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HERCULES 

 

WE BEVINDEN ONS IN HET ROMEINSE RIJK. HET ZIJN ZWARTE DAGEN: DE 
GODEN REGEREN EN VERWAARLOZEN ALLES EN IEDEREEN. DE OPPERGOD ZEUS 
KIJKT ZELF NIET OP NAAR HET HELE VOLK DAT TOT HEM EN ZIJN 
MEDEGODEN BIDT VOOR EEN BETER LEVEN.  

ÉÉN IEMAND VAN DAT VOLK IS WEL GELUKKIG, HERCULES, DE HALFGOD, 
ZOON VAN ZEUS. HIJ HEEFT DE GODENWERELD ACHTER ZICH GELATEN EN 
GEKOZEN VOOR HET SIMPELE LEVEN VAN EEN STERVELING. HERCULES HEEFT 
HIER NOG GEEN SECONDE SPIJT VAN GEHAD, WANT OP DE AARDBOL WERD 
HIJ DIRECT SMOORVERLIEFD OP MARJETJE, EEN VROUW MET EEN GOUDEN 
HART, DIE DIT OOK DIRECT AAN HEM SCHONK.  

DE GODEN VINDEN HET MAAR NIKS DAT EEN HALFGOD SAMEN ZOU ZIJN MET 
EEN SIMPELE, AARDSE VROUW. DAAROM BESLIST ZEUS OM MARJETJE TE 
VERMOORDEN!  

HERCULES KOMT NET TE LAAT OP DE FEITEN EN MOET ZO ZIJN GELIEFDE 
DOOD TERUGVINDEN. HIJ KAN MAAR NIET GELOVEN DAT ZEUS, ZIJN EIGEN 
VADER, HAAR VERMOORD HEEFT. HIJ VERLANGT DAN OOK MAAR ÉÉN DING 
MEER: HET DODEN VAN ZEUS EN ZORGEN VOOR DE ONDERGANG VAN HET 
GODENRIJK! 

DIT ZAL GEEN EENVOUDIGE TAAK WORDEN, ZEUS IS NAMELIJK NIET ALLEEN 
EEN GOD, MAAR OOK NOG DE OPPERGOD! OM EEN KANS TE MAKEN TEGEN 
ZEUS EN DE ANDERE GODEN, ZAL HERCULES VERSCHILLENDE MAGISCHE 
WAPENS, RELIKWIEËN EN BONDGENOTEN MOET VINDEN. GELUKKIG STAAT 
HERCULES ER NIET ALLEEN VOOR. BOKJE BESTAAT VOOR DE ENE HELFT UIT 
EEN GEIT EN VOOR DE ANDERE HELFT UIT MENS, MAAR IS VOLLEDIG DE BESTE 
VRIEND VAN HERCULES. HIJ ZWEERT DAN OOK OM HEM TE VOLGEN TOT IN 
DE HEL EN TERUG.  

HERCULES EN BOKJE VERTREKKEN OP HUN MISSIE OP ZOEK NAAR EEN 
LEGENDARISCHE, ALLESWETENDE KAART. VOLGENS DE LEGENDE LIGT DE 
KAART IN HET HARPIJENNEST. DEZE HARPIJEN, MONSTERS DIE BESTAAN UIT 
HALF VROUW, HALF VOGEL, ZOUDEN DIE KAART MET HUN LEVEN 
BESCHERMEN. DE KAART STELEN UIT DE SCHERPE KLAUWEN VAN DE 
HARPIJEN IS OP ZICH AL EEN LEVENSGEVAARLIJKE OPDRACHT, WAAR GEEN 
ENKELE ZIEL ZICH AAN ZOU DURVEN WAGEN, MAAR HERCULES EN BOKJE 
HEBBEN HET NODIG. HIEROP ZOU NAMELIJK ALLES STAAN WAT HERCULES 
NODIG ZOU HEBBEN OM ZEUS TE VERSLAAN.  
SLAGEN HERCULES EN BOKJE ER IN OM DE KAART TE BEMACHTIGEN EN OM 
HUN REIS VERDER TE ZETTEN? OF WORDT HET EEN BLOEDBAD DAT ONZE 
TWEE HELDEN MET HUN LEVEN ZULLEN MOETEN BEKOPEN? DAT ZULLEN 
ENKEL DE DAPPERSTEN IN DOHAN TE WETEN KOMEN… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag ouder 

Hieronder volgt een brief opgesteld door Chiro Nationaal en aangepast naar ons kamp. 
 

