Met z’n allen
naar de regenboog

Gierle

1-11 augustus

Beste leden en ouders,
Wat wordt het dit jaar een bijzonder maar kleurrijk kamp!
Door de coronamaatregelen kunnen spijtig genoeg niet alle groepen
tegelijkertijd op kamp gaan. Ook het aantal dagen verandert dit jaar.
En we zijn ook genoodzaakt om ons kamp in een bubbelbad te
toveren. Bij onze bubbelverdeling zijn we uitgegaan van twee
principes: dat zoveel mogelijk kinderen zo lang mogelijk op kamp
kunnen gaan en dat de oudste groepen voorrang krijgen.
Zo zullen tippers, toppers, kerels, tiptiens en aspiranten 10 dagen in
de bubbels vertoeven.
De speelclub zal de eerste 5 dagen in een bubbel kruipen.
De miniclub, rakkers en kwiks de laatste 5 dagen.
Elke bubbel eet ook apart.
Opgelet: alle eventuele wijzigingen in de maatregelen zullen via de
website (www.chiro-waarloos.be) gecommuniceerd worden. Je kan
die dan ook maar best in het oog houden.
Ondanks de beperkingen staan we volledig klaar om jullie allemaal
met veel enthousiasme een fantastisch regenboogkamp te bezorgen.
Anders dan andere jaren, maar zeker zo plezant en... met heel veel
bubbels en goesting :-)

Elke groep in een bubbel
We hebben ons kamp opgedeeld in 5 bubbels in verschillende
kleuren. Deze bubbels mogen niet met elkaar in contact komen.
Dit wil zeggen dat we aparte eetruimtes, apart sanitair en
gescheiden speelruimtes moeten voorzien. Gelukkig zitten we dit
jaar op een grote kampplaats met een groot bos op 5 minuten
wandelafstand.
Op de kampplaats duiden we aan welke ruimtes en sanitair er door
een bepaalde afdeling gebruikt mogen worden. Deze worden aangeduid door kleuren.
Hieronder zie je in welke kleurbubbel je zal deelnemen aan het
kamp:

KOOKPLOEG
en VB’S

ASPI
KETI

TITO

MINICLUB
RAKWI

SPEELCLUB
Neem allemaal
een pakketje
kleren in de
kleur van jouw
bubbel mee!

Een dag op regenboogbubbelkamp
Hieronder vind je de dagindeling van de gele bubbel. Voor de andere
groepen werden er soms kleine wijzigingen aangebracht zodat de
afstand gewaarborgd kan blijven.

BUBBEL
GEEL
7u30

Opstaan leiding/leden
(muziek opzetten in gebouw)
7u45 Wc en aankleden
8u00 Ontbijt
8u30 Naar het plein gaan voor opening eigen bubbel
8u35 Taken in de gele bubbel
9u00 Spelmoment
10u00 WC en handen wassen
10u15 Spelmoment
12u00
14u00
15u30
16u00

Middagmaal
Spelmoment
Vieruurtje en wc en rust
Spelmoment

18u00
18u30
20u00
20u15
20u30
21u30
23u00
24u00

Avondmaal en wc
Spelmoment
Slapen miniclub
Slapen speelclub
Slapen rakwi
Slapen tito
Slapen kerels en tiptiens
Aspiranten naar de tent

Wat nemen we mee?
Speelkledij
Ondergoed
T-shirts
Shortjes / rokjes
Lange broek(en)
Warme trui(en)
Slechte spelkledij (voor
modderspelen, …)
Setje kleren in je eigen
bubbelkleur
Kousen
Zakdoeken
Regenjas
Zwemgerief
Sportschoenen
Stevige wandelschoenen
Eventueel laarzen
Teenslippers / espadrilles

Wasgerief
Handdoeken en washandjes
Tandenborstel en tandpasta
Kam of borstel
Zeep en shampoo
Persoonlijke hygiëne
Enkele wasspelden

Slaapgerief
Luchtmatras of veldbed
Eventueel een kussen
Slaapzak
Pyjama
Gelieve de naam
Zaklamp
van je kind te
Knuffel
vermelden in
alle kledij.
Dit vermindert het
zoekwerk in de
Allerlei:
verloren
Mondmasker (+12)
voorwerpen.
Kids-ID of ISI+kaart of identiteitskaart
(af te geven aan leiding bij vertrek)
Rugzak (zeker voor TiTo en KeTi)
Drinkbus voor de dagtochten
Linnen zak voor vuile kledij
Schrijfgerief, papier, enveloppe, postzegels
Zonnecrème, muggenmelk of –stick
Enkele stripverhalen (naam en afdeling in vermelden)
Tip voor Miniclub en Speelclub
Maak voor iedere dag een apart pakketje met kleding. Dit is
makkelijker voor je kind en ook voor de leiding. Een knuffelbeestje
is altijd een steuntje en speeltje voor je kleine spruit.

