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VOORWOORD
Dag lieve Chiro vriendjes,
Wat een tijden seg! Wie had er gedacht dat we in zo een bizarre tijden zouden terechtkomen?
Gelukkig is er ook goed nieuws: het kamp gaat door!
Er zijn wel enkele dingen anders dan de andere jaren maar die vinden jullie allemaal terug op
onze site en verder in dit boekje.
Ons eetfestijn kon gelukkig nog doorgaan en hierbij wil ik ook iedereen bedanken die is
gekomen! Onze leidingsfuif was het laatste feestje voor corona dus we hebben heel veel geluk
gehad en er ook een goed feestje van gemaakt.
Het buitenlands kamp gaat helaas niet door maar het Team van buitenlands kamp heeft
gezorgd voor een leuk alternatief!
Hoewel het superjammer is dat we zoveel zondagen hebben moeten missen, gaan we ons
uiterste best doen om het kamp zo geweldig mogelijk te maken.
De leiding is volop bezig met het kamp te organiseren en ons op een veilige manier te voorzien
op een corona-proof kamp. Alle informatie komt zo snel mogelijk bij jullie maar jullie mogen
steeds mailen naar leiding@chirosjaloomaalst.be indien er vragen of opmerkingen zijn!
Vele chirogroetjes en elleboog-stoten en tot snel
Amalia

KAMPTHEMA
Staat Markske zijn cécémel al klaar? Is Xavier zijn dagschotel al uitgegoten? Is er Porto voor
ons Carmen? Waaaaant, Pascalleke mag haar café weer openen!!
Boma denkt er het zijne over...
De kampioenen kunnen weer gezellig samen komen in het
café en bijpraten over hun avonturen van de afgelopen
maanden in hun kot. En je kan al wel raden, dat er het een
en het ander te bespreken valt.
Gaat de trouw deze zomer kunnen doorgaan?!!
Zonder al die voorbereidingen?
Kan Sjaloom de Kampioenen misschien een handje helpen?
Wij zijn uiteindelijk echte kampioenen in organisatie he?
Hoe zal dat wel niet uitdraaien...
Je maakt het mee van 1-10 augustus, 2020. Tot dan!
Oh ja, en vergeet niet, deze bubbel wordt plezant! Oleeeee

CORONA MAATREGELS
We verzamelen alle ‘Corona-informatie’ op onze site, volg daar alle updates en informatie!
www.chirosjaloomaalst.be/kamp/corona
Enkele belangrijke zaken nog op een rijtje:
Risicogroepen en ziek zijn
• Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan. De voorwaarden:
Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan het kamp als hij
toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
• De experts hebben een lijst met risicoprofielen opgesteld met die vatbaarder zijn voor het
coronavirus. BEKIJK DEZE LIJST OP ONZE SITE!
• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp of tijdens het kamp?
Dan mag je niet (meer) deelnemen. De leiding gaat nog een document opsturen en
vragen om 5 dagen lang voor het kamp de temperatuur van je kind bij te
houden en correct in te vullen! Ook zullen we de temperatuur meten van het kind bij
aankomst. Indien het kind hogere temperaturen heeft dan 38°, zijn we jammer genoeg genoodzaakt om u kind niet te laten deelnemen aan het kamp.
Dat geldt voor iedereen die betrokken is: leden, leiding, kookies, enzovoort.
Meer info volgt!
Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing:
• De leiding houdt voor, tijdens en na het kamp gegevens van aanwezigen en medische fiches
bij. Gelieve de medische fiche CORRECT in te vullen en mee te geven aan het kind. Je kan
de medische fiche downloaden op onze site.
• De leiding houdt ook een contactlogboek bij met alle gegevens van de verschillende bubbels, externen,...
Bubbels
We hebben 3 bubbels:
Bubbel 1= Pinkels + Speelclub + Aspi’s
Bubbel 2= Kwiks + Tippers + Tiptiens
Bubbel 3= Kookies + Technische ploeg
Elke bubbel krijgt een ander tijdstip om aan te komen op het kampheem! Meer info volgt

Belangrijk!
Ouders sturen hun kind mee ‘op eer’. Als zij hun kind laten meegaan, geven ze aan dat ze de
bovenstaande voorwaarden erkennen en respecteren. Het is niet aan de leiding om dat te controleren.
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
beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen
halen. Zorg er dus voor dat het telefoonnummer correct
geschreven is op de medische fiches!

