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Intro 
Wie reeds een doorgewinterde (of laten we liever zeggen doorgezomerde) 
chirokamp-freak is, weet het intussen wel. Momenteel hou je het Kampslagske 
in handen: een Slagske dat het antwoord biedt op een groot aantal vragen 
waar menig kersverse Chirojongen, Chiromeisje of Chiro-ouder mee zit als die 
voor de eerste keer met een Chiro kamp te maken krijgt. Maar ook voor meer 
ervaren leden is dit Slagske natuurlijk onmisbaar. 

Om je wat wegwijs te maken in dit kampnummer, geven we je een overzichtje 
van wat je in dit Kampslagske terugvindt: 

- Een bagagelijst met wat je best meeneemt aan kleren. Vul die lijst 
zorgvuldig in, en stop alles in je koffer, valies of rugzak. 

- Een inleiding op het kampthema. 
- Een afdelingsartikel met wat je zoal mag verwachten in je eigen 

afdeling gedurende het bivak. 
- Binnenin 4 bagagekaartjes. Je knipt die kaartjes uit en bevestigt ze aan 

je bagage. Speelclubbers hebben een geel kaartje, rakwi´s een groen, 
tito´s een rood, keti´s een blauw, aspi´s een oranje en kookploeg een roze. 

- Enkele kleefetiketten, die je vooraf kunt voorzien van adressen om van op 
het kamp een kaartje of een briefje naar te schrijven. 

- Een overzicht met uren van vertrek en aankomst, en wanneer je bagage 
dient binnengebracht en afgehaald te worden. 

- Een medische fiche die je vóór het kamp aan de leid(st)er ingevuld 
meegeeft, voorzien van een kleefbriefje voor de mutualiteit. 

Neem dit boekje grondig door, en mocht je nog een vraag hebben, aarzel 
dan niet ze te stellen aan je afdelingsleid(st)er. 

We duimen alvast voor een mega geweldig supertof en plezierig kamp! 
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Kampthema 
Dag dappere verstekelingen,  
 
 

Ik heb goed nieuws: jullie hebben allemaal de selectie gehaald voor onze 
versie van Expeditie Robinson!  

Aanmelden voor dit zotte avontuur doe je op maandag 19 juli, daarna nemen 
wij jullie mee naar onze afgelegen survival-kampplaats. 

Het worden 8 dagen vol avonturen met wilde dieren om ons heen en 
uiteraard ook een gezonde rivaliteit tussen twee kampen.  

Zet je beste beentje maar voor en help om  
Kamp Noord of Zuid de titel van 2021 te behalen! 

 

Groetjes van de Robinsons  

 

Updates op kamp 
Beste ouders, 

Ook deze keer kan je op de hoogte blijven van onze megacoole activiteiten en 
af en toe eens een update krijgen over hoe de lieve kindertjes het stellen op 
kamp. 

Dus ben je benieuwd naar het kampleven, check dan de posts op onze 
Facebook-pagina. 
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Speelclub 
Liefste speelclubbertjes,  

 

Het is bijna zover 😁 Ons jaarlijkse chirokamp.  

Haal je slaapzak en veldbed al van zolder want wij gaan holder de bolder.  

Van lekker eten is er à volonté dus breng maar geen koekjes en snoepjes 
mee! We gaan veel ravotten dus neem veel vuile kleren mee maar dat vinden 
jullie niet erg he.  

Wat moet je zeker extra in je valies steken:  

- Prinsessen of prinsenkleren  

- Je allerliefste knuffeltje 

 

Groetjes van jullie leiding en tot op kamp! 
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Rakwi’s 
Dag lieve rakwi’skes, 

 

Wij als leiding ziet het weer mega hard zitten om op kamp te gaan en hopen 
dat jullie ook niet kunnen wachten tot het zover is natuurlijk! 

Vergeet zeker niet om waterschoenen mee te doen in je bagage. 

 

Groetjes van de leiding! 

