
Feestdagen
  31/07 tot 9/08  

 



Lieve leden en ouders 

Hallo hallo! We gaan dit jaar van 31 juli tot en met 9 augustus met z’n allen op kamp naar Gierle! 
Voor de speelclubbers die 7 dagen mee willen, start het kamp op ... augustus. Wij kijken er alvast 
enorm naar uit, wij hopen jullie ook!

Inschrijving 

Hopelijk staan jullie al vol enthousiasme te springen om mee op kamp te gaan en dus jullie zo 
snel mogelijk in te schrijven. Daarvoor vind je achteraan dit boekje een inschrijvingsstrookje om in te 
vullen en samen met een ingevulde medische fiche af te geven tijdens een inschrijvingsmoment op 
de Chiro. De inschrijvingsmomenten zijn op 5/06, 12/06, 19/06 en 26/06. Ook na de avondchiro’s 
op vrijdag in juni kan je je dochter komen inschrijven.

Stijging kampprijs

Dag lieve ouders,

Zoals jullie al hebben kunnen lezen in dit kampboekje, is de prijs van ons kamp ook dit jaar 
opnieuw naar boven gegaan. Graag willen we jullie even uitleggen waarom we dit hebben 
besloten. 

Overal zijn prijsstijgingen waarneembaar en voelbaar: broden bij de bakker zijn sinds vorige 
zomer met €0,40 gestegen. Gemiddeld eten wij per ontbijt 15 broden. Voor één ontbijt betalen 
we dus €6 meer dan vorig jaar. In totaal betekent dit, enkel en alleen nog maar voor het brood 
’s morgens (!), €60 meer voor de gehele kampperiode. Maar deze berekening moeten we ook 
maken voor alle andere maaltijden en algemene kosten die wij maken.

In de kranten kunnen we lezen dat de supermarktprijzen gemiddeld met 9% gestegen zijn. 
Deze stijgingen zal de Chiro dus sterk voelen bij de kampaankopen. Daarom zijn we genoodzaakt 
een stijging door te voeren van onze kampprijs. We besloten om €10 meer te vragen dan vorig 
jaar en hopen dat jullie ons begrijpen.

Bagage 

We verwachten jullie bagage een dagje eerder, zodat deze op tijd mee met de camion naar de 
kampplaats vervoerd kunnen worden. Op 30 juli tussen 18u-20u kunnen jullie jullie bagage komen 
binnenbrengen.

Luizen

Luizen zijn toch wel heel lastige beestjes en willen we dan ook graag vermijden op kamp.  
Daarom organiseren we tijdens de bagagedag eveneens een luizencheck. We zouden dus willen 
vragen dat uw dochter zeker mee komt bij de bagage-afgifte, zodat ze daar snel even gecheckt 
kan worden op die kriebelbeestjes. 
Als er luizen ontdekt worden, kan je thuis een behandeling starten en zet de leiding die op kamp 
verder. Gelieve ook zelf een luizenshampoo mee te geven. 



Corona

Corona is nog niet helemaal verdwenen en dus moeten we er toch nog even rekening mee 
houden op kamp. Hygiëne zal daarom nog steeds veel aandacht krijgen. Volgende regels zullen 
dus ook weer dit jaar gelden: 

¬ Handen regelmatig wassen. Zeker voor en na:
› een activiteit
› een maaltijd
› een toiletbezoek

¬ Hoesten en niezen in je elleboog.
¬ Eenmalig gebruik van papieren zakdoeken. 

Vertrek

EINDELIJK! Na lang aftellen vertrekken we zondag 31 juli vol enthousiasme op kamp! Speelclub en 
kwiks gaan met de bus. De tippers, tiptiens en aspiranten gaan voor het sportieve vervoer, namelijk 
met de fiets!

Speelclub en kwiks worden om 10u op de Gemeenteplaats verwacht in piekfijn uniform. Iedereen 
wil graag zo snel mogelijk op kamp vertrekken, dus wees op tijd! Zorg ervoor dat je dochter 
een middagmaal bij heeft en verder ook voldoende snackjes en drinken om de rit naar de 
kampplaats zonder honger of dorst door te komen. 

