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INLEIDING 

 
Beste ouders, 

Het kamp komt alsmaar dichterbij en het begint steeds meer te kriebelen 

om te vertrekken. Zoals vorig jaar zal de inschrijving online verlopen. Hoe 

je dit doet en enkele andere belangrijke zaken, vindt u terug in ons 

kampboekje! 

 
 

✓ Hoe schrijf je je in? 

 
✓ Wat neem je allemaal mee? 

 
✓ Hoe geraak je op onze kampplaats? 

 
✓ Hoe ziet de brengdag eruit?  

 
✓ En nog veel meer handige weetjes… 

 

… vinden jullie allemaal in dit boekje terug. Neem de tijd om alles rustig 

door te nemen en dan zijn we er zeker van dat het voor jullie dochter niet 

snel genoeg 11 juli kan zijn! 

 
 

Vele groetjes, 

De leidingsploeg 
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INLEIDEND TEKSTJE 

 
Hé toffe Chirogriet, 
Er staat geweldig nieuws voor je klaar! 
Het hoogtepunt van het jaar ligt weer in ’t verschiet, 
echt waar: Ons jaarlijkse Chirokamp is weer bijna daar! 
Voel jij het ook kriebelen, die vlinders in je buik? 
Wauw, wat een geweldig gevoel, die Chiro-liefde, Chiro-zaligheid! 
Ben je ook zo benieuwd? Neem in dit kampboekje maar snel een duik, 
het Chirokamp wordt ook dit jaar weer een onvergetelijke tijd! 
Samen ravotten in het bos of in de wei, 
spelen in de modder of net mooi uitgedost tijdens een verkleedpartij. 
Samen op stap, de wereld verkennen, 
luidkeels lachen en zingen, dansen en springen, 
Bocholt gaat de Chiromeisjes van Sint-Antonius zeker leren kennen! 
Genieten van elkaars gezelschap, oh wat fijn, 
uitgelaten of net rustig in ’t gras wat keuvelen met vriendinnen, 
zon op je snoetje, gezellig samenzijn. 
Laat die dagen vol Chiro-pret nu al maar beginnen!  
Jullie fantastische leidsters zijn alvast druk in de weer. 
Ze zijn weer super creatief en enthousiast: joepie joepie jee! 
Ook onze liefste topkokjes zorgen dit jaar weer voor lekker eten en een fijne 
sfeer,  
wij kunnen al niet meer wachten… jij gaat toch ook mee? 
 
Veel liefs van jullie VB’s, 
Lou en Evi 
En jullie mini-VB’tje, 
Sien x 
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GEGEVENS VAN DE LEIDING 
 

  

Prutsen   

Hanne Louwagie 
0472 02 30 56 
 
Caro van Rooy 
0471 70 08 91 

Martje Hoefnagels 
0471 35 56 71 
 
Marike Verniers 
0487 96 32 93 

 

 

Speelclub  
  

Charlotte Theuns 
0470 27 40 88 

Rune Verhoeven 
0471 99 52 18 

Lana Roosen 
0468 31 93 88 

   

Kwiks   

Emma Corveleyn 
0493 07 70 55 
 
Dimitra Konstantopoulos 
0475 79 78 71 

Paulien De Hoey 
0471 29 59 53 
 
Line De Backer 
0472 63 00 49 

 

 

Tippers 

  

Helena Kint 
0486 34 09 22 

Kato Kemland 
0473 72 15 87 

Ninke Vandyck 
0468 32 49 06 
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 GEGEVENS VAN DE LEIDING  

 Mails 
 

Voor algemene vragen kan je ons bereiken via: meisjes@chirosint-antonius.be 

Heb je een specifieke vraag voor de afdeling van je dochter, kan je best mailen naar 

haar groep. 

prutsen@chirosint-antonius.be 

speelclub@chirosint-antonius.be 

kwiks@chirosint-antonius.be 

tippers@chirosint-antonius.be 

tiptiens@chirosint-antonius.be 

aspiranten@chirosint-antonius.be 

  

