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Inleiding 
 

Beste ouders, 

Het kamp komt alsmaar dichterbij en het begint steeds meer te kriebelen om te 

vertrekken. Zoals vorig jaar zal de inschrijving offline verlopen, er zal dus geen 

inschrijvingsavond plaatsvinden. Hoe we het deze zomer gaan aanpakken en 

enkele andere belangrijke zaken, vindt u terug in ons kampboekje! 

 

➢ Hoe schrijf je in? 

 

➢ Hoe ziet ons coronaplan eruit? 

 

➢ Hoe geraak je op de kampplaats? 

 

➢ Hoe ziet de ‘kiss and ride’ eruit? 

 

➢ En nog veel meer handige weetjes… 

 

 

… vinden jullie allemaal in dit boekje terug. Neem rustig de tijd om alles door te 

nemen en dan zijn we er zeker van dat het voor jullie dochter niet snel genoeg 

12 juli kan zijn! 

 

Vele groetjes, 

De leidingsploeg 
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INLEIDEND TEKSTJE 
 

Hé liefste Chirogrieten, 

Hebben jullie het al gezien? 

Bossen worden weer groen, bomen krijgen blaadjes met hopen, 

Ideaal als je tijdens vlaggenroof naar het andere kamp komt aangeslopen. 

Hebben jullie het al gehoord? 

Vogeltjes op hun nest, de ene fluit, de andere kweelt, 

Je kan ze horen vanuit je bed, zelfs als je stiekem fluisterend je geheimen deelt. 

Hebben jullie het al geproefd? 

De frisse dauw op het gras, 

Het kriebelt aan je tenen tijdens de ochtendwas. 

Sluit jullie ogen… Ruiken jullie het ook? 

De geur van lekker eten, de geur van zon op je tent, 

De geur van de smeerlappentocht, de geur van rommelen in de verkleedkoffer, 

in spanning wachten tot je aan de beurt bent. 

Liefste Chirogrieten, voelen jullie het ook? 

We hebben jullie zó hard moeten missen… 

Het was een bijzonder Chirojaar, 

Maar we staan paraat om er terug in te vliegen met zotte belevenissen… 

Het kamp is nu écht bijna daar! 

Samen spelen, samen lachen, samen beleven, samen genieten, 

Wauw, ‘samen-zijn’ met geweldige Chirogrieten! 

Wij tellen met z’n allen af naar de meest fantastische dagen van het jaar, 

Hopelijk zien we jullie daar? 

  

Veel liefs van jullie VB’s, 

Lou en Evi 

en van jullie mini-VB’tje Sien 
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GEGEVENS VAN DE LEIDING 
 

Prutsen 

  

Laura Mertens 

Violetlaan 43 

2980 Zoersel 

0499 61 45 14 

Lore Matthyssen 

Amazonelaan 8 

2980 Zoersel 

0493 07 70 55 

Helena Kint 

Betaniënlei 35 

2980 Zoersel 

0486 34 09 22  
 

Speelclub  

  

Margot Stevens 

Kleine Wandelweg 9 

2980 Zoersel 

0479 18 93 48 

Loeka Verhoeven 

Hoge Dreef 12 

2980 Zoersel 

0471 02 02 72 
  

 

   

Kwiks 

  

Valerie Van Hauwe 

Frans Van Looverenlaan 1 

2980 Zoersel 

0477 34 91 10 

Maxime Scheers 

Gestelsebaan 80 

2980 Zoersel 

0470 52 88 10  

 

 
Tippers 

  

Hanne Louwagie 

Violetlaan 28 

2980 Zoersel 

0472 02 30 56 

Celia Ben Slimane 

Guido Gezellelaan 36 
2980 Zoersel 
0489 72 05 90 
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Tiptiens 

  

Charlotte Theuns 

Rode Kruislaan 38 

2390 Westmalle 

0470 27 40 88  

Zoë Balliu 

Kwikaard 68 

2980 Zoersel 

0492 96 41 21 

 