Nog kampspullen aankopen?
Ben je nog op zoek naar een goede slaapzak, bestek, een luchtmatras,
een rugzak of mooi briefpapier? Dan hebben wij een leuke tip!
Als je deze aankopen via trooper.be/chirowaarloos doet,
brengt het ook voor Chiro Waarloos nog extra monnies in het laatje.
Zonder dat het jou 1 eurocent extra kost!
Bij deze Troopershops vinden jullie leuk kampmateriaal:
AS Adventure, Collishop, Coolblue, Hema, … de lijst is lang!
Bij my nametags vind je dan weer toffe naamlabels om je kledij te markeren.
Zo doe je het:
1. Surf naar trooper.be/chirowaarloos
2. Scrol naar beneden en vind je shop of gebruik de zoekfunctie
3. Klik op het logo van je winkel
4. Shop online op de site van deze winkel en zij geven gratis een
procentje aan onze Chiro!

Uniform
Ons uniform bestaat uit het enige echte rode “Chiro Waarloos”
T-shirt en de Chiro-broek of Chiro-rok!
Het “Chiro Waarloos”T-shirt kan je kopen voor 7€ bij:
Bart en Ellen Braeckmans-Steemans, Prosper De Vochtlaan 52,
Waarloos, 015/32 23 80.
Bart en Ellen zullen ook op donderdag 30 juli (bij het binnenbrengen van
de valiezen) aan de lokalen staan.
De Chiro-broek of Chiro-rok is verplicht voor alle afdelingen, behalve
voor Mini- en Speelclub. Deze is te verkrijgen in de Chiro-winkels te
Mechelen of Antwerpen (www.debanier.be).
De “Chiro Waarloos” hoodie kan je ook kopen bij Bart en
Ellen Braeckmans-Steemans: 7/8, 9/11, 12/14 j = 22€
S, M, L, XL, XXL = 27€. Deze hoodie is echter niet verplicht.

Post
Iedereen krijgt graag een briefje of een kaartje op het kamp.
Dat doet altijd plezier! Gelieve geen snoepjes op te sturen.
Deze zullen verdeeld worden over de verschillende leden.
Adres:
Kampplaats Dingdongen
Naam + afdeling!
Dingdongen 8
2275 Gierle
Elk kind krijgt één postkaart met postzegel gratis. Indien je meer
kaartjes wenst te versturen, kan je die bij de leiding kopen aan de
prijs van 1,00€ (incl. postzegel). Voor brieven moet je zelf postzegels
meenemen.

Tip voor
de Miniclub, Speelclub,
Rakkers en Kwiks:
Voorgeschreven adressen
op zelfklevende etiketten
is zeer handig, dan komt
de post zeker terecht.

Bagage
Iedereen, ook miniclub en rakwi, brengt zijn bagage naar de
Chiro-lokalen op donderdag 30 juli tussen 19u en 20u.
Tip voor miniclub en rakwi: verpak slaapzak en slaapgerief apart,
dan kan je leiding je bed op kamp al klaarmaken.
Voor miniclub en rakwi is het noodzakelijk om het slaapgerief
(luchtmatras of veldbed, hoeslaken, kussen, slaapzak) op voorhand,
dus op 30 juli binnen te brengen. Uitzonderlijk kan de rest van het
gerief op 6 augustus mee met de bus. Als dit het geval is, gelieve de
leiding hiervan op de hoogte te brengen.
Iedere koffer, rugzak of andere verpakkingen dragen duidelijk de
naam van het kind op een stevig stuk karton of label.
De bagage wordt verdeeld over vier lokalen, verdeeld per bubbel.
Zo kunnen we de bagage zoveel mogelijk gescheiden houden.
Gelieve bij aankomst aan de lokalen je enkel naar het juiste lokaal
te bewegen.
We nemen zoveel mogelijk bagage mee terug op de bus. Er is echter
geen voldoende ruimte voor alle bagage. De bagage die niet terug
meekwam met de bus kan terug afgehaald worden op dinsdag
11 augustus tussen 19u en 20u aan de Chiro-lokalen.