WAT NEMEN WE MEE/ NIET MEE?
Voor velen is het niet altijd gemakkelijk om een valies te maken. Daarom hebben we een lijstje
gemaakt om zeker niets te vergeten.
• Klein kussen + kussensloop
• OPGELET: ER ZIJN GEEN BEDDEN AANWEZIG! Iedereen neemt dus een luchtmatras/
veldbed mee. (Vergeet niet een pomp mee te nemen voor het luchtmatras.)
• Onderlaken
• Slaapzak/ deken
• Knuffel
• Pyjama
• 10 onderbroeken
• 10 paar kousen
• Veel T-shirts of topjes (niet de mooiste uit de kleerkast)
• Enkele rode T-shirts of topjes (voor het uniform iedere ochtend, hoeft niet van de chiro te
zijn)
• Voldoende shorts (niet de mooiste uit je kleerkast)
• Lange broek of training
• 1 vuile outfit, die HEEL vuil mag worden of in de vuilbak mag nadien
• Uniform: elke ochtend moet iedereen in uniform in de opening staan. Ook op dagtocht doen
we het uniform aan.
• Een extra rok/short mag zeker, dit hoeft niet speciaal aangekocht te worden.
• Warme trui
• Regenjas
• Pet/ hoedje
• Stevige stapschoenen!
• Sportschoenen of andere schoenen die tegen een stootje kunnen.
• Slippers
• Zwemkledij
• Badmuts
• Grote badhanddoek
• VERPLICHT 10 washandjes!! Voor voldoende hygiëne!
• Kam/ borstel
• Tandenborstel, tandpasta PER KIND! Kan niet gedeeld worden met zussen!
• Wasgerief: zeep en shampoo PER KIND! Kan niet gedeeld worden met zussen!
• Luizenshampoo PER KIND! Kan niet gedeeld worden met zussen!
• Zonnecrème + aftersun PER KIND! Kan niet gedeeld worden met zussen!

• Schrijfgerief + papier
• Enveloppen met de adressen erop/blad met adressen erop
• Postzegels
• Rugzak (GEEN zwemzakjes, de touwtjes schuren aan de oksels)
• VERPLICHT 8 Keukenhanddoeken!! Voor voldoende hygiëne!
• Bestek (vork+ mes + dessert lepel)
• GEEN beker maar een DRINKBUS! Zo kunnen we zeker geen bekers doorgeven!
• Linnenzak (voor de vuile kleren)
• VERPLICHT enkele pakjes papieren zakdoeken! Voor voldoende hygiëne!
• Medicatie (liefst met naam erop)
‘Better safe than sorry’ VERPLICHT:
• MIN. 5 (meer mag) wegwerp mondmaskers (ENKEL VOOR +12: Tippers, Tiptiens, Aspiranten én leiding)
• Enkele pakjes papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)
• Handzeep per kind!
• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!)
Documentatie
• Medische fiche
• Kids ID/ pas
• Klevers mutualiteit
• INDIEN NODIG: doktersattest > bekijk onze website wanneer dit nodig is!
Wat nemen we NIET mee op kamp?
• Snoep: we weten dat iedereen snoepjes zal meenemen, probeer dit te beperken. Alles
wordt samen gebracht in 1 bak per groep. (We moeten elk jaar veel snoep weggooien na
het kamp, omdat het niet werd opgegeten.)
• GSM, met de oudste groepen wordt een regeling
getroffen als ze hun GSM meenemen. Er geldt een
verbod op sociale media gedurende het hele kamp.
• Alcohol en sigaretten
• Mp3/spelconsoles/…
Extra:
• Gelieve alles te naamtekenen!
• Voor de kleintjes is het handig om zakjes per dag te maken!