 
Tiptiens 

  

Loeka Verhoeven 
0471 02 02 72 

Celia Ben Slimane 
0489 72 05 90 

 

 
Aspiranten 

  

Laura Mertens 
0499 61 45 14 

Maxime Scheers 
0470 52 88 10 

 

   

Groepsleiding   

Loeka Verhoeven 
0471 02 02 72 

Maxime Scheers 
0470 52 88 10 

 

   

VB’S   

Evi Luyckx en Laurens 
Leirs 
Evi: 0495 71 80 31 
Laurens: 0477 25 29 80 

 

  

mailto:meisjes@chirosint-antonius.be
mailto:prutsen@chirosint-antonius.be
mailto:speelclub@chirosint-antonius.be
mailto:kwiks@chirosint-antonius.be
mailto:tippers@chirosint-antonius.be
mailto:tiptiens@chirosint-antonius.be
mailto:aspiranten@chirosint-antonius.be
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VB’S 
 

 

Wat doen zij? 

 
Onze VB’s beleven heel het kamp met ons en de leden mee. 
 

✓ Zij staan steeds paraat met goede raad 

✓ Zij helpen een handje in de keuken 

✓ Zij zorgen ervoor dat de fietsen van de oudste groepen 

tip top in orde zijn voor tweedaagse 

✓ Zij staan klaar voor zieke en gewonde kindjes 

✓ Zij houden een oogje in het zeil en bewaken de goede sfeer op kamp 

✓ Zij vormen de verbinding tussen ouders en leiding. 

Met dringende telefoontjes kan je dus bij hen terecht! 

✓ Zij genieten volop mee van het geweldige kampgebeuren 

✓ Zij vormen een ruggensteun voor de hele leidingsploeg en koks 

✓ Zij stellen de leiding op hun gemak 

✓ Zij helpen ons met de technische kant 
 

Kortom, zij helpen ons het kamp goed te laten 

verlopen. 

Alvast heel hard bedankt!! 
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KOKS 
 

Ons eerste kokje is Elisa. Ze gaat al voor het tweede jaar 

mee en dat vinden wij meer dan oké! Overdag vinden 

we haar in het kook atelier, ze wordt nog een echte 

cuisinier. We kijken al uit naar de spaghetti, bakworst 

en curyvidee! Ze verdient nu al een echte trofee! 

 
 

 

 

Ons tweede kokje is Sien. Ze vervoegt al enkele jaren de 

koksgroep. Met haar glimlach en optimisme maakt ze met 

plezier onze soep. Sien is geen kok van beroep, maar met al 

die ervaring is dat wel een oproep. Ze houdt niet van troep, 

maar stiekem wel van een beetje snoep.  

 

 

 

Het derde kokje is Hanne. Ook Hanne gaat voor het 

tweede jaar mee op kook-avontuur. Als een echte 

fijnproever neemt ze zelfs kookboeken mee als lectuur. 

Ze staat graag achter het vuur, haar favoriete kook-

infrastructuur. Met haar kookkunsten hoeven we zeker 

niet naar de frituur. We zijn heel blij om haar terug te 

mogen verwelkomen in het koksbestuur. 

 

 

 

 

 

Het vierde kokje is Johanna. Ook zij behoort 

ondertussen al tot de anciens in het koksmilieu en 

nee hoor, ze is het nog niet beu! Ze geniet van al 

die blije kindergezichtjes en zegt nog lang niet 

adieu! Hopelijk veel lekker eten dit jaar en 

misschien wel een cordon bleu.  
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Onze 5e kok is Jenthe. Deze ondertussen vaste waarde 

weet als geen ander hoe ze hongerige chiromeiden 

moet voeden en we kijken er dan ook heel erg naar uit 

hoe ze dat dit jaar weer gaat klaarspelen!   

 

 

 

 

 

 

Ze gaat al voor haar 4e jaar mee als kok op kamp, 

maar van ons Mirthe hebben we nog niet alles 

gezien. Met al haar ervaring zal ze ons zeker 

verrassen met overheerlijke maaltijden. 

 

 

 

 

 

 

Voor het 2e jaar op rij gaat Lenn mee als kok op kamp 

en manusje van alles. Doorheen de dag kan je hem vaak 

groentjes zien snijden. Kan hij ook dit jaar overleven 

tussen al die giechelende chiromeiden? 
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SPAARACTIE 

 

Dit jaar doen wij mee aan de spaaractie van Joyvalle (melk). Wij willen 

dan ook graag een oproep doen om ons hierbij te helpen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

 

Verzamel al uw actieflapjes van Joyvalle en bezorg deze aan de leiding. 

Per 10  actieflapjes krijgen we 1 liter melk gratis voor op kamp!!  
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VERTREK EN AANKOMST 

ALGEMENE INFO 

Op 11 juli worden de Chiromeisjes verwacht op de kampplaats. Het is de 

bedoeling dat de ouders de leden zelf naar de kampplaats brengen, 

behalve de aspiranten gaan met de fiets. Er is dan een frietkraam 

voorzien voor de leden en de ouders. Meer info vind je bij het onderdeel 

‘Brengdag’. 

Wanneer wordt je dochter verwacht? 

- Prutsen en speelclub: tussen 18u30 – 19u30 

- Kwiks en tippers: tussen 19u30- 20u30 

- Tiptiens en aspiranten: 15u30 

Op 21 juli is de dag aangebroken dat we met pijn in ons hart weer naar 

huis toe keren. Een bus haalt ons op en brengt ons naar het Chirolokaal. 

Hier kan u ons rond 13u verwachten. Bij eventuele vertragingen, 

proberen wij u via sociale media op de hoogte te houden. 

 

KAMPADRES 

Naar volgend adres kunnen jullie de briefjes 
opsturen:  

Chiromeisjes Sint- Antonius 

naam lid + afdeling  

Taxandria familie Vanherk 

Winterdijkweg 51 

3950 Bocholt-Kaulille 
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NOODNUMMER 

Indien er zich een zeer dringende situatie voordoet kan u ons best 

bereiken via de nummer van onze VB’s. Indien nodig zullen zij jullie 

doorverbinden aan de betreffende leidster.  

Evi 0495 71 80 31 

Dit jaar is er ook een coronacoördinator. Bij haar kan je voor en na kamp 
terecht met vragen over de maatregelen. Zij staat ook in rechtstreekse 
verbinding met contacttracing. 

Maxime 0470 52 88 10 
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          PRIJS  

  
Hier kan u zien hoe de prijs van het kamp wordt bepaald. 

Eten (3 maaltijden per dag + vieruurtje) - € 47,5 

Vervoer (busrit terug) - € 8,5 

Overnachting en verbruik (water, gas, elektriciteit…) - € 44 

Algemene materialen (spel-, thema-, knutsel-, en keukenmateriaal) - 

€ 30 

 

Dit brengt ons op een totaalprijs van € 130 voor het eerste kind, 

€ 120 vanaf het tweede kind. 

De betaling gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer : 

BE23 7360 4104   3491 

Met als mededeling:  Naam + afdeling  lid 

 

Hoe inschrijven 
De inschrijvingen verlopen zoals vorig jaar:  
1. Surf naar www.meisjes.chirosint-antonius.be  
2. Klik op kamp  
3. Klik op inschrijving kamp 2021  
4. Druk op het inschrijvingsdocument af (pdf-document)  
5. Vul deze formulieren zo correct mogelijk in!  
6. Om deze geldig te maken moeten deze getekend worden.  
7. De ingevulde versie moet OP PAPIER binnen gebracht worden samen met 2 klevers van 
de mutualiteit (niet bij elke mutualiteit nodig) bij volgende volgende leidster: 
 
Hanne Louwagie: Violetlaan 28, 2980 Zoersel. Gelieve gewoon in de brievenbus te steken. 

 
!De inschrijving moet tegen 20 juni 2021 in orde zijn.  
De uiterste datum waarop het geld gestort moet worden is ook 20 juni 2021!
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WIE MAG ER MEE OP KAMP? 
In principe mag iedereen mee op kamp, maar er zijn drie uitzonderingen: 

• Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft in de drie dagen voor de start van 
het kamp mag niet mee. 

• 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. 

Risicogroepen 
Ouders dragen de verantwoordelijk om hun kind al dan niet mee te sturen, of om bij de 
dokter na te vragen of hun kind mee kan op kamp en onder welke voorwaarden. Als je 
speciale maatregelen moet nemen voor een bepaald lid moeten de ouders dat op tijd 
laten weten aan de leiding. 
 
Belangrijk! Ouders sturen hun kind mee ‘op eer’. Als hun kind meegaat, betekent dat 
dat de bovenstaande voorwaarden normaal gezien gerespecteerd werden.  
 

BUBBELKAMP 
 

Dit jaar werken we opnieuw in bubbels op kamp. Hoe die er juist uitzien weten we pas 
als de overheid meer informatie vrijgeeft en we zicht hebben op het aantal leden. Vanaf 
we meer weten brengen we jullie op de hoogte.  
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BELANGRIJK VOOR DE JONGSTEN 

Zeker deze pagina even doornemen, vooral als het je eerste kamp is! 

’s Morgens doen we onze uniform aan. En de rest van de dag kan hij netjes 

op een kampstok hangen. Steek dus zeker een KAPSTOK in je valies met je 

naam erop geschreven. 

Elk jaar blijven we met een berg verloren voorwerpen zitten, dus vragen 

wij vriendelijk om ALLES TE TEKENEN. Van kleding tot onderbroeken, van 

schoenen tot veldbed. Gewoonweg alles wat je bij hebt. 

Voor de jongste leden is het bijzonder gemakkelijk dat er PER DAG EEN 

ZAKJE is voorzien met kleding. Zo moeten ze niet steeds naar een 

geschikte combinatie zoeken. De ervaring leert ons dat je best twee 

soorten zakjes maakt: een zonnetje of goed-weer-zakje en een wolkje of 

een slecht-weer-zakje. Ongeveer 6 zakjes van elk. 

• Een zonnetje: short, T-shirt, trui en ev. kousen 

• Een wolkje: lange broek, T-shirt, dikke trui en kousen 

 
 
Ook is het het gemakkelijkst om het ondergoed in een zakje apart te 

steken, zo wordt het geen rommeltje als het plots omslaat en we van kledij 

moeten wisselen. 
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WIST-JE-DATJES 

PRUTSEN 

Wist je dat… 

… je verkleedt mag komen als bouwvakker? 

… je verkleedt mag komen als legerman? 

… jullie leidsters ook nog slaapen met een knuffel, dus neem die van jou ook 
zeker mee! 

… je snoepjes mag meenemen voor in de snoeptrommel? 

… je kleurpotloodjes mag meenemen? 

… je ook brieven en liefdesbrieven mag schrijven? Ppsstt wij gaan dat ook doen. 

… je kleren mag meenemen die in de vuilbak mogen, ook ondergoed? 

… je versiering mag meenemen voor de slaapkamer? 

… de leiding soms een beetje vergeetachtig is, kijk zeker jullie mail nog eens na? 

… jullie leiding er al super veel zin in heeft? 
 

 

SPEELCLUB 

Wisten jullie dat… 

… je je aller fantasierijkste ruimtekleren mag meenemen? 

… je leuke versiering mag meenemen om onze kamer op te vrolijken? 

… jullie leidsters ook nog graag met knuffels slapen en jullie je eigen knuffel dus 
zeker niet mogen vergeten? 

… je een volledige gele outfit mag inpakken? 

… je kleren moet meenemen die in de vuilbak mogen (vergeet geen 
ondergoed)? 

… je veel briefjes  naar thuis mag schrijven, maar je wel briefpapier, enveloppen 
(en postzegels) hiervoor moet meenemen? 

… je voor tijdens de platte rust altijd leuke strips en anders boekjes mag 
meenemen? 

… de leiding al super hard uitkijkt naar het kamp, hopelijk jullie ook? 
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KWIKS 

Wist je dat… 
 

…de Kwiks hun avontuurlijkste survival outfit mogen meenemen? 

…de leiding alleen maar mega coole spelen heeft voorzien voor op kamp. 

Helemaal anders als normale zondagen? 

...jullie kleren mogen meenemen die in de vuilbak mogen?  

...de Kwiks verkleedkleren mogen meenemen van hun grootste idool?  

…jullie ervoor moeten zorgen dat je op kamp je kan verkleden als een rijke 

oude vrouw?   

…we dit jaar weer een snoeptrommel hebben en jullie dus weer veel lekkers 

mogen meenemen? 

...er dit jaar 2 jarige zijn op kamp? 

...wij eigenlijk allemaal soms zwervers zijn dus ons ook soms zo kleden op 

kamp? Leven de zwerverkleren!  

...jullie veel versiering mogen meenemen om onze kamer extra mooi te maken? 

...de leiding heel veel zin heeft in kamp & er het beste van gaat maken?  

 

 
TIPPERS 

Wist je dat… 

…je kleren van een stripfiguur moet meenemen? (Wij vertellen nog welk 
stripfiguur) 

…je je meest foute fitness kleren mag meenemen? 

…je ook een gevangenisoutfit mag meenemen? 

…we dit jaar in tenten slapen? WOW COOL! 

…je lichtjes, vlaggetjes, posters… mag meenemen om het gezellig in onze tent 
te maken? 

…je een effen witte porseleinen tas of bord mag meenemen? 

…je ook dit jaar kleren moet meenemen die in de vuilbak mogen? 

…je je wandelschoenen, drinkbus, rugzak en zwemkledij niet mag vergeten? 

…je snoepjes en snackjes mag meenemen voor in de tent? 

…de leiding er heel veel zin in heeft?
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TIPTIENS 

Wist je dat… 

… Jullie leidsters goed voorbereid op kamp gaan? 

… Jullie kleren in thema Mamma Mia mogen meenemen?  

… Jullie ook kleren in thema Boeren & boerinnen mogen meenemen?  

… Jullie ook nog kleren in thema leger mogen meenemen? 

… Jullie leuke versiering voor onze tenten mogen meenemen?  

… Jullie het mooiste briefpapier mogen meenemen?  

... Jullie veel mogen meenemen? 

… Niemand zeker is van zijn plek? 

… Iedereen zich in het leger goed kan verstoppen?  

… Er een nieuwe variant gaat opduiken?  

… Boeren goed moeten kunnen mikken?  

… Dansbenen zeker goed van pas gaan kunnen komen? 

ASPIRANTEN 

Wist je dat… 

… wij met de fiets naar de kampplaats rijden? 

… wij dan ook nog eens gaan fietsen op tweedaagse?  

… jullie een tent, matje, kampingstoeltje enzo moeten meenemen? 

… jullie een volledig oranje outfit moeten meenemen?  

… jullie een extravagante pruik moeten meenemen? 

… jullie veel snoep, chips… mogen meenemen? Wij eten graag peper en zouten 
chips hihi. 

… jullie liefdesbrieven mogen schrijven? HGS komt eraan. 

… wij erg benieuwd zijn naar aspidag? 

… het een super geweldig maar vooral onvergetelijk kamp gaat worden? 

… wij niet kunnen wachten om al jullie roddels te horen? 

… jullie een patattenschellerke mogen meenemen?  
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ALGEMEEN 

Wist je dat… 

… het in de grote vakantie geen Chiro is? 
… je niet veel snoep hoeft mee te nemen op kamp? We hebben namelijk 

echt superkoks die elke dag lekker eten voor ons maken. 

… je ook dit jaar kaartjes en postzegels op kamp kan kopen. Als je 

centjes meeneemt, kan je tegen een klein prijsje een kaartje en een 

chiropostzegel kopen. Deze postzegels zijn enkel voor in België. Voor de 

jongsten is het makkelijk dat de enveloppen/adressen reeds zijn 

voorgeschreven. 

… je zeker niet je volledig uniform mag vergeten? 
… je zeker niet mag om je vergeten in te schrijven voor het frietkraam 

van de brengdag? 

… de leiding super hard werkt om er een waanzin kamp van te maken. 
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ROUTEBESCHRIJVING:  

MET GPS 

Taxandria familie Vanherk 
Winterdijkweg 51 
3950 Bocholt-Kaulille 
 

ZONDER GPS 

Vertrekpunt: Chirolokalen - Achterstraat 70 
 

• Rijd naar het westen op de Achterstraat, richting de Begijnenstraat  

           (260 m) 

• Sla linksaf naar de Hoge Dreef (900 m) 

• Sla rechtsaf naar de Heidehoeven (85 m) 

• Sla linksaf naar de Wandelweg (600 m) 

• Sla linksaf naar de Kwadestraat (650 m) 

• Sla rechtsaf naar het Medelaar (120 m) 

• Weg vervolgen naar de Lindedreef (200 m) 

• Sla linksaf naar de Lage Weg (160 m) 

• Sla rechtsaf naar de Brakenberg (700 m) 

• Sla linksaf naar Halle-Dorp (110 m) 

• Halle-Dorp draait iets naar rechts en wordt de Berkenlaan (600 m) 

• Weg vervolgen naar de Hallebaan (1,9 km) 

• Sla op het einde rechtsaf naar de Langestraat/de N14, ga  

           rechtdoor op de eerste rotonde (1,5 km) 

• Neem op de tweede rotonde de 2e afslag naar de Ringlaan/de N14 

• Ga verder op de N14 (2,5 km) 

• Sla linksaf en voeg in op de E313 richting Aken / Aachen / Luik /  

           Hasselt (21,7 km) 

• Neem de afslag N19 NE (750 m) 

• Houd rechts aan om door te rijden in de richting van de  

           Snelwegstraat/de N19 (140 m) 
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• Flauwe bocht naar rechts naar de Snelwegstraat/de N19 

• Ga verder op de N19 (4,0 km) 

• Houd rechts aan om door te rijden in de richting van de Westelijke  

           Ring/de R14 (83 m) 

• Flauwe bocht naar rechts naar de Westelijke Ring/de R14 (4,8 km) 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Molseweg/de N71 

• Ga verder op de N71 (17,8 km) 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Ringlaan/de N71 (10 km) 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de N71 (300 m) 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de N713 (1,4 km) 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Ringlaan (1,1 km) 

• Sla linksaf naar de Bemvaartstraat (700 m) 

• Sla rechtsaf naar de Herent (1,2 km) 

• Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Herent (1,7 km) 

• Weg vervolgen naar de Torenstraat (2,0 km) 

• Weg vervolgen naar de Zavelstraat (350 m) 

• Sla linksaf naar de Steenweg op Kleine Brogel/de N747 (350 m) 

• Sla rechtsaf naar de Winterdijkweg 

• Je vindt je bestemming rechts (550 m):  

           Taxandria - Winterdijkweg 51 – Bocholt 
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BRENGDAG 
 
Helaas kunnen we dit jaar geen BBQ houden omwille van Covid-19, maar niet 
getreurd, wij hebben een leuk alternatief gevonden zodat jullie toch nog 
gezellig samen kunnen eten voordat het kamp begint.  
 
