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BIVAKBRIEF CHIRO IRIS MEISJES 2020 
 
“Wij hijsen bij 
het gloren van de morgen  
ons vlagge als….” 
 
Jaja, beste chiromeiden, jullie horen het al:  weldra vertrekken we weer op ons langverwachte kamp!  
 
Het chirokamp, beter bekend als het niet te missen hoogtepunt van het chirojaar, komt steeds 
dichterbij. Overdag leuke spelletjes spelen, op avontuur gaan in het bos, ’s avonds gezellig rond het 
kampvuur zitten, spannende verhalen aan elkaar vertellen in de tent… Kortom: het wordt weer een 
onvergetelijke ervaring.  

 
Ondanks het positieve nieuws, zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn. Lees 
daarom deze brief (en vooral pagina 4!) met veel aandacht zodat jullie zeker van alles op de hoogte 
zijn. 
 

WANNEER GAAN WE OP KAMP? 
• Kriebels, Speelclubs, Kwiks en Tippers vertrekken met de bus op maandag 20 juli om 14u. 

Jullie worden hier allen in volledig chiro-uniform verwacht (d.w.z.: chirorokje/short, chiro-t-
shirt en blauwe kousen).  

 
Tiptiens en Aspi’s vertrekken met de fiets op zaterdag 19 juli. Meer uitleg hierover volgt in de 
fietsbrief. 
 

• We heten onze liefste Ribbels welkom op vrijdag 24 juli, zij worden zelf afgezet vanaf 15u. Dit 
doen we volgens een “kiss and ride” systeem. Het is dit jaar dus helaas niet mogelijk om even 
te blijven plakken. Gelieve als ouder bij aankomst een mondmasker te dragen en intensief 
contact met andere kinderen op het terrein te vermijden. 

 
Dit jaar is er geen bezoekdag   
 
We komen allemaal samen (de één al wat vuiler dan de andere) met de bus terug op donderdag 30 
juli rond 20u aan de kerk van de chiro. Dit kan echter variëren dus hou de Facebookpagina in de gaten! 
 

WAAR GAAN WE HEEN?  
Dit jaar gaan we op kamp in Spa. Op onderstaand adres kunnen jullie briefjes, postkaartjes en 
superleuke postpakketjes sturen naar jullie allerliefste dochters:  
 

Chiro Iris Meisjes 
t.a.v. voornaam + naam + afdeling 

(bvb.: Emma Devos Tippers) 
Chemin de la Fagne Raquet 37 

4900 Spa  
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KOSTPRIJS 
• Speelclubs, Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s:    € 150 
• Ribbels:   € 100 
• Kriebels:  €75 

 
Dit bedrag dient betaald te worden vóór 1 juli op het rekeningnummer van de meisjes  
BE98 7310 2093 4793 met vermelding; NAAM KIND + AFDELING. 
 
De gemeente Dilbeek wil een leuke vrijetijdsbesteding voor alle kinderen mogelijk maken. Heeft u 
extra hulp nodig met het betalen van de kamprekening van uw kind, aarzel dan niet en neem contact 
op met het welzijnsloket Dilbeek: 
02 568 00 40 - welzijnsloket@ocmwdilbeek.be 
 
Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug. Hoeveel en hoe is per ziekenfonds 
anders. Soms moet je een kopie maken van de lidkaart, soms een formulier downloaden en laten 
invullen door de groepsleiding. 
 
Voor Christelijke Mutualiteit (CM): 
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrije tijd/jeugdvereniging.jsp 
 
Voor Partena: 
https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-
terugbetalingen/kampen-en-meerdaagse-activiteiten 
 
Voor Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ): 
https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen 
 
Voor Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ): 
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/kampvergoeding/ 
 
Voor Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 
https://www.nzvl.be/jouw-voordelen/voordelen-voor-kinderen 
  
NIET IN DE VALIES, WEL MEE OF AAN BIJ VERTREK: 
 

− Volledig chiro-uniform!! (d.w.z.: chirorokje/short, chiro-t-shirt en blauwe kousen) 
− Regenjas of K-Way, maar die laten we liefst zo diep mogelijk in onze rugzak! 
− Identiteitskaart 
− Medische fiche (ingevuld) Deze fiche vinden jullie terug op www.chiroiris.com. 

