
 

 

KAMPINFO 

 
Beste ouders, 
 
Door omstandigheden zijn wij van kampplaats moeten veranderen. Door het harde werk 
van onze leiding en met hulp van onze VB’s hebben we een nieuwe kampplaats 
gevonden. We gaan dit jaar niet meer naar Geel op kamp, maar wel naar Zichem-
Scherpenheuvel. 
 
Het kampterrein gaat er ook een beetje anders uitzien, omdat er enