
 
 

Kampkrantje 2022 
Chimay 

 
 

Beste ouders en leden, 

Het is weer zover! Een nieuw avontuur! Na een spetterend Chiro-jaar gaan we 

eindelijk terug op ons langverwacht tiendaagse kamp! We vertrekken op 

WOENSDAG 20 juli en keren terug op ZATERDAG 30 juli. Dit jaar gaan we naar 

Chimay in Henegouwen.  

Zoals elk jaar gebeurt alles weer in tenten! Dus we eten, slapen in tenten en 

de activiteiten gebeuren natuurlijk puur in de natuur! Er is maar één 

boodschap: allen komen!  

Alles wat je moet weten staat in dit boekje, lees dus verder en dan ben je 

helemaal voorbereid op een keitof kamp!  
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1. INSCHRIJVING  
De inschrijving vereist een medische fiche en een ingevuld inschrijvingsstrookje (deadline 12 

juli). De leiding van elk lid zal de ouders/voogd contacteren om dit kampboekje te overlopen. 

Een inschrijving is pas afgerond wanneer het kampgeld is overgeschreven..  

 
 

2. VERTREK EN TERUGKEER  
Vertrek : Woensdag 20 juli  
We gaan naar de kampplaats met de bus en spreken af aan de lokalen om 13u30.  

Iedereen komt in Chiro-uniform of in beige short/rok en rode t-shirt! Dit is belangrijk zodat 

we goed kunnen zien wie van onze groep is en dan is het makkelijker om iedereen bij elkaar 

te kunnen houden.  

 
Wat neem je mee :  

o Rugzakje 

o Tussendoortje 

o Drinkbus 

o Regenjas  

 
Terugkeer : Donderdag 30 juli  
We komen terug aan op de speelplaats rond 16u, Dapperenstraat 20 in Koekelberg. De 

camion komt iets vroeger aan, hulp bij het uitladen van de camion is altijd welkom! Na het 

wassen van de handen en mits het dragen van een masker! Na aankomst zullen er nog enkele 

administratieve en andere dingen gedaan moeten worden (ID-kaart, verloren voorwerpen, 

kampaandenkens,....) dus gelieve niet meteen te vertrekken!  

Ouders zijn verplicht de coronamaatregelen van dat moment te volgen! 

 

 

3. CONTACT  
Als je graag een briefje zou willen sturen naar uw kind (en wij raden dit sterk aan!) kan u dit 

doen naar het volgende adres. Vermeld zeker de naam en groep van uw kind:  

 

 

 

 

 

Verder vragen we u om niet langs te komen op het kampterrein, dit zou voor de andere 

kindjes misschien voor heimwee kunnen zorgen en dit verstoort de activiteiten. Mocht er iets 

gebeuren waarvan u op de hoogte moet zijn, zullen we contact met u opnemen. Maar 

normaal gezien geldt de regel: géén nieuws is goed nieuws!  

Chiro Sint-Anneke 

(naam+groep) 

Rue Bouverie 23 

6464 Bourlers 
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Iedereen kan in de facebookgroep ook het kamp, via foto’s, volgen.  

Mochten er toch dringende zaken zijn, kunt u onze volwassen begeleiders contacteren:  

• Christophe Asselman: 0473 37 93 01 

• Elena Llamas Bravo: 0474 08 20 81 

• Laure Vander Donckt: 0475 66 92 65 

 

 

4. INSCHRIJVINGSGELD EN ZAKGELD  

Inschrijvingsgeld 

• Voor het kamp: 1ste kind: 130€ , 2de kind: 115€ , 3de kind: 100€.  

• Niet-leden en diegene die nog niet betaalden voor het jaar betalen 15€ extra (i.e., 

bovenop het inschrijvingsgeld voor het kamp) voor de verzekering.  

• Betalen voor het kamp gebeurt via overschrijving, zo kunnen wij alles goed 

bijhouden:  

Rekeningnummer: BE24 7341 9805 7538. Met als mededeling: 

Kamp 2022 naam + voornaam kind 

  

Sinds vorig jaar krijgen wij geen steun meer van het solidariteitsfonds en om dit te 

compenseren is er ook een solidair tarief. Dit wilt zeggen dat u, binnen uw eigen 

mogelijkheden, een vrije bijdrage meer betaalt bij de inschrijving van uw kind. Zo kunnen we 

families die het moeilijk hebben, financieel ondersteunen. Hier is geen enkele verplichting 

toe, maar kan een groot verschil maken!  