 

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: deze lijst vond je terug in een 
voorgaande mail. 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. 

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. 

 

 

 

 



 
 

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 
plaatsen 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: Rakkers + leiding, toppers + leiding. Zij komen niet in de keuken 
Bubbel 2: Kerels + leiding, Aspiranten + leiding en Kookploeg. Zo kunnen de oudsten helpen bij het afwassen en 
dergelijke wanneer nodig.  

 

 

4. Extra hygiënemaatregelen 
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, 
papieren handdoeken, handschoenen, wegwerp-mondmasker. 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!) 
• Eventueel handgel 
• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 
• … 

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. 
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  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. 

 
Kinderen afzetten en ophalen en bagage binnenbrengen gebeuren als volgt: 
- Dit wordt later gecommuniceerd via mail zodra we duidelijkheid hebben van de 

busmaatschappij.  
 

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de de 

leiding van uw zoon of de kampleiding; 

- Arthur De Valkenaere +324/71 62 47 98 

- Ansfried Lauwers +324/99 60 76 73 

 

 Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van! 

Hopelijk tot op kamp. 

 

Speelse groeten 

De leiding van Chiro Scheldering Melle 
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Kampinformatie  

Chirokamp en COVID-19 
 

Door de huidige maatregelen omtrent COVID-19 zal ons kamp er iets anders uitzien. Zo wordt er gewerkt 
met bubbels op kamp. Dit houdt in dat de leden binnen een bubbel weinig verschil zullen merken van de 
maatregelen. We moeten er wel voor zorgen dat beide bubbels niet met elkaar in nauw contact komen. Dit 
zullen we oplossen door op het kampterrein eigenlijk 2 verschillende kampen op te stellen. Zo zullen er 2 
refters, 2 hudo’s, 2 rijen slaaptenten… zijn. 

Houd er aub ook rekening mee dat tijdens het opstellen van dit kampboekje, we de richtlijnen van dit 
moment gebruiken. Wij proberen ons zo goed mogelijk aan te passen aan de conforme richtlijnen maar zijn 
helaas nog niet in staat om de komende richtlijnen te voorspellen.  

Beste ouders mogen wij jullie dan ook vriendelijk verzoeken om ten allerlaatste 10 dagen voor het kamp 
het bedrag over te schrijven op de chirorekening. Uiterlijk wordt het geld dus overgeschreven op 27 juli 
2020, zo niet kunnen wij u niet garanderen dat uw spruit(en) verzekerd zijn op kamp. Ons rekeningnummer 
is: BE 448-3624891-02 

Vertrek en terugkomst  
VERTREK: Op maandag 6 Juli verzamelen wij om 9u00 STIPT met z’n allen op de parking van de Kouterslag 
Melle. Hier zullen we de bagage laden per bubbel zodat deze niet vermengd raken. Er wordt ook van elk 
kind de temperatuur opgenomen alvorens ze de bus op stappen. Hoeft het nog vermeld te worden dat 
iedereen in perfect uniform komt opdagen? We trachten een kleine opening te houden (gescheiden in 
bubbels) maar een tipspel bij vertrek wordt helaas afgeraden. U zult de acteerprestaties van de leiding 
moeten horen via uw zoon. VERGEET OOK JULLIE PICKNICK NIET!  

TERUGKOMST: Op woensdag 15 Juli worden wij rond 17u op de parking van de Kouterslag terug verwacht! 
Houd aub rekening met het academisch kwartiertje! Hou zeker onze Facebookpagina in de gaten om up-to-
date te blijven. Naargelang de komende richtlijnen trachten we nog een gepaste sluiting te voorzien. 
Hierover zullen we u later meer weten te zeggen.  

