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INTRO 
 

 

Ben je klaar om alweer een schitterende tijd te beleven in de Chiro? Om dagenlang stevig te ravotten 

met je beste maatjes? Om te bulderen van het lachen bij de meest waanzinnige spelletjes? Om 

samen met je afdeling er gewoonweg volledig voor te gaan? Begin dan alvast maar weg te dromen 

want de meest geweldige dagen van het jaar komen er weer aan: het KAMP!!! 
 

De leiding is al vollenbak bezig met het treffen van de voorbereidingen, en natuurlijk komt alles in 

orde voor opnieuw een onvergetelijk kamp! Lees als ouder dit boekje dus zeker een keer door om 

volledig op de hoogte te zijn! 
 

Beste leden: Wees gewaarschuwd voor alweer een hilarisch toneel, voor een kamplied waarvan je in 

zwijm valt en voor ’s werelds beste kamp-eten waar de leiding nu al het water van in de mond krijgt! 

Voor dat laatste staan de kookouders ook dit jaar weer paraat om dat lekkers op tafel te toveren. 

Ook de dienstleiding is opnieuw helemaal ’on fire’ om alle technische zaken op orde te krijgen! 

Blader verder in dit boekje en kom echt ALLES te weten over het kamp! 

 
 

INHOUD 
 

1. Praktische afspraken 

2. Post 

3. Wat neem ik mee op kamp? 

 
4. Kookploeg & dienstleiding 

5. Voor de fietsers 

6. Afdelingsprogramma’s 
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1. PRAKTISCHE AFSPRAKEN  
 
 
 

START KAMP 
Dit jaar gaan de pinkels, sloebers, speelclub, kwiks en rakkers met de bus naar de kampplaats. We 

starten het kamp met de mis in de kerk van Putte.  
 

• Pinkels + sloebers: 3 augustus, 9u30 

• Speelclubjongens + speelclubmeisjes: 1 augustus, 9u aan de kerk in Putte 

• Rakkers + kwiks: 1 augustus, 9u aan de kerk van Putte 
 

BELANGRIJK! Het middagmaal kan op dag 1 nog niet doorgaan in de refter. Daarom vragen we aan 

iedereen die op 1 augustus aankomt om zeker een lunchpakket met drinken mee te nemen. Een 4- 

uurtje is niet nodig. 
 

De oudere groepen gaan zoals gewoonlijk met de fiets naar de kampplaats.  
 

• Tippers + toppers: 1 augustus, 9u aan de kerk in Putte 

• Tiptiens + kerels: 31 juli, 9u verzamelen aan de meisjeschiro 

• Aspi jongens en meisjes: 30 juli, 9u aan de meisjeschiro. 
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EINDE KAMP 
 

Op donderdag 11 augustus zit het er alweer op voor iedereen! De ouders kunnen zich alvast schrap 

zetten    om overrompeld te worden met alle kampverhalen en avonturen. Alle leden mogen om 11u 

opgehaald worden. Ook zal er een gezamelijk afsluitmoment georganiseerd worden. 
 

Voor de oudste groepen: Denk er ook aan dat je fiets terug thuis moet geraken! 
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BAGAGE 
Alle groepen moeten hun bagage mee afgeven voor in de container!  Ook moeten de medische fiches 
van elke groep op dit afgiftemoment worden gebracht. 

 

Afspraak voor hen dus op 28 juli op de jongenschiro. Tussen 19u en 20u zijn jullie welkom om de 

bagage te brengen. 
 

Wel vragen we nog steeds om een lintje aan de bagage te hangen in de betreffende afdelingskleur. 

Zet ook zeker de naam op de bagage (eventueel een kaartje)! 
 

Pinkels & Sloebers PAARS 

Speelclub meisjes & jongens GEEL 

Kwiks & Rakkers GROEN 

Tippers & Toppers ROOD 

Tiptiens & Kerels BLAUW 

Aspiranten ORANJE 
 

MEDISCHE FICHE, MEDICATIE EN IDENTITEITSKAART 
 

Medische fiche deadline 28 juli: 

Op onze website kan u een lege fiche vinden. Dit dient u zelf af te printen. Vervolgens zo goed en 

volledig mogelijk invullen en ondertekenen. Dit neemt u mee bij het droppen van de bagage. 

