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Ahoy beste piraten 

Wij stellen jullie voor DE PAKO-
PIRATEN.    

Omdat niemand die chirogrieten van de 
Pako klein krijgt, zijn jullie allemaal 

welkom op ons schip.  
 

Haal allemaal jullie kompas maar boven 
want we zeilen met ons schip naar Chiro 

Mol Sluis om de omgeving daar wat 
onveilig te maken met onze piraterij.  



 

 

 

  

Belangrijke informatie in verband met Corona 
Wij hebben er alles aan gedaan om ons kamp zo te organiseren zodat 

het conform is aan al de maatregelen die ons opgelegd worden. Zo zal 

ons kamp doorgaan binnen de befaamde bubbels en doen we er alles 

aan om deze bubbels gescheiden te houden. Zo hebben we aparte 

sanitaire blokken, een grote eettent, zetten we de tenten ver van elkaar, 

duiden we met pijlen aan hoe iedereen moeten lopen en delen we het 

speelterrein op. 

Dit betekent dat we veel extra tijd nodig hebben om dit alles op te 

zetten, daarom dat we ons kamp dan ook hebben ingekort. Kijk dus 

zeker de data na! 

Er rust een grote verantwoordelijkheid op onze schouders en wij kunnen 

jullie verzekeren dat wij de situatie zeer ernstig nemen. Wij hopen op 

weinig tot geen problemen en doen er alles aan om zo veilig mogelijk te 

werk te gaan. Maar de verantwoordelijkheid ligt niet enkel in onze 

handen. Jullie als ouders dienen ook verschillende dingen in het 

achterhoofd te houden. 

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 de activiteit of het kamp als zij toestemming heeft 

van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door 

medicatie). Toestemming van de huisarts is verplicht.  

• Wie ziek is, kan niet deelnemen. 

• Wie Covid-19 heeft gehad, moet minimaal 7 dagen na diagnose 

rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan een activiteit of 

kamp en ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn. 

 



  

• Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire 

bubbel heeft (ouder, broer, zus, ...) moet getest worden en moet de 

termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact 

• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de 

activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. 

Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, 

begeleiders, kookouders, enzovoort. De symptomen die kunnen wijzen 

op corona zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte 

neus, diarree. Wees dus eerlijk voor jezelf en anderen. Dit is niet leuk 

maar een hele bubbel naar huis sturen omwille van een besmetting is 

dat ook niet.  

• Er wordt geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te 

plannen in dezelfde week. Jongeren wordt gevraagd vooral naar 

dezelfde jeugdwerking te gaan. 

• Ouders moeten ten allen tijden bereikbaar zijn. Als je dochter 

mogelijke symptomen vertoont, zal er naar huis gebeld worden om 

haar te komen ophalen. 

 



 

  
Wat bij een zieke op kamp? 
Een lid is ziek en er is een vermoeden van Covid-19 omdat zij één of 

meer symptomen heeft. 

1. We plaatsen het kind onmiddellijk in quarantaine (in een ruimte 

die we hier speciaal voor voorzien) met een chirurgisch 

mondmasker. De bubbel waar het lid zich in bevond mag dan de 

kampplaats niet meer verlaten en vermijdt alle contacten met 

externen. 

2. We verwittigen de ouders zodat ze hun dochter zo snel mogelijk 

kunnen ophalen. Ouders van andere leden in de bubbel worden 

op de hoogte gehouden via Whatsapp. 

3. Ouders gaan met hun dochter binnen de 24u naar de huisarts 

zodat test kan worden afgenomen. 

4. Het lid test positief op COVID: 

• Het lid mag NIET terug keren na het kamp. Eenmaal thuis 

volg je de opgelegde maatregels van de overheid.  

• De bubbel waar het lid in zat moet volledig naar huis. Ook 

zij laten een test afnemen en start de vastgelegde termijn 

voor thuisisolatie. 

5. Het lid test negatief op COVID: 

• De bubbel kan het kamp gewoon verderzetten, de 

kampplaats mag opnieuw verlaten worden, contact met 

externen blijft vermeden maar kan waar nodig. 

• Het zieke lid kan NIET terugkeren naar de kampplaats. 

 

 



 

  Lid blijkt besmet na het kamp? 
Als een lid besmet is met COVID-19 na afloop van het kamp, dienen 

de ouders dit aan ons te laten weten. Zo kunnen wij de nodige 

stappen ondernemen om ons contactlogboek tot bij de juiste 

personen te krijgen. Op deze manier wordt iedereen hiervan op de 

hoogte gesteld en wordt hen verteld wat ze dienen te doen. 

Algemeen principe: wie in nauw contact kwam met een COVID- 19 

patiënt is mogelijks besmet en wordt in isolatie geplaatst.  

Standaardmaatregel: betrokken deelnemers laten zich testen, blijven 

de vastgelegde termijn in thuisisolatie en kunnen dus niet deelnemen 

aan een ander aanbod in deze periode. 

 

Wij hopen natuurlijk dat iedereen gezond en wel mee kan en dan 

maken we er een samen een onvergetelijk kamp van!! 

 



 

  

TIPS & TRICKS 

1. Help bij het inpakken, zodat je weet wat je bijhebt en 

waar je het kan vinden. 

2. Kostbare voorwerpen heb je niet nodig op kamp. Neem 

je toch een gsm, fototoestel, mp3, mee? Dat is dan op 

eigen risico! 

3. Neem herkenbaar en onbreekbaar eetgerief mee. 

4. We hebben een ongelooflijk goede kookploeg bij die 

ons met allerlei lekkernijen gaat verwennen. Je laat 

snoep en koeken dus ook maar beter thuis. 

5. Schrijf overal je naam op! Zeker op handdoeken, 

washandjes en onderbroeken. Met alcoholstift gaat dit 

zeer snel en blijft het er lang genoeg op staan. 

6. Voor de kleinsten zijn zakjes met kledij per dag ook 

handig! 

7. Groepsfoto’s worden al op kamp betaald. Kleingeld 

hiervoor komt dus ook van pas. We rekenen hiervoor 

+/- €0,50 per foto. 

 

 



 

    

POSTBUS X 

Op kamp gaan, daar hoort natuurlijk een briefje bij aan het 

thuisfront. Wij bieden postzegels aan: als je er bij ons wil 

kopen neem je hiervoor dus best wat kleingeld mee.  

Om zeker te zijn dat alle brieven aankomen, raden wij aan om 

te werken met adresetiketten of voorgeschreven enveloppen. 

Post of kaartjes sturen kan naar volgend adres: 

Chiro Pako ME  

T.a.v. (naam kind) + (afdeling kind)  

Boerestraat 26A  

2400 Mol  

 

Bezoekers verwachten we NIET op kamp en is door corona 

ook ten strengste verbonden. In geval van nood kan het 

thuisfront je wel bereiken op volgend nummer: 0477 96 37 68 

(Leen) of de leiding contacteren.  

 



 

  
Praktische zaken  

Bagage binnen brengen 
Dit zal anders verlopen dan normaal. De bagage zal binnen gebracht 

moeten worden per afdeling, om zo de bubbels al te respecteren. Gelieve 

de opgegeven uren zeker te respecteren. Als er zussen zijn van andere 

groepen mag je hun bagage wel samen komen brengen.  

Op 9 juli  

• Pinkels: tussen 18u en 19u 

• Speelclub: tussen 19u en 20u 

Op 10 juli 

• Kwiks: tussen 18u en 19u 

• Tippers: tussen 19u en 20u  

• Tiptiens en Aspi-tiens: tussen 20u en 21u  

Vertrek op kamp  
Ter vervanging van het voorkamp zullen de tiptiens en aspi-tiens al op 12 

juli vertrekken naar de kampplaats. Waar en hoe laat je verwacht wordt, 

krijgen jullie nog te horen van jullie leiding.  

Pinkels en speelclub vertrekken op 13 juli met de trein in het station van 

Nijlen. Iedereen wordt om 9u30 verwacht op het grasveld achter de 

Carrefour (in de Kappellebaan). Vergeet zeker ook je brooddoos niet met 

een picknick en voldoende drinken voor deze dag.   

Kwiks vertrekken op 13 juli. Zij nemen ook de trein naar Mol. Ze worden 

verwacht om 10u30 aan op het grasveld achter de Carrefour (in de 

Kappellebaan). Vergeet zeker ook je brooddoos niet met een picknick en 

voldoende drinken voor deze dag.   

Belangrijk: Kwiks worden door de overheid verplicht om een mondmasker 

te dragen in de trein, neem dit dus zeker mee bij het vertrek.   

Tippers vertrekken ook op 13 juli maar gaan met de fiets. De juiste plaats en 

uren krijg je van je leiding.  

Graag willen aan ouders vragen om een mondmasker te dragen bij het 

uitzwaaien van hun kind. 

 



 

 

  

HET KAMP IS GEDAAN 
… op 19 juli. Iedereen wordt dan opgehaald door zijn ouders. Samen 

rijden mag tot op heden nog niet dus elke ouder komt zijn eigen 

kind ophalen op het kampterrein. Dit gebeurt in bubbel. Daarom 

wordt er gevraagd om de uren zeker ook te respecteren. Zussen van 

een andere bubbel mogen wel samen opgehaald worden.  

• Bubbel één (pinkels en speelclub): tussen 13u en 14u30 

• Bubbel twee (kwiks en tippers): tussen 14u30 en 16u 

• Bubbel drie (tiptiens en aspi-tiens): tussen 16u en 17u.  

Belangrijk is ook dat iedereen zijn bagage al mee naar huis moet 

nemen met de auto. Enkel de fietsen van de leden (tippers, tiptiens 

en aspi-tiens) komen terug naar Nijlen met de camion. Juiste uren 

voor het ophalen van de fietsen aan het heem krijg je van je leiding.  

 



 

  

DAGINDELING  

7:30 Wekken leiding  

8:00 Opstaan & wassen  

8:30 Ochtendgym  

8:45 Ontbijt  

9:30 Diensten  

10:00 Toneel & formatie  

10:10 Activiteit  

12:30 Middagmaal  

13:30 Platte rust  

14:30 Activiteit  

16:00 4-uurtje 

18:00 Avondmaal  

18:45 Vrije tijd  

19:15 Activiteit  

20:30 Slaapmutsje  

20:45 Slapen pinkels  

20:45 Slapen speelclub  

21:15 Slapen kwiks  

22:00 Slapen tippers  

22:30 Slapen tiptiens   

23:00 Slapen aspi-tiens  

23:00 Vergadering leiding  
 



 

  
IK GA OP KAMP EN NEEM MEE  

Als er zussen zijn die in andere bubbels zitten, kunnen deze hun 

materiaal niet delen of doorgeven!  

Slaapgerief  

• Slaapzak  

• Pyjama 

• Knuffel 

• Veldbed 

• Kussen  

Wasgerief  

• Waskom 

• Washandjes & handdoeken 

• 2 à 3 grote badhanddoek   

• Zeep & shampoo 

• Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

• Kam en/of borstel 

• Enkele wasknijpers 

• Veiligheidsspelden  

• Haarrekkertjes en klemmetjes  

Eetgerief  

• Plat en diep bord, beker en bestek 

• 2 keukenhanddoeken  

 

 

Kledij  

• Voldoende ondergoed en sokken 

• Voldoende spelkledij 



  

Kledij  

• Voldoende ondergoed en sokken 

• Voldoende spelkledij 

• Regenjas  

• Warme trui en jogging 

• Badpak of bikini 

• Sandalen 

• Stevige wandelschoenen of sportschoenen 

• 1x kledij die op kamp weggegooid mag worden 

• Watersandalen en/of regenlaarzen  

• Je stoerste piraten outfit 

Allerlei  

• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken) 

• Drinkbus 

• Schrijfgerief 

• Identiteitskaart/Kids id (af te geven aan de leiding bij 

vertrek)  

• Maandverband en/of tampons 

• Enkele plastiek zakken 

• Linnen zak voor vuile kledij 

• Zonnecrème en zonnepet  

• Briefpapier, enveloppen en adressen 

• 2 à 3 mondmaskers (in een plastic zakje)   

• Kleingeld voor foto’s en postzegels 

 



 

  

Wat met medicatie?  

We dienen enkel medicatie toe als het op doktersattest is. Als er geen 

doktersattest is, mogen wij de medicatie niet toedienen. De 

medicatie moet meegegeven worden in de originele verpakking, 

omdat wij anders niet weten wat wij een kind toedienen. 

Medische fiches 

 De medische fiche zal dit jaar zowel op papier als digitaal ingevuld 

moeten worden. Bij de digitale versie moet deze doorgemaild 

worden naar onze veebee (leenvandessel@yahoo.com). De 

papieren versie druk je af en bezorg je gehandtekend en met 2 

kleefbriefjes van het ziekenfonds ook aan de leiding.  

mailto:leenvandessel@yahoo.com


 

  

Pinkels 

Liefste pinkels 

Wij zijn enorm blij dat jullie mee gaan op ons fantastische bubbel-

piratenkamp! 

We hebben er al enorm veel zin in om jullie helemaal om te 

toveren tot levensechte piraten en om ons 7 dagen lang te 

amuseren, zot te doen en te ravotten met jullie!  

We hebben vele leuke dingen gepland, maar hiervoor zullen jullie 

wel enkele dingen nodig hebben. Nog extra mee te nemen:  

- Een toeristen outfit  

- Een boerinnen outfit 

We vertrekken op maandag 13 juli richting onze kampplaats met 

de trein. Hiervoor vinden jullie het exacte uur bij de algemene 

informatie.  

Wij kijken er alvast naar uit, tot snel! 

xxx  

Floor, Flore en Iris 

 



 

  

Speelclub  
Ahoy piraten van de speelclub!  

Eindelijk is het zo ver: we kunnen elkaar terugzien na al deze chiroloze 

zondagen. En nog beter: dit op ons bangelijke kamp. We kijken er 

enorm naar uit om met zoveel op kamp te kunnen en hebben ons dan 

ook al vanalles voorbereid.  

Om het hele kampgebeuren nog leuker te maken, hebben we een extra 

verzoekje voor jullie: buiten jullie outfit die mag weggegooid worden, 

zouden jullie ook een Harry-Potter-outfit moeten meebrengen. En wat 

zijn Pako-Piraten zonder piratenoutfit? Dat zou gek zijn hé. Neem deze 

dus ook zeker mee. 

Verder vinden we het natuurlijk ook jammer dat het kamp wat is 

ingekort, maar we zijn toch al ontzettend blij dat we een week kunnen 

gaan. Het zal zeker anders zijn, maar daarom zal het niet minder leuk 

zijn. We vragen nog wel even rekening te houden met bijkomende 

maatregelen zoals een mondmasker etc.  

Op maandag 13 juli komen we om 9u30 samen op de afgesproken 

plaats, zorg dus dat je zeker op tijd bent en dat je voldoende drinken 

en een picknick bij hebt voor onze tocht. Maar let op: we hebben bij 

aankomst nog wel wat afstand af te leggen, dus zorg voor zo weinig 

mogelijk gewicht op de rug. 

Tot dan liefste schatten!  

XXX Jullie leiding 

 



 

  

Kwiks  

Is je vader een piraat? Want jij bent toch wel een schat! Een schatje dat 

mee gaat op kamp, JOEPIE! Neem zeker je stoerste piratenoutfit en je 

mooiste galaoutfit mee, deze komen zeker van pas      ! Hopelijk hebben 

jullie er even veel zin in als wij! Tot op ons bangelijk kamp! XXX 

 

 



 

  

Tippers 
Liefste Tippertjes 

Wat zijn wij blij dat we dit jaar toch mogen afsluiten met een 

fantastisch chirokamp. We hebben ons elke zondag heel hard 

geamuseerd en kijken er dus erg naar uit om 7 dagen met 

jullie weg te zijn. We vertrekken 13 juli om 9 uur aan de Chiro 

met het fietske naar het mooie Mol! Dus smeer jullie benen al 

maar in! Letterlijk en figuurlijk, want wij hopen op een zonnig 

kamp. Neem ook zeker een gevulde drinkbus en een 

lunchpakket mee. Normaal zouden we op een super leuk 

tipperweekend gaan en hadden we ons helemaal kunnen 

inleven in de wereld van Harry Potter. Dit is spijtig genoeg niet 

door kunnen gaan, maar niet getreurd! Op kamp gaan we toch 

ontdekken hoe het leven als tovenaar of heks eruitziet, dus 

neem zeker jullie Harry Potter-outfit mee! Wij zien het alvast 

helemaal zitten, hopelijk jullie ook! 

Lieve groetjes 

Ella, Lieze en Margot xxx 

De belangrijkste puntjes: 

- Vertrek op 13 juli om 9 uur aan het chiroheem 
- Rugzak met gevulde drinkbus, lunchpakket en zonnecrème 
- Harry Potter-outfit in je valies 



 

  

Tiptiens 

HEY HIER ZIJN WE WEER!!! 

Één, twee: Enthousiasme en vriendschap 

Drie, vier: Eten en amuseren 

Vijf, zes: Altijd volbracht 

Zeven, acht: Topkamp wordt verwacht 

Hey girlssss, 

Wij zijn natuurlijk kei blij dat we dan toch met jullie op kamp 

mogen! We gaan nog niet te veel verklappen wat we gaan doen 

maar wat jullie wel sowieso moeten weten is dat jullie 12 juli om 

17u op de chiro verwacht worden met jullie fiets en een klein 

tussendoortje en wat drinken, meer is ni nodig       Zie wel dat je 

al goed gegeten hebt voor we vertrekken want avondeten gaan 

we niet meer doen dan! Ohja, steek zeker ook nog een 

legeroutfit in je valies…       

Veel liefs, 

Lot en Birthe <3  

PS: ER HANGEN AVONTUREN IN DE LUCHT! 

Inspo: https://www.youtube.com/watch?v=z1FbfWJ_nj0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1FbfWJ_nj0


 

  

Aspi-tiens  
Ahoy maatjes!! 

Yes we gaan op kamp!! We moeten ons wel aan verschillende 

regels houden, daarom dat we pas 12 juli vertrekken. Zadel 

dus allemaal maar jullie stalen ros al op want om 9 uur worden 

jullie verwacht @ChiroPako. Wij overnachten al op de 

kampplaats dus al je bagage is er al. Het enige wat je voor die 

dag nodig hebt: is een gevulde drinkbus, identiteitskaart en je 

goed humeur.  

Stop zeker ook je mooiste foorwijf outfit in je koffer en een 

oude knuffel die kapot mag. Plus vergeet zeker ook geen 

campingstoel.  

Wij hebben er alvast heel veel zijn in!  

Tot snel  

Dikke kussen  

Haike en Liese XXX 

 



 

Zo dat was dan alles wat jullie moesten 
weten! 

Wij hebben er nog altijd heel veel zin in. 
We zijn dan ook al volop bezig met de 
uitwerking maar daar gaan we nog 

niets over verklappen.       

Moesten er nog vragen zijn mag je deze 
altijd stellen aan de leiding. 

Tot snel allemaal !! 

Groetjes  

De Leiding XXX 