Wat kost het regenboogbubbelkamp?
Door de COVID19 maatregelen hebben we enkele activiteiten, zoals
onze spaghettislag en zomerbar, moeten annuleren. De opbrengst
van deze activiteiten wordt ieder jaar gebruikt om de kosten van het
kamp te verlichten. Omdat we deze opbrengst nu moeten missen,
hebben we de kampprijs voor dit jaar aangepast.
Miniclub, speelclub en rakwi betalen 80€ voor 5 dagen.
Toppers, tippers, kerels, tiptiens, aspiranten en leiding betalen 150€
voor 10 dagen.
Gelieve het kampgeld voor 15 juli te betalen op rekening
BE04 7331 3811 8431 op naam van “Chiro Waarloos” met
vermelding van de naam van het kind en afdeling.
Bij je ziekenfonds kan je documenten aanvragen voor jeugdkampen.
Met deze documenten kan je een deel van het kampgeld terugbetaald krijgen.
Als je hier nog vragen over hebt, dan mag je altijd contact opnemen
met Luc Van Dessel – 0473/82 34 74

Met de fiets of met de bus
Vertrek 1 augustus
•15u : vertrek SPEELCLUB in Waarloos met de bus
6 augustus = wisseldag
• 11u : vertrek SPEELCLUB op kampplaats met de bus
• 12u : aankomst SPEELCLUB in Waarloos
• 14u : vertrek MINI/RAKWI in Waarloos met de bus
Iedereen geeft bij vertrek zijn identiteitskaart en medische fiche af
aan de leiding.
TIPPERS, TOPPERS, KERELS, TIPTIENS en ASPIRANTEN vertrekken
op 1 augustus in volledig Chiro-uniform met hun fiets. Zorg dat je
fiets prima in orde is. (verlichting, remmen, banden, versnellingen,
fietsslot, …)
Denk ook aan plakgerief of eventueel reservebanden, zonnecrème,
water, wat zakcentjes, …
De leiding zal zorgen voor fluo-vestjes.
Het juiste vertrekuur zal door de leiding nog gemeld worden.
Terugkomst 11 augustus
TITO, KETI en ASPI komen terug met de fiets. Als tegenprestatie
hoeven jullie niet te helpen met de camion uitladen.
MINICLUB en RAKWI komen terug met de bus.
Zij zullen omstreeks 13u in Waarloos aankomen.

Medische info
Belangrijk voor de ouders:
Wanneer je kind ziektesymptomen
vertoont tot drie dagen voor de
start dan mag hij/zij niet mee op
kamp. Leden gaan enkel mee mits
toestemming van de ouders/
huisarts. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk om
hierover eerlijk te zijn.
Vergeet zeker niet je Kids-ID of
identiteitskaart af te geven aan de
leiding bij het vertrek.
Het is belangrijk dat iedereen een
nieuwe medische fiche invult.
Zo hebben we steeds actuele
informatie bij de hand.
Kinderen die pilletjes, zalfjes of
spuitjes moeten krijgen, moeten
daarvoor een briefje van de dokter
meebrengen, waarop de hoeveelheden, tijdsduur en tijdstip van de
behandeling vermeld staan.
Stop alles in een zakje of doosje
met duidelijk vermelding van je
naam.
De koks letten op het zorgvuldig
naleven van het voorschrift.

Enkele afspraken in het regenboogbubbelbad
1. Onze kookploeg zorgt iedere dag voor voldoende, gezond en
gevarieerd eten. Dus snoep laten we maar best thuis.
2. Indien je kind vegetarisch eet, dan moet dit gemeld worden op de
medische fiche en ook aan de leiding bij de inschrijving. Gelieve ook
allergieën voor bepaalde producten of andere eetgewoontes duidelijk
op medische fiche te vermelden én te melden voor 15 juli aan Laura
Scheepens, 0499 48 78 84. Als je nog medische vragen hebt, kan je
ook terecht bij Laura.
3. We houden onze slaapkamers en tenten netjes tijdens het hele kamp.
4. We gaan ons op het afgesproken uur in alle stilte wassen,
om ons vervolgens naar ons bedje te begeven.
5. De leiding zal bepalen wanneer je afdeling mag douchen.
Je kan dus niet elke dag een douche nemen.
6. De toiletten houden we uiteraard proper en netjes.
Deze dienen niet om in te spelen.
Je gaat ook per bubbel een aantal toiletten toegewezen krijgen.
Hou je hier strikt aan!
7. Afval en dergelijke horen thuis in de vuilnisbak.
Laat dit niet rondslingeren, dit trekt wespen en andere beestjes aan.
We sorteren ons afval in de juiste vuilnisbak.
8. Shampoo vergeten? Tandenborstel kwijt?
De leiding of kookploeg zorgen wel voor een oplossing.
9. Heb respect voor elkaar en voor andermans spullen!
10. Gsm’s, iPods, … laten we thuis. Deze kunnen alleen maar verloren
gaan en storen de groepssfeer. Enkel kerels, tiptiens & aspiranten
mogen een gsm meenemen.
11. We gaan ons best doen om 10 dagen veel lol en plezier te maken
met heel veel bubbels.