UITPAS + BETALING KAMP
Je schrijft je dochter in door 140 euro over te schrijven op rekeningnummer
BE89 0013 5028 7385 met vermelding van naam kind + afdeling (+ indien er in
schijven betaald wordt: schijf 1 & 2)
Schijf 1: 1 juni -> 70 euro
Schijf 2: 1 juli -> 70 euro
Wie een UIT-pas met kansenpas bezit, kan zijn of haar dochter mee laten gaan op kamp voor
35 euro (1/4 van het totale bedrag). Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken,
gelieve dan voor 1 juli enkele gegevens naar ons door te mailen via: uitpas@chirosjaloomaalst.
be
• naam + voornaam van uw dochter(s)
• leeftijd dochter(s)
• het uit-pasnummer (het nummer dat u achteraan op de kaart van uw dochter kan vinden)
Andere financiële vragen?
Je kan naast leidster Emma De Brouwer (finance) of leidster Emma Vermeir (PR) ook altijd onze
volwassen begeleidster Lieve Van Essche contacteren via veebee@chirosjaloomaalst.be

POST + BEZOEKDAG
Adres kampheem:
Om af en toe en leuk briefje te sturen naar jullie schatten, mag dit naar dit adres:

PAS OP: adres voor post is anders dan adres om kinderen af te zetten!!
NAAM KIND
AFDELING (pinkels, speelclub, kwiks, tippers,tiptiens, aspi, leiding)
Scoutsheem Lille - Poederlee
Zagerijstraat 29
2275 Lille
Postpakket
Een chirokamp is juist zo leuk omdat we even weg zijn van de
echte wereld, iedereen is gelijk, geen sociale media en ieder
meisje in een chirorok. Een kaartje of een brief zegt echt veel
meer dan 3 strips en 5 zakken snoep.
Daarom vragen we om geen postpakketten te versturen. De snoep in de pakketten wordt
onder de hele groep gedeeld en als er dingen inzitten die niet thuishoren op een chirokamp,
worden deze tot het einde van het kamp bijgehouden.
Bezoekdag
Door omstandigheden mogen we dit jaar GEEN bezoekdag plannen. Aangezien er geen externen mogen komen op ons kampterrein zal je als ouder ook NIET naar binnen kunnen. Maak
jullie geen zorgen, de leiding zal ervoor zorgen dat iedereen zijn bedje mooi opgemaakt is!
We gaan zoeken naar een leuk alternatief, maar bereid je kind al voor dat het een kort
afscheid zal zijn in of net buiten de auto. Meer info volgt!
Tijd aankomst
Om kruising met de verschillende bubbels te vermijden, gaan we later nog een tijdstip meegeven wanneer je jouw kind mag afzetten!
Je dochters in een verschillende bubbel? Dan sluit je aan met de laatste bubbel.
Meer info volgt!
PAS OP: Om veiligheidsregels is het adres om je kind af te zetten anders!
Boskapelstraat 59
2275 Lille

VERVOER + FIETSEN
Carpool en wegbeschrijving
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om te carpoolen voor gastjes die niet op het kampheem
geraken. Om de veiligheid te garanderen, vragen we wel dat jouw dochter of externen een
mondmasker draagt. Als je dochter niet op het kampterrein kan afgezet worden OF als je net
een extra plaatsje hebt, stuur dan zeker een mail naar leiding@chirosjaloomaalst.be en vermeld
of je een plaatsje zoekt of aanbiedt.
Verdere regeling voor het carpoolen worden nog later besproken. Meer info volgt!
Fietsen
De tiptiens en aspiranten mogen hun fiets komen
afzetten op 30 juli vanaf 19 uur t.e.m. 21
uur op de koer. Er zal een Tiptien en Aspileiding aanwezig zijn om de sleutels in ontvangst te
nemen en de fietsen veilig op slot te zetten.
Zorg ervoor dat je fiets in orde staat! Fietszakken zijn handig, maar maak ze nog niet
vast aan je fiets. (Dit is niet handig voor in de
camion)

PINKELS
Dag allerliefste pinkeltjes,
De leidstertjes missen jullie heel hard! Maar dit is ons allerlaatste klokje van het Chiro jaar...
Maar we moeten nog 1 iets belangrijks doen en dat is het CHIROKAMP! WOOP WOOP!
Wat je zeker NIET mag vergeten meenemen op ons super leuke Chirokamp is verkleedgerief:
• Zeemeermin
• Kamp Waes (Leger)
• New kids
• Hawaii