 

 P.S. we maken er samen een super kamp van! 
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Tito’s 

Aan allen die gekomen zijn, proficiat  

Aan allen die niet gekomen zijn, ook proficiat 

 

Welkom op Camping Vermeersch waar het onmogelijke mogelijk wordt en al 
je dromen uitkomen.  

Bereid je voor op een modderpoel van leute en verrassingen! Neem je beste 
camping mood mee en laat je volledig gaan tot op het laatste moment. 

 

XXX 

Jullie campingleiders  

Brent, Nathan en Jesse  
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Keti’s en Aspi’s 
Dag keti’s en aspi’s  

 

Over een paar weken is het weer zover, het kamp komt eraan!  
Bereiden jullie je maar voor want tweedaagse gaat dit jaar WEL door!  

Wij kijken er alvast enorm naar uit.  

We hebben nog een extra brief toegevoegd waar jullie alle info rond voor- en 
nawacht, tweedaagse, zakgeld ... kunnen terugvinden.  

 

We zien jullie op kamp! 

 

Dikke kusjes  

Merel en Lieselot 
XXX 
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Extra infobrief voor de keti’s en aspi’s:  

Aangezien er veel nieuwe gastjes zijn onder jullie, willen we jullie nog wat extra 
info meegeven over kamp. 

1. Inladen camion 

Op de dag van voorwacht, 16 juli, wordt de camion ingeladen. Iedereen die 
meegaat op voorwacht wordt die dag verwacht om 6u30 om deze te helpen 
inladen. Als de camion weg is, begint onze voorwacht. 

2. Voorwacht 

Na het inladen van de camion, vertrekken we met de bus naar het station. 
Daar hebben jullie ook de mogelijkheid om een broodje of iets anders te 
kopen om te eten. Dan nemen we de trein richting de kampplaats 

Op voorwacht worden de tenten opgezet, hudo’s gebouwd, gesjord ... Kortom 
alles om het kamp te doen slagen. 

Voorwacht kost €5. Dat is voor het eten dat jullie die 3 dagen verorberen. Dit 
wordt op voorwacht zelf betaalt. 

3. Zakgeld 

Neem zeker voldoende zakgeld mee. Op voor- en nawacht kan je een 
drankkaart aankopen van €10 voor 12 drankjes. Je kan ook altijd iets extra’s 
kopen in de winkel. 

4. Tweedaagse 

Dit jaar is er terug tweedaagse. 
Wat heb je hiervoor nodig? 

- Trekrugzak 
- Slaapzak 
- Matje 
- Gamel 
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- Bestek 
- Gasfles + brander (per twee eventueel, spreek dus af met je mede-

gasten) 
- Drinkfles 
- Goede stapschoenen 

5. Nawacht 

Als jullie na het kamp nog fit genoeg zijn, kunnen jullie ook op nawacht blijven. 
Ook dit kost €5 (te betalen op nawacht zelf). Nawacht eindigt op 30 juli. 

6. Algemeen 

- Roken: enkel met toestemming van ouders.  
Indien je toestemming wil mogen jullie ouders bij het brengen van de 
bagage hun handtekening zetten. GEEN HANDTEKENING IS NIET ROKEN! 

- Op voor- en nawacht wordt er al eens een pintje gedronken. Dit gebeurt 
steeds onder toezicht van de leiding en er is ook een limiet per leeftijd. 

- Gsm’s mogen op voor- en nawacht, maar op kamp zelf worden deze 
afgenomen. Er is geen mogelijkheid deze op te laden tijdens te kamp. 

- Corona: mondmaskers, 8 handdoeken, handgel ... 

Bij vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht. 

Merel: 0485 24 03 75 
Lieselot: 0471 62 55 17 
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Bagage 
Hieronder volgt de regeling voor het afgeven en ophalen van de bagage.  

 

Alle bagage wordt binnengebracht op woensdag 14 juli tussen 18u en 20u.  