De kosten van het kamp kunnen terugbetaald worden voor kinderen onder 12 jaar. Meer info 

over de fiscale aftrekbaarheid van het kamp is te vinden op onze site 

(https://chirostanneke.be/kamp-0 ). Bij verdere onduidelijkheden kan je het natuurlijk aan de 

leiding vragen. Indien u via uw werk een deel kan terugtrekken en hiervoor de Chirostempel 

nodig heeft, mag u deze documenten bij inschrijving, bij vertrek of bij terugkomst laten 

invullen en afstempelen.  

 

Zakgeld 

De leden mogen net als ieder jaar ook zakgeld meenemen:  

De -12 geeft zijn zakgeld af aan hun leiding in een omslag (met naam) bij vertrek.  

▪ Tintels: €10 

▪ Speelclub: €15 

▪ Rakwi: €15 

▪ Tito: €15 

▪ Keti: €20 

 

https://chirostanneke.be/kamp-0
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5. BAGAGE  

We vragen net als de voorbije jaren weer om de bagage vroeger af te komen zetten aan onze 

Chirolokalen in de Dapperstraat 20 te Koekelberg. Dit zodat de bagage mee kan met de 

camion aangezien de bagage onhandig zou zijn op de trein. U kunt de bagage afleveren op: 

• Vrijdag 15 juli van 18u tot 20u 

• Zaterdag 16 juli van 14u tot 16u.  

 

Er zal leiding aanwezig zijn om de bagage in ontvangst te nemen zodat deze ongedeerd op de 

kampplaats terecht komt.  

Op dat moment heeft u ook de gelegenheid om een Chiro-uniform en/of onze eigen trui (€25) 

aan te schaffen!  

 

 

6. MEDISCH  

Medische Fiche 

Gelieve vóór het kamp zeker de medische fiche volledig ingevuld af te geven aan de leiding. 

Op deze manier kunnen we een zo veilig mogelijk kamp tegemoet gaan!  

Gelieve alle ziektes, aandoeningen, eetgewoonten1 of allergieën1 op de medische fiche te 

noteren.  

 

Griep & COVID 
Bovendien zijn er nog steeds maatregelen wat betreft griep en COVID. Wij moeten absoluut 

op de hoogte zijn wanneer iemand in de onmiddellijke omgeving van uw kind, of uw kind zelf, 

griepsymptomen vertoont/een COVID besmetting heeft: 

• Als uw kind ziek is mag hij/zij niet mee vertrekken. Pas na 3 symptoomvrije dagen 

mag hij/zij later zelf naar het kamp komen.  

• Bij een onmiddellijk contact met COVID, maar geen symptomen, wordt een COVID-

test gevraagd. 

Dit is heel belangrijk aangezien we het hele kamp moeten stopzetten als er een besmet kind 

meegaat. We rekenen daarbij op uw eerlijkheid.  

Achteraan zit ook nog eens alle uitleg en maatregelen die wij zullen volgen op kamp en die 

ook u en uw kind zullen moeten volgen om met iedereen gezond en wel op kamp te kunnen 

vertrekken. 

Specifieke Medicatie 

 
1 Belangrijk voor de keukenploeg om rekening mee te houden bij het bereiden van de maaltijden.  
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Indien er medicijnen moeten toegediend worden aan uw kind, geeft u deze bij vertrek af aan 

Emeline. Hierbij graag ook aangeven hoeveel, hoe vaak en tot wanneer deze medicatie moet 

worden ingenomen.  

Kids-ID 

Gelieve bij vertrek de Kids-ID af te geven aan Emeline.  

 

Bedwateren en Luizen 

Indien uw kind last heeft van bedwateren laat dit dan tijdens de kampinschrijving of bij 

vertrek zeker weten aan de leiding, zodat zij hierop voorbereid zijn en geef dan zeker ook 

voldoende extra pyjama’s en onderbroeken mee.  

Het gebeurt wel vaker dat we op kamp last hebben van luizen. Wij vragen u daarom ook om 

voor het vertrek uw eigen kind zelf na te kijken op deze kriebelbeestjes, en indien nodig te 

behandelen met een luizenshampoo. Gelieve dan ook aan Emeline te laten weten mocht uw 

kind net luizen gehad hebben of er nog steeds heeft. Dan kan de leiding dit zonder veel ophef 

opvolgen en eventueel verder behandelen (dan liefst met een eigen luizenkammetje). Voor 

kinderen met lang haar vragen we dan ook om voldoende haarrekkers mee te geven zodat 

het haar te allen tijde kan worden vastgemaakt. Ook is het handig als op de 

haarborstels/kammen de naam van uw kind staat zodat er zo min mogelijk uitwisseling van 

borstels is. We vragen dit alles zodat we een uitbraak kunnen vermijden.  