 

Aspiranten 

  

Marjan Van den Broeck 

Boterbloemlaan 58 

2980 Zoersel 

0470 05 90 98 

Emma Corveleyn 

Riemstraat 49 

2970 Schilde 

0493 07 70 55 

  

 

Groepsleiding 

  

Emma Corveleyn 

Riemstraat 49 

2970 Schilde 

0493 07 70 55 

Loeka Verhoeven 

Hoge Dreef 12 

2980 Zoersel 

0471 02 02 72 

 

  

  

VB’S 

  

Evi Luyckx, Laurens Leirs en Sien Leirs 

Doornlaan 38 

2980 Zoersel 

Evi: 0495 71 80 31 

Laurens: 0477 25 29 80 
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VB’S 
WAT DOEN ZIJ? 

 

Onze VB’s beleven heel het kamp met ons en de leden mee. 

 

➢  Zij staan steeds paraat met goede raad 

➢ Zij helpen een handje in de keuken 

➢ Zij staan klaar voor zieke en gewonde kindjes 

➢ Zij houden een oogje in het zeil en bewaken de goede sfeer op kamp 

➢ Zij vormen de verbinding tussen ouders en leiding. Met dringende 

telefoontjes kan je dus bij hen terecht! 

➢ Zij genieten volop mee van het geweldige kampgebeuren 

➢ Zij vormen een ruggensteun voor de hele leidingsploeg en koks 

➢ Zij stellen de leiding op hun gemak 

➢ Zij helpen ons met de technische kant 

Kortom, zij staan (anderhalve meter) achter ons 

Alvast heel hard bedankt!!! 
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KOKS 
 

Ze gaat al voor haar 4e jaar mee als kok op kamp, maar van ons 

Sien hebben we nog niet alles gezien. Met al haar ervaring zal ze 

ons zeker verrassen met overheerlijke maaltijden. 

 

Ook dit jaar in ons Johanna erbij. Deze 

enthousiaste keukenprinses staat alvast te popelen om er 

weer in te vliegen.  

 

 

Voor het 2e jaar op rij is ons Mirthe erbij. Deze jarige kok op 

kamp heeft alvast een lekkere menu samengesteld om 

iedereen op haar speciale dag mee te laten genieten . 

 

 

Elisa weet als geen ander hoe het er op een Chirokamp 

aan toe gaat. Ook zij kon het Chirogebeuren niet missen 

en gaat dit jaar voor de eerste keer mee als kok. Welkom 

in het team, Elisa! 

 

 

Een van onze nieuwe koks, is ons Hanne. Na vele jaren 

als leidster kon ze het Chirogebeuren nog niet loslaten. 

Dit jaar kan je haar vinden achter de 

potten en de pannen. 

 

Ook haar vriend Lenn gaat mee. Deze “nieuwe” man achter 

het fornuis heeft al vele jongenskampen achter de rug en is 

helemaal klaar om het beste van zichzelf te geven. Welkom 

allebei!  
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ALGEMENE INFO 
BUBBELS 

 

Zoals u ongetwijfeld al vernomen heeft, worden de leden opgedeeld in bubbels 

van maximaal 50 personen. 

Bubbel 1: Prutsen & Speelclub 

Bubbel 2: Kwiks & Tippers 

Bubbel 3: Tiptiens & Aspiranten 

Bubbel 4: Koks & VB’s 

START KAMP  

 

 Bubbel 1 Bubbel 2 Bubbel 3 

Dag van vertrek 12 juli 12 juli 12 juli 

Tijdslot aankomst 
op de kampplaats 

15u00-16u00 13u30- 14u30 12u00- 13u00 

 

Dit jaar ziet de brengdag er helemaal anders uit. Zo 

werken we met een “kiss and ride” systeem. Er 

zullen bordjes hangen om eenrichtingsverkeer te 

creëren. 

