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Beste ouders, chirovrienden en -sympathisanten, 

 

We hadden er voor gevreesd dat het niet zou mogen doorgaan maar we zijn blij 

dat Chiro Stokkel ook dit jaar op bivak kan vertrekken! Dat het een onvergetelijke 

ervaring wordt waarvan iedereen nog weken zal kunnen nagenieten, daarvan 

zijn we net als andere jaren overtuigd. Maar het zal wel anders zijn. 

Het begon al met de inschrijvingen. Andere jaren was dit een ideale gelegenheid 

om elkaar nog eens te zien in het Patro, vragen te stellen en een lekker stukje 

cake te eten. Dit jaar moesten we dit noodgedwongen van op afstand 

organiseren. Dat neemt niet weg dat moesten jullie nog met vragen zitten, jullie 

ons steeds kunnen contacteren (info@chirostokkel.be). Een groot deel van die 

vragen hebben we hopelijk al beantwoord met de infobrief die jullie samen met 

het inschrijvingsformulier via mail hebben ontvangen. Ook in dit Ambiblad 

hernemen we de belangrijkste elementen. De maatregelen die we nemen om 

tijdens deze coronacrisis op kamp te mogen gaan maar ook een aangepaste 

meeneemlijst voor de valies en een aangepaste kampperiode. Omwille van 

virologische redenen zal er geen oudersbezoek zijn en omwille van 

organisatorische redenen zal het kamp dit jaar eindigen op 19 juli in plaats van 

op 21 juli. We vragen aan de ouders om hun kinderen zelf te komen ophalen op 

de kampplaats te Avelgem (zie kampinformatie verder in het ambiblad voor het 

exacte uur). Dat geeft ons de tijd om met de correcte voorzorgsmaatregelen het 

kamp af te breken en de kampeigenaar kan de nodige reinigingen uitvoeren om 

een volgende groep te verwelkomen. 

Er zullen echter ook veel zaken hetzelfde blijven.  

Op kamp gaan blijft, dit jaar meer dan ooit, een periode om 10 dagen 

onbezonnen met leeftijdsgenoten te spelen, plezier te maken en te genieten. 

Een periode waarin we veel buiten zijn, onder een tentzeil slapen (voor 

sommigen) en regen of wind ons amper deren. Een periode waarin we in grote 

groep, zij het in twee bubbels, elke dag samen eten en op het einde rond een 

kampvuur zitten. 

Bedankt dus ook aan onze kookploeg, het kombuis, om 10 dagen lang ervoor te 

zorgen dat we op een evenwichtige en gezonde manier onze buikjes kunnen 

vullen. Geert en Saartje, Jan en Dorien, Sofie, Sven en Steve gingen al eerder 

mee. Niet alleen Sofie maar ook wij zijn blij dat we Anton er dit jaar ook bij 

hebben. 

Hou jullie allen goed en tot 10 juli voor de valiezen,  

De volwassen begeleiding en de leidingsploeg 



Kampinformatie 

 

Datum Kamp : 

 

 

11 juli – 19 juli 2020 

 

Kampadres : 

 

Chirolokalen Avelgem 
Chiro Stokkel 
Naam van het kind 
Driesstraat 69 
8580 Avelgem 

Valiezen : 

 

Vrijdag 10 juli aan de chirolokalen 

Speelclub en Rakwi: tussen 17:00 en 18:00  

Tito en Kaspi: tussen 18:15 en 19:00  

De ISI+kaart, twee vignetjes van de mutualiteit en indien van 
toepassing medicatie met toedieningsvoorschriften afgeven aan VB’s 

De valiezen worden gebracht in 2 shiften om te vermijden dat er teveel 
mensen tegelijk hun valiezen brengen. Ouders die in beide groepen 
kinderen hebben mogen wel de valiezen samen brengen. 

Vertrek : 

 

Zaterdag 11 juli 

Tito en Kaspi: 9u aan de kerk van Stokkel in UNIFORM en voorzien van: 

• Picknick en drankje voor ‘s middags 

• Identiteitskaart (verplicht vanaf 12 jaar) 

Speelclub en Rakwi: 13u30 aan de kerk van Stokkel in UNIFORM en 

met een gevulde maag. 