Zorg ervoor dat alles stevig verpakt zit in valies, rugzak, reistas of 
bananendoos (NIET in plastic zakken en als je een plastieken valies meegeeft 
is dit op eigen risico, er wordt namelijk gestapeld in de camion).  

Aan ieder stuk bagage hangt een ingevuld naamkaartje in de afdelingskleur 
(Speelclub geel / Rakwi’s groen / Tito’s rood / Keti’s blauw / Aspi’s oranje / 
leiding afdelingskleur / kookploeg roze).  Indien nodig maak je een 
naamkaartje bij in je afdelingskleur. 

BELANGRIJK: Gelieve ook bij het afgeven van de bagage je ingevulde 
medische fiche + 2 klevertjes van de mutualiteit mee te brengen. 

De bagage en de verloren spullen kunnen worden opgehaald op vrijdag 30 
juli tussen 17u en 19u (houdt die dag best ook de Facebookpagina in de 
gaten, we laten weten of de camion vroeger toekomt en je dus reeds vroeger 
om de bagage kan komen). 
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Coronatest 
Om ons zomerkamp zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij besloten 
met de leiding om ALLE gasten een zelftest te laten doen voor hun vertrek op 
kamp.  

Let op! Deze moet de dag voor vertrek afgenomen worden!  

Hoe gaat dit in zijn werk?  

- U haalt op voorhand een sneltest bij uw apotheek. Deze kosten 
€8/sneltest 

- U neemt de test af op 18 juli, de instructies staan heel duidelijk vermeld 
op de bijhorende informatiebrochure die u in Uw testzakje vindt.  

- U wacht 15 min op het resultaat. 
- Het resultaat is negatief? Yesss, dan gaan we lekker samen op kamp! 🎉 
- U neemt een alcoholstift of dergelijke en schrijft zichtbaar de naam van 

uw zoon /dochter op de test.  
- U stuurt een foto van de test naar de verantwoordelijke van de afdeling 

via mail! 
o Speelclub: loredekestelier@hotmail.com 
o Rakwi: Jasonbaleine5@gmail.com 
o Tito: Brentvermeersch130@gmail.com 
o Keti/aspi: merel.vancampenhout@gmail.com 

Deze testen moeten dus op 18 juli worden afgenomen en doorgestuurd! 
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Heen- en terugreis 
Voor de heenreis verzamelen we op maandag 19 juli om 7u30 op het 
stationsplein te Brugge aan de hoofdingang. Wees op zeker op tijd! 

Je zorgt voor een picknick voor ’s middags.  ’s Avonds krijgen jullie dan een 
warme maaltijd voorgeschoteld. 

Bij de terugreis komt de trein aan in het station van Brugge op dinsdag 27 juli 
om 17u50. 

Volgende afspraken worden gemaakt i.v.m. het vertrek van de gasten: 
• We verzamelen aan de voorkant van het station op 19 juli om 7u30.  
• Ouders en kinderen boven de 12 jaar dienen een mondmasker te 

dragen.  
• Er zal per groep een verantwoordelijke zijn. Gelieve uw kind aan te 

melden bij deze verantwoordelijke.  
• We snappen dat ouders graag hun kind uitzwaaien. Gelieve tijdens het 

wachten wat afstand te nemen. 
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Belangrijk 
De ochtend van vertrek heb je je identiteitsdocument of identiteitskaart bij 
en geef je die af aan de verantwoordelijke leid(st)er. Enkel de oudsten (keti’s 
en aspi’s) mogen tijdens de treinreis hun identiteitskaart bijhouden. Bij de 
jongsten is een identiteitsdocument (zonder foto) afgeleverd door de 
gemeente, of een identiteitsbewijs (met foto) dat het bewijs van hun leeftijd 
aantoont voldoende. 

Kauwgom hoort niet thuis op Chirokamp, net zoals snoepjes, koekjes … Deze 
worden bij de aanvang van het bivak in een grote snoep-doos gestopt en bij 
gelegenheid onder de afdeling verdeeld. 

