


WIE GAAT ER ALLEMAAL MEE?
Speelclub meisjes: Wakker worden met muziek in de oren en naast je beste vriendinnen, heerlijk eten elf 
dagen lang, het zotste programma dat de leiding ooit verzonnen heeft, samen op tocht gaan en nog zoveel 
meer. Allemaal activiteiten die omschrijven hoe ge-wel-dig het kamp wel niet zal worden. Zelfs als het je 
eerste keer is, moet je niet al te veel zenuwen hebben, want voor leidster Manon zal het ook de allereerste 
keer zijn! 

Speelclub jongens: Natuurlijk kunnen de Speelclub Jongens ook dit kamp niet ontbreken. Voor een aantal van 
ons is het misschien wel de eerste keer maar daarvoor moeten wij geen schrik hebben. Het wordt super leuk! 
10 dagen ravotten met jullie vrienden van de Chiro. Wij hebben er alvast super veel zin in  :)
Tuur en Berre

Kwiks: Wooow kamp staat voor de deur en Joni, Emmy en onze special guest Elise hebben er alles aan gedaan 
om er een onvergetelijk kamp van te maken! Onze kleren liggen al maanden op een stapeltje en we hebben 
dan eindelijk onze bagage van vorig kamp eens uitgekuist. Het enige wat nog mist zijn de allertofste Kwiks 
die ons helpen bij dit mega bangelijk kamp!

Rakkers: 11 dagen lang gaan wij met de rakkers er een bangelijk kamp van maken. We zullen spelen, knutse-
len, ravotten, lekker eten... Dylan en Marie hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook!

Tippers: Wij zijn alvast heeeeelemaal klaar om op kamp te gaan en wilde avonturen te beleven!!! Jullie zullen 
dit kamp volledig gedetoxed worden! Wij hebben er alvast shrektastisch veel zin

Toppers: Beste Toppers, Na een toch speciaal maar geslaagd jaar, mogen we jullie meedelen dat het kamp 
door mag gaan. De uitdrukking ‘not all heroes wear capes’ hebben jullie misschien al gehoord. Dit kamp gaan 
we al onze superkrachten uit de kast mogen halen.  Zo kunnen we achterhalen welke Topperheld als beste 
het expeditie kamp van 2021 kan overleven. 
Tot dan, jullie helden Silke en Matthi.

Keti’s: 11 dagen kamp in drie dagen gepropt. Let´s go

Aspi’s: De mysterybox wacht op jullie om geopend te worden (of juist niet)



NUTTIGE INFORMATIE VOOR DE OUDERS
Een briefje krijgen op kamp is altijd leuk, hier is alvast het adres van de kampplaats: 

CHIRO TOM / CHIRO SAM Naam kind + afdeling 
Molsebaan 137, 2450 Meerhout (Meerhout)

Wij vragen vriendelijk om zeker toch eens één briefje te sturen, geen post krijgen is namelijk niet leuk. Zeker 
niet als de rest dat wel krijgt. Uiteraard zorgen wij ervoor dat het thuisfront zeker één briefje terugkrijgt. 
Pakketjes met snoep in wordt verder in het kampboekje vermeld.

We zouden ook even willen vermelden dat er een verschil is tussen een Prior (voor dringende verzendingen, de 
brief wordt uitgereikt op de werkdag na afgifte) en een gewone postzegel (voor niet-dringende verzendingen, De 
brief wordt uitgereikt binnen de 3 werkdagen na afgifte).

Dit jaar zal er ook een brievenbus aan Chiro SAM gehangen worden waar u tijdens het kamp brieven in kan steken 
voor uw kind(eren). Deze brievenbus zal een paar keer tijdens het kamp geledigd worden en naar Meerhout 
worden gebracht.

Net zoals voorheen kan u alle avonturen van uw kind(eren) volgen. Er zal op het einde van elke kampdag 
updates en foto’s geplaatst worden op onze Facebook- en Instagrampagina. Zo blijft u op de hoogte van al 
het leuks dat we doen tijdens het kamp! 

