQ zal doorgaan. Meer info volgt!
Aangezien Kerelscafé niet is kunnen doorgaan, en de BBQ ook nog niet zeker is zijn we 
van plan om nog een kasactiviteit te doen (na de examens etc natuurlijk). Dit zal een klus-
jes-dag zijn, iets koken, … hier komt ook natuurlijk nog extra info over, want veel zekerheid 
hebben we allemaal op dit moment natuurlijk niet. 
Alvast merci voor jullie begrip en we gaan serieus ons best doen om er een megakamp van 
te maken met de dingen die we nu hebben.
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Hier onder nog een doolhof voor de kindjes 
onder ons.
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Aspi’s
Hééééééééjj aspipitjes,

We hebben lang moeten wachten op duidelijkheid van de overheid (omtrent corona en 
jeugdkampen eh les gars) (want op een regering bijvoorbeeld wachten we al veel langer 
LOL) maar uiteindelijk hebben we ons antwoord: WIJ GAAN OP KAMP!!

Omdat jullie aspi’s zijn en dus eigenlijk leiders in wording, worden er wel wat zaken van 
jullie ‘verwacht’ vergeleken met andere jaren. Allee verwacht is een groot woord, het is 
stiekem keichaud!! Weten jullie al waar we op aan het doelen zijn?
*tromgeroffel*
*tromgeroffel*

JAJAJAAA!! VOORKAAAMP
Voor de rest verandert er eigenlijk niet veel, het wordt weer supergezellig zoals andere 
jaren, uw onderbroek waarmee ge vertrekt hebt ge ook aan als ge naar huis gaat, de 
eettent ligt weer veel te ver van de tent en ook dit jaar roepen we ‘fokkadille’ als Vix ons 
hiertoe aanzet. (ah ja we gaan op driedaagse en niet op tweedaagse dus dat verandert 
wel, oepsiee)

Maar dus, voorkamp. Nadat we de camion hebben ingeladen krijgen jullie de kans om 
eventjes naar huis te gaan maar daarna vertrekken jullie ’s avonds mee met de leiding op 
voorkamp, HOE ZALIG IS DA??? Zie dan wel dat ge een tentje meehebt en dat niet al u 
kleren al in u valies steken.

Zoals elk jaar zijn er bepaalde thema’s waarin we ons helemaal zullen inleven :) Zo gaan 
we onder andere terug in de tijd, voor Crisse en Kwobs net iets meer dan voor jullie. We 
are goin’ to be babies boyzzzzz. Dus steek u tut of u rammelaar zeker in u valies!
We zullen ook een bezoekje brengen aan onze Russische/Scandinavische/Poolse buren, 
het oostblok in het kort, kwestie dat die term lekker in de mond ligt. 
Last but not least: omdat jullie allemaal denken de wereld aan te kunnen….  
Superhelden!

Verder kunnen we enkel zeggen dat we jullie wel een beetje missen, ook al geven we dit 
niet graag toe omdat we ook niet willen dat jullie je te goed gaan voelen ;-) 

Wij kijken er alvast naar uit!!

Peace out, love,
Crisse en Kwobs
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Sport & spel

Help! Leider Sebbe is de weg naar zijn tent kwijt. 
Toon jij hem de weg?

Kennen jullie deze knopen nog? Op kamp zouden ze wel eens van pas kunnen komen!
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9 manieren om je energie kwijt te raken
Heb je zoveel zin in kamp dat je lichaam overloopt van energie?  
Doe deze 9 toffe dingen!

1.  Loop 10 toertjes in je tuin!
 Geen tuin? Loop op straat of in een park. 

2. Maak enkele koprollen!
 Handen naar voor, kin tegen borst en rollen maar!

3. Springtouw zonder springtouw! 
 Hoe hoog en snel kan je springen als er geen touw in je weg zit? 

4. Spring het bivaklied!
  Zing het bivaklied en spring zo hoog als je kunt op het einde van elke zin

5. Ga fietsen zonder fiets. 
 Fietsen is leuk, doen alsof je fietst is nog veel leuker! Neem je denkbeeldig stuur  
 vast en breng je benen zo hoog mogelijk, vergeet je helm niet!

6. Doe de klusjestruk! 
 Vertel je mama en/of papa dat je te veel energie hebt en dat je graag wat  
 huishoudelijke taakjes zou doen. Je energie gaat vanzelf weg!

