Chiro ’t Allemanneke
presenteert:

Samen met de leiding en
Aang gaan we de wereld
redden

Planning
WERKWINKELS
Met de start van de vakantie beginnen ook de werkwinkels. Opde werkwinkels bereiden
we het kamp voor. Onze Keti’s en Aspi’s zijn hier zeer welkom. Dit jaar mogen enkel de
mensen komen helpen die mee in onze kampbubbel zitten. Dus ouders kunnen helaas
niet komen helpen dit jaar.
Er zijn werkwinkels vanaf woensdag 1 juli. Contacteer de leiding voor de concrete info.

!!!!BAGAGE!!!!
De inlevering van de bagage vindt plaats op zaterdag 18 juli 2020 van 17-20u aan de
chirolokalen

VOORWACHT
De voorwacht vindt plaats van zondag 19 juli tot maandag 20 juli. De Keti’s en Aspi’s zijn
welkom om een handje te komen helpen. We vertrekken dan ‘s morgen richting de
kampplaats om daar alles klaar te zetten voor het kamp.
Door corona kunnen we dit jaar niet terug langs thuis komen. Leiding en kaspi’s blijven
dus vanaf 19 juli op de kampplaats.
De leiding van de -12 en de tito’s zal 21 juli klaarstaan om samen te vertrekken.
Uiteraard zorgen wij voor het nodige eten en drinken.

VERTREK
We vertrekken op dinsdag 21 juli. Hier start ons avontuur richting Kasterlee. Bij de
bagage-inlevering, delen we chiro t-shirts uit. Deze t-shirt moet je aandoen bij vertrek.
We zullen vertrekken aan Berchem-Station.
De aspi’s en keti’s zullen 19 juli al vertrekken om het kamp op te bouwen. De -12 en de
tito’s sluiten 21 juli aan. Zo blijft onze bubbel ondoorbroken.

TERUG
Op vrijdag 31 juli komen we allemaal samen terug. U kan uw kind(eren) dan afhalen aan
de Chiro. Het exacte uur zal ook nog meegedeeld worden. Dit zal in de namiddag zijn.
Hier gaan ook coronamaatregelen zijn. We doen geen groot afscheidsmoment. De
maatregelen zullen we bij de bagage-inlevering meedelen.

Praktische informatie
WAAR GAAN WE OP BIVAK?
Dit jaar gaan we op kamp naar de HOGE RIELEN in KASTERLEE
We hebben een mooi kampterrein midden tussen de bossen en de velden.
POST
Iedereen krijgt heel graag post, vergeet dus zeker niet om uw kind(eren) af en toe een
kaartje of een briefje te sturen!
Verblijfsdomein Hoge Rielen
Chiro ‘t Allemanneke, kampgrond Katapult
Naam lid
Molenstraat 62
2460 Kasterlee

Iedereen krijgt op kamp ruimschoots de tijd om zelf brieven en kaartjes te schrijven. Het
is handig dat iedereen voorgeschreven enveloppen meekrijgt met postzegels. Dit
bespaart de leiding veel tijd met het bijhouden van verschillende rekeningen waardoor
wij meer tijd krijgen om uw zoon/dochter te helpen met het schrijven van brieven
BIVAKPRIJS
De bivakprijs bedraagt €125,- alles inbegrepen. (vervoer, verblijf, 3 maaltijden per dag,
4-uurtjes, knutsel-en spelmateriaal,...) Er is ook een sociaal tarief. Hiervoor mag u
contact opnemen met leidster Marie (0478/43.85.68 of chirotallemanneke@gmail.com)
Dit kan u storten op het rekeningnummer van de chiro met de vermelding: Naam
kind(eren).
Rekeningnummer: BE20-0682-2407-2956

BAGAGE
Om het gemakkelijk te maken voor zowel uw kind(eren), de leiding en uzelf is het
belangrijk dat u wel degelijk rekening houdt met de volgende tips.

MERK ALLES!
Na elk kamp hebben wij een grote kist vol verloren voorwerpen, dingen die van niemand
lijken te zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden. Raar maar waar zijn alle
chiro uniformen hetzelfde. Een vervelende zaak natuurlijk als we 30 dezelfde t-shirts
hebben. Gelukkig is dit makkelijk op te lossen met goed-gemerkte kleding.