Het is dus niet de bedoeling dat ouders op de 

kampplaats komen. Om contact met externen te 

vermijden, werken we met een strikt tijdslot. 

Wanneer uw dochter op kamp verwacht wordt, 

vindt u in de tabel hierboven. Wij vragen om hier 

niet van af te wijken! Zoals de regels nu zijn is het 

verboden om te carpoolen, gelieve hier rekening mee te houden (dit kan 

eventueel nog wijzigen). Wij voorzien pas ’s avonds eten voor onze leden, 

neem dus zelf een lunchpakket mee. 

Wat met dochters die elk in een andere bubbel zitten? Gelieve het tijdslot van 

de JONGSTE dochter te volgen. (bv. je hebt een dochter bij de prutsen en een 

dochter bij de kwiks. Dan volg je het tijdslot van de jongste dochter. (15u00-

16u00)) 

Ingang 
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EINDE KAMP 

 

 Bubbel 1 Bubbel 2 Bubbel 3 

Dag vertrek naar 
huis 

19 juli 21 juli 21 juli 

 

De jongste groepen vertrekken 19 juli met de bus naar huis. Zij vertrekken in de 

late namiddag en zouden tussen 17u30 en 18u00 aankomen op de Chiro. Hier 

kunnen jullie je dochter dan komen ophalen. 

De oudste groepen moeten worden opgehaald op de kampplaats zelf op 21 juli. 

We werken opnieuw met tijdsloten en dezelfde kiss and ride om alles vlot te 

laten verlopen. 

 Bubbel 2 Bubbel 3 

Tijdslot ophalen 08u30-09u00 09u30-10u00 

 

Wat met dochters in een verschillende bubbel? Dan neem je het tijdslot van de 

JONGSTE dochter om hen te komen ophalen. (bv. ik heb een dochter in bubbel 

2 en 3 dan neem ik het tijdslot 08u30-09u00.) 

KAMPADRES 

 

Naar volgend adres kunnen jullie de briefjes opsturen: 

Chiromeisjes Sint- Antonius 

naam lid + afdeling 

La cour du Marronnier 

Rue de Terstraeten 140 

4851 Gemmenich 

 

NOODNUMMER OP KAMP 

 

Indien er zich een zeer dringende situatie voordoet kan u ons best bereiken via 

de nummer van onze VB of kok. Indien nodig zullen zij jullie doorverbinden aan 

de betreffende leidster. 

Evi  0495 71 80 31 

Johanna 0487 36 56 10  
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HOE INSCHRIJVEN 

 

De inschrijvingen verlopen een beetje anders dit jaar. 

1. Surf naar www.meisjes.chirosint-antonius.be 

2. Klik op kamp 

3. Klik op inschrijving kamp 2020 

4. Druk op het inschrijvingsdocument af (pdf-document) 

5. Vul deze formulieren zo correct mogelijk in! 

6. Om deze geldig te maken moeten deze getekend worden. 

7. De ingevulde versie moet OP PAPIER binnen gebracht worden samen 

met 2 klevers van de mutualiteit bij een van volgende leidsters: 

 

o Voor bubbel 1: Loeka Verhoeven (0471 02 02 72) 

- Hoge Dreef 12, 2980 Zoersel 

- speelclub@chirosint-antonius.be  

o Voor bubbel 2: Maxime Scheers (0470 52 88 10) 

- Gestelsebaan 80, 2980 Zoersel 

- kwiks@chirosint-antonius.be  

o Voor bubbel 3: Marjan Van den Broeck (0470 05 90 98) 

- Boterbloemlaan 58, 2980 Zoersel 

- aspiranten@chirosint-antonius.be  

Wat met dochters in een verschillende bubbel? 

Gelieve de medische fiches bij de voorziene leidster binnen te brengen per 

bubbel. Zij wonen alle 3 op minder dan 1km van elkaar. 

Deze 3 leidsters zijn ook de contactpersonen per bubbel. Indien u vragen heeft, 

aarzel niet om hen te contacteren. 

 

!! De inschrijvingen lopen van 7juni t.e.m. 21juni !! 

http://www.meisjes.chirosint-antonius.be/
mailto:speelclub@chirosint-antonius.be
mailto:kwiks@chirosint-antonius.be
mailto:aspiranten@chirosint-antonius.be
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KAMPPRIJS 

 

Hier kan u zien hoe de prijs van het kamp wordt bepaald. 

• Eten (3 maaltijden per dag + vieruurtje) 

• Vervoer (busrit terug jongste groep) 

• Overnachting en verbruik (water, gas, elektriciteit…) 

• Algemene materialen (spel-, thema-, knutsel-, en keukenmateriaal) 

• Extra voorzieningen vanwege Corona-maatregelen  

Voor bubbel 1 bedraagt de prijs €110, voor het 2e kind zou dit €100 zijn. 

Voor bubbel 2 en 3 bedraagt de prijs €130, voor het 2e kind zou dit €120 zijn. 

Mogelijke combinaties voor zussen: 

In bubbel 1: €110 en €100 

In bubbel 2 en 3: €130 en €120 

In bubbel 2 of 3 en 1: €120 en €110 

De betaling gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer:  

BE23 7360 4104 3491. Met als mededeling: Naam + afdeling lid 

!!De online inschrijving moet tegen 21 juni 2020 in orde zijn. De uiterste datum 

waarop het geld moet gestort worden is ook 21 juni!! 

U zal ongetwijfeld wel weten dat wij door de coronaperiode te maken hebben 

gehad met afgelaste evenementen. Hierdoor zijn wij een deel van onze 

inkomsten misgelopen. Om het kamp voor iedereen toegankelijk te houden, 

hebben we besloten om de kampprijs niet te verhogen. Jullie zijn vrij om een 

gift* te doen, dit zou voor ons een enorme steun zijn.  

*Een geldsom is altijd welkom, maar ook materialen, voedingswaren, 

hygiënematerialen… ontvangen we met open armen. Indien u ons kan helpen, 

mag u mailen naar het e-mailadres: meisjes@chirosint-antonius.be 

  

mailto:meisjes@chirosint-antonius.be
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Ik ga op kamp en neem mee… 
 

✓ Slaapzak, warm deken en hoofdkussen 

✓ Veldbed (geen luchtmatras o.v. elektriciteit) 

✓ Pyjama 

✓ Toiletgerief: zeep, shampoo, kam, tandenborstel, tandpasta, beker… dit 

alles steek je in een toiletzak 

✓ Minimum 5 handdoeken en 5 washandjes 

✓ Voldoende zakdoeken 

✓ Ondergoed voor 10 dagen (voor de jongste zijn reserve onderbroekjes 

zeker geen overbodige luxe) 

✓ Zak voor vuillinnen 

✓ Zwemgerief (en een badmuts) 

✓ Voldoende en gemakkelijke speelkledij 

✓ Kousen voor 10 dagen 

✓ Regenkledij, warme trui 

✓ Pet 

✓ Schoenen + stevige waterdichte schoenen (eventueel laarzen) 

✓ Schrijfgerief en eventueel postzegels (kaartjes en postzegels kunnen op 

kamp gekocht worden, maar deze gelden enkel binnen België) 

✓ Drinkbus (zorg dat deze niet lekt!) 

✓ Rugzak 

✓ Reserveveters, veiligheidsspelden 

✓ Een paar plastic zakken 

✓ Zaklamp  

✓ Kapstok 

✓ Zonnecrème 

✓ Paspoort (eventueel KIDS-ID) 

✓ Persoonlijke medicatie (af te geven op 12 juli) 

✓ 2 klevers van het ziekenfonds 

✓ Zakgeld (eventueel, max 5 euro) 

✓ Bubbel 2 en 3: ± 5 wegwerp mondmaskers (hierover later meer info) 
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BELANGRIJK VOOR DE JONGSTEN 

 

Zeker deze pagina even doornemen, vooral als het je eerste kamp 
is! 