Bezoek en aanverwanten  
Wij stellen het niet op prijs om op kamp bezocht te worden door ouders, vrienden of sympathisanten van 
eender welke slag. Het is immers niet prettig dat sommige kinderen bezoek zouden krijgen en anderen 
niet. Bovendien verstoort het grondig de gang van zaken, alsook is het nefast voor de kampsfeer. Het is 
tenslotte ook niet toegelaten om externen te ontvangen op ons terrein die het bubbelsysteem zouden 
verstoren.  

Voor alle duidelijkheid, er is GEEN bezoekdag gepland!  
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Kampadres en dergelijke  
Iedere ontvangt graag een briefje  
Wie graag een briefje schrijft of zoonlief nog graag zijn vergeten KW achternastuurt,  kan steeds een 
enveloppe of postpakket ter hand nemen en daar het volgende adres op neerpennen:  

Rue de la Germone 6  

6836 Dohan 

TAV Chiro Scheldering  

En de naam van het kind  

Snoepen en dergelijke zouden wel eens opgegeten kunnen worden door de plaatselijke everzwijnen, deze 
hoef je dus niet op te sturen per post.   

Mensen op het kamp bereiken 
In gevallen van hoge nood (enkel hoge nood dus) kan u steeds een belletje doen op het nummer:  

0497 43 99 09  

Dit is het gsm-nummer van Ann (onze volwassen begeleidster).  

0471 62 47 98  

Dit is het gsm-nummer van Arthur (Kampleider), en afhankelijk van de bereikbaarheid in gindse streken 
zult u ofwel hemzelf of de voicemail aan de lijn krijgen.  

Medische fiche  
De twee bladzijden die u vindt als bijlage bij dit kampboekje, dienen nauwkeurig ingevuld te worden. 
Vergeet ook het gebruik van geneesmiddelen hierop niet in te vullen en zeker een telefoonnummer 
waarop steeds iemand van de familie kan worden bereikt.  

Deze fiche steekt u in een enveloppe waarop u de naam en afdeling van uw zoon schrijft. Zeker bij rakkers 
en toppers zou het handig zijn indien u uw zoons 2 gele klevertjes ook in die enveloppe zou steken. Zo 
vermindert het risico dat zij die kwijtraken. Deze omslag zal de eerste dag op kamp worden opgehaald door 
de afdelingsleiding.  

Indien u persoonlijke zaken wilt bespreken, kan u zich wenden tot de afdelingsleiding. Wij zijn liever op 
voorhand op de hoogte van eventuele moeilijkheden dan achteraf.  
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Vroeger of later op kamp uit den boze!!  
Dit heet hangijzer werd reeds in het begin van het jaar geëvalueerd door de leiding en voor herhaling 
vatbaar bevonden. Het vroeger vertrekken of later arriveren van leden is namelijk nefast voor de sfeer in 
de afdeling én voor de kampsfeer in het algemeen. Enkel in geval van herexamens kan er voor kerels en 
aspi’s een uitzondering worden gemaakt. Dus 10 dagen mee of niet mee. Dit klinkt misschien zwaar maar 
wij hebben reeds jaren meegemaakt dat ons kamp een duiventil werd, daarom hebben wij dit principe 
ingevoerd. Om deze reden geven wij ook de kampdata reeds mee in oktober.   

Wanneer een Chiro-lid na zwaar overleg met leiding en VB huiswaarts wordt gestuurd, gebeurt dit op 
verantwoordelijkheid van de ouders, die op voorhand zullen verwittigd worden. Wij kunnen enkel hopen 
dat dit niet voorvalt. Dit is naar ons weten nog niet gebeurd, maar een gewaarschuwd mens is er twee 
waard.  

Voorwacht en aanverwanten  
Door de corona-situatie kunnen we als jongens jammer genoeg niet op voorwacht vertrekken, omdat dit 
voor een te groot risico kan zorgen waaronder het kamp kan lijden.  

De oudste groep (aspiranten) en de leiding kunnen na het kamp van de meisjes wel het kampterrein gaan 
afbreken. Dit gaat door van 26/07 tot 31/07. Meer info hieromtrent zullen de desbetreffende leiding en 
leden ontvangen via digitale post. 