OF 

U kunt er ook voor kiezen om de medische fiche in te vullen via deze QR-code! Hiervoor is de 

deadline 26 juli.  

 
 

Identiteitskaart/kids-ID/ISI+-kaart: 

Af te geven in een enveloppe aan de desbetreffende leiding, samen met twee kleefbriefjes van het 

ziekenfonds. Voor de pinkels,sloebers, speelclub en rakwi gebeurt dit bij het vertrek naar de kampplaats. De 

mensen die met       de fiets gaan, geven de pas en kleefbriefjes af bij vertrek in Putte. 
 

Medicatie: 

Voor de jongste groepen (sloebers, pinkels, speelclub, rakkers en kwiks) dient u dit bij vertrek in een 

afsluitbaar plastiek zakje af te geven aan de leiding. Zorg er zeker voor dat de naam op het zakje staat 

én op de medicatie zelf. De oudste groepen (toppers, tippers, kerels, tiptiens en  aspiranten) nemen dit 

zelf mee op de fiets en geven dit af op de kampplaats aan hun leiding.
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NOODNUMMER 
Tijdens het kamp zijn zowel de leiding als de leden constant in de weer met de geplande (en mega- 

fantastische-super-grave) activiteiten. Hierdoor kunnen telefoons van het thuisfront niet toegelaten 

worden. 
 

In geval van uiterste nood kan contact opgenomen worden met kookouder Sandy op het nummer 

0485/96.13.93. Dit nummer mag enkel gebruikt worden voor dringende zaken TIJDENS het kamp. Als 

je met vragen zit voor het kamp begint, kan je gewoon contact opnemen met de leiding. 

 

 

 
 

PRIJSLIJST 
 
De prijs van het kamp bedraagt: 

• 1ste kind: 130 EUR 

• 2de kind: 120 EUR 

• 3de kind: 110 EUR 

• 4de kind: 100 EUR 
Voor sloebers en pinkels mag er 15 EUR afgetrokken worden! 
 
Graag vragen we om voor 29 mei 2022 te storten op het rekeningnummer BE65 9731 3182 9296 met de 
mededeling: kamp 2022 – na(a)m(en) van kind(eren) – afdeling(en). Indien je vegetariër bent, mag dit 
ook vermeld worden in de mededeling.  
 
Indien er door onvoorziene omstandigheden toch niet mee op kamp gegaan kan worden, vragen wij om 
dit te laten weten voor 25 juli. Als er na deze datum nog geannuleerd wordt, vragen wij een bijdrage van 
25 EUR om de reeds gemaakte kosten te vergoeden. 
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2. POST  
 
 

SPECIAAL BERICHT VOOR DE KAMPGANGERS! 
Een kaartje naar het thuisfront sturen kan zeker. Neem zelf enveloppen met postzegel mee of koop 

een prachtig Chiro-kaartje met postzegel voor 2 euro. Een kaartje zonder postzegel kost 1 euro. 

Postzegels worden echter niet apart verkocht door de Chiro, denk er dus zeker aan om zelf postzegels 

mee te nemen. 
 

Tip voor de jongste leden: Schrijf op voorhand al het adres op reeds gefrankeerde enveloppen. En 

vergeet vast en zeker niet de echte namen te vermelden om verwarring te vermijden (Is Rosa Janssens 

eigenlijk mijn oma of mijn meter?). 

 
 

SPECIAAL BERICHT VOOR DE THUISBLIJVERS 
Houd je zeker niet in om brieven, kaartjes, foto’s etc. terug te sturen. Niets is zo amusant en plezant 

als post te krijgen op kamp! De postbodes van Horebeke zijn ongetwijfeld hun beentjes al stevig aan 

het insmeren, dus niets houdt je nog tegen om te sturen! Onderaan vind je alvast het adres! 
 