Veel zakgeld heb je niet nodig (voor de kleinsten volstaat ongeveer € 10), 
tenzij er massaal kaartjes moeten verstuurd worden (en vergeet niet dat er 
ook postzegels moeten gekocht worden). 

Waardevolle en dure voorwerpen laat je best thuis. Dus geen smartphones, 
fototoestellen, dure uurwerken…  Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies 
indien het toestel toch wordt meegenomen. Het is ook niet mogelijk om deze 
toestellen op te laden op kamp! De weinige stopcontacten hebben we 
immers nodig voor belangrijkere dingen. 

We vertrekken in uniform! (Dit geldt niet voor de speelclub, maar het mag 
natuurlijk.) 
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Kampadres 

 

Chirojeugd Sint-Jozef 
(Naam van de geadresseerde) 
Dreefstraat 22 
3670 Meeuwen-Gruitrode 

 
Dit kampadres bewaren de ouders best thuis. Mogen we vragen enkel te 
telefoneren bij noodgevallen! Je kan natuurlijk wel altijd een kaartje sturen 
naar zoon- of dochterlief J  
 
 
 

Jarigen 
Jarig in juli… 

13 Lander Speelclub 
13 Taylor Rakwi 
14  Sofie Keti 
15 Ybe Rakwi 
15 Liam Speelclub 
16 Lore Leiding 
29 Marthe Tito 

En jarig op kamp… 

19 Lencio Speelclub 
21 Daan Rakwi 
27 Dylan Freelance 
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Bagagelijst 
Spelkledij 

O ...... shorts of rokken 
O ...... T-shirts  
O ...... eventueel trainingspak of jogging 

Warme kledij 
O ...... dikke trui of pullover 
O ...... sweater of sweatshirt 
O ...... lange broeken of leggings 
O ...... hemden 

Zwemgerief 
O ...... badpak, bikini of zwembroek (spannende zwembroek voor op   

      dagtocht!) 
O ...... 1 badhanddoek 

Sokken & schoenen 
O ...... 1 paar stevige wandelschoenen 
O ...... 1 paar (strand)slippers 
O ...... 2 paar (sport)schoenen 
O ...... 9 paar sokken 

Regenkledij 
O ...... 1 regenjas 
O ...... 1 paar laarzen (eventueel, maar toch sterk aan te raden) 

Wasgerief 
O ...... 3 washandjes 
O ...... 3 handdoeken 
O ...... 10 wasspelden 
O ...... douchegel en shampoo 
O ...... handzeep 
O ...... 1 toiletzak met kam, tandenborstel, tandpasta, bekertje 
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Linnen & ondergoed 
O ...... onderbroeken 
O ...... onderlijfjes, topjes of bh’s 
O ...... papieren zakdoeken 
O ...... stoffen zak, net of oude kussensloop voor de vuile was 

Slaapgerief 
O ...... veldbed met luchtmatras of matje (niet enkel een luchtmatras, door         

de takjes en steentjes die in de tent terecht zouden kunnen komen, kan 
er een gaatje ontstaan.) 

O ...... slaapzak & eventueel deken 
O ...... hoofdkussen 
O ...... pyjama 

Diversen 
O ...... zaklamp 
O ...... 8 keukenhanddoeken 
O ...... drinkbus 
O ...... zonnecrème 
O ...... zonnepetje 
O ...... eventueel anti-muggenmelk en/of anti-tekenmelk 

Mee te nemen op de trein 
O ...... uniform 
O ...... ontsmettingsgel 
O ...... 3 herbruikbare mondmaskers (verplicht vanaf 12 jaar) 
O ...... identiteitsbewijs of identiteitskaart 
O ...... zakgeld (denk ook aan de eventuele kaartjes!)  
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Luizen en teken 
Beste ouders,  

Als veel kinderen samen veel tijd doorbrengen, is het goed mogelijk dat naast 
plezante tijden, ook luizen gedeeld worden. Deze komen er doordat één of 
meerdere leden deze beestjes meebrengen op kamp.  