Picknick  
Vergeet niet om op 6 juli een lunchpakket mee te nemen. Als wij tegen de middag toekomen op het terrein 
gaan wij daar samen ons lunchpakket verorberen. De kookploeg is niet in staat om toe te komen en 
ogenblikkelijk eten op tafel te toveren. Gelieve dit lunchpakket niet onderaan in je valies te steken, maar in 
een klein rugzakje dat je bij je kan houden.  

Foerage  
Dit is een klein winkeltje waar de leden dingen kunnen kopen zoals koekjes en druivensuiker.  

U kunt uw zoon dus een klein zakcentje meegeven om deze hier te benutten. Overdrijf hier zeker niet mee. 
Ons kamp is “All-In” en je zou verbaast staan wat je met weinig geld nog kopen kan.  
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Varia, doch niet minder belangrijk! ! Zeker lezen !  
• Een algemeen geldende afspraak voor ALLE leden: er worden geen, en ik herhaal geen GSM’s 

meegenomen op kamp! Er is ginds in het onherbergzame Dohan toch geen ontvangst. De 
leiding krijgt enkel een GSM mee op de dagtochten. Ook iPods, mp3-spelers, PSP's, XBoxen of 
eender welk piepend tuig dat leidt tot asociaal gedrag wordt in beslag genomen. Elektronisch 
materiaal dat kapot gaat, valt buiten de verantwoordelijk van de leiding.  

• Omwille van praktische redenen -die uw zoon op kamp volledig uit de doeken zullen worden 
gedaan- zouden wij willen vragen om de gamellen en andere eetspullen te naamtekenen (liefst 
erin krassen of graveren – alcoholstift gaat af!) en in een stevige plastic of stoffen tas te 
verpakken. Op deze manier kunnen de gamellen en ander eetmateriaal ordelijk worden 
bijgehouden.  

• Iedereen eet uit GAMELLEN! Dus niet uit Tupperware-dozen, oude braadpannen, plateau’s, 
stukken schors en dergelijke, maar uit een degelijke, ouderwetse gamel. Mensen die nogal 
slordig of vergeetachtig zijn: neem extra bestek mee! De keukentent is geen uitleendienst. Uit 
ervaring weten we dat gamellen het enige eetgerei is dat meerdere kampen meegaat, en (bijna) 
niet kapot te krijgen is.  

• Aangezien wij ook dit jaar inspanningen willen leveren om milieuvriendelijk op kamp te gaan 
vragen wij aan alle leden om BIO-afbreekbare zeep/shampoo te gebruiken zodat de impact op 
de beek en het daarbij horende ecosysteem zo minimaal mogelijk is! Ecover en Nivea hebben 
deze producten in hun gamma.  

• Indien u thuis nog een collectie gedateerde of licht versleten keukenhanddoeken heeft liggen, 
mag u deze altijd meegeven aan de kookploeg bij het vertrek op het kerkplein! Op de een of 
andere manier hebben wij er steeds tekort. Zeker nu tijdens de Corona-tijden kunnen we elke 
handdoek goed gebruiken. Afwassen is zeer belangrijk 

• Gebruik een rugzak/valies welke gemakkelijk te dragen is van de bus naar het kampterrein en 
met zo weinig mogelijk zaken uitwendig bevestigd zodat het laden en het lossen gemakkelijk 
verloopt. Probeer de bagage een beetje te beperken, er zijn elk jaar mensen die denken dat we 
een maand weg zijn.  

• Mensen met een grote tuin en eventuele moestuinoverschotten kunnen ook steeds de 
kookploeg een pleziertje doen door overtollige bloemkolen, kroppen sla, rapen, wortels en 
dergelijke mee te geven met de kookploeg op 6 juli.  

• Idem dito voor knutselgerief, ouwe lakens, spullen die onze verkleedkoffer kunnen vullen. 
Klamp gerust een leider aan! Dank bij voorbaat.  

