Jongenskamp 2021
Beverlo

Praktische Informatie
Kampadres
Chirojongens Vlierbeek Naam + Afdeling
Zuidstraat 53, 3581 Beverlo (Beringen)

Vertrek
De sloebers en de rakkers vertrekken op woensdag 21 juli met de trein. Ze
spreken aan de achterkant van het station (kant van Kessel-Lo) af om 13u15
voor de opening. De toppers zullen de benen al een eerste keer kunnen testen
want zij vertrekken met de fiets naar de kampplaats. Het vertrekuur wordt met
hun leiding afgesproken.
Om herkenbaar te zijn, vragen we om het Chiro-uniform te dragen bij het
vertrek. Wie nog geen uniform heeft en er graag een wil, kan steeds in de
Banier terecht (J.P. Minckelerstraat 29, Leuven).

Terugkomst
Alle groepen komen terug op 31 juli. De sloebers en rakkers opnieuw met de
trein en de toppers met de fiets. De leden kunnen vanaf 14u15 opgehaald
worden op het Chiroveld. Gelieve onderling voldoende afstand te houden
wanneer je je kinderen aan het opwachten bent.

Kostprijs
Voor deze tiendaagse betaal je €160 per ingeschreven lid of €150 per lid
wanneer
je
meerdere
leden
van
hetzelfde
gezin
inschrijft.
Belangrijk:
-

Vermeld bij overschrijving zeker je naam en groep
Deadline: 17 juli

Bagage binnenbrengen
De bagage wordt op 20 juli tussen 19u30 en 20u verzameld aan het Kelderke.
Gelieve alle bagage dan al binnen te brengen zodat de leden enkel een
rugzak mee moeten nemen op de trein. De toppers nemen dan ook hun fiets
mee om die te laten controleren door hun leiding.
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Wat neem je mee?
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Slaapzak, eventueel kussen en onderlaken
Luchtmatras (pomp), veldbed of een degelijk slaapmatje
Uniform (aandoen bij vertrek)
Voldoende speelkledij
Piratenoutfit
Warme pull
Regenjas
Stevige stapschoenen
Handige rugzak
Voldoende ondergoed en kousen
Zak voor vuil linnen
Zwemkledij
Pyjama
Toiletzak met toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep,
…)
Handdoeken en eventueel washandjes
Hoofddeksel
Zonnecrème
Drinkbus
Zaklamp
Eventueel schrijfgerief, papier, omslagen, …
Zakgeld (niet te veel, evt. voor postzegels en een kaartje)
Drie keukenhanddoeken (zeker voorzien van naam)
Aardappelschiller of keukenmesje (zeker voorzien van
naam)
ID of kinderpas
Buskaart
Mondmaskers (minimum 2)
Eventueel pantoffels
Kampattribuut (zie verder)
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Belangrijke informatie
✓ De leiding kan steeds beslissen om meegenomen snoep, geld
of gsm’s op te halen bij het begin van het kamp. Snoep kan
dan met heel de groep gedeeld worden. Gsm’s of zakgeld
kan gebruikt worden op afgesproken momenten. De leiding is
verantwoordelijk voor de spullen die ze in bewaring nemen.
✓ Gevaarlijke voorwerpen zoals messen en aanstekers zijn niet
welkom op kamp. Deze voorwerpen zal de leiding dan ook in
beslag nemen.
✓ Gelieve medicijnen bij vertrek aan de leiding van de juiste
afdeling te geven (liefst met geschreven instructies). Er is een
EHBO koffer op kamp voorzien voor kleine ongevallen, maar
de leiding mag zelf geen medicatie voorzien.
✓ Gelieve alle voorwerpen van naam te voorzien.
✓ Wie ziek wordt voor vertrek en de leiding hier tijdig van
verwittigt, krijgt het kampgeld volledig terugbetaald. Voor
meer informatie, zie de rubriek ‘Corona’.
✓ Bezoek op de kampplaats is niet toegelaten. Normaal gezien
gaat iedereen het hele kamp mee. Mits een grondige reden
(ziekte, overmacht, …) kan er een uitzondering gemaakt
worden. Leden die geen 10 dagen meekunnen, kunnen enkel
de eerste 5 dagen mee.
✓ Je neemt best een zwemslip mee want een zwemshort is vaak
niet toegelaten in het zwembad.
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Corona
✓ Elk lid neemt minstens twee mondmaskers mee op kamp.
✓ Het kamp gaat door in contactbubbels. We verwachten dat er in totaal
minder dan 100 leden op de kampplaats zullen zijn en dat we dus één
bubbel kunnen vormen.
✓ Tot zeven dagen na kamp kom je best niet in contact met
risicogroepen.
✓ Elke deelnemer moet drie dagen voor kamp symptoomvrij zijn voor hij
kan deelnemen aan het kamp. Je mag pas op kamp vertrekken als je
minstens drie dagen symptoomvrij bent. De verantwoordelijkheid ligt hier
bij de ouders. Stuur zeker geen kind mee op kamp dat ziek is. Wat zijn de
symptomen? Check onderstaande chart.
✓ Een coronatest is niet verplicht om mee op kamp te mogen. Echter, na
negatieve test moet je nog steeds drie dagen symptoomvrij zijn om op
kamp te mogen.
✓ Een kind wordt ziek op kamp:
1) Hij wordt in een kindvriendelijke ruimte afgezonderd
2) Wij verwittigen de ouders en zij moeten hun kind zo snel mogelijk
komen halen en binnen de 24u een coronatest laten afnemen
3) Resultaten van de coronatest zijn bekend:
- Negatief resultaat: De deelnemer moet thuis uitzieken en indien hij drie
dagen symptoomvrij is, mag hij terugkeren naar kamp.
- Positief resultaat: De deelnemer moet zeven dagen in quarantaine,
terugkomst naar kamp is dan spijtig genoeg niet meer mogelijk. De rest
van zijn contactbubbel moet ook huiswaarts keren, een coronatest
laten afnemen en in thuisisolement blijven tot de resultaten bekend zijn.
✓ Indien een ziek persoon niet meer kan terugkeren naar kamp is een
(gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk. De exacte bedragen moeten we
nog opstellen, maar zullen we desgevallend bekend maken.
✓ Wat als een kind ziek is, maar geen symptomen van corona vertoont
(overgeven, misselijkheid etc.)? We laten het kind een nachtje slapen
met de hoop op beterschap en anders zal ook hij naar huis moeten. De
ouders gaan nog steeds met hun zoon naar de huisarts en houden de
kampleiding op de hoogte. Drie dagen na beterschap is terugkeren
naar kamp weer mogelijk.
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Kampindeling
21 juli: De renners verkennen het parcours
- aankomst + bonte ring
22 juli: De benen worden een eerste keer getest
- Dag per afdeling
23 juli: Er staat een tijdrit op het programma vandaag
- Dag per afdeling
24 juli: De ploegleiders vertoeven een dag in het andere kamp
- Omgekeerde
25 juli: Vandaag worden de eerste hoogtemeters afgelegd
- Dag per afdeling
26 juli: Tijd voor een rustdag
- Dagtocht + rustig groepsmoment
27 juli: Een col van eerste categorie moet bedwongen worden
- Dag per afdeling + kinderfuif
28 juli: Een vlakke etappe om op adem te komen
- Dag per afdeling + kringspelen
29 juli: Een kans voor de vroege vluchters vandaag
- Aspidag
30 juli: Het eindklassement wordt in zijn definitieve plooi gelegd
- Kampvuur + zangstonde
31 juli: Aankomst op de Champs-Elysées
- Vertrek naar huis
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Dagindeling
7u15: De tourleiding kruipt uit zijn bed
- Dagleiding staat op
7u30: De wekker van de ploegleiding gaat af
-

Leiding staat op

7u45: De renners ontwaken
-

De leden staan op

8u15: Beginnen met een stevig ontbijt
-

Opening en ontbijt

9u00: Het materiaal wordt klaar gemaakt voor de rit
-

Afdelingstaken

10u00: De renners beginnen aan de etappe van de dag
-

Voormiddagactiviteiten

12u30: De buik van het peloton wordt gevoed
-

Middageten

13u30: De renners lassen een pauze in
-

Platte rust

14u30: De finale barst los
-

Namiddagactiviteiten

18u00: Extra energie opdoen
-

Avondeten

19u30: Nog een briefing over de volgende rit
-

Sluiting

20u30: De jongste renners genieten van welverdiende rust
-

Sloebers gaan slapen

21u00: Ook de andere renners kruipen onder de wol
-

Rakkers gaan slapen

21u30: Ook de ogen van de oudere renners vallen nu dicht
-

Toppers gaan slapen
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Kampattribuut
Geen Tour de France zonder koerstruitjes! Alle leden worden ’s
ochtends aan de opening verwacht met het koerstruitje van
hun groep.
• De sloebers zijn de meest complete renners en dragen
de gele trui.
• De rakkers focussen zich volledig op het
puntenklassement en mogen de groene trui
aantrekken.
• De toppers zijn de sterkste klimmers en verdienen de
bolletjestrui.

Dit moeten uiteraard geen echte wielertruitjes zijn! Een t-shirt in
de juiste kleur voorzien van een rugnummer en eventuele
sponsors mag ook.

9

Gegevens Kampleiding
Lukas Nackaerts – 0470 28 64 15

Kasper Broos – 0477271275

10

Gegevens leiding
Sloebers
Robbe Gommers – 0474/172461
Itsert Akkermans – 0468/226820
Alexander Ventura – 0487248688
Emma Vankrunkelsven – 0479028839
Rakkers
Bram Gommers – 0470/359202
Jonas Verdonck – 0499/752446
Oscar Morina – 0474217638
Kobe Vandereet – 496156241
Maaren Nijs – 0477099688
Toppers
Ward Pauli – 0478/270548
Rein Claes – 0491/065021
Sam Libert – 0497 241834
Mauro Vanderlocht – 0471/197910
Maud Wolfs De Broeck - 0471/278490
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