De speelclubbers die 7 dagen mee gaan worden op 3 augustus  om 9u10 verwacht aan het 
station van Hemiksem en zullen met het openbaar vervoer richting Gierle vertrekken. 

Tippers, tiptiens en aspiranten worden om 10u verwacht op de Gemeenteplaats met de fiets en in 
uniform. Wees op tijd, want we wachten niet graag! Zorg zeker voor fietstassen/ rugzakje met hierin 
voldoende drinken, middageten, koek en/ of fruit, zonnecrème, plakgerief, regenjas en eventueel 
een pet/hoed tegen de zon.

Einde 

Helaas pindakaas komt er ook een einde aan het fantastische kamp en dit op 9 augustus. 
We sluiten het kamp wel nog af met een geweldig leuke en gezellige bezoekdag. Vanaf 17u 
zijn de ouders/ familie/vrienden meer dan welkom om een lekker hapje te eten en samen een 
laatste kampavond te beleven. Na het eten zullen de leden ook weer hun beste showbenen 
bovenhalen, want dan mogen ze hun optredens doen voor de bezoekers.

Rond 20u30 sluiten we het kamp af met het avondlied en mogen jullie jullie dochter(s) weer mee 
naar huis nemen. Vergeet zeker niet om bij het ophalen aan de daarvoor verantwoordelijke 
leidster de identiteitskaart of Kids- ID terug te vragen. 
Aangezien de +12 naar de kampplaats is gefietst, zoeken wij ook enkele ouders die 1 of meerdere 
fietsen richting Hemiksem kunnen nemen.



Een dag op kamp

08u00 Het weklied klinkt door de boxen: tijd om op te staan! Iedereen begeeft zich naar de 
wasplaats voor een kattenwasje en duikt in zijn kleren. 

08u30 Opnieuw klinkt er een swingend lied door de boxen. Iedereen haast zich naar de refter. 

Alvorens we ontbijten dansen we met z’n allen de kampdans. We gaan al zingend de refter 
binnen en dan is het tijd voor een lekkere boterham met een warme tas thee. 

09u15 Na het eten worden de diensten van de dag meegedeeld. De ene wast af, de andere 
ruimt de kamers op, enzovoort. 

10u00 Na het vervullen van de karweitjes wordt er stevig gespeeld per afdeling.  

12u30 ‘s Middags genieten we van een heerlijke warme maaltijd. Na het eten wordt de post  
verdeeld en is er nadien tijd voor de afwas. 

13u30 Door die volle maag is het tijd om even te rusten. Iedereen gaat eerst een halfuurtje luieren 
op zijn bed en nadien is er tijd voor vrij spel onder het toeziend oog van de leiding. 

14u15 Na de rust is er opnieuw tijd voor sport, spel en plezier in de afdeling.  

16u00 Om 17 uur is het tijd voor een heerlijk tussendoortje. Een lekkere koek, stuk fruit  en drankje 
vullen de maag! 

16u15 En dan opnieuw ravotten. 

18u00 Na al dat spelen hebben we weer honger gekregen. Onze lieve kookouders zorgen ook ’s 
avonds voor een heeeeerlijke maaltijd. 

19u30 Wanneer de buikjes rond zijn, begeven we ons met z’n allen naar de themaplaats waar de 
leiding een stukje toneel speelt. 

20u00 De Speelclubbers gaan zich wassen en kruipen in bed. Nadat hun leidsters een verhaaltje 
hebben verteld, reizen ze naar dromenland. 

20u30 Na de Speelclub zijn ook de Kwiks aan de beurt 

21u00 Voor de Tippers, Tiptiens en Aspiranten staat er na het themamoment nog een leuke 
avondactiviteit op het programma. Wanneer deze gedaan is, gaan de Tippers naar de tent. 

22u00 De Tiptiens en Aspiranten volgen hun voorbeeld 

Alles wordt stil op de kampplaats... Er zit weer een dagje op... Maar morgen... Morgen is er een 
nieuwe dag vol onvergetelijke bivakavonturen!



Wegbeschrijving







Post

We kunnen jullie vertellen dat post ontvangen op kamp zo ontzettend leuk is! Hieronder vinden 
jullie het adres, dus zeker een briefje sturen!

Chiro Gierle 
T.a.v. ....................................   
Brulens 37  
2275 Gierle (Lille) 

Belangrijk ! Mogen we jullie vragen geen 
postpaketten op te sturen naar onze leden.   
Als je er toch één zou sturen, houdt de leiding 
dit bij tot het einde van het kamp. Dan pas wordt 
dit bezorgd aan de leden. Brieven en kaartjes 
mag je zoveel versturen als je wil.   
Hoe meer, hoe liever!  

Belangrijke nummers  

Telefoonnummer waarop u ons enkel in dringende gevallen kan bereiken: 

¬ 0486/47.13.28  (Annemie - kookouder)   

¬ 0494/11.79.89   (Nanou. - Kampleidster)   

¬ 0499/73.24.46  (Luna - Kampleidster) 

¬ 0494/65.99.16   (Antje - Kampleidster) 



Wat nemen we mee?

Slaapgerief

o Veldbed (voor iedereen) 

o Slaapzak (voor iedereen) 

o Hoeslaken 

o Kussen en kussensloop (voor iedereen) 

o Pyjama of nachtjapon

Wasgerief

o 5 washandjes 

o 5 handdoeken (zowel grote als kleine) 

o Tandenborstel en tandpasta 

o Zeepdoosje met zeep 

o Kam en/ of borstel 

o Een paar getekende wasspelden 

o Voorzorgsgerief voor de oudsten 

o Luizenshampoo 

o Genoeg rekkertjes (haren gaan altijd vast op kamp, we willen geen luizen)

o Eventueel extra handgel

Kledij

o Voldoende ondergoed (we zijn 10 dagen weg, sommige speelclub 7) 

o Voldoende kousen 

o Voldoende T-shirts 

o Voldoende shorts 

o Voldoende warme truien 

o Lange broeken (voor in het bos en als het koud is) 

o Regenkledij 

o Zwemgerief 

o Voldoende zakdoeken 

o Stapschoenen, sportschoenen en eventueel laarzen 

o Eventueel vrijetijdsschoenen, sleffers 

o Chiro-uniform (doe je aan bij aankomst) 



Allerlei

o Drinkbus 

o Zaklamp + eventueel reservebatterijen 

o Schrijfgerief, papier en enveloppen (voor de jongste liefst voorgeschreven). Op bivak kan 
dochterlief ook postkaarten en postzegels kopen! 

o Kids ID-kaart of ID-kaart voor de oudsten (afgeven bij aankomst aan leidster)

o Beetje zakgeld voor postzegels en kaartjes 

o Pet/ hoedje voor de zon 

o Goede zonnecrème 

o Zonnebril 

o Muggenmelk

o Een vuile waszak 

o Keukenhanddoek (zorg dat je naam erin staat) 

o Leesboeken of strips voor tijdens de platte rust (zorg dat je naam erin staat) 

o Genoeg mondmaskers. Dit is verplicht voor +12 en wordt aangeraden voor -12

Wat nemen we  niet mee

o Snoep, drank, koekjes, chips, ... We hebben goede kookouders die ons 10 dagen van heerlijk 
eten zullen voorzien! Als we dit wel bij hebben, delen we dit in onze afdeling! 

o GSM, iPod, mp3, iPad/tablet, laptop, ... 

o Sigaretten, tabak, alcoholische dranken e.d. 

o Mooie kledij die niet vuil mag worden en kostbare juwelen 

o Veel geld (enkel een beetje voor postzegels en kaartjes) 

o Slecht humeur en regen 

!!! AANDACHT !!! 

Zorg dat alles getekend is met naam (kleding én persoonlijke voorwerpen). Zo vermijden we dat 
we op de derde dag al 20 onbekende onderbroeken in de verloren voorwerpenbak hebben 
liggen. Zelfs onze oudste dames vergeten wel eens wat hun materiaal is, dus gelieve ook hun 
kledij te tekenen.

X



Hi allemaal, Klaasje hier weer! 

 

Zijn jullie ook zo zot van de feestdagen? Ik alvast wel!

Daarom heb ik een verrassing voor jullie, want dit kamp 

reizen we in sneltempo door het jaar heen en passeren we 

de leukste feestdagen! 

 

Welke feestdagen dat zijn, is nog een verrassing… maar 

de aftelkalender geeft jullie al wel een tipje van de sluier. 