 

 

7. IN DE VALIES!  

Er wordt verwacht dat de leden in uniform (i.e. beige short/rok, rode T-shirt, groene 

trui/Chiro trui) komen op de dag van vertrek. We vinden dit belangrijk omwille van de 

herkenbaarheid wanneer we op verplaatsing gaan. Wie dit nog niet heeft kan hiervoor in de 

Banier terecht (online of overal in Vlaanderen, maar niet in Brussel). Wij verkopen ook zelf 

(tweedehands) Chirokledij alsook onze eigen Chirotrui aan €25. Deze kan u bv. bij het 

afleveren van de bagage (zie hoger) nog aankopen.  

 

Slapen  

 Warme slaapzak + evt. een extra dekentje  

 Veldbed of slaapmatje  

 Kussen  

 Pyjama  

 Teddybeer  

 Zaklamp  
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Kledij (die vuil mag worden!)  

 Uniform !  

 Ondergoed (meer dan het aantal dagen kamp is geen overbodige luxe!)  

 Voldoende kousen (lange kousen voor in laarzen)  

 T-shirts  

 (Warme) truien  

 Shorts/rokjes  

 Lange broek/warme broek  

 Reservekledij  

 Fuifkledij (Thema Harry Potter; zie p.7) 

 Regenjas  

 Zwemkledij (+ badmuts/zwembril) → voor de jongens: liefst geen losse 

zwemshort  

 

!! Denk eraan dat het ’s avond snel afkoelt, voorzie dus voldoende warme kledij !! 

 

Schoeisel  

 Goede stapschoenen  

 Regenlaarzen  

 Watersandalen of schoenen die nat mogen worden  

 Extra paar (sport)schoenen  

Wassen  

 Washandjes  

 Handdoeken  

 Tandenborstel + tandpasta  

 Biologisch afbreekbare (!) zeep/shampoo  

 Anti-muggen spray  

 Een eigen borstel/kam en eigen haarrekkers  

Andere  

 Rugzak 

 Drinkbus (!! Duidelijk voorzien van naam !!) 

 Brooddoos 

 Zonnecrème (!! Iedereen !!) 

 Hoofddeksel 

 Linnenzak voor vuile was 

 Papieren zakdoeken 

 Evt. briefpapier, enveloppen mét (thuis)adressen (postzegels kan je op kamp van 

ons kopen) 

 Evt. strips, boek… 

 … 



 
 

7 
 

Wij vragen om heel goed na te kijken of alles voorzien is van naam, én om op te letten dat er 

geen spullen bij zitten in de valies van broers of zussen, zodat er niet moet worden gedeeld 

en overgebracht moet worden tussen verschillende slaaptenten. 

 

Speciaal  

 De Fuif is dit jaar in het thema HARRY POTTER! Breng zeker iets mee! Maaaarrrr, 

je moet hier zeker niets speciaals voor kopen, gebruik je creativiteit! ;) 

 Voor speciale benodigdheden moet u zeker naar de krantjes van de specifieke 

groep van uw zoon/dochter kijken. De leiding heeft hierin eventuele extra of 

speciale benodigdheden opgesomd.  

NIET!  

 Waardevolle items (PSP, Game boy, fototoestellen, juwelen, ...) laat je thuis! 

 IPod mag, op eigen risico. Er is vrije radio tijdens de middagrust waarbij muziek 

afgespeeld wordt. Gelieve deze dan aan leiding af te geven zodat kans op verloren 

gaan daalt.  

 Gsm voor +12: het is sterk aangeraden om deze ook thuis te laten!! Indien er toch 

gsm’s mee zijn, is dit op eigen risico, worden ze niet door ons opgeladen, en 

worden ze enkel gebruikt op gepaste momenten zoals aangegeven door hun 

leiding.  

 Snoep of frisdrank → Worden meteen geconfisqueerd door de leiding! Er wordt 

voldoende lekker eten voorgeschoteld door onze super keukenploeg, dus extra 

snoep is niet nodig.  

 

 

Ieder jaar keren wij met massa’s verloren voorwerpen terug van het kamp. Wij raden u dus 

ten zeerste aan om al de kleren en andere spullen (zoals handdoek, toiletzak, ...) van uw kind 

van een naam te voorzien. Zeker voor de jongsten is dit erg nuttig aangezien het niet altijd 

gemakkelijk is eigen kleren te herkennen (zeker als ze al vuil zijn!).  

Wij kijken er al naar uit om samen een spetterend kamp te beleven! De vuile 
kleren, de trektocht, foto's, de zotte verhalen en de mooie kampaandenkens 
zal u achteraf zeker en vast te horen/te zien krijgen!  