Wat nemen we ook nog mee in onze valies:
• Kleren die heel vuil mogen worden ( vuilen dag )
• Onze knuffel
Hopelijk hebben jullie er al heel veel zin in.
Wij kijken er alvast naar uit!
Lieve pinkelgroetjes
De leidsters met de dikke vette mega poep

SPEELCLUB
Dag lieve speelclubjes! Wij missen jullie enorm en kijken al suuuuperhard uit naar het
chirokamp. Hier alvast jullie verkleedgerief om al te beginnen dromen van het kamp <3
Verkleedgerief
• Zoek je legeroutfit al bij elkaar: goede stapschoenen, legerprint ‘all the way’ EN een gamel
want we gaan op een waar bootcamp

• Olympische spelen: Wie is het sportiefste van ons?
Iedereen moet zich als een andere sporter verkleden, we sturen later een mailtje met de
details wanneer we een zicht hebben op wie er allemaal meegaat!

• Jaren 20: Zoek maar al pluimen, boa’s en kleedjes met fransjes bij
elkaar, want we gaan jullie de charleston leren!
Veel liefs,
jullie thuiszittende leidstertjes
Emma, Amalia, Lena en Delphine

KWIKS
Jooooooo kwiks joooooo
Jammer genoeg zijn we de helft van het chirojaar verloren :’(
Maar niet getreurd want het chirokamp komt eraan!!!!! JOEHOE!!!!
Zoals jullie wel weten spelen wij op kamp de gekste spelletjes die we kunnen bedenken en
verkleden wij ons ook enorm graag! Hoe zotter, hoe beter!
MAAR, wij willen niet dat jullie al deze zaken aankopen! Zoek eens tussen de oude kleren van
mama, papa, oma, opa, … en breng je creativiteit tot leven!
Klaar om te weten te komen waarin jij je dit jaar moet verkleden????
Outfit 1: corona editie
Iedereen krijgt een unieke rol in dit spel wat betekent dat jullie elk in iets anders verkleed zijn
binnen het thema ‘corona’
• Tine: verpleegster
• Babette: dokter
• Kaat: kassierster
• Marthe: vuilnisman
• Noor: Marc Van Ranst
• Saar: Maggie De Block
• Hasse: chinees
• Luna: hamster
Outfit 2: omaatje/opaatje
• Omaatje: Noor, Luna, Babette, Mari, Marthe
• Opaatje: Tine, Suzanna, Hasse, Saar, Kaat
Outfit 3: fancy
• Neem je meest blinkende kleren mee alsof je naar het grootste feest ter wereld gaat!
Outfit 4: sporter
• Zorg ervoor dat je je heel comfortabel voelt!
Outfit 5: camouflage

• Zorg ervoor dat wij je niet zullen zien tussen de bomen/ planten/ struiken
• (groene/bruine speelkleren zijn perfect!)

(Zoals jullie inderdaad zien zijn dit 5 verschillende outfits. Geen paniek, dit wil zeggen dat jullie
minder ‘gewone’ kleren moeten meenemen ;-) )
WIJ KIJKEN ER ENORM HARD NAAR UIT OM 10 ZOTTE DAGEN TE BELEVEN MET JULLIE!!!!

TIPPERS
YOOO LIEVE TIPPERKEESSS,
Zijn jullie klaar voor 10 knotsgekke dagen met jullie favo leiding???
Wij hebben jullie stiekem wel gemist en willen dus de verloren zondagen inhalen in de 10 coole
dagen op kamp!!
We hebben al leuke ideeën verzameld en na de examens maken we een geweldig programma
voor jullie!
Voor sommige dagen moeten jullie een outfit voorzien! Wees creatief en je moet zeker deze
verkleedkledij NIET aankopen! Ga eens langs bij vrienden, familie,... een zoek in verschillende
kasten!
• Holbewoner (bruine kleding, bontjas, stenen ketting,...)
• Circus (clown, olifant, acrobaat,..)
• Detective (zwarte lange jas, brilletje, hoed,...)
• Camouflage kledij (zorg ervoor dat je niet gezien wordt in het bos)