’s Morgens doen we onze uniform aan. En de rest van de dag 

kan hij netjes op een kampstok hangen. Steek dus zeker een 

KAPSTOK in je valies met je naam erop geschreven. 

Elk jaar blijven we met een berg verloren voorwerpen 

zitten, dus vragen wij vriendelijk om ALLES TE TEKENEN. 

Van kleding tot onderbroeken, van schoenen tot veldbed. 

Gewoonweg alles wat je bij hebt. 

Voor de jongste leden is het bijzonder gemakkelijk dat er 

PER DAG EEN ZAKJE is voorzien met kleding. Zo 

moeten ze niet steeds naar een geschikte combinatie 

zoeken. De ervaring leert ons dat je best twee soorten 

zakjes maakt: een zonnetje of goed-weer-zakje en een 

wolkje of een slecht-weer-zakje. Ongeveer 6 zakjes van elk. 

• Een zonnetje: short, T-shirt, trui en ev. kousen 

• Een wolkje: lange broek, T-shirt, dikke trui en kousen 

 
 

Ook is het  gemakkelijker om het ondergoed in een zakje 

apart te steken, zo wordt het geen rommeltje als het plots 

omslaat en we van kledij moeten wisselen. 

  



15 
 

Routebeschrijving  
MET GPS 

Rue de Terstraeten 140 

4851 Gemmenich 

 

ZONDER GPS 

 

Vertrekpunt: Chirolokalen – Achterstraat 70 

1. Rijd naar het westen op de Achterstraat, richting de Begijnenstraat 

2. Sla na 260m linksaf naar de Hogedreef 

3. Sla na 900m rechtsaf naar de Heidehoeven 

4. Vervolgens sla je de eerste straat linksaf richting de Wandelweg 

5. Na 600m sla je linksaf naar de Kwadestraat 

6. Vervolg de weg naar de Lindedreef 

7. Na 900m sla je linksaf naar Halle-dorp 

8. Halle-Dorp draait iets naar rechts en wordt de Berkenlaan 

9. Vervolg de weg naar de Hallebaan 

10.  Sla rechtsaf naar de Langestraat/ de N14 

11.  Neem op de rotonde de 2e afslag naar de ringlaan/ de N14 

12.  Sla na 2.5km linksaf (borden richting E313/Aken/Hasselt/Aachen) 

13.  Voeg in op de E313 gedurende 47.1km 

14.  Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Lummen om de borden E313 

Luik/Hasselt te volgen 

15.  Volg de linkerrijstrook bij het knooppunt Lummen om de borden E314 

richting Aken/Aachen/Genk te volgen 

16.  Vervolg de weg naar de A76/de E314  

17.  Houd links aan en blijf op de A76 

18.  Neem de afslag 7-Simpelveld en voeg in op de N281 richting 

Simpelveld/Vaals 

19.  Voeg in op de N281 

20.  Neem na 4.6km de 2e afslag op de rotonde naar de Rijksweg/de N278 

21.  Neem na 1.2km de 2e afslag op de rotonde naar de Mamelis/ de 

Rijksweg/de N278 

22.  Neem na 3.3km de 1e afslag naar de Randweg 

23.  Vervolg de weg naar de Nieuw Hertogenweg 
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24.  Sla linksaf richting Gemmenicherweg 

25.  Sla linksaf naar de Gemmenicherweg 

26.  Vervolg weg naar de N608 

27.  Ga rechtdoor 

28.  Vervolg de weg naar de Rue de Vaals 

29.  Vervolg de weg naar Place du Colonel Peckham/de N608 

30.  Sla rechtsaf naar Rue des Ecoles, deze weg wordt Rue de Grunebempt 

31.  Vervolg de weg naar Rue de Terstraeten, de bestemming ligt op de 

rechterkant 
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ONS CORONAPLAN 
DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 