 

Kan jij al niet meer wachten? Hou je dan niet in om thuis al 

helemaal uit de bol te gaan! Zo ben je helemaal klaar voor 

kamp!

 

Ik zie jullie daar!

 

X Klaasje

 



 



Allerliefste Speelclubbers, eindelijk vertrekken we op ons onvergetelijk kamp! We hopen dat jullie er

evenveel zin in hebben als ons, hebben jullie er zin in? Voor we kunnen vertrekken is het belangrijk dat

jullie zeker alles meebrengen. Hieronder vinden jullie een lijstje met wat jullie zeker

WEL en NIET moeten meenenemen:

Dit nemen jullie zeker WEL mee:

Een drinkbus

Zonnecrème, zodat jullie mooie snoetjes niet verbranden!

Creatieve verkleedkleren in het thema ‘Halloween’

Jullie mooiste outfit voor de bonte avond

Papier + enveloppen + postzegels OF centjes om kaartjes te kopen op kamp (je kan best de

adressen al opschrijven op een papier of op de enveloppen)

Jullie favoriete knuffel die jullie ‘s nachts kunnen knuffelen

Leuke slingers/lampjes/… om onze kamer gezelliger te maken

Dit laten we zeker THUIS:

Veel centjes, je hebt enkel centjes nodig voor kaartjes en enveloppen

Snoepjes, onze kookies maken superlekker eten dus heb je geen snoepjes nodig!

Je GSM/tablet/... heb je op kamp natuurlijk ook niet nodig, het wordt zo leuk dat je daar

geen tijd voor hebt

Wij zijn al enorm aan het aftellen!!!

Heel veel dikke knuffels van jullie leidsters,

Dorien, Imke, Naïma en Merel



KWIKS
Heeeeey Kwiks, EINDELIJK IS HET ZOVER!!! Het kamp staat voor de deur! Wij zijn
er al helemaal klaar voor om te vertrekken! Nu jullie nog. En om het nog makkelijker
te maken, hebben wij hier een lijstje voor jullie wat jullie zeker niet mogen vergeten!

:))

Wat neem je zeker mee:
Goede stapschoenen
Kleren die weggegooid mogen worden
Een pen in je handbagage! Deze ga je zeker nodig hebben vanaf het
moment dat we vertrekken!
Een volledige outfit in dezelfde kleur (de kleur kom je nog te weten!)
Een leger outfit
Een outfit in thema van feestdagen (bv.: cupido, kerstman, paashaas,
pompoen,…) Wees creatief ;) !
Pen en papier om brieven te schrijven naar de mama’s, papa’s, oma’s,
opa’s,... Vergeet zeker niet om een lijstje met adressen van personen
naar wie je een briefje wil sturen, mee te nemen! (En misschien een
beetje zakgeld voor leuke kaartjes te kopen.)
Een mooie outfit voor de bonte avond
En natuurlijk… Je ENTHOUSIASME!! :))

Wat nemen we NIET mee:

Juwelen, dure kledij, kostbare spullen,...
GSM! De planning staat vol leuke dingen, dus die zal je zeker niet
nodig hebben! Als we een gsm zien, pakken we hem af.
Snoep, koeken, chips,... Onze kookies staan al te popelen om heel
veel lekkers voor ons klaar te maken, dus onze buikjes zullen zeker en
vast vol genoeg zitten.

Wij kijken er enorm naar uit! Hopelijk jullie ook! Inpakken maar en tot snel!!

Dikke kussen
-XXX-

Grieke, Antje, Yuna en Luna



Na ons fantastisch leuk jaar samen gaan we eindelijk op kamp! We zijn 10 dagen
weg, dus zorg dat je er klaar voor bent!

Wat moet je zeker meenemen?
- Verkleedkledij in het thema piraten.
- Verkleedkleren in kampthema
- Donkere kledij voor in het bos.
- Kledij dat vuil mag worden.
- Een foto van je liefje, ouders, huisdieren,..
- Dingen om de tent te versieren
- Iets om je bezig te houden tijdens platte rust: een strip, boek,...
- Je goede humeur voor 10 dagen!

Wat neem je NIET mee?
- Je telefoon
- Snoep
- Andere dure spullen zoals juwelen, horloges, iPads,...