7. Maak nog meer koprollen!

8. Doe een dansje!
 Echte mannen kunnen dansen, tijd om je moves te verbeteren.

9. Wordt een verspringer! Trek een lijn in je tuin of op een andere speelplek, neem  
 een aanloop en spring zo ver mogelijk. Doe dit daarna opnieuw tot je heel ver kan  
 springen. Het wereldrecord is 8,95m. Succes!
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We gaan dit jaar op kamp naar Paliseul.
Dat is zo’n 154 km verwijderd van onze chirolokalen. Maar daar ziet een dag er
net iets anders uit (alle gegeven uren zijn in KAMPTIJD. Dit wil zeggen -1 uur) :

07:15   De kamptune luidt en wordt gevolgd door muziek.
    Iedereen heeft 3 kwartier de tijd om op te staan en zich te wassen.
08:00    Ochtentafelmoment
08:15    Ontbijt (+ afwas)
09:00    Voormiddagactiviteit
12:00    Middagtafelmoment
12:15    Lunch (+ afwas)
13:00    Platte rust
13:30    Namiddagactiviteit
16:00    Vieruurtje
18:00    De kamptune luidt, het is tijd voor het thema.
    De leiding speelt een stukje toneel!
18:30    Avondtafelmoment
18:45    Avondmaal (+ afwas)
20:00    evt. Avondactiviteit
22:00    Kampstilte
22:30    Leidingskring
    De leiding bespreekt de voorbije dag en de verdere planning.

SPECIALE ACTIVITEITEN
Leidingsspel
Kerelsspel
Aspi-in-leiding

Barbecue
Kampvuur
jammer genoeg GEEN 1/2/3 daagsen :’(
Moesten er nog onduidelijkheden zijn of moesten er nog vragen zijn, geef dan
gerust een seintje.

Een dag op kamp
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Bivaklied
Om al helemaal in kampmodus te komen, kunnen jul-
lie je al inleven met dit prachtige
kamplied. En voor diegene die het nog niet zo goed 
kennen, kunnen jullie bij deze al
eens oefenen.

1, 2, 3, uit volle borst:

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.

Ieder die ons ziet kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar.

Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een 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!



23

Blij dit woordje aan jullie te kunnen richten, na al die tijd.

Het moet gezegd, de laatste weken waren moeilijk voor Chiro Don Bosco. Het echte 
etentje afgelast, de take-way editie die we op het laatste moment moesten stoppen, de 
zondagse activiteiten die wegvielen, papierslagen verboden, de leidingskringen die niet 
konden doorgaan (de laatste was op vrijdag 13 maart, remember), geen amicale con-
tacten tussen de leiding, de stilte op onze wei, de gastjes niet meer zien, geen contact 
meer met de ouders… kortom vreemd. Heel vreemd.

Al snel schakelden we met de leiding over op online vergaderingen en organiseerden 
we challenges voor de leden. De kampvergadering en de leidingskringen verliepen via 
Teams, was dat wennen. En toch, het was steeds blij weerzien, al was het virtueel!

Hopelijk zijn de ketten het niet vergeten wat Chiro is? Hoe beleefden zij die tijd zonder 
hun wekelijkse afspraak? 

En dan kwam het verlossende nieuws: we mogen op kamp!

Na al de Corona-ellende is dit toch fantastisch nieuws. En ja, het zal niet zijn als anders, 
met handen wassen, afstand houden, logboek bijhouden, enz… Maar bubbelsgewijs 
zullen we er toch iets van kunnen maken. Zoals gezegd, het komt er nu op aan om slim 
bubbels op te delen en onze organisatie hierop af te stemmen. Dat zal wel lukken. We 
gaan nu met alle richtlijnen aan de slag om alles in goede banen te leiden.

We gaan jullie hierover in de komende tijd informeren. Wat kan en niet kan, waar we met 
de leiding en kookploeg rekening mee moeten houden, dat komen jullie allemaal te wet-
en!

Enfin, we zijn heel blij dat er het vooruitzicht is om samen op kamp te gaan. Laten we die 
“verloren” zondagen dubbel en dik inhalen!

Tot binnenkort.

Jeroen

De parlé van de VB
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FAQ rond corona
wat gebeurt er als mijn kind ziek wordt?
Dan wordt het kind in quarantaine geplaatst, en moeten de ouders het kind komen halen.  Het kind 
mag dan niet meer terug naar de rest van de groep.

Identiteitskaart moet mee? (is niet verplicht tot 12 jaar), wat moet je doen 
als je er geen hebt?
Indien je geen tijd meer hebt om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen kan je bij de  
gemeente langsgaan om een blad aan te vragen dat tijdelijk dient als identiteitskaart, hiermee kan 
je ook mee op kamp.