INPAKTIPS
Voor onze jongste afdelingen lijkt een rugzak cool en tof maar een valies is veel
handiger. Alle bagage gaat mee op voorwacht dus de leden moeten er niet mee sleuren.
In een valies blijft alles veel ordelijker en overzichtelijker. Stel op voorhand thuis
pakketjes samen met een outfit voor elke dag. Zo kunnen leden gemakkelijk kleren
vinden voor elke dag.
Maak de tas samen met de leden, zo weten zij waar alles zit.
Probeer ook alles zo veel mogelijk in 1 tas te stoppen. Of zo veel mogelijk alles aan
elkaar vast te maken. Bijvoorbeeld de slaapzak aan het handvat van de valies.
Heeft u iets niet dat wel op de materiaallijst staan? Contacteer ons en we vinden samen
een oplossing. De chiro heeft veel extraatjes.

WAT NEMEN WE MEE?
o Uniform (of rood t-shirt met beige short of rok en donkerblauwe trui), geen lid?
We delen bij het bagage-moment ook nog extra chirot-shirts uit. Je kan die dan na
het kamp aankopen of teruggeven aan de leiding.
o 11 onderbroekjes (een paar extra onderbroeken kunnen altijd handig zijn)
o 11 paar sokken (een paar extra sokken kunnen altijd handig zijn)
o 10 T-shirts
o 5 korte broeken
o 2 lange broeken
o 2 warme truien
o Regenjas
o Zwemkleren (zwembroek, bikini of badpak, 2 stuks zou ideaal zijn)
o 3 handdoeken
o 5 washandjes
o 2 pyjama’s
o Slaapzak en dekentje (het kan heel koud worden ’s nachts in een tent)
o Veldbedje (bij voorkeur) en/of luchtmatras
o Een klein rugzakje
o Een drinkbus (inhoud ongeveer 1liter)
o Zaklamp (vergeet zeker niet om de batterijen te checken)
o Toiletzakje met zeep, shampoo, tandenborstel, kam, tandpasta
o 1 zak voor de vuile was (liefst een linnenzak of een kussensloop)
o 1 paar goed ingelopen stapschoenen
o 1 paar laarzen om het natte gras te kunnen trotseren ‘s morgens
o 1 paar sportschoenen
o Knuffel
o Een extra rol wc-papier of keukenrol mag altijd!
o Mondmasker, 1 is top. 2 is ideaal (enkel voor leden +12 jaar)

MERK ALLES HEEL DUIDELIJK!
Er is elk jaar een berg verloren voorwerpen of spullen van verschillende leden die door
elkaar geraken dus schrijf overal duidelijk de namen in! Bij voorkeur met
alcoholstift of voor de echte dedicated ouders: de naam erin naaien of stikken
mag ook altijd.

WAT NEMEN WE ZEKER NIET MEE?
Heel gemakkelijk: alles wat niet levensnoodzakelijk is of niet op de lijst staan laten we
thuis.
Om toch even in detail te gaan: We gaan 10 dagen op kamp in de natuur. Helemaal back
to the roots.
Dingen die we niet nodig hebben zijn Ipods, gsm’s, smartphones en dergelijke, horloges,
je lievelingsspeelgoedje, dingen die kapot kunnen, grote messen, alcohol, drugs,
je beste kleren en snoep.
Als we 1 van deze dingen ontdekken, zal dit in veiligheid worden gebracht bij de leiding.
Snoep zal verdeeld worden onder alle leden.

MEDISCHE FICHE + IDENTITEITSKAART
We verwachten van iedereen een medische fiche, de identiteitskaart en 2 strookjes van
het ziekenfonds die afgegeven worden bij de bagage-inlevering.
Medische fiche vind je op onze website.
SIS-kaarten worden niet meer gebruikt daarom vragen we voor de -12 een ISI+-kaart of
een Kids-ID.
Voor de +12 vragen we de identiteitskaart.
Deze worden bij de bagage-inlevering afgegeven en veilig weggeborgen door de leiding.
De medische fiche zit ook mee in het boekje, achteraan.

ONGEVALLEN
Iedereen is op kamp verzekerd tegen ongevallen. Als er tijdens het kamp iets zou
gebeuren waarbij de verzekering wordt ingeschakeld dan worden de ouders
onmiddellijk telefonisch verwittigd.

MUTUALITEITEN
Veel mutualiteiten betalen een deel of de volledige kampprijs terug. Meer info hierover
vindt u op de website van uw mutualiteit. Breng het formulier mee naar de
bagage-inlevering en wij vullen het direct in.

FISCAAL ATTEST
de site van Chiro Nationaal vindt u heel wat duidelijke en overzichtelijke info over de
fiscale aftrekbaarheid van onze bivak voor kinderen jonger dan 12 jaar.
We kunnen u een attest bezorgen na het kamp.