Wij kijken er al enorm naar uit, we hopen jullie ook! Tot snel liefste Tippers <3
Dikke zoeken van ons <3 <3 <3



TIPTIENS

Liefste tiptiens, eindelijk is het zover, we vertrekken bijna op kamp! Wij
tellen alvast af! Tijdens het inpakken zijn er een aantal dingen die jullie
zeker niet mogen vergeten!

Dit mag je zeker niet vergeten bij het vertrek:

❖ Fiets
❖ Een goed rugzakje
❖ Lunchpakket en veeeeel water!
❖ Zonnecrème, zonnebril en pet/hoedje
❖ Regenjas

Dit mag je zeker niet vergeten:

❖ Zonnecrème
❖ Een hoedje of pet
❖ Badpak of bikini
❖ Waterschoentjes
❖ Kleren die vuil mogen worden
❖ Een mooie outfit voor de bonte avond
❖ Een outfit als paashaas of paaskuikentje
❖ Een tentje (voor tweedaagse), je kan er eentje delen per twee personen
❖ Een matje (voor tweedaagse)
❖ Een grote rugzak (voor tweedaagse)
❖ Iets om je bezig te houden tijdens platte rust
❖ Een klein beetje zakgeld voor tweedaagse en kaartjes/enveloppen
❖ Versiering voor ons slaapplekje: lichtjes, foto’s, posters,...

Wat je niet hoeft mee te nemen:

❖ GSM, mag je meenemen, maar enkel in noodgevallen of als je die nodig hebt voor
een spel :)

❖ Je slecht humeur, want het gaat super leuk worden
❖ Te veel snoep

Zizo, als je dit allemaal hebt ingepakt, dan is het ECHT zover! Tot snel lieverds!



We gaan op kamp woehoee. Dit jaar gaan we naar Gierle en amaaai we hebben 

een groot grasveld. Dus doe nu maar al een power nap want daar is geen tijd 

voor dan.  

Wat neem je mee? 

• Gerief voor jullie rode draad

• Prinsessenkledij inc. Hakken kroontje we gaan

all out boys

• Seconde tent + grote rugzak (voor tweedaagse)

• Verkleedkledij in thema hormonen bv: spiraal,

condoom…… (ook hier gaan we all out) 

• Alle benodigdheden voor jullie aspi in leiding

(afgedrukt spel, eventueel spullen van thuis)

• Verkleedkledij in thema kerst. Bv.

Kerstboom, de lichtjes in de boom,

cadeautje. We aanvaarden geen kersttrui,

kerstman, andere saaie dingen.

Wat nemen we niet mee? 

• Ochtendhumeur!!!!!!

• Snoep, i mean kijk onze kookies.

• Dure shit doen we niet aan kan alleen maar kapot gaan.

Tot dan 

XX Kitty, Fleur, Britt 



Leiding

Speelclub

Merel Crauwels  

0487/33.88.54  

merel.crauwels@gmail.com

Dorien Pilate  

0494/36.98.04  

pilatedorien@gmail.com

Imke Peeters 

0498 16 89 86 

Imke.Peeters.Imke@gmail.com

Naïma Diallo 

... 

nafadi06@gmail.com

Kwiks

Luna Genijn  

0499/73.24.46  

luna.genijn@telenet.be

Antje Claes  

0494/65.99.16  

antje.claes2@gmail.com

Grieke Goossens 

... 

griekegoo@gmail.com

Yuna Merckx  

0476/99.53.13  

yuna.merckx@gmail.com

Tippers

Suzanne Kliché 

0496/77.26.29 

kliche.suzanne@gmail.com 

Lynn Christiaens 

0486/55.63.42 

christiaens.lynn@gmail.com

Tiptiens

Nanou Verbist 

0494/11.79.89 

nanouverbist02@gmail.com

Wolke Roels 

0486/88.14.89 

wolke.roels@gmail.com

Aspiranten

Fleur Van Keilegom  

0494/85.77.64  

vankeilegomfleur@gmail.com

Kitty De Vos  

0492/65.72.27  

kittydv3.kdv@gmail.com

Britt Franck  

0488/79.19.11  

britt.franck1@gmail.com
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