Inschrijving voor Kamp maar ook voor Chiro zelf. (voor verzekering Chiro 
Nationaal)  Hoe kan ik nakijken of mijn zoon ingeschreven is?
Indien u niet zeker meer bent of uw zoon al is ingeschreven mag u altijd een mailtje sturen naar ons 
mailadres: chirodonboscogb@gmail.com.

met hoeveel zijn jullie op kamp? (getal is in 2 bubbels)
We gaan dit jaar op kamp met iets meer dan 50 mensen (leden + leiding + keukenploeg).

moet ons kind mondmaskers/ontsmettingsalcohol/extra zakdoeken/... 
meenemen?
De leidingsploeg voorziet zelf voor ontsmettingsalcohol, zeep en reserve mondmaskers. 
Indien je kind ouder is dan 12 jaar moet hij een mondmasker meenemen op kamp en raden we ook 
aan papieren zakdoeken mee te nemen.

is er bezoek toegelaten tijdens het kamp?
Er is geen extern bezoek toegelaten gedurende het hele kamp.

zijn er 2- of 3-daagse met blijven slapen?
Neen, de meerdaagse activiteiten zijn niet toegestaan, daar overnachten 
buiten het kampterrein verboden is.

Moeten kinderen van de risicogroep een  doktersattest hebben  
of is toestemming van de ouders ook voldoende?
Het is vooral de verantwoordelijkheid van de ouders om te beslissen of hun kind  
wel of niet mee op kamp kan.  Bij twijfel moet u naar de dokter gaan. Dat dient vooral om er zeker 
van te zijn dat het kind mee mag.  De ouders moeten een doktersattest niet per se op voorhand 
aan de leiding bezorgen. 

Mag mijn kind mee als iemand van zijn of haar gezin  
vijf dagen voor het kamp ziek geweest is?
Als het kind niet zelf ziek geweest is, mag het mee tenzij er bij het gezinslid in kwestie  
corona vastgesteld is.  Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft  
(ouder, broer, zus, ...) mag 14 dagen gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt niet 
deelnemen aan activiteiten etc.
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Wist je dat...
• ...Leider Kobe onlangs zijn rijbewijs gehaald heeft.
• ...Leider Swa onlangs zijn rijbewijs niet gehaald heeft.
• ...De Vix geen fan is van Kadille.
• ...Hij dit elk kamp opnieuw duidelijk maakt voor iedereen.
• ...De gezichten die voorkomen in je dromen niet nieuw zijn maar juist mensen die je al kent.
• ...Een ei 30 dagen lang vers blijft.
• ...McDonalds elke seconde 75 hamburgers verkoopt.
• ...Leider Verset hier een stevige bijdrage aan levert.
• ...Leider Menno altijd Chicken Nuggets bestelt bij de McDonalds.
• ...Een vogel niet kan plassen of kakken, maar dit allebei tegelijk moet doen.
• ...Leider Jitse graag op de Chiro wc zijn grote boodschap komt doen.
• ...Leider Jitse lactose intolerant is.
• ...Hij toch soms tiramisu eet.
• ...Dit niet flink is van leider Jitse.
• ...Het nooit kouder kan worden dan -273°C.
• ...Het in de winter zonder chauffage even koud kan aanvoelen in de lokalen.
• ...Het bekende spel Tetris in 14 dagen is gemaakt.
• ...Een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in de badkamer doorbrengt.
• ...De aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kg weegt.
• ...Een slak ruim drie jaar kan slapen.
• ...Leider Pierre dit waarschijnlijk ook kan.
• ...Verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn.
• ...Als je je rechter oog sluit je nooit over je rechter schouder kunt kijken.
• ...Je dit net waarschijnlijk geprobeerd hebt.
• ...De meeste mensen hun eigen elleboog niet kunnen likken.
• ...Je dit waarschijnlijk ook net geprobeerd hebt.
• ...Dit het eerste kamp als leiding is voor Jenne, Xander, Pierre & Menno.
• ...Kadille 2010 het eerste kamp was van leider Jenne.
• ...Leider Jenne dit jaar voor een uber mega fantastische leidingspull gezorgd heeft.
• ...We deze waarschijnlijk vaak gaan dragen op kamp.
• ...Honing langer dan 3000 jaar goed blijft.
• ...Dit de wistje datjes waren.
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