• Geef uw zoon zeker een stevige drinkbus (of zelfs 2) mee. In deze tijden gaan we trachten zo 
weinig mogelijk van de zelfde fles te drinken. We voorzien steeds drinkbaar water en stevige 
drinkbussen kunnen makkelijk meegenomen worden in het bos. 
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Wie gaat er mee op kamp  

 

Wie staat bij welke afdeling? 
Rakkers: Lukas Vermeulen, Jonas Van Der Paelt, Ansfried Lauwers en Michiel Vandenhende 

Toppers: Daan Fontaine, Arne Vandenhende, Anton Dhaese en Berre Vlaeminck              

Kerels: Tuur De Wulf en Arthur De Valkenaere 

Aspiranten: Kobe Wulteputte en Arne De Bie 

Kampleiders 
• Ansfried Lauwers (Bubbel 1) 
• Arthur De Valkenaere (Bubbel 2) 

Wie zijn onze sterrenchefs?  

Kookploeg  
• Steven en Noortje  
• Inge, Baboe, Louise en Cas  
• Nele, Kruis, Fons en Sien  
• Frederik Mortier  
• Jenni Monsaert  
• Ba 
• Dries  
• Lisa 
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Wat nemen we zeker mee 
• rugzak of valies  

• luchtmatras, veldbed of matje (voor op tocht)  

• slaapzak, kussen, ev. extra deken of slaapzak  

• pyjama  

• regenjas (type KW)  

• min. 3 warme truien  

• min. 6 T-shirts  

• ondergoed  

• min. 10 paar kousen  

• 4 korte broeken  

• 1 zwembroek  

• 2 lange broeken  

• waterschoeisel (bv. oude sportschoenen of turnpantoffelkes) om in de beek te gaan, wij slagen er meestal net niet in om alle 
stenen te verwijderen uit de beek.  

• laarzen (!), sportschoenen, sandalen en stevige stapschoenen  

• toiletgerief: beker, tandenborstel, kam, (BIO-AFBREEKBARE) zeep en shampoo,...  

• washandjes en handdoeken  

• gamellen & bestek & drinkbeker (genaamtekend!)  

• veldfles voor op tocht en voor tijdens spelletjes in het bos 

• chirokledij (hemd + broek)  

• knapzakje (voor kerels iets groter 36-urentocht)  

• zaklamp met ev. reservebatterijen  

• (kopie van)identiteitskaart en 2 klevertjes mutualiteit (in enveloppe bij het medische fiche steken) 

• plastic zakken voor het wegbergen van vuile kledij  

• sponsje/borsteltje om gamellen af te wassen  

• 3 keukenhanddoeken  

• wasknijpers om natte kledij te drogen te hangen  

• 2 rollen WC-papier  

• zakgeld in een degelijke portefeuille (max 20 euro)  

• voor de bij-of verziende medemens: een brillenkas  

• iets om op uw hoofd te zetten als het warm wordt (pet,...)  

• Verkleedkledij voor het thema!!! Een toga, een zwaard, of een driekoppige draakkostuum....  
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 Dagindeling  
7u00: De leiding staat op  (handen wassen)  

7u30: De gasten staan op  (handen wassen) 

7u45: Wassen, tandjes poetsen,... (handen wassen)  

8u15: Ontbijt (handen wassen) 

9u00: Karweien, opening en tip-spel + prijzen van de dag (handen wassen) 

10u00: Begin activiteiten (handen wassen) 

12u00: Middagmaal, karweien + foerage, platte en halve rust (handen wassen) 

14u00: Begin activiteiten (handen wassen) 

16u00: Vieruurke (handen wassen) 

18u00: Avondeten (handen wassen) 

19u00: Karweien, EHBO en LK voor de leiders (handen wassen) 

20u00: Avondactiviteiten (handen wassen) 

21u30: Naar bed, Rakkers (handen wassen) 

22u00: Slaap zoet, Toppers (handen wassen) 

23u00: Goede nacht, Kerels (handen wassen) 

24u00: Knusse nacht, Aspi’s (handen wassen) 
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Iets over teken!  
Teken zijn kleine, spinachtige beestjes die zich ophouden in hoog grasland, varens en naaldbossen. 
Opgerold in hun schild wachten ze tot er een lekkere brok warm vlees passeert en ongeacht of het nu een 
hert, mens of everzwijn is, laten ze zich vallen uit hun schuilplaats en zoeken een warm plekje (oksel, lies, 
knieholte) om er wat bloed te zuigen. Daar voel je helemaal niks van, een teek is slechts enkele millimeters 
groot.  