Onder ‘post’ verstaan wij brieven. Gelieve geen pakketten op te sturen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiro Putte-grens 

Naam v/h kind - afdeling 

Buikberg 1 

9667 Horebeke 
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3. WAT NEEM IK MEE OP KAMP? 
 

Zorg ervoor dat op alle voorwerpen & kledingstukken een duidelijk etiket hangt met de volledige naam 

op. Zo kunnen verloren voorwerpen snel weer gevonden worden! Aan de ouders van de jongste 

groepen (pinkels, sloeber, speelclub) wordt gevraagd om kleding per dag te verpakken in een plastiek 

zakje (+ een reserve kledingzakje). Dit maakt het voor de leiding een heel pak handiger om kinderen te 

helpen bij het omkleden! Probeer ook samen met de kinderen de koffer in te laden, zo kunnen zij zelf 

alles sneller terugvinden. Voor kinderen die ‘s nachts al eens een ‘ongelukje’ kunnen hebben, is het 

aangeraden om een extra slaapzak mee te geven. 

 
Om te kunnen vertrekken: 

 

• Rugzakje (wordt ook op tocht gebruikt) 

• Brooddoos & drinkbus (wordt ook op 
tocht gebruikt) 

• Uniform 

• Fluo hesje 
 

Om fris en proper te zijn: 
 

• 8 washandjes (tip: wegwerp!) 

• 2 grote handdoeken 

• 3 kleine handdoeken 

• Badsloefkes 

• Douchegel & shampoo (conditioner) 
• Kam/borstel 

• Tandenborstel, tandpasta & beker 

• Haarrekkers & speldjes 

• Zakdoeken 

• Zonnecrème 
• Maandverband (meisjes) 

Om vanalles te kunnen doen: 

• Oordopjes (voor kinderen die gevoelig zijn aan 
lawaai ‘s nachts) 
• Gamel, bestek, bord & vuur (enkel voor 
tiptiens, kerels en aspiranten) 

• 10 wasspelden mét naam erop 

• Schrijfgerief 

• Boeken/ strips voor de platte rust 

• 4 keukenhanddoeken 

• Geld voor kaartjes 

• Zwemgerief (extra handdoek) & badmuts 
(voor jongens een aanpassende zwembroek, 
géén zwemshort) 
• Een ruimtekostuum! 

Om goed te kunnen ravotten: 
 

• 5 à 10 shorts (geen ¾ of lange broeken) 

• 10 T-shirts 

• 10 onderbroeken 

• 12 paar kousen 

• BH’s (meisjes) 

• Pet of hoedje tegen de zon 
• 2 dikke truien 

• Laarzen, jas & regenjas 

• Sandalen 

• 2 paar sportschoenen 
• Stevige schoenen voor op tocht 
(vergeet deze thuis niet in te lopen!) 

• Pampers (bedplassers) 

• Linnenzak voor vuile was 

Om goed te slapen: 

• Luchtmatras of slaapmat (Intex mag, maar 
wordt afgeraden, GEEN DUBBELE MATRAS!!) 

• Slaapzak (1 extra voor bedplassers) 

• Hoofdkussen 

• Knuffel 

• Zaklamp 
• 2 (dikke) pyjama’s of slaapkleedjes 

• Muggenmelk of muggenarmbandje 

 

Om thuis te laten (NIET meenemen dus): 
 

• Snoep (de leiding pakt dit af) 

• Computerspelen (Tablet, Nintendo, etc.) 

• GSM, fototoestel 

• Juwelen 

• Slecht humeur 
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Om herkenbaar te zijn: ONS UNIFORM 
 

Het Chiro-uniform is uitermate geschikt om mee te spelen en te ravotten, en bovendien kunnen andere 

mensen zien dat we van de Chiro zijn! Het zorgt ook voor een fijn groepsgevoel: er zijn geen verschillen, 

iedereen is hetzelfde! Van de kleinsten verwachten we dat zij minstens een trui en T-shirt hebben 

(broek of rok mag altijd). Vanaf speelclub verwachten we iedereen in uniform! 