We bieden ook de mogelijkheid aan om 7 dagen mee te gaan op kamp in plaats van 11. Zeker aangezien we 
dit jaar geen weekend hebben gedaan is het voor nieuwe leden soms een grote stap. Als je kind 7 dagen 
meegaat op kamp, gelieve dit tijdig te laten weten aan de leiding. Het kampgeld bedraagt dan 100 euro en de 
leden worden verwacht op 3 juli.

BAGAGE

Achteraan in dit boekje vindt u een bagagelijst. Als er dingen zijn die je extra 
moet meenemen voor eigen activiteiten, staat dat vermeld op het afdelings-
blad.
Op 1 juli bij vertrek wordt de bagage meegenomen in de auto naar het kampter-
rein voor de Speelclub en Rakwi groepen. 
Op 28 juni wordt de camion ingeladen inclusief de bagage van de Tippers, Top-
pers, Keti’s en Aspi’s. 
Alles moet goed ingepakt worden in zakken of valiezen die volledig dicht 
kunnen.



VERTREK

Tito’s, Keti’s en Aspi’s vergeet zeker jullie fi ets (die uiteraard helemaal in orde is) niet. Neem ook zeker ge-
noeg eten en drinken mee voor onderweg.  

Voor de jongsten zullen we dit jaar opnieuw met auto’s naar de kampplaats gaan, wel met een paar aanpas-
singen. We verwijzen u graag naar de biref over het vervoer waar alle informatie instaat om veilig op kamp 
te geraken. We zouden graag ten laatste 15 juni weten wie er meegaat en wie kan rijden, dit kan u invullen 
op www.chirotomsam.be/registratie-kamp-2021/ . We vragen aan iedereen om dit formulier in te vullen (ook 
de oudste afdelingen). Deze link gaat niet enkel over vervoer, maar ook over extra medische info en contact 
persoon. 
U kan bij Berre terecht voor eventuele bijkomende vragen.  

Berre: berre.verhaegen@telenet.be  /  +32 479 06 23 38 (graag contacteren via Whatsapp)

TERUGREIS

We vragen aan de ouders om opnieuw zelf uw eigen kind(eren) te komen halen op 11 juli. Het juiste shif-
tensysteem wordt nog met u meegedeeld en we vragen om u er ook aan te houden. Opnieuw staat alle info 
hierover in de brief over het vervoer. 

PRIJSKAARTJE

Om mee te mogen op deze 11 dagen vol leuke spelletjes, ravotten, spannende momenten, grappige verhalen 
en natuurlijk het verblijf, de vervoerskosten, het lekkere eten en het spelmateriaal betaalt u de prijs van 155 
euro. Heb je meerdere kinderen die meegaan, dan betaal je vanaf het tweede kind slechts 135 euro.

Ter verduidelijking:

Betalen moet voor 23 juni op het rekeningnummer BE41 9731 7238 6010 op naam van Chiro TOM & SAM.
Gelieve de naam en de afdeling van uw kind bij de overschrijving te vermelden.

Als uw kind niet alle dagen meegaat moet er uiteraard niet de hele prijs betaald worden:
(Aspi’s = €65, Keti’s = €70, Leden die 7 dagen meegaan = €100)

Kind 1 € 155
Kind 2 € 135
Kind 3 € 135



MEDISCHE FICHE

Alle leden moeten een medische fi che hebben ingevuld, als je dit dus nog niet hebt gedaan krijg je er apart 
nog 1 van ons toegestuurd.  

Bij vertrek geef je je identiteitskaart of KIDS-ID en eventuele medicatie af aan de leiding. De medicatie moet 
voorzien zijn van duidelijke vermelding ,onder andere: naam, hoeveelheid en wanneer het genomen moet 
worden. Zo kan de EHBO-verantwoordelijke erop toezien dat deze juist wordt ingenomen. 