Een tekenbeet houdt wel een andere klein risico in: een kleine 10% van alle teken zijn besmet met een 
bepaalde bacterie die de ziekte van Lyme kan overbrengen, indien de tekenbeet onopgemerkt en 
onverzorgd blijft. Het is dus erg nuttig om elkaar en jezelf dagelijks te inspecteren bij de ochtendwas. Als je 
een tekenbeet hebt, is er nog steeds geen reden tot paniek. De leidertjes hebben namelijk een speciale 
tekentang in de EHBO-koffer zitten die pijnloos én veilig een teek verwijdert. Indien de wonde goed en 
tijdig wordt ontsmet, is er minder risico tot besmetting. De EHBO-leiders zullen wel de datum van een 
tekenbeet noteren, alsook de naam van de gastheer. Dit om toch zeker te zijn dat er geen besmette 
klauwdeeltjes zijn achtergebleven in de wonde. Het beste is om tot een maand na de feiten regelmatig te 
controleren of er op de bepaalde plek geen jeuk of roodheid optreedt.  

Wanneer een tekenbeet niet wordt ontdekt, verlaat de teek de gastheer als ze voldaan en volgezogen is. 
Indien het om een besmette teek ging, zal de plaats waar de teek heeft gebeten rood en jeukerig worden. 
In dit geval is het raadzaam eens bij de huisdokter langs te gaan. In dit stadium volstaat een antibioticum 
om de besmetting te stoppen.  

Indien ook hieraan niets gedaan werd, kan de ziekte evolueren tot grieperige symptomen, 
huidaandoeningen, chronische vermoeidheid, blijvende gewrichtspijnen en ander fraais. Niettemin is ook 
hierbij een pillenkuur een afdoende medicijn.  

Laat u door deze feiten echter niet van de wijs brengen: de kans dat uw zoon wordt gebeten door een teek 
is al klein, daarenboven is de kans nog meer nihil dat het beestje besmet is.  

Wij weten wat te doen bij een tekenbeet, en u zult bij de thuiskomst ook de datum vernemen van de 
tekenbeet, indien uw zoon gastheer is geweest van een teek, uiteraard. Het is dan aan u om af en toe de 
plek van de wonde te inspecteren.  
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Notities 
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____________________________________________________ 

 

Kampartikelen 
Hieronder vinden jullie de kampartikelen per afdeling.   
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Gegroet stoere en dappere rakkers 

Zoals jullie waarschijnlijk al weten is het weer zover, HET GROOT KAMP, het hoogtepunt van een vrijwel 
geslaagd chiro jaar. Ondanks het corona virus kunnen we terugkijken op vele leuke chiro zondagen. Maar 
jullie zijn nog niet van jullie favoriete leiders af, zo kunnen jullie samen met ons nog 10 dagen extreem veel 
plezier beleven. Voor velen is het hun eerste kamp, maar maak jullie maar geen zorgen. Als je al onze 
opdrachten hebt kunnen voltooien mag dit geen probleem zijn. 

 

Zo zullen we in knusse tenten slapen in de wei met Zeus (de God van de hemel en oppergod van de goden) 
die over ons zal waken. We gaan ook een keer samen koken in het bos met de hulp van Artemis (Godin van 
de jacht) en Demeter (Godin van de landbouw). Poseidon (god van de zeeën) zal ons helpen de woeste en 
wilde beken te trotseren tijdens de beektocht. Ook zal er ergens in de week de schriktocht worden 
georganiseerd door Hades (God van de onderwereld), maar Hercules zal jullie helpen deze beproeving te 
doorstaan. Tijdens onze dagtocht worden we vergezeld door Hermes (God van de reizigers). Doorheen de 
week spelen we natuurlijk ook vele leuke spelletjes samen met Hedone (Godin van plezier). Tot slot 
bouwen we naar jaarlijkse gewoonte een gigantisch kampvuur met de kracht van Hephaistos (God van het 
vuur). 

 

Het belooft zeker een fantastisch avontuur te worden waarna jullie nog vele stoere verhalen zullen kunnen 
vertellen over jullie dappere daden. Jullie zullen er natuurlijk niet alleen voor staan, zo worden er 4 
halfgoden met jullie meegestuurd op HET GROOT KAMP. Hun namen zijn: Michillis (zoon van Thetis), 
Lukaneas (zoon van Aphrodite), Ansklepios (zoon van Apollo) en Jonseus (Zoon van Zeus). 
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Hoi hoi dappere en stoere toppertjes  

Het is hopelijk bijna zover, als alles goed gaat vertrekken we bijna op groot kamp. Dit is toch iets waar 
iedereen naar uitkijkt, want dan zijn we nog eens 10 dagen weg van huis en kunnen we het zwijn uithangen 
(in beperkte mate natuurlijk "#$%). Jullie leiders kijken er alleszins heel hard naar uit!  

Dit jaar is het thema Gladiator dus haal jullie zwaard en schild maar van onder het stof. Het kamp gaat dit 
jaar weer ééntje worden om niet te vergeten! We gaan als echte strijders 10 dagen door de bossen trekken 
en overleven, met de mooiste momenten als herinnering.  

Wat moet een echte gladiator allemaal kunnen om niet te sterven in het amfitheater? Jullie zullen zeer 
sterk en dapper moeten zijn! Eigen eten maken, zelf onderdak voorzien, het vuur, dat jullie leven voorstelt, 
de hele avond beschermen tegen de vijandige strijders. Al deze proeven zullen jullie testen of jullie echte 
gladiators kunnen genoemd worden.  

“Ma leiter hoe zit zo een kamp nu weer in elkaar?” We wassen ons in een lekker verfrissende rivier en 
slapen allemaal tezamen in een gezellige alpinotent. “En als ik naar het toilet moet, wat dan leiter?” Een 
dixi hebben we niet kunnen regelen dus jullie zullen zich moeten tevreden stellen met de goede ouwe 
HUDO. Die is dit jaar weer zeer vakkundig in elkaar geknutseld met een uitzicht van jewelste.  

Wat zullen jullie, soon-to-be gladiatoren, nog allemaal moeten doen denken jullie dan? Een “XII-hora 
ludum”, waarin jullie alles zullen moeten doen om te overleven in zeer barre omstandigheden. Er is dan 
ook nog zoiets als “circulus furrure”, wat zoveel betekent als een gezellige kampvuuravond met veel 
meezingliederen en hapjes van ons geweldige kookploeg. We mogen natuurlijk onze leuke wandeling niet 
vergeten! Die wandeling krijgt in het amfitheater ook wel eens de naam “diei itinere”. Aan het einde van 
deze wandeling kunnen de gladiatoren zich bevoorraden met enkele levensnoodzakelijke goederen. 
Daarnaast hebben we nog “ludos vesperum”. In dit spel proberen jullie zo goed en zo vaak mogelijk voorbij 
de wachters te sluipen voor een mooie beloning. Ook hebben we nog “book woudlopers”. Dit is niet 
bepaald een spel, maar deze avond moeten jullie bewijzen of jullie kunnen overleven zonder moeder, 
vader, vriendin, broer, zus,... Als laatste hebben we nog “ludus villa”, waarin jullie als echte gladiatoren 
door dorpjes trekken en de lokale bevolking leren kennen.  

Meer gaan we nog niet verklappen! We maken er weer een top kamp van!  

Kusjes jullie leiding xoxo  
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Goeiendag beste kerels! 

Wij zijn allen getuige van gebeurtenissen die niet alleen nog eeuwenlang in de geschiedenisboeken 
vermeld zullen worden, maar ook voor de rest van jullie leven in jullie geheugen gegrift zullen staan! Jullie 
zullen nog levendig aan jullie kleinkinderen kunnen vertellen wat jullie deden in deze angstige weken. Je 
mocht niet uit huis, en je kon je eigen leven en dat van anderen riskeren door simpelweg iemand aan te 
raken.   