Vele groetjes en tot op kamp,  
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De leiding (Charlotte, Liene, Amadou, Lena, Jacoba, Lili, Rogier, Thomas, 
Emeline, Ellen, Jeanne, Asma, en Juliette)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamp van de supertintels!
Hallo allemaal!
Zijn jullie klaar voor een supermegaleuke10daagse?!

We hebben vanalles voor jullie in petto dit kamp, zoals hele lange
wandeltochten op zoek naar de schat, ons vuil maken, kampen bouwen
en oceanen overzwemmen. Vergeet jullie zwembandjes niet!

We gaan ook leren toveren dit kamp, neem je leukste tovenaarskleren
maar mee ;)

Zet zeker in al jullie kleren jullie naam of initialen! Anders wordt
het een ware zoektocht naar kleren. Neem zeker genoeg sokken en
ondergoed mee, want hier hebben we nooit genoeg van!(minstens 15
paar) Neem ook 1 set kleren mee die heel vuil mogen worden! En 1
witte t-shirt die na het kamp niet meer wit zal zijn…
Ook jullie allercoolste pyjama mag niet ontbreken en een knuffel
voor het slapengaan. Ook zonnecrème, tekenspray, after sun en
muggenspray zijn essentieel! En een zonnehoedje en wandelschoenen!
Vergeet ook geen zaklamp, regenlaarzen, drinkbus en 10 euro zakgeld.

Als jullie een kaartje willen sturen naar huis brengen jullie best
enveloppes, adressen en postzegels mee!

Groetjes van jullie leiding en tot dan!
Xx Amadou, Liene en Charlotte xx



SPEELCLUBBBBBBBBBBBBBB 

Dag speelclub, 

  

Het is weer (bijna) tijd voor het kamp! Het zal ongetwijfeld opnieuw keileuk worden, maar daarvoor 

moeten we natuurlijk het juiste materiaal mee hebben. Vergeet dus zeker en vast jullie uniform niet, 

maar ook een drinkbus en brooddoos mogen niet ontbreken. Wees ook voorbereid op elke mogelijke 

weersomstandigheid en neem zonnecrème (best factor 50), een pet (en eventueel zelfs zonnebril) 

mee voor mooi weer en een regenjas voor slecht weer. 

  

Er zijn een aantal zaken die altijd mee moeten als je op vakantie gaat, zoals voldoende proper 

ondergoed (we zijn elf dagen weg, maar reserve kan nooit kwaad), genoeg sokken (nogmaals, reserve 

kan nooit kwaad), een pyjama, genoeg T-shirts (lange mouwen, korte mouwen, geen mouwen: het 

kan allemaal), truien, zeker genoeg lange broeken (het kan ’s ochtends en ’s avonds nogal koud zijn, 

zelfs als het overdag heel erg warm is) en een wit T-shirt dat niet effen terug naar huis moet komen. 

  

Wat schoeisel betreft zijn stapschoenen zeker nodig. Daarnaast zijn comfortabele schoenen voor op 

het terrein ook altijd handig en een paar dat goed tegen water kan, kan ook nooit kwaad. Ook een 

badpak/ zwembroek/ bikini/ … en badmuts (en eventueel een zwembrilletje) mogen mee. Voor wie 

nog niet kan zwemmen, kunnen zwembandjes van pas komen en een handdoek is ook van groot 

belang. 

  

Wat toiletgerief betreft, zijn er de gewoonlijke dingen zoals tandpasta en tandenborstel en een 

washandje. Alles van shampoo/ douchegel/ … dat meekomt, moet biologisch afbreekbaar zijn. 

Tekenspray kan ook altijd van pas komen en iedereen met lang haar moet een eigen kam en 

haarelastiekjes meenemen. Voor het slapengaan zijn een veldbedje of luchtmatras nodig, een slaapzak 

en voor wie dat wil, een kussen en/ of knuffel om mee te slapen. Ook altijd handig is een zaklamp en 

iedereen zal ook een knuffel nodig hebben voor bij de activiteiten (dus los van de knuffel om mee te 

slapen). 

  

Tot slot kunnen zij die willen, al briefpapier of kaartjes, postzegels en enveloppen meenemen om post 

te sturen. Die kunnen gekocht worden tijdens het kamp, maar mogen vanzelfsprekend ook zelf 

meegenomen worden. Het zakgeld is vijftien euro en om echt te eindigen, benadrukken we nog dat 

overal best de naam in staat, dat alles dat meegaat, vuil terug moet mogen komen en dat jullie 

allemaal je goed humeur mee moeten nemen. 