DE DAG OP KAMP
7u45: Voor de dienstleider spat de droom als een zeepbel uit elkaar. Hij/zij wekt de
keuken die fris en monter beginnen met het fantastisch ontbijt klaar te maken.
8u00: De dienstleider wekt de afdelingsleiders
8u15: Alle leden worden gewekt en wassen zich
8u45: Iedereen staat proper en gewassen, klaar voor weer een topdag op de
openingsplaats.
8u50: Ochtendgymnastiek om de laatste slaap er helemaal uit te krijgen
9u10: Een heerlijk ontbijt zodat we klaar zijn om gigantisch hard te spelen
9u45: Zwiebeltaken
10u Begin van de afdelingsactiviteiten
12u30: Middagmaal
13u00: Verderzetting afdelingsactiviteiten
16u00: 4-uurtje
18u00: Weer tijd om ons buikje rond te eten voor we ons bed induiken
19u00: De afwasmachine doet de afwas
20u00: De speelclub duikt hun slaapzakken in en gaat na een verhaaltje richting
dromenland 7
20u30: Na een rustig spelletje duiken ook de rakkers hun bed in.
21u30: De stoere Kaspi’s kruipen nu hun bedje in.
22u00: Leiderskring begint

WELKE TOPPERS GAAN ER ALLEMAAL MEE
OP KAMP?
LEDEN
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus als je nog vriendjes of familie hebt die ook eens
graag mee willen op kamp, mag je die zeker meenemen. Laat het dan maar aan
de leiding weten zodat we de ouders ook tijdig van alle informatie kunnen
voorzien.
En lieverd, we zien jullie graag!

DE LEIDING
Geen kamp zonder leiding die van elke dag een onvergetelijke dag maakt.
Speelclub: Wouter Leys
Rakkers en tito’s: Brend de Laender
Kaspi’s: Marie Vrelust

Natuurlijk gaat er ook nog extra hulpleiding
mee op kamp!
Wie dit zijn, is nog een verrassing.

VB’s
VB’s zijn de volwassen begeleiders van de groep. Zij helpen de leiding om alles in goede
banen te leiden. Dit gebeurt ook tijdens het jaar dus niet enkel op kamp.
Sony Frederickx

DE KOOKPLOEG
De mensen die je het meest dankbaar gaat zijn op hongerige momenten: onze
kookploeg die al onze hongerige maagjes vult met heerlijke maaltijden. Het zijn
onze helden!

CORONAMAATREGELEN
Dat corona in het land is, wisten jullie al. Dat betekent dat wij ook maatregelen op kamp
moeten nemen.
We zijn enorm blij dat we op kamp kunnen en we maken er binnen de maatregelen het
beste van. Onze hele chiro gaat op kamp in 1 bubbel.
Het brengen en afhalen zal anders verlopen. De maatregelen voor het vertrek krijgt u bij
de bagage-inlevering. Zo kunnen wij maximaal de meest recente maatregelen in acht
nemen.

-

Voor het vertrek:
Ben je ziek in de 5 dagen voor het kamp? Dan mag je helaas niet mee.
Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het gezond meegeven van uw
kapoen. De leiding kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

-

Op 18 juli is het bagage-inlevering. We gaan dit doen met zo weinig mogelijk
contact. Dat wil zeggen:
- Kom met zo weinig mogelijk personen.
- Als er meerdere ouders staan, hou je aan de markeringen die we zullen
voorzien. Deze gaan gebaseerd zijn op de social distancing-maatregelen.
Loop rechts op het pleintje en blijf op 1,5m afstand van de anderen .
- Vul je medische fiche zo gedetailleerd mogelijk in. De medische fiche is
altijd belangrijk maar dit jaar is deze nog belangrijker. Je vindt ze op de
website maar je kan er ook altijd 1 aan de leiding vragen.

-

Zit je in een risicogroep? Dan kan je niet mee. Kinderen in risicogroepen mogen
wel mee als ze een goedkeuring hebben van de huisarts.
Dus heb je bijvoorbeeld astma? Ga dan even langs bij de huisdokter voor een
goedkeuring.
Als je zaken hebt die onder controle zijn met medicatie, mag je ook mee maar
ook met diezelfde goedkeuring van de dokter.

Het vertrek
-

de info over vertrek en aankomst, krijgt u bij de bagage-inlevering!