Kortom memorabele weken, maar wij, uw leidink, beloven u plechtig dat deze herinneringen allemaal 
bijzaak worden eens jullie terugkomen van groot kamp. Als jullie kleinkinderen vragen hoe de lockdown 
was, zullen jullie antwoorden: speciaal, maar dat was niks vergeleken met het groot kamp van 2020! 

Deze plechtige belofte hebben we in een paar geboden gegoten. We hebben aan de oppergod Zeus 
gezworen dat jullie zich hier steeds aan zullen houden.  

• U ZAL OP GEEN ENKEL MOMENT STILZITTEN, DAT HEEFT U DE AFGELOPEN WEKEN AL VEEL TE VEEL 

MOETEN DOEN 
 

• U ZAL LACHEN TOT U BUIKPIJN KRIJGT 

 

• U ZAL ZO HARD IN DE KAMPVIBES ZITTEN DAT U VERGEET WELKE DAG HET IS 

 

• U ZAL BIJ UW EERSTE MAALTIJD MET UW FAMILIE NA KAMP VERGETEN DAT U GEEN BOEREN OF SCHETEN 

MAG LATEN, U ZAL DAN OOK IN DE HOEK MOETEN STAAN 

 

• U ZAL VERSCHRIKKELIJK WEINIG SLAAP KRIJGEN 

 

• U ZAL HUILEN ALS U NAAR HUIS MOET! 

Dit zijn enkele stevige beloftes, maar we zijn er zeker van dat het zal lukken om dit in de praktijk om te 
zetten. Dit zullen we deels doen met de klassiekers zoals: 3daagse, 24-uurspel, bondkring, dropping, enz. 
Het andere deel zullen we opvullen met de ideeën die we al enkele zondagen niet op jullie hebben kunnen 
lossen. Deze zijn zich dus ferm aan het opstapelen. En geloof ons, het is een hoop! 

Hopelijk kunnen jullie zich nu wat bezighouden, en zoniet: fantaseer al wat over het topkamp dat jullie te 
wachten staat! 

Tot snel! 

Jullie leidink    (AR)  ßeen kleine rebus 
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Yow mannen 
Tijd dat we nog eens met heel de groep zot gaan doen. Hiervoor is er de perfecte gelegenheid: KAMP. Na 
veel te lang stil te zitten zijn jullie perfect opgeladen om 10 dagen te stuiken en diepgaan. We kijken al uit 
naar de gekke bosfeesten, bouwen, spelen, op avontuur trekken… noem maar op.  

We hebben onze breinen al samen gestoken, en zijn van plan om het grootste aspi fort OOIT te maken. 
Hiervoor zullen we al jullie krachten nodig hebben.  

Als er dan nog iets van jullie overschiet zullen we ook een paar dagen erop uit trekken. Zorg dus maar dat 
je stapschoenen ingelopen zijn, en jullie kettingen gesmeerd. We zullen de buurten onveilig maken (zoals 
gewoonlijk) en er overal een feest van maken. 

Als uniform hebben we onze nieuwe trui. Vraag dus maar eens lief aan de mama, of papa, om de trui te 
strijken. Oefen jullie vecht skills maar al, want het thema is hercules. En jullie zullen misschien wel eens 
gebruiken. We geloven namelijk in het motto: eerst de draken verslaan om aan de prinses te raken. 

De Robinson skills mogen ook eens van op zolder gehaald worden, want jullie gaan ze nodig hebben. 
Handig zijn met de vuurstick, sjorren, jagen, sluipen…   

Daarnaast gaan we ook veel vissen vangen, zowel in de beek, als in de club... 

Nog een kleine regel: alle postpakketten worden eerst door de leiding doorzocht op zoetigheden, brieven 
mogen wel. Hoe meer hoe beter zelfs. 

Als je dit artikel hebt gelezen, doe dan je Chiro hemd binnenstebuiten aan het kerkplein bij vertrek en je 
verdient 20 punten bij het eerste spel. Vertel dit best niet door aan de anderen. 

 

De groeten, 

Debie en Kobe, 

xxx 
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