 
 

• Chirotrui en T-shirt: kan elke zondag 

aangekocht worden op de Chiro en kost 

25 en 15 euro. 

• Chirobroek of –rok: kan aangekocht 

worden in de Banier (Kipdorp 30, 

Antwerpen) en kost 28 à 33 euro. 

• Chirotopje: (enkel als je op warme 

dagen geen T-shirt wil dragen, maar is 

niet verplicht) Koop je in de Banier voor 

15 euro. 
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4. KOOK- & DIENSTPLOEG 
 

Geen kamp zonder eten, dus ook geen kamp zonder kook- en dienstploeg! Joke & Bert, Arvid & 

Annemie, Matthias & Kara, Sandy & Steven en Nick  zetten dit jaar met plezier hun koksmuts op. 
 

Deze ploeg zorgt voor heerlijke puree, delicieuze groentjes en verrukkelijke desserts. Een klein 

voorsmaakje: puddingpap, wortelpuree, spaghetti, frietjes, messinaroom, ... 
 

Naast deze ploeg hebben we nog een kleine brigade mee: Jul, Cis, Arnt, Torge, Paulien, Juliette en Wies 

zijn opnieuw als extra hulp mee. Zij zorgen voor een lach op het gezicht en veroveren met gemak het 

hart van leden en leiding. 

 
 

EERSTE HULP (BIJ KLEINE) ONGEVALLEN 
Voor de bulten, schrammen en andere pijntjes kunnen we dit jaar terecht bij Matthias & Kara.          

           Als geen ander kunnen zij werken met windels en wonderzalfjes. 
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5. VOOR DE FIETSERS 
 

Is mijne velo wel oké? Controleer zeker het onderstaande lijstje! Zo kunnen we hopelijk zonder platte 

banden, kapotte kettingen en gebroken spaken op de kampplaats geraken! 

 
 

WETTELIJK VERPLICHT 
• Rem op het voor-en achterwiel 

• Gele/oranje reflectoren op de pedalen 

• Wit licht en witte reflector vooraan 

• Rood licht en rode reflector achteraan 

• Reflectoren in voorwiel en achterwiel of reflecterende witte strook op de banden 

• Bel (hoorbaar op 20 meter) 

 

VOOR JE VERTREKT… 
• Controleer de fiets op loszittende of losgeraakte onderdelen: wielen, spaken (!), zadels, sturen, 

lichten,... 

• Kijk of de remmen goed werken, of de remblokjes al aan vervanging toe zijn, of de remmen 

moeten worden bijgesteld en of de remkabels moeten worden geolied. 

• Smeer de ketting en controleer de kettingspanning. Een te slappe ketting kan er af lopen. 

• Bekijk de banden nauwkeurig. Een band met afgesleten profiel of veel barsten kan je in 

verband met slipgevaar het beste vervangen. 

• Controleer de spanning van de banden. Te slappe banden slijten sneller en rijden zwaarder. 

• Hoe harder de banden, hoe minder inspanning en hoe minder kans op lekke banden (juiste 

spanning: de band nog ca 0,5 cm kunnen induwen). 

• Check de wielen op slagen. Door een slag in het wiel trapt het zwaarder en kunnen de spaken 

plotseling breken, waardoor het wiel kan blokkeren. 

• Kijk de verlichting na. 

• Controleer de bewegende delen (trapas- en wiellagers) op kraken, haperen en speling. 

• Controleer frame, stuur voorvork en pedaalstanden op scheurvorming, verbuigingen en roest. 

 

IK GA FIETSEN EN NEEM MEE… 
• Plakgerief + sleutels om je band te vervangen 

• Extra binnenband (onderweg vervangen is sneller dan fit zoeken, plakken,...) 

• Pomp 

• Fietszakken 

• Voldoende drinken 

• Gezond verstand 

• Fluo hesje (aandoen bij het vertrek) 

• Identiteitskaart 
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6. AFDELINGSPROGRAMMA’S 
 

Blader snel door naar jouw afdeling! 
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Aspi jongens: geen extra meeneemlijstje!  
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