Drive-in frituur 
Er is de mogelijkheid om frietjes te eten voor het kamp. Hierbij heeft u de 
keuze uit:  
- Formule 1: friet met of zonder saus/special + 1 snack (€5,50)  
- Formule 2: friet met of zonder saus/ special + 2 snacks (€6,50)  
 
Het is de bedoeling dat de leden gegeten hebben als het kamp begint. Je hebt 
de mogelijkheid om met je gezin, inclusief leden frietjes te bestellen in ons 
frietkraam of om zelf iets te voorzien.  
 
Zoals al eerder vermeld gaat het dus over een drive-in. Op de kampplaats is er 
een ‘rotonde’ aanwezig waar de drive-in wordt georganiseerd. Aan de 
kampplaats is er voldoende plaats voorzien, waar jullie in de auto, samen met 
jullie gezin deze frietjes kunnen opeten. Mocht u geïnteresseerd zijn om 
gebruik te maken van onze drive-in, vragen wij u om in te schrijven (document 
achter medische fiche bij inschrijvingen). Inschrijven kan tot 20 juni.  
 
Mogen wij u vragen om de betaling van de drive-in APART te betalen en dus 
NIET bij de kampinschrijving te rekenen.  
U mag het juiste bedrag storten op het rekeningnummer:  
Chiromeisjes Sint-Antonius  
BE23 7360 4104 3491  
Vanaf wij uw betaling hebben ontvangen, krijgt u een bevestigingsmail. 
  
Om het voor onze drive-in overzichtelijk te houden, vragen wij u om volgend 
tijdschema te respecteren.  
- 18:30 - 19:30: Prutsen en Speelclub  
- 19:30- 20:30: Kwiks en Tippers  
- Tiptiens en aspiranten moeten nog niet bestellen. Dit wordt later nog 
besproken met hun leiding!  
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IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE… 

 
✓ Slaapzak, warm deken en hoofdkussen 

✓ Veldbed, geen luchtmatras (enkel voor tippers, tiptiens en aspiranten) 

✓ Bedovertrek (prutsen, speelclub en kwiks) 

✓ 5 mondmaskers, voor +12 jaar 

✓ Pyjama 

✓ Toiletgrief: zeep, shampoo, kam, tandenborstel, tandpasta, beker… dit 
alles steek je in een toiletzak 

✓ Minimum 5 handdoeken en 5 washandjes 

✓ Voldoende zakdoeken 

✓ Ondergoed voor 10 dagen (voor de jongsten zijn reserve 

onderbroekjes zeker geen overbodige luxe) 

✓ Zak voor vuillinnen 

✓ Zwemgerief (en een badmuts) 

✓ Zwembandjes indien nodig 

✓ Voldoende en gemakkelijke speelkledij 

✓ Kousen voor 10 dagen 

✓ Regenkledij, warme trui 

✓ Pet 

✓ Schoenen (meer dan 1 paar !) 

✓ Stevige waterdichte schoenen (eventueel laarzen) 

✓ Schrijfgerief en eventueel postzegels (postzegels kunnen ook op 

kamp gekocht worden, maar deze gelden enkel binnen België) 

✓ Drinkbus (zorg dat deze niet lekt!) 
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✓ Rugzak (groot genoeg om op tochtdag te gaan, handig te dragen) 

✓ Reserveveters, veiligheidsspelden 

✓ Een paar plastic zakken 

✓ Zaklamp 

✓ Kapstok 

✓ Zonnecrème 

✓ Paspoort (eventueel KIDS-ID) 

✓ Persoonlijke medicatie (af te geven op 11 juli) 

✓ 2 klevers van het ziekenfonds 

✓ Zakgeld (eventueel, max. 5 euro)  

✓ Uniform  

✓ Vergeet ook zeker de wist je datjes niet na te kijken       
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WELKE INFO KRIJGEN JULLIE NOG? 
 
We laten eind juni weten hoe ons kamp er praktisch uit gaat zien. Onder 
andere de verdeling van de bubbels en hoe deze er uitzien. 
 
 
 
 

 
 

TOT VOLGEND JAAR! 

Op 1 september 2021 zien we jullie allemaal graag terug om het nieuwe 

jaar te starten. 