Voor ons is dit een zeer lastig probleem, een heleboel leuke activiteiten 
moeten worden geschrapt om iedereen te controleren, om de kinderen in 
kwestie te behandelen …  

We hebben ook al een aantal jaren op kamp een paar flesjes luizenshampoo 
moeten aankopen om de kinderen te behandelen. Wij zouden niet graag 
hebben dat alle kindjes met luisjes naar huis gaan, dus worden ze wel altijd 
direct behandeld. Maar zoals jullie waarschijnlijk ook weten, zijn zo’n flesjes 
behoorlijk duur. En we kunnen toch veel leukere dingen doen met dat geld, 
hé? 

Dus vragen wij aan ALLE OUDERS om uw zoon/dochter (eender welke leeftijd) 
te controleren VOOR ze op kamp vertrekken. Mocht uw zoon/dochter last 
hebben van deze vervelende beestjes is dit geen enkel probleem zolang u het 
ons maar MEEDEELT en uw kind al behandeld is. Wij kunnen altijd de 
behandeling voortzetten op kamp als u de shampoo aan uw kind meegeeft 
en contact neemt met de leid(st)er. Schrijf best de naam van uw kind op het 
doosje zodat de shampoo enkel voor uw kind wordt gebruikt en ook u niet 
onnodig dure flesjes hoeft te kopen.  

Luisjes zijn lastig maar wees gerust: iedereen heeft er weleens last van, ook je 
leiding heeft er vroeger gehad. Maar zeg het ons, dan hoeven we geen leuke 
activiteiten te schrappen!  
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Ook dit jaar kamperen we terug in een streek waar teken voorkomen. Teken 
zijn kleine, zwarte diertjes, zo groot als een speldenkop. Deze dieren leven 
meestal op lage begroeiing, waar ze wachten tot een gastheer passeert. Ze 
hechten zich dan aan je huid en zuigen zich vol bloed. Een ongestoorde teek 
kan tot 7 dagen blijven zitten eer hij voldaan is en lost. De beet van een teek is 
volledig pijnloos. 

In België is ongeveer 1 op de 10 teken drager van de ziekte van Lyme. Wanneer 
zo’n teek langer dan 12 uur blijft vastzitten, kan het zijn dat de ziekte van Lyme 
wordt overgegeven. De symptomen waar je op moet letten als je kind 
terugkomt van kamp zijn: 

- Een rode ring op het lichaam waar eerder een teek heeft gezeten. Deze 
vlek wordt groter en voelt warm aan. 

- Griepachtige verschijnselen als hoofdpijn, keelpijn en koorts. 

Indien deze symptomen zich voordoen, neem dan contact op met uw 
huisarts. De ziekte van Lyme is namelijk goed te behandelen. 

We stoppen veel tijd in de constante strijd tegen deze beestjes, vooral bij de 
jongere groepen. Om deze klus eventueel tot één keer per dag te kunnen 
beperken, zullen wij erop letten uw kind zo min mogelijk met korte broek in 
lang gras te laten spelen. Er bestaan echter ook middelen, verkrijgbaar bij de 
apotheek, die een tekenwerende werking hebben. Deze zijn nooit 100% 
effectief maar kunnen wel een extra hulp zijn. Deze zijn niet goedkoop (toch 
gemiddeld zo’n €8 tot €10) en wij willen u daarom absoluut niet tot deze 
aankoop verplichten. Met of zonder tekenmelk, wij zullen ons best doen om 
teken zo snel mogelijk op te merken en te verwijderen! Indien u tekenmelk 
meegeeft aan uw kind, gelieve dit dan, voorzien van naam, bovenaan de 
bagage te steken. 

Wij doen ons uiterste best, maar wij raden u toch aan om het hele lichaam 
nog eens goed te controleren eenmaal thuis. Indien u er toch nog één vindt, 
en u kan deze zelf niet verwijderen, neem dan contact op met uw huisarts, of 
u kunt altijd bellen naar leidster Lieselot (0471 62 55 17).  