OP KAMP
-

-

Eens we in onze bubbel zijn moeten wij onderling geen social distancing meer
doen. Deze moet er enkel zijn tussen leden en kookploeg. Die zullen we dan ook
garanderen.
Handen wassen zal onze nieuwste favoriete bezigheid worden.
We gaan extra douchemomenten voorzien zodat iedereen altijd proper blijft.

-

Er zullen echte wc’s zijn
Dit jaar even geen groepsknuffels
We zetten een extra tent op. Deze wordt onze quarantainetent. Als iemand ziek
wordt, bellen we ouders en de huisarts. Ondertussen plaatsen we de zieke zo snel
mogelijk in de quarantainetent. We maken hier een gezellige boel van zodat de
zieke zich niet eenzaam voelt of verveelt. De huisarts zorgt voor een oordeel over
de zieke en of deze al dan niet naar huis zal moeten gaan.

-

We hebben extra poets- en hygiënemateriaal voorzien.
Hierdoor kunnen we eventuele verspreiding meteen tegengaan. Indien er een
vermoeden is van corona, zullen we overschakelen op de noodplanning van de
Ambrassade.

-

Tafels worden nog vaker gepoetst met water en zeep
Er is geen tweedaagse dit jaar
We doen behalve enkele wandelingen, geen uitstappen. Zo beperken we weer
mogelijke besmettingen. We blijven dus zoveel mogelijk op ons kampterrein,
hierop hebben we enkele extraatjes voorzien zodat het natuurlijk supertof wordt !

Na het kamp
-

Na het kamp moeten jullie een week (7 dagen) wegblijven van mensen die in een
risicogroep zitten.

OPEN KAMP
Ook dit jaar is iedereen weer welkom op ons kamp. “Open kamp betekent dat onze
leden zoveel vriendjes mogen uitnodigen als ze maar willen om mee te gaan op
kamp.

Voor de allerkleinste is er een mogelijkheid om 5 dagen mee te gaan op kamp. Zij
komen dan 25juli aan (ze moeten zelf gebracht worden naar de kampplaats) en
dan komen we samen terug op 31juli.
Omwille van corona moeten de ouders al op de parking afscheid nemen van hun
kapoenen. Er zal dan iemand van de leiding of kookploeg de kinderen op een
veilige afstand uw kapoen komen ophalen. Zo wordt onze kampbubbel niet
doorbroken.

Indien u meer informatie wil i.v.m. het open kamp mag je altijd iemand van de
leiding contacteren.

CHIRO TERMINOLOGIE
Even een verklarende woordenlijst zodat u uw kind(eren) kan begrijpen wanneer hij/zij
na het kamp vol enthousiasme over het kamp vertelt.

Af·was·ma·chi·ne (de; meervoud: afwasmachines)
Een afwasmachine van ‘t Allemanneke is niet hetzelfde als een gewone
afwasmachine. De afwasmachine van ‘t Allemanneke werkt op ongeveer 30LK en
gebeurt in 10minuten.

Dienst·lei·der (de; meervoud: dienstleiders)
De leider die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de dag. Hij/zij start
‘s morgens, en sluit ‘s avonds de dag af tijdens de leidingskring.

Fa·mi·lie·dag (de; meervoud: familiedagen)
Een dag op kamp waarop er per zwiebel wordt geleefd

Groeps·lei·ding (de; meervoud: groepsleiding)
De leider die de leiders is van de leiders. Dit jaar is dat Marie Vrelust

Han-den Was-sen (werkwoord)
Onze nieuwe favoriete bezigheid. Handen wassen doen we vaak, constant en met heel
veel plezier. Zo krijgt corona bij ons geen kans

Kook·ploeg (de; meervoud: kookploegen)
De koks van het kamp die ervoor zorgen dat we nooit honger hebben.

Le·den·kracht (LK) (de; meervoud: ledenkracht)

Een eenheid van
vermogen, naar analogie met paardenkracht, maar dan zonder paarden en met
leden. 1 LK is het potentieel vermogen van 1 lid van Chiro ‘t Allemanneke. Bij ‘t
Allemanneke is onze LK extra hoog omdat al onze leden zo’n toppers zijn.

Lei·dings·kring (de; meervoud leidingskringen)
De vergadering van de leiding. Hier wordt besproken hoe de dag was en wat er
nog gedaan moet worden om de volgende dag vlekkeloos te laten verlopen.

Open kamp (het; o; meervoud: open kampen)
Iedereen mag mee met ons op kamp, zelfs als je niet in de chiro zit.