Terug thuis 

 

Zondag 19 juli 

Omwille van organisatorische redenen vragen we aan de ouders om 
hun kinderen zelf te komen halen op de kampplaats te Avelgem 

Speelclub en Rakwi: 15u – 16u 

Tito en Kaspi: 16u30 – 17u30 

Opnieuw wordt het ophaalmoment in 2 shiften verdeeld om het aantal 
mensen die tegelijk hun kinderen komen ophalen te vermijden. Ouders 
die kinderen in verschillende groepen hebben mogen hun kinderen wel 
samen afhalen. 

In geval van nood zijn de VB’s bereikbaar op het nummer: 

 

 

0479/57 60 38 (Nele) of 0498/07 16 81 (Kris) 
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GOED OM TE WETEN 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. 
Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en 
verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst 
met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  
jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis 
verdienen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag ouder 

Ondanks dat positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn. 
 

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 
 
 

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, 
keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 

 
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: zie in bijlage. Behoort je kind tot een van die 
risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te 
mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen. 

 
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en 
op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. 
Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 

 
 
 
 
 

 
DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR! 



OPGELET: 

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijds-
genoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen 
hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld 
niet toegelaten. 

 

 

 
 

2. Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en de 
overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschik- 
baar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. 

 
 
 

3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel 
leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de 
verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte 
momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet 
anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken 
dus een soort minikampjes in ons kamp. 

 
Zo zullen onze bubbels eruitzien: 
 
Bubbel 1:  
- Speelclub  
- Rakwi 
- Leiding van Speelclub en Rakwi 

 
Bubbel 2:  
- Tito 
- Kaspi 
- Leiding van Tito en Kaspi 
- Kombuis 
- VB 

  

 
 
 
 
 
 

 
 



4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, 
papieren handdoeken, handschoenen, …  

We  vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

• Mondmasker (enkel voor +12 jarigen): nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel 

• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 

• Handgel 

• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 
 

  PRAKTISCHE INFO  
 

 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, 
zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – 
bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee 
activiteiten. 

 
We vertrekken net als andere jaren op 11 juli samen of in twee bussen. Om organisatorische redenen zal het 
kamp voor iedereen stoppen op zondag 19 juli. Er is die dag geen oudersbezoek maar de kinderen dienen 
die dag wel opgehaald te worden op de kampplaats. Indien u problemen ondervind om daar met eigen 
vervoer te geraken, kan u altijd contact opnemen en proberen we samen een oplossing te vinden. 
 
Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van! 

De leiding van Chiro Stokkel 



 

 

Wat steek je in je rugzak of valies? 
 

 T-shirts (10) 

 Korte broeken 

 Lange broeken 

 Ondergoed (10 + reserve!) 

 Kousen (10 paar) 

 Truien (4) 

 Kleren voor vuile spelen (= kleren die 

daarna zo vuil zijn dat ze mogen 

weggegooid worden) 

 Regenjas 

 Pyjama (1 + reserve!) 

 Zwempak/broek en badmuts 

 Zwemhanddoek 

 Washandjes (3) 

 Handdoeken (3) 

 Vaatdoeken (4) 

 Sport- of stapschoenen (2 paar) 

 Lichte schoenen/pantoffels 

 Laarzen 

 Vuillinnenzak 

 Toiletzak met: 

 tandenborstel 

 tandpasta 

 beker 

 kam/borstel 

 douchezeep/shampoo 

 Briefpapier, enveloppen en postzegels 

 Leesboek/stripverhaal 

 Zaklamp  

 Drinkbus 

 Luchtmatras of veldbed (opgelet ook voor 

Speelcub en Rakwi!) 