  

Tot op kamp! 

Jacoba, Lili en Lena 

  

PS vergeet niet een outfit mee te nemen in het thema van de fuif: Harry Potter 
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FELLE TITO PING PING 

 

 
EINDELEUUUUUK GAAN WE OP KAMP!! ZINNN INNNNN!! 

De belangrijkste shizzles om mee te nemen, zijn te vinden in de algemene lijst 

(p. 5), maar vergeet zeeeekeur niet:  

 The moneyzzzz de poche  

 Een basic witte T-shirt/Topje. 

 Spullen om onze trektocht (+ potentiële verdwaling) te overleven 

o Oriëntatievermogen 

o Stapschoenen 

o Anti-zon materiaal: zonnecrème (!!), pet/hoedje/helm/ander 

hoofddeksel, zonnebril, etc. 

o Stapschoenen + eventueel blarenpleisters (uw voeten zijn u 

dankbaar) 

o Drinkbus & brooddoos (leve de niet-geplette boterham)  

o Een rugzak om een deel van het bovenstaande in te pakken 

o Een goei paar voeten om in uw stapschoenen te steken 

 Een goeie OG zaklamp kan echt nekeer handig zijn (gsm zal je niet hebben) 

 Over gsm’s gesproken, die laat je best thuis.  

Als je deze toch meeneemt is het op eigen risico, ze worden enkel 

opgeladen voor (eventuele) activiteiten, én ze mogen enkel gebruikt 

worden op gepaste momenten (dit zullen we aan het begin van het kamp 

aangeven).  

Het is puur een kwestie van volledig in de kampvibe te zijn en te genieten 

met onze Tito-groep. 

 Kleertjes voor de fuif, en ga er maar helemaal over!! 

 

 

Groetjesssss en tot snellll, 

JeanEl 

 



KETIIIIIIIIIIIIIII’s zouden Keti’s niet zijn zonder er weer een schepje bovenop te 

doen en ook 2 daagjes op voorkamp te gaan. MAAR, dit doen wij niet te voet maar 

met de fiets!!!!! 

Dit betekent dus dat jullie allemaal een fiets moeten meenemen hihihihih 

Op 17 juli verwachten we jullie om 9u aan de lokalen om eerst de camion mee in te 

laden en dan gaan we die beenspieren trainen! 

Wat neem je mee op voorkamp: 

- Rugzak (gaat in de volgauto) 

- Slaapzak (evt matje) 

- Regenjas 

- Portefeuille met: ID en €20 

- Brooddoos met lunch 

- Drinkbus en veeeel water 

- Beetje versnaperingen voor moesten we ergens verdwalen 

- Een zonnebril, pet, hoed, zak over uw hoofd tegen de zon 

- Zonnecrème 

- Fietsmateriaal: 

o Fiets (je kan je fiets al op voorhand op de lokalen afzetten als je wilt) 

o Helm 

o Fietsslot 

o Eventueel kleine rugzak voor dingen die je snel nodig hebt tijdens het 

fietsen (water, zakdoeken …) 

Voor op kamp zelf moet alles in jullie bagage die met de camion meegaat (zie lijst). 

€20 zakgeld voor op kamp zelf. Elektronica en shizzle laat je best thuis of op eigen 

risico, wij laden ze niet op of enkel voor activiteiten. 

Hihi, wij hebben er al zin in! 

SEE YOU SOOOOOON. 

JuliAs 

 

 



 
 

BELANGRIJKSTE MAATREGELEN  
Wie mag er mee op kamp?  

Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De deelnamevoorwaarden zijn:  

• Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen, je kan pas deelnemen als 

je 3 dagen symptoomvrij bent.  

• Wie besmet is met COVID - 19 kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of 

isolatieperiode.  

• Wie onder 1 dak woont met een besmet persoon, kan deelnemen mits een negatieve 

COVID-test. 

• Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of 

ouders. 

 

Wordt er iemand ziek op kamp?  

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daarvoor door de 

jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om 

tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. Je mag pas terug 

deelnemen/zelf terugkomen naar kamp als je 3 dagen symptoomvrij bent. 

 

Persoonlijke Hygiëne  

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit blijft noodzakelijk: Extra de handen 

wassen, gebruik van papieren handdoeken, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek, 

etc.  

 

 

 

 

 

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de Volwassen 

Begeleiding: 0473 37 93 01 (Christophe), 0474 08 20 81 (Elena), en 0475 66 92 

65 (Laure).  

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

van!  

Speelse Chirogroet, 

De leiding van Chiro St.-Anneke 

 