Iedereen mag mee op kamp, behalve: 

• Wie ziek is 

• Wie 5 dagen voor kamp één van de volgende ziektesymptomen vertoont:  

hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen 

• Leden uit een risicogroep. Zij kunnen alleen deelnemen als: 

- ze een doktersattest kunnen voorleggen waarbij de arts hun deelname     

toelaat 

- hun ziekte door medicatie onder controle is 

!!Het is belangrijk dat jullie weten dat de verantwoordelijkheid volledig bij jullie 

ligt om jullie kind gezond mee op kamp te sturen. Wij willen jullie daarom 

vragen om deze voorwaarden te respecteren en eerlijk te zijn!! 

WAT MET EEN ZIEK KIND OP KAMP? 

 

Mocht er een van onze leden ziek worden op kamp, moeten wij een strikt 

stappenplan volgen dat de overheid heeft uitgewerkt. Het belangrijkste 

onderdeel hiervan zal zijn dat de ouders zelf hun kind moeten komen halen. 

Gelieve hiermee rekening te houden! 

 

BUBBELS 

 

Iedereen wordt verdeeld in bubbels van maximaal 50 personen, daarom 

hebben we ervoor gekozen om ons kamp op te splitsen in 4 bubbels, zie 

hieronder. Het is de bedoeling dat de verschillende bubbels afgezonderd het 

kamp beleven. 

Het is niet de bedoeling dat er materiaal wordt doorgegeven tussen de bubbels 

ook al zitten zussen in verschillende bubbels (bv. het doorgeven van shampoo).  

 

Bubbel 1 Bubbel 2 Bubbel 3 Bubbel 4 

Prutsen & 
Speelclub 

Kwiks & Tippers Tiptiens & 
Aspiranten 

Koks en VB’s 
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PRAKTISCH 

 

De kampplaats wordt opgesplitst in 4 delen:  

Bubbel 1:  

• Slapen in gebouwen 

• Spelen op speelweide 1 

• Eten in de refter binnen 

• Wc’s en lavabo’s zijn binnen 

Bubbel 2: 

• Slapen in tenten en spelen op speelweide 2 

• Eten buiten in de reftertent* 

• Aparte wc’s en lavabo’s voorzien** 

Bubbel 3: 

• Slapen in tenten en spelen op speelweide 3 

• Eten buiten in de reftertent* 

• Aparte wc’s en lavabo’s voorzien** 

Bubbel 4: 

• Slapen in een aparte ruimte in het gebouw 

• Eten in de keuken 

• Wc’s en lavabo’s buiten 

• Afgespannen terrein waar zij kunnen relaxen 

 

*We hebben een extra reftertent voorzien voor bubbel 2 en 3. Deze is zeer 

groot en dus geschikt om meerdere bubbels in te laten eten. De tent wordt 

verdeeld in twee compartimenten met daartussen drie meter afstand tussen 

de bubbels zodat zij voldoende afstand hebben. 

**Voor bubbel 2 en 3 hebben we extra wc’s en lavabo’s voorzien, omdat deze  

op de kampplaats te weinig aanwezig waren om elke bubbel een apart sanitair 

te geven. 

Wij volgen de opgelegde maatregelen van de overheid en van onze 

overkoepelende organisatie, Chiro Nationaal. Deze kan u terugvinden op 

volgende website: www.chiro.be   

http://www.chiro.be/
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Welke info krijgen jullie nog? 
 

Per bubbel ontvangen jullie een bubbelboekje met wist-je-datjes per afdeling 

en een lijst van wat je moet meenemen. 

 

 

 

 

Wij kijken er al heeeeeeeeeeeeeeeeeeel hard naar uit!!! 

 