 Slaapzak 

 Deken 

 Kussen (eventueel) 

 Schoenen voor in het water 

 Zonnehoed/pet/klak 

 Papieren zakdoeken 

 

Mee te brengen per afdeling: 

Speelclub  

 Troeteldier of lievelings Disney-figuur 

 Kleding in zakjes per dag verpakken 

 Muziek of attributen voor bonten avond 

 Verkleedkledij voor avonturier  

 Verkleedkledij voor een Disney-dag 

 Goed humeur 

Rakwi 

 Troeteldier 

 Muziek of attributen voor bonten avond 

 Verkleedkledij van jouw lievelingsland 

 Onesie (niet verplicht) 

 Een voorwerp waar je een verhaal over 

kan vertellen 

 Goed humeur 

 

Tito 

 Mondmasker 

 1 paar gekleurde sokken waar geknutseld 

mee mag worden 

 Chique casino kleding  

 Identiteitskaart  

 Goed humeur 

Kaspi 

 Mondmasker 

 Voorwerpen vermeld in het Kaspi-artikel 

verder in het Ambiblad 

 Identiteitskaart 

 

 



 

 

 

 

 

Nog enkele aandachtspunten: 

 

- Verwittig de leiding of de VB’s van het gebruik van geneesmiddelen en geef 

die liefst al mee bij het brengen van de valiezen op 10 juli.  

 

- Zakgeld en snoep mogen maar met mate. Wij voorzien eigenlijk al in alles. Bij 

Speelclub en Rakwi komt alle snoep in een gezamenlijke zak voor een snoepje 

na de siëste. 

 

- Waardevolle voorwerpen zoals juwelen, dure horloges, gsm, tablet, 

mp3spelers, foto-apparaten laten we thuis. Naast moeilijke 

verzekeringskwesties moesten die stuk zijn, proberen we op kamp ook te 

onthechten van moderne technologie. We zorgen voor een mooie selectie van 

foto’s na het kamp en trouwens, krijg je niet liever een handgeschreven briefje 

van zoon/dochter in plaats van een sms? 

 

- Ook smartphones horen onder het puntje hierboven thuis. 

 

- Stijltangen of elektrische scheerapparaten ook trouwens :) 

 

- Je allerbeste kleren mag je ook thuis in de kast laten hangen. Op een kamp 

gaat het er soms wat wilder en vuiler aan toe dan op school of op je 

communiefeest… 

 

- Zet bij Speelclub en Rakwi zeker de naam in de spullen, ieder jaar hebben we 

immers tal van verloren voorwerpen. Het bespaart jullie ook de moeite om 

tussen die verloren voorwerpen nog een halve valies bij elkaar te moeten 

verzamelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liefste speelclubbers  

 

We hopen dat alles goed gaat met jullie en jullie 

geliefden.  

We vinden het heel spijtig dat ons weekend niet 

door is gegaan maar we gaan er zeker een ultra-

super-mega-fantastisch-cool kamp van maken !  

Op kamp organiseren we ook telkens een bonte 

avond waar jullie een klein optreden moeten doen. Dit kan heel veel zijn 

: een dansje, mopjes vertellen, een toneelstukje, een trucje, een 

goochelshow,.. Als jullie iets nodig hebben van muziek moeten jullie dit 

zelf Wat meenemen ? :   

   Verkleedkledij in thema avonturier  

 Verkleedkledij in thema Disney (dit mag ook een foto van je lievelings 

Disneyfiguur zijn) 

 Vuile kledij voor vuile dag, dit zijn kleren die niet meer proper worden 

en dus voor de vuilbak zijn.  

 Attributen voor bonte avond (outfit, muziek,..)  

 Stapschoenen, want we gaan op dagtocht. Hierbij stappen we naar een 

leuke plek en doen we daar toffe activiteiten.  

 Zwemkledij (zwempak/zwembroek, badmuts en handdoek) 

   Kledij (zie algemene lijst) graag verpakt 

(in een zakje) per dag, met   de naam van 

uw kind op. Dit is handig zodat er minder 

zaken verloren gaan.   

   Lievelingsknuffel  

 

Kusjes en knuffels van jullie allerleukste en -liefste leiding!  