Ope·ning (de; v; meervoud: openingen)
Begin van de dag voor het ontbijt waarbij we onze stemmen opwarmen bij het
brullen van onze afdelingskreten. Voor de +12 is het niet altijd gemakkelijk om dit
zo vroeg in de ochtend met evenveel enthousiasme te doen.

Shel·ter (de; meervoud: shelters)
Speciale tent om je natte dingen (washandjes, handdoeken, zwemkleren,...) in
op^te hangen zodat er kunnen drogen. Stilte vlag Deze wordt gehesen als de
speelclub in dromenland is als teken dat het stil moet zijn op het kampterrein.

Tent (de; v(m); meervoud: tenten)
Naast de open en blote natuur is dit onze leefomgeving voor het hele kamp.
Tochtdag Een dag dat we wegtrekken van de kampplaats. Nog dieper de natuur in
om te wandelen en ‘s middags ergens te picknicken.

VB (de; m/v; meervoud VB’s)
Volwassen Begeleider, iemand die de groep helpt. Momenteel is dat onze held
SONY

Voor·wacht (de)
De dag voor het begin van het kamp waarom leiding en de kaspi’s gaan zwoegen
om heel het kamp klaar te maken voor de leden.

Waak·lei·der (de; m/v; meervoud waakleiders)
Als de andere leiders ‘s avonds op leidingskring vergaderen, zorgt de waakleider voor de
rust op de kampplaats.

Werk·win·kel (de; meervoud werkwinkels)
Hier wordt werk verricht door mensen die komen helpen met de voorbereidingen van
het kamp. Het werk wordt betaald met veel zweet, een topsfeer en een heel goed
gevoel als het klaar is. We knutselen, wassen af, lachen en heel soms een klein
beetje gevloekt als iemand met een hamer op zijn vinger slaat.

Zang·ston·de (de; meervoud: zangstondes)
Momenten na het eten of wanneer we moeten wachten of wandelen waarop we
de geweldige chiroliedjes zingen.

Zwie·bel (de; meervoud: zwiebels)
Een leefgroep bestaande uit leden van verschillende afdelingen. De zwiebels zorgen dat
alle diensten (toiletten kuisen, afwas, reftertent, erf opruimen,...) worden gedaan.
In het begin van het kamp worden deze zwiebels ingedeeld.

Belangrijkste liedjes
BIKKE BIKKE BIK
wordt altijd gezongen voor het eten
BIKKE BIKKE BIK HAP HAP HAP
EERST DE SOEP EN DAN DE PAP
ANDERS WORDEN WIJ TE SLAP
EN VALLEN WE VAN DEN TRAP
OP ONS GAT HEY

BIVAKLIED
Leven op het ritme van de wind en van de zon Zingen op de melodie
van bos en beek en bron Slapen met ‘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 en groot. Bij ons in de ploeg valt geen één uit de
boot.
Trek er mee op uit; breek grenzen open samenspel wordt teken om te
hopen. Vlieg er in, doe mee en blijf niet staan
EEN NIEUWE WERELD ROEPT OM DOOR TE GAAN

Alle informatie op een rijtje – Doe de check!
Kleur de smiley, allemaal groen? Klaar voor het vertrek!!
☺ Ingeschreven?
☺ Kampgeld betaald?
☺ !Lees de coronamaatregelen!
Bagage-inlevering 18 juli tussen 17u en 20u
☺ Valies ingepakt?
☺ Medische fiche ingevuld?
☺ (Kids)ID bij?
☺ Eventuele toelating van de dokter?
Kamp 21-31 juli en vanaf 19 juli voor de kaspi’s
Vertrek 21 juli, Berchem station
☺ Kind(eren) de laatste vijf dagen gezond?
☺ Rode chiro-tshirt aan?
☺ Lunchpakket in de rugzak?
☺ Drinkbus met water in de rugzak?
☺ Ingesmeerd met zonnecrème?
☺ Glimlach bij?
Postadres:
Verblijfsdomein Hoge Rielen
Chiro ‘t Allemanneke, kampgrond Katapult
Naam lid
Molenstraat 62
2460 Kasterlee

Noodnummer:
Hoofdleidster Marie: 0478/43.85.68.
- Je mag altijd een kort berichtje sturen om te vragen hoe het gaat. Wij gaan zelf
ook zorgen voor foto’s en updates op onze facebookpagina. Bellen met je kapoen,
kan niet. Dit om eventuele heimwee niet op te wekken. Geen zorgen, we gaan
ons enorm hard amuseren!