FIETSEN

De tito’s die naar de kampplaats gaan fi etsen, hebben een werken-
de fi ets nodig. Om zeker te zijn dat je fi ets in orde is, kan je je fi ets 
laten nakijken op zondag 6 juni voor of na de chirozondag. Als je je 
fi ets niet hebt nagekeken voor zondag 6 juni, is het je eigen ver-
antwoordelijkheid om te zorgen dat je fi ets in orde is. Zorg ervoor 
dat je fi ets in orde is of hij mag niet mee!  

ZAKGELD

Zakgeld is niet nodig, alles zit in de kampprijs inbegrepen. Als je graag brieven wil versturen, vergeet dan 
zeker niet voldoende postzegels en postkaartjes mee te nemen. 

TIP: voor de allerkleinste is het handig dat de briefomslagen op voorhand voorzien zijn van naam en adres.



WAT BRENGEN WE ZEKER NIET MEE! 

Er is genoeg te eten en er zijn tussendoortjes op kamp, dus het is niet nodig om hier zelf nog voor te zorgen. 
Je elektronische speelgoed laat je thuis. We zijn in groep op bivak en hebben dus geen nood aan individuele 
dingen. Ook je GSM zal je niet nodig hebben op kamp, deze zal in het begin van het kamp in beslag genomen 
worden door de leiding en pas op het einde van het kamp teruggegeven worden. 

Drank, drugs en sigaretten zijn ten strengste verboden. Moest je toch betrapt worden met één van deze zal 
je zonder meer direct naar huis gestuurd worden

CORONA-Maatregelen

Omdat wij als Chiro zelf nog niet meer informatie hebben in verband met het kamp tijdens Corona vragen we 
aan alle ouders om de whatsapp groepen, de Facebookpagina en het nieuws goed in de gaten te houden. Als 
er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt, zullen wij dit zo snel mogelijk met jullie delen.  

Wanneer je kind ziekteverschijnselen heeft 5 dagen voor het kamp dan mag hij/zij niet mee. Ook als je kind 
lijdt aan een ziekte of tot een risicogroep behoort moet hij/zij een ziekteattest hebben met toestemming van 
de dokter en de nodige medicatie. 
Na het kamp mag uw kind 1 week geen contact hebben met risicogroepen. 

Vanaf uw kind 12 jaar is, vragen wij ook om meerdere mondmaskers mee te geven voor de veiligheid. Dit mag 
u natuurlijk ook voorzien voor jongere kinderen.  



SNOEP

Dit jaar vragen wij aan de ouders om GEEN pakketjes te versturen 
via de post met snoepgoed in. De reden hiervoor is dat we vorige 
jaren gemerkt hebben dat dit vaak leidt tot spanningen binnen 
de groep. Leden delen dan bijvoorbeeld niet met iedereen of laten 
het snoep achter om s ’avonds uit de delen. Dit kan dan moeilijk 
gecontroleerd worden door de leiding en het is niet de bedoe-
ling dat de leden snoepen. Daarom houden we het op vlak van 
snoepen liefst gelijk voor iedereen en hebben we deze beslissing 
gemaakt. Maak u zeker geen zorgen, want de leden worden meer 
dan voldoende gesoigneerd op vlak van eten!  
Zijn er toch nog vragen hierrond voor uitzonderingen door een 
verjaardag bijvoorbeeld, mag je dit zeker sturen naar de leiding 
van de desbetreff ende groep zodat dit goed afgesproken kan 
worden.

INFORMATIE

Dit was alle praktische informatie die je nodig hebt om je kamp goed voor te bereiden. Moest je nog vragen 
hebben, mag je je altijd richten tot de afdelingsleiding of Veebee’s.  

Wij hebben alvast super veel zin in een bangelijk kamp en wij hopen jullie ook! De afdelingsblaadjes en baga-
gelijst zijn te vinden in de rest van het boekje.  

Veel groetjes van de leidingsploeg en VB’s!