Lise, Océane en Julie 

 

 



----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag lieve rakwi, 
 

Het is bijna zover, joepieeee!             Nadat we zolang in ons kot hebben gezeten, zijn we super 

blij om met jullie op wereldreis te vertrekken.      We hebben er al een fantastisch, maar ook 

wel een beetje vreemd jaar met jullie opzitten. Daarom hebben we super fijne dingen voor 

jullie in petto, maar hiervoor hebben we jullie hulp nodig, vergeet daarom zeker niet:  

 

- Verkleedkledij van jou lievelingsland; 

- Een onesie (niet verplicht); 

- Een avond op het kamp, houden we een bontenavond. Op deze avond doen alle 

speelclubbers en rakwi’s een toneeltje, actje, goocheltrucjes, dansjes… Dit kunnen 

jullie thuis al een beetje voorbereiden en eventueel een groepje vormen met andere 

speelclubbers of rakwi’s. Vergeet hiervoor geen kledij en eventuele muziek mee te 

nemen (op een stick of cd); 

- Kleren die heeeeeeeeeeel vuil mogen worden en die we mogen weggooien; 

- Veldbed of luchtmatras; 

- Een voorwerp waar je een verhaal rond kunt vertellen (voorwerp aan niemand tonen, 

want de andere leden mogen het voorwerp niet zien); 

- Jullie goed humeur! ☺  

- Wat je zeker niet moet meenemen: elektronica en waardevolle spullen laat je thuis.  

 

Jullie mogen allemaal, indien jullie willen, snoepjes meenemen. Dit wordt bij het begin van 

het kamp afgegeven in een gezamenlijke zak, zodat we na het middageten een lekker snoepje 

kunnen eten!        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben er al heel veel zin in, hopelijk zien we jullie allemaal op kamp voor zotte, gekke, 

leuke, fijne, mega, super, toffe dagen!  

Dikke knuffel van jullie allerleukste leiding, 

Silja, Tibo, Ileana en Laura 



 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		
	

MEI	

2	 Morgane	(speelclub),	Emma	(kaspi)	

4	 Martin	(leiding)	

14	 Aurelia	(kaspi),	Ileana	(leiding)	

18	 Damien	(speelclub)	

24	 Julie	(leiding)	

27	 Yaacoub	(kaspi)	

30	 Lea	(tito)	

JUNI	

2	 Louise	(kaspi)	

4	 Tiago	(rakwi)	

15	 Diego	(kaspi)	

16	 Charline	(rakwi)	 	

21	 Donna	(rakwi),	Laura	(leiding)	

26	 Justin	(rakwi)	

27		 Camille	(rakwi)	

JULI	

2	 Nissa	(rakwi)	

4	 Olivier	(tito)	

23	 Annaëlle	(leiding),	Jessica	(kaspi)	

24	 Alissa	(tito),	Laureline	(speelclub)	

25	 Noe	(tito)	

26	 Oceane	(speelclub)	

27	 Maxime	(rakwi)	

28	 Ilias	(rakwi)	

31	 Joachim	(speelclub)	

AUGUSTUS	

4	 Yaelle	(rakwi)	

7	 Patricia	(kaspi)	

12	 Hugues	(speelclub)	

25	 Clemence	(tito)	

27	 Lise	(leiding)	



Heeeeeeeey Tito’s,   

Gaan jullie met ons mee op wereldreis??!! 🌏 Hopelijk zijn we dan met meer 

dan tijdens onze quarantaine spelletjes! 😉😋    

Wij hebben jullie alvast heel hard gemist! Hopelijk jullie ons ook?   

Deze wereldreis wordt alleszins het ideale moment om al onze verloren 

Chiromomentjes weer in te halen! En wij kijken er alvast heel heel heel 

hard naar uit! 🤩🤩 

MAAAAAAAR voor we op wereldreis kunnen vertrekken, moeten we eerst 

nog onze valiezen maken! 🎒 Daarom vinden jullie hieronder alvast een lijstje 

van wat je zeker niet mag vergeten vooraleer je incheckt   

◼ Gekleurde sokken waarmee geknutseld mag worden   

◼ “Casino”-kledij 

◼ Lekkernijen voor in de tent  

◼ Kleren die stuk mogen gaan   

◼ Een rugzakje  

◼ Een goed warm deken voor bij het kampvuur   

◼ Je goed humeur      

⚠bekijk zeker ook de algemene lijst “wat steek je in je rugzak of valies?”   

& now we are ready for take off! 👍 

Dikke kuuuuusjes💋💋      

Annaëlle   & Nora   

  

  

TOT SNEL!!!     
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Ik heb een goeie 

mop 

Silja : Ik weet niet wat angst is ! 

Martin: Waarom kijk je dan 

niet even in het woordenboek ? 

Wat is wit-zwart en maakt een 

hels kabaal ? 

Een zebra met een drumstel 

Ileana: Uw haar begin uit te dunnen! 

Lise: Dat weet ik, ik doe er iedereen 

morgen iets op. 

Ileana: Wat als ik vragen mag ? 

Lise: Mijn hoed. 

Julie: Wie weet er waarom het in Amerika 

niet dezelfde tijd is als hier ? 

Nora: Omdat Amerika later ontdekt is ? 

Seppe : Is het vandaag maandag of 

dinsdag ? 

Laura: Dinsdag waarom ? 

Seppe ik denk al de hele dag dat het 

maandag is . 

Laura: Och, dat is niet erg. Dat dacht ik 

gisteren ook de hele dag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Breinkraker 

Sudoku 

Ik zou willen dat kamp nu al was 

Chi rond de wereld 



Jullie lievelingsleiding 
 

AMBI KASPI 

HEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Kaspi’s 

Hopelijk allemaal nog gezond en wel! Wij zijn dat nu ook nog steeds (normaal). 

 

Spijtig genoeg hebben we de laatste maanden alle zotte dingen die we wouden doen niet kunnen 

doen. We hebben jullie misschien niet heel veel mogen zien, maar onze gedachten waren wel altijd 

bij jullie (niet op een rare manier      ).  

Als jullie dit lezen betekent het dat het kamp wel degelijk doorgaat. 

Hopelijk zien jullie het nog zitten om met ons op kamp te gaan, wij zijn alleszins vrij tot zeer 

CHAUKES (BOKES). Zoals elk jaar zijn er een aantal voorwerpen dat jullie mee zouden moeten nemen 

op kamp. Dit jaar zijn dat er tamelijk veel en als je er eentje vergeet zal je je 100% niet amuseren.       

De meeste normale dingen kan je vinden in de voorwerpenlijst van het ambiblad. Wij hebben het 

hier over speciale voorwerpen dat enkel coole Kaspi’s moeten meenemen. ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

EPISCHE KAMPVOORWERPENLIJST: 

 Zaklamp (sterke) 

 3 ajuinen 

 Slaapspullen: 

o Matje (zoizo voor trektocht) 

o Slaapzak 

o 3 eierdozen van 4 eieren (leeg)  

 PATATEMESKE 

 Mes om te sjorren 

 3 schellekes beleg 

 Stevige, comfortabele stapschoenen 

 3 tomaten (vlees, saus of kers) 

 3 geknipte teennagels 

 1 set kleren dat gaan sneuvelen tijdens kamp 2020 

Beste Kaspi’s, wij hebben jullie veel te hard gemist, het wordt serieus tijd da we al die gemiste 

zondagen inhalen. En daarom hopen wij dat jullie massaal aanwezig zullen zijn op kamp! 



 

 

 



Veel creatief materiaal en MEGA LEUKE ideeen!

Wij zijn specialist in creativiteit én zitten bomvol inspiratie 
om te delen. Met je Chirolidkaart krijg je 10% korting op 
knutselmateriaal.

De winkel van de Chiro!
Uit ons brede aanbod Chirokleren kies je 

de kleren waarin je je comfortabel voelt. Alle vormen 
en combinaties van Chirokleren kunnen, niets moet. 

Daarom bieden we bewust een ruim assortiment kleren 
aan, zodat iedereen een eigen keuze kan maken. 

Je vindt er ook toffe Chirogeschenken voor 
de grote fans en kleine bewonderaars!

debanier.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 
& volg ons op sociale media:

3, 2, 1 ... ACTIE!

Check onze uitgebreide collectie 
gezelschapspellen, speelgoed, circusgerief 

en origineel spelmateriaal!

Spring eens binnen in één 
van onze 11 winkels. 

debanier.be/winkels

DeBanier baniercreatiefde.banier