Enkele extra afspraken
Naast de algemene afspraken moeten we ons dit kamp ook houden
aan specifieke regels rond Covid-19.
Deze regels werden uitgewerkt door de ambrassade en zijn geen
richtlijnen, maar wel verplicht vanuit de overheid.
• Elke bubbel bestaat uit 50 personen.
• Heb je ziektesymptomen drie dagen voor de start van het kamp
dan moet je thuisblijven.
Wordt iemand ziek op kamp en vertoont corona verschijnselen
dan moet hij/zij naar huis en getest worden. Blijkt hij/zij positief te
zijn dan moet jammer genoeg heel de bubbel naar huis. Hopelijk
moet het allemaal zo ver niet komen.
• “Risicogroep”
-> Leden gaan enkel mee mits toestemming van de ouders/ huisarts.
-> Ouders zijn zelf verantwoordelijk om hierover eerlijk te zijn.
• Elke bubbel heeft:
- eigen eetgedeelte
- eigen sanitair
- eigen materiaal- en EHBO- koffer
• De leiding blijft altijd bij de leden/in de bubbel.
• Voor +12 is een mondmasker verplicht voor momenten waarop
niet in eigen bubbel wordt gebleven.
Vb. contact met kookploeg voor medicatie, naar dokter

Leiding chiro waarloos 2019-2020
MINICLUB			
Jade Vercammen		
Lage Vosbergstraat 93 - 2840 Rumst
Maarten Wuyts		
Eertbrugge 1 - 2550 Kontich		
Marco Van der Haegen
Maalderijstraat 12 - 2840 Rumst
Stien Claessens		
Keizerenberg 7 - 2550 Waarloos

0477-22 11 59
0490-40 88 53
0471-86 22 95
0468-25 94 04

SPEELCLUB			
Bram Stuyck		
Antwerpsesteenweg 5 2840 Rumst
Evert Horemans (GL)
Maalderijstraat 8 2840 Rumst
Flore Van Elst		
Mechelsebaan 248 2570 Duffel
Gitte De Paepe		
Ferd. Maesstraat 71 2550 Waarloos

0468-16 62 90
0471-11 47 68
0493-50 64 99
0468-10 63 03

RAKKERS			
Jules Verbessem		
Kerkevelden 16 2550 Waarloos
Leon Van Esser		
Gasthuisstraat 9 2550 Waarloos

0491-61 49 17
0499-35 32 05

KWIKS			
Kato De Paepe		
Nele Lauwers (GL)		

Ferd. Maesstraat 71 2550 Waarloos
Netestraat 39 2840 Rumst		

0468- 21 10 53
0471-37 04 61

TOPPERS			
Akin Van Genechten
Thibault Grysolle		
Wout Maes		

Mechelsesteenweg 3112550 Kontich
J en P Conventlaan 8 2550 Kontich
Beekboshoek 202 2550 Waarloos

0471-35 65 21
0493-06 34 34
0468-32 16 93

TIPPERS			
Ilke Tobback		
Nona Maes		

Oude Baan 11 2550 Waarloos
Beekboshoek 202 2550 Waarloos

0476-37 44 57
0468-12 50 21

KERELS			
Ruben Lauwers		
Thomas Goovaerts		

Netestraat 39 2840 Rumst		
Meidreef 29 2547 Lint		

0479-39 96 61
0473-48 67 38

TIPTIENS			
Frouke De Boeck		
Margot Lambrechts		

Eertbrugge 24 2550 Kontich		
F. Timmermansstraat 18 2570 Duffel

0495-38 87 95
0468-15 68 69

ASPIRANTEN			
Arno Van Elshocht		
Oude Waarloosstwg 71 2550 Waarloos 0488-61 07 70
Emma Slootmans		
Brugmansstraat 12 2550 Kontich
0478-01 72 48
VB			
Linda Scheers		
Luc Van Dessel		
* GL = Groepsleiding

Grote Steenweg 66 2550 Waarloos
Ferd. Maesstraat 72 2550 Waarloos

0497-45 48 78
0473-82 34 74

Koksploeg
Jolien Peeters
Wildemansstraat 5
Yannick Nauwelaerts Wildemansstraat 5
Maarten Braeckmans Keizerenberg 1		
Jordy Nauwelaerts
Ferd. Maesstraat 152
Robine Op De Beeck Waarloosveld 44b
Kyra Geldof
Eertbrugge 5		
Laura Scheepens
Ferd. Maesstraat 32/5
Tim Van De Vel
Hovesesteenweg 138/2
Kevin Cools
Keizerenberg 57		

2550 Kontich
2550 Kontich
2550 Waarloos
2550 Waarloos
2550 Waarloos
2550 Kontich
2550 Waarloos
2530 Boechout
2550 Waarloos

0494-62 34 61
0498-58 18 93
0474-79 73 79
0477-61 96 25
0486-68 61 15
0495-86 68 78
0499-48 78 84
0484-02 36 45
0487-68 71 17

Tot in Gierle
onder de regenboog!