  
 

Ja natuurlijk, ik heb er al suuuper 
veel zin in. Maar we mogen zeker 
de volgende dingen niet vergeten: 

- Je mooiste pyjama  
- Een witte T-shirt die weg mag 
- Een waterpistool 
- Je liefste knuffel 
- Een ridderoutfit 
- Je goed humeur en natuurlijk 

zoveel mogelijk zon! 

Hé Ezel, heb je het al 
gehoord? De 

speelclub jongens 
gaan op kamp en wij 

mogen mee! 
Spannend zeg! Maar 

weet jij wat we 
allemaal moeten 

meenemen? 

TOT 
DAN!!! 









EExxppeeddiittiiee MMAARRVVEELL:: 
TTooppppeerr eeddiittiioonn 

Wat meebrengen?

- Witte T-shirt en een wit shortje (wordt vuil)
- Waterpistool

- Goed humeur en fietsbenen!

Keti kamp
Binnenkort zitten we in Kroatië maar om

dit kleine kamp even leuk te maken neem
dan zeker kleding mee die vuil mag

worden, een witte T-shirt en een
feestoutfit volgens dit filmpje

https://vm.tiktok.com/ZMeCsDD36/ !!



Keti kamp
Binnenkort zitten we in Kroatië maar om

dit kleine kamp even leuk te maken neem
dan zeker kleding mee die vuil mag

worden, een witte T-shirt en een
feestoutfit volgens dit filmpje

https://vm.tiktok.com/ZMeCsDD36/ !!



De beste leiding van heel de wereld
Sam Janssens
Hans Huybrechts
Kwadeveldenstraat 26,
2170 Merksem

Maak jullie borst maar nat voor de
leukste 4 dagen op een kamp!
Zeker niet vergeten uw goed humeur en

enthousiasme mee te nemen! heel
belangrijk!!!!!!



De beste leiding van heel de wereld
Sam Janssens
Hans Huybrechts
Kwadeveldenstraat 26,
2170 Merksem

Maak jullie borst maar nat voor de
leukste 4 dagen op een kamp!
Zeker niet vergeten uw goed humeur en

enthousiasme mee te nemen! heel
belangrijk!!!!!!

BAGAGELIJST
Zorg ervoor dat je naam overal op/in staat!

Slaapgerief:
0 Veldbedje of luchtmatras
0 Slaapzak
0 Eventueel een extra dekentje
0 Kussen
0 (...) pyjama’s
0 Je allerliefste knuff elbeest

Kledij:
0 Uniform: T-shirt, trui, short/rok (aan bij  
 vertrek)
0 (...) paar kousen
0 (...) onderbroeken
0 (...) T-shirts
0 (...) shorts
0 (...) lange broeken
0 (...) truien
0 Regenjas
0 Stevige stapschoenen
0 Regenlaarzen
0 Zakdoeken
0 Zwemgerief, Belangrijk: zwembandjes als  
 je nog niet voldoende kan zwemmen
0 Extra spullen per afdeling, zie afdelings 
 blad

Wasgerief:
0 (...) grote handdoeken
0 (...) kleine handdoeken
0 (...) washandjes
Wegens corona hebben wij onze eigen handdoe-
ken om af te wassen (afwas) gekocht. Gelieve 
deze dan ook niet mee te geven.

Toiletzak:
0 Kam/borstel 
0 Tandenborstel
0 tandpasta
0 Bekertje
0 Haarrekkertje
0 Maandverband/Tampons
0 Shampoo
0 Zeep

Allerlei
0 Identiteitskaart, af te geven aan de  
 leiding bij vertrek
0 Medicijnen voorzien van instructies, af te  
 geven aan de leiding bij vertrek
0 Zaklamp
0 Drinkenbus
0 Brooddoos
0 Wasspelden
0 Linnenzak voor vuile was
0 Hoofddeksel tegen de zon
0 Zonnebrandcreme
0 After sun
0 Schrijfgerief, enveloppe (met eventueel  
 al een adres op), postzegel, papier

Leden (+12 jaar)
0 Mondmasker(s)

Tito’s
0 Fiets (helemaal in orde)
0 Binnenband
0 Getrainde fi etsbenen
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