− Klevertjes van het ziekenfonds worden best meegegeven met de medische fiche 
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IK GA OP CHIROKAMP EN IK NEEM MEE: 
 

− Volledig chiro-uniform!!!!!! (d.w.z.: chirorokje/short, chiro-t-shirt en blauwe kousen) 
− Slaapgerief: slaapzak, warme pyjama, veldbedje en eventueel een kussen 

− Spelkledij: T-shirts en spelbroekjes in verhouding tot het aantal dagen, niet teveel, maar ook 
niet te weinig 

− Wasgerief in je lelijkste toiletzak: washandjes, handdoeken, zeep, shampoo, tandpasta, 
tandenborstel, bekertje, oorstokjes, zonnecrème, wasspelden 

− Pet of hoedje 
− Eetgerief: plat en diep bord (in plastiek), drinkbeker, bestek, keukenhanddoek en een 

aardappelmesje 
− Ondergoed, kousen (genoeg blauwe), warme truien voor ‘s avonds, slechte(!) lange broeken 
− Badpak en badmuts 

− Linnen zak voor vuile was  
− Schrijfgerief voor de romantische briefschrijvers onder ons (postzegels en kaartjes zijn te 

verkrijgen op kamp aan een democratische prijs) 

− Kapstok om het uniform op te hangen zodat het zichtbaar is en ’s morgens onmiddellijk 
teruggevonden wordt! 

− Schoeisel: sportschoenen, stapschoenen, regenlaarzen en eventueel sandalen of oude 
schoenen voor in de beek 

− Zaklamp met reserve batterijen 
− Drinkbus 

− Witte t-shirt  

− Fluovestje  
− Snoep mag mee, maar hou het beperkt. We snoepen met mate! 
− Zakgeld: enkel voor kaartjes, postzegels en een drankje op tochtdag  
− Strips voor tijdens de siësta 
− Veel zin en een goed humeur 

 
IK GA OP CHIROKAMP EN IK NEEM NIET MEE: 

− Stijltang, nagellak, 4 dagcrèmes,… 
− GSM ’s!!!! 

− Tablets, smartphones of andere asociale dingen 
− Juwelen 

− Mijn mooiste kleren 
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MEDEDELINGEN 
 
Het uniform (rokje/short, rode t-shirt en blauwe kousen) is verplicht.  Wie dit nog niet heeft, gaat dit 
best halen in de Chirowinkel: 
 

De Banier 
Molenstraat 65, 9300 Aalst 
J.P. Minckelersstraat 29, 3000 Leuven 
Onze-Lieve-Vrouwestraat 34, 2800 Mechelen 

 
- Gelieve voor het vertrek de haren van uw dochters te controleren op luizen en dit zéker mee 

te delen aan de leiding. Geef in dat geval ook luizenshampoo mee aub! 
 

- Indien het lidgeld van uw dochter (€ 40) nog niet betaald is, gelieve dit zo snel mogelijk te doen 
op volgend rekeningnummer: BE98 7310 2093 4793. Vergeet haar naam en afdeling niet te 
vermelden. Zeker doen want het is belangrijk voor de verzekering! 

 
Voorzie ALLES van een naam of kenteken. Ga er niet van uit dat u een keurige en nette dochter hebt! 
Elk jaar zitten wij met kilo’s anonieme vuile was die achterblijft!  
 

OP KAMP TEN TIJDE VAN CORONA? 
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. 
 
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 jullie, als ouders, 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. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 
  
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 en de bubbel waar zij inzitten moeten 
naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw 
kind te komen halen. 
 
 
3. Op kamp in contactbubbels 
We delen onze Chirogroep op in twee 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 
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wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort minikampjes in ons 
kamp. 
 
Zo zullen onze bubbels eruitzien: 

• Bubbel 1: Tippers, Tip10’s, Aspiranten    
• Bubbel 2: Ribbels, Speelclubs, Kwiks  
• Bubbel 3: Keukenpieten  

 

     
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: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. 

openbaar vervoer 
• 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. 
 
EXTRA INFO NODIG?  
 
Voor meer info en vragen kan je altijd terecht bij: 
https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/de-basisprincipes  

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 
heb- ben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld 
niet toegelaten. 

https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/de-basisprincipes
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HOE KAN JE ONS BEREIKEN? 
 

ENKEL IN GEVAL VAN NOOD kan je ons bereiken op het kamp(nood)nummer 0497/75.55.97 
(hoofdleidster Margo). Het is dus niet de bedoeling dat wij telefoontjes krijgen om te vragen 
hoe het weer is, of het eten lekker is,… 
 

 
WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT! 

Britt – Irini – Margo – Kate – Marie – Liese – Annelies – Melina – Kaat – Lisa – Lena – Margo - 
Juliette – Louize – Kato – Lena – Marie-Puck – Yalena – Sylvie – Emma – Louise - Jessy 

 
 


