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Intro Tekst

Gezocht! Alle superschurken van 
de gevangenis van Huyssinghe zijn op 

mysterieuze wijze ontsnapt! Ze zijn ZEER 
GEVAARLIJK en hebben GEEN GENADE. 
We vermoeden dat ze ergens tegen Leuven 
zijn gaan schuilen. Heb je enig idee waar ze 
zijn? Indien wel, gelieve de dichstbijzijnde 

helden te contacteren! De helden weten niet 
wat de schurken van plan zijn, maar het zal 
zeker kwaadaardig zijn! We zoeken hun 16 

pika-dio-spionnen! Kan je ze terugvinden voor 





 

We hopen dat jullie allemaal jullie 
beste kostuum en zwaard meenemen om 
te vechten tegen de vijanden want 

wij gaan dit jaar op kamp als 
Kapitein Haak! 

Hopelijk komen er vele piraatjes 
mee op onze boot tot in Wilsele, om 

daar een fantastisch kamp te 
beleven. 

 

LIEFSTE SPEELCLUBJES 
 

Groetjes jullie 
liefste leiding 

Remko, Mirte en Dana 
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LIEFSTE SPEELCLUBJES 
 



Kwiks



Rakkers



Tippers



Toppers

 

Dag (s)tippers! 

Dit kamp gaan we samen onze dark side 
ontdekken als niemand minder dan ….. 
(tromgeroffel)… CRUELLA DE VIL!!  

We gaan samen als coole slechteriken op zoek 
naar de 101 dalmatiërs. Elke zwarte stip kan een 
aanwijzing zijn, dus hou dit kamp jullie ogen maar 
goed open!  

Wij gaan alvast op zoek, zodat we tegen kamp een 
mooie en warme bontjas hebben, 
mwuahahahaha!!!  

Tot dan!  

Cher en Hen De Vil  



TipTiens

Aah de coole boys  

Net zoals Skeletor de macht wil 
krijgen over Eternia, willen wij 
de macht krijgen over heel Ringo! 
Wij gaan dit kamp tonen dat wij 
echte kerels zijn dus vergeet 
jullie skeletorpakje niet! 

De spieren zijn in ieder geval 
bij elk van jullie (en mij) al 
goed aanwezig!  

Trek dus alvast jullie stoute 
schoenen aan!  

 



Kerels



 

 

 

Beste vriendinnetjes, 

Het jaar is alweer voorbij gevlogen, natuurlijk met alle beperkingen door 
Corona heb ik mij enorm geamuseerd!! Omdat ik jullie zo leuk vind zou ik 

jullie graag meevragen op een 12-daagse vakantie. :)) 

Op kamp kunnen we roepen en ons amuseren zonder te generen! Natuurlijk 
gaan we dit Chirokamp weer all-in en dit door ons te verkleden in Harley 

Quinn. Ik weet dat jullie allemaal kleine schurkjes zijn maar thuis braaf zijn 
voor de schijn. :o We gaan ervan genieten en dit kamp plat in de roos 

schieten! Ik heb er al ontzettend veel zin in, om 12 dagen te genieten met 
mijn jullie als vriendin!!! 

Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als ik! 

Kusjes,  
Imkie 



Praktische info 
 

• 19/20 Juli: Aspi’s en keti’s vertrekken op 

voorwacht met de fiets.

• 20 Juli: Valiezen worden binnengebracht tussen 

17u en 20u aan de Chirolokalen. Hierbij mag je 

zeker niet vergeten je medische fiche en ID-

kaart af te geven. 

• 21 Juli: Iedereen die met ons meegaat wordt 

verwacht aan het station van Halle. Het uur 

wordt nog meegedeeld. Iedereen boven 12 jaar 

is verplicht om een mondmasker te dragen!

• 21-31 Juli: We beleven een fantastisch kamp

• 31 Juli: We keren terug naar onze Chirolokalen 

in Huizingen, waar de ouders hun kinderen terug 

kunnen ophalen. Gelieve ook een mondmasker te 

dragen. Ook dit uur wordt later nog meegedeeld.



Praktische info 

De kostprijs van het kamp is €130 per kind en va-
naf drie kinderen is dit €110.Betalen kan via over-
schrijving op rekeningnummer:
   BE85 0682 2224 4306.

Met mededeling: “Bivak 2021: naam van uw 
kind(eren).”

Briefjes krijgen op kamp is altijd fijn, sturen kan 
naar: 

Chiro Ringo Huizingen t.a.v. (naam van uw kind), 
Berghoekstraat 15,

 3012 Wilsele (Leuven)

In geval van nood of dringende vragen kan je altijd 
bellen naar :

 Hoofdleidster Mirte: 0498-02 33 06
 Hoofdleider Jolan: 0479-80 86 45

 Hoofdleidster Cherasia: 0485-65 56 42



Coronamaatregelen 

• We mogen op kamp met 1 bubbel van max. 

100 leden, exclusief leiding en kookouders. 

• Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft 

in de drie dagen voor de start van het kamp 

mag niet mee. Wie samenwoont met een 

besmet persoon kan niet deelnemen tijdens 

de opgelegde quarantaineperiode. Leden uit 

de risicogroep kunnen deelnemen als hun 

ziekte door medicatie onder controle is en 

als ouders het als veilig inschatten om hun 

kind mee te sturen. 



Coronamaatregelen

• Wat als iemand Covid-19 symptomen krijgt op 

kamp? De persoon wordt in quarantaine gep-

laatst in een aparte tent en de ouders worden 

verwittigd en gevraagd om het kind te komen 

ophalen. De ouders moeten met het kind naar 

de dokter gaan om een coronatest af te nemen. 

Als het kind niet besmet is met Covid-19 kan 

het kamp gewoon doorgaan. Als het kind wel 

besmet is moet het hele kamp waar de deelne-

mer toe behoorde naar huis, iedereen zal een 

test moeten laten afnemen. 

• De geldende maatregelen zoals regelmatig 

handen wassen, extra ontsmetten, verluchten 

van ruimtes, … worden uiteraard ook gerespect-

eerd. 



Coronamaatregelen

• Alle maatregelen die wij nemen zijn vastge-

legd door Chiro Nationaal in samenspraak met 

verschillende virologen en kunnen geraadplee-

gd worden op chiro.be/corona



Mee te nemen
• Veldbed of luchtmatras
• Pyjama
• Slaapzak en kussen
• Ondergoed en kousen (genoeg voor 10
• dagen!)
•  Korte en lange broek
• T-shirts
• Pullen/sweaters
• 2 paar stevige schoenen en slippers
• Waterdichte jas
• Toiletzak: washandje, tandenborstel,
• tandpasta, zeep, shampoo,
• Handdoeken
• Zwemkleren: badpak/bikini of zwembroek 
(eventueel een zwemmuts)
• Verkleedkledij
• Zaklamp
• Eigen Drinkbus
• Enkele mondmaskers (zeker voor 12+)
• Een extra centje



Niet mee te nemen

• Gsm
• Mp3-speler
• iPad/Ipod
• Video games
• Juwelen
• Mooie kleren
• Dure spullen
• Luizen 

Gelieve uw kind grondig te inspecteren
of preventief te behandelen tegen luizen.
Mochten er bij het vertrek toch luizen gevonden
worden, gelieve de leiding hiervan op de
hoogte te brengen en anti-luizen shampoo te
voorzien. 

De leiding is niet verantwoordelijk voor
eventuele schade aan materiaal of kledij.