TIPTIENS
Liefste zottekes van tiptiens
Na een toch wel speciaal en uitzonderlijk chirojaar kunnen we eindelijk uitkijken naar het
kamp! :D Dikke merci voor jullie enthousiasme tijdens de (online) chirozondagen, nu kunnen we
ons 10 dagen aan een stuk amuseren! JOEPIEEEE!
Wij hebben er alvast zot veel zin in! Jullie toch ook??
Geen chirokamp zonder verkleden dus hier volgt ons lijstje:
1) Brocante/antiekhandelaar
2) FC De Kampioenen in hun jonge jaren (iedereen krijgt een personage toegewezen)
3) Ruiter/paardrijdster
Dit is ook heel belangrijk:
- Kleren die heel vuil mogen worden (en mogen weggegooid worden)
- Een volledig zwarte outfit (jeans/legging/training, kousen, t-shirt met lange mouwen, pull)
- Een fiets die perfect in orde staat (fietszakken zijn altijd handig, maar hang ze nog niet vast
op je fiets want die gaan apart op de camion)
Groetjes Janneke, Maartje en Emma

ASPI’S
Heyhey lieve aspi’s,
Zoals jullie al hebben vernomen zal ons kamp doorgaan!
Joepiedepoepie!
Nu er zullen veel dingen veranderen maar wat er niet zal veranderen is dat jullie toch
verkleedgerief zullen moeten meenemen voor er een megasuper cool kamp van te maken.
Verkleedgerief:
• Apres ski
• Fransman
• Jezus en de apostelen
• Rapper/ gangster
Doe allemaal maar eens zot en leef jullie uit met het zoeken van het verkleedgerief!
Wij hebben er allesinds al mega veel zin in!
Virtuele kussen en knuffels (zodat niemand ziek kan worden)
De Aspileiding
xoxo

WISTJES

Wist je dat chiro Sjaloom volgend jaar 60 jaar bestaat?
Wist je dat leidster Marie goed een meeuw kan nadoen?
Wist je dat een zebra wit is met zwarte strepen?
Wist je dat het kampthema De Kampioenen is??!!!
Wist je dat leidster Clara in Finland is geweest?
Wist je dat er een Online Jeugdbeweging tegen coronaverveling is met
bijna 45.000 leden???
Wist je dat de leiding super mega enorm uitkijkt naar het kamp?
Wist je dat er opnieuw een fantastische kookploeg meegaat op kamp om
ons het lekkerste eten te maken?
Wist je dat olifanten doodsbang zijn voor muizen?
Wist je dat de leiding jullie ontzettend hard heeft gemist?!!
Wist je dat er wekelijks 95.000!!!!! jongeren naar de chiro gaan?

FAMILIENIEUWS

Oud – leidster Ellen heeft het schitterende nieuws
gekregen dat er een meisje op komst is!
Wij kijken er keihard naar uit om deze mini
sjaloma te ontmoeten!
Om het nieuws nog een beetje gekker te maken
stapt ze binnenkort ook in het huwelijksbootje.
Dubbele dikke proficiat van ons!

Oud-leidster Vache (Astrid) wensen wij een hele dikke
proficiat met haar huwelijk!
Drie dikke kussen van alle sjalomies XXX

RECEPT
Wafels!!
Ingrediënten
•
•
•
•

250 g zachte boter 1 koffielepel arachide-olie
250 g kristalsuiker 150 ml melk
1 zakje vanillesuiker 500 g zelfrijzende bloem
3 eieren

Recept
Splits de eieren.
Meng de zachte boter met de suiker en vanillesuiker.
Voeg de eidooiers, olie en melk toe. Meng er geleidelijk de gezeefde bloem onder en
meng tot een mooi, glad beslag.
Klop het eiwit stijf en spatel het voorzichtig onder het beslag.
Laat het wafelijzer heet worden, smeer het in met wat olie en bak de wafels goudbruin.
Laat afkoelen op een taartrooster.

