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Beste ouders,
In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over ons bivak in Hechtel-Eksel. Wij kijken er
alvast erg naar uit!

1. Zondag 25 juli: laatste keer Chiro
Op zondag 25 juli houden we voor de laatste keer chiro. Wees allemaal aanwezig, zo heb je
een goede voorbereiding voor het bivak.
Na het bivak pauzeren we even met de wekelijkse chiro tot de nieuwe start op zondag 5
september.

2. Afhaalmomenten wafelverkoop
We hebben met onze wafelverkoop een gedeelte van de opbrengst van onze bezoekdag kunnen
goedmaken. We willen jullie hier allemaal enorm voor bedanken!
Jullie kunnen de wafels en ander lekkers volgend weekend afhalen op volgende
afhaalmomenten:
 Vrijdag 9 juli tussen 18u en 20u
 Zaterdag 10 juli tussen 9u en 11u en tussen 14u en 16u
 Zondag 11 juli tussen 12u en 13u
We vragen jullie om bij het afhalen ook rekening te houden met de coronamaatregelen.

3. Kampthema: (onder)waterwereld
Henk en Sterre zitten in de problemen tot ze plots een opvallende boodschap krijgen. Ze staan
voor een groot en bijzonder avontuur tussen de boten, vissen en dolfijnen. Ze kunnen
alle hulp gebruiken. Dus train alvast je longen en trek je zwembroek aan want we duiken diep
in de oceaan. Een groot avontuur in en rond de zee, jullie komen toch ook met ons mee?

4. Zondag 1 augustus: brengdag
Helaas kunnen we door de huidige maatregelen geen bezoekdag organiseren.
We vragen jullie om op zondag 1 augustus zelf je eigen kind(eren) naar de kampplaats
te brengen. Dit geldt voor Speelclub en Rakwi’s.
We voorzien een kiss & ride-zone aan de kampplaats (Lupinestraat 1, Hechtel-Eksel). Hier kan
je je kind(eren) afzetten en wachten wij de leden op om nadien samen naar de kampplaats te
wandelen. Leden mogen gebracht worden tussen 15u30 en 16u.
Tito’s, Keti’s en Aspi’s fietsen zoals andere jaren naar de kampplaats.

5. Donderdag 5 augustus: vertrek Sloepi’s
Voor onze allerkleinsten begint het bivak op donderdag 5 augustus. Voor hen hanteren we
hetzelfde systeem wat brengen betreft. We voorzien een kiss & ride-zone aan Lupinestraat 1,
Hechtel-Eksel. Hier kan je je kind afzetten en wachten wij de leden op. We verwachten de Sloepi’s
tussen 10u en 10u30 aan de kampplaats.

6. Bagage
Zoals vorig jaar vragen we om de bagage van Sloepi’s, Speelclub en Rakwi’s zelf mee te
brengen naar de kampplaats (en dus niet naar de camion te brengen).
De bagage van Tito’s, Keti’s en Aspi’s kan je op vrijdag 30 juli tussen 17u en 18u naar het
chiroheem brengen.

7. Mee te nemen
Voor een gedetailleerd overzicht: zie bijgevoegd briefje.
Degenen die kaartjes willen versturen, brengen best de volledige adressen mee
(voorgeschreven of op etiketten). Postzegels en postkaartjes kunnen op kamp gekocht worden,
gelieve hiervoor gepast geld mee te geven (postkaart = €0,50 – postzegel = €1,10).
Zelf kunnen de leden geen post ontvangen!

8. Zaken die niet meekomen op bivak
Snoep, fruit, (fris)drank, radio’s, gsm’s, smartphones, spelconsoles, tablets, (zak)messen,
alcohol en drugs laat je thuis.

9. Voorzorgen hygiëne
Aangezien de corona epidemie nog niet volledig achter ons ligt nemen we enkele extra hygiëne
maatregelen. Daarom vragen we dat iedereen opnieuw zijn eigen drinkbeker meebrengt. Dit is
nog een andere beker dan de beker die gebruikt wordt om tanden te poetsen! Vergeet deze zeker
niet te merken. Zo weet elk lid welke beker van hem/haar is en wordt er niet van andermans
beker gedronken.
Verder is het ook verplicht om vanaf Rakwi’s een mondmasker mee te brengen. We raden aan
drie mondmaskers per lid te voorzien.

10. Wat bij ziekte?
Iedereen mag mee op kamp, behalve
- Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de start van het kamp.
 Symptomen = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree of moeilijk ademen.
- Wie samenwoont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde
quarantaineperiode.
- Leden en leiding 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.
 Dit geldt zowel voor leden als voor leiding, kookouders, enz.
Wanneer iemand symptomen vertoont op kamp, contacteren wij de ouders zodat zij hun kind
kunnen ophalen. Hij/zij zal vervolgens thuis een PCR-test moeten afleggen. Indien deze
negatief is mag je na 24u symptoomvrij te zijn of na goedkeuring van een arts terugkeren naar
het kamp. Indien je positief test moeten we bijkomende maatregelen treffen.

11. Maandag 9 augustus: terugkeer
De Sloepi’s, Speelclub en Rakwi’s gaan met de bus terug naar huis. Het vermoedelijk uur van
aankomst aan de chirolokalen is 11u30. De vrachtwagen verwachten we om 18u aan het heem,
helpende handen zijn dan zeer welkom. De valiezen kunnen pas afgehaald worden vanaf
19u30.

12. Fietsen
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s rijden traditioneel met de fiets naar de kampplaats. Daarom vragen
we om er mee op toe te zien dat de fiets van uw zoon/dochter volledig in orde is (zeker de
banden goed nakijken). In het verleden heeft men onderweg telkens te veel tijd verloren met
het herstellen van fietsen. Alvast bedankt.

13. Noodtelefoon
In uiterste noodgevallen zijn wij in Hechtel-Eksel te bereiken via Inez Engelen (0497 63 43 95).

14. Sociale media
Zoals altijd delen we geregeld nieuws vanop de kampplaats met jullie via onze sociale media.
Als je graag op de hoogte wilt blijven, kan je ons volgen op Facebook en Instagram via Chiro
De Keten Zoerle-Parwijs.

15. Belangrijke data
Vrijdag 30 juli 2021
1 t.e.m. 9 augustus 2021
Zondag 15 augustus 2021
Zaterdag 21 augustus 2021
Zondag 22 augustus 2021
Zondag 29 augustus 2021
Zondag 5 september 2021

Bagage brengen voor Tito, Keti, Aspi (17u-18u)
Bivak Hechtel-Eksel
GEEN Chiro
Chiro Terras oud-leiding (chirolokalen)
Chiro Terras leiding (chirolokalen)
GEEN Chiro
Start nieuw Chirojaar

De Chiro bedankt jullie voor jullie vertrouwen!
Chirogroetjes,
Leiding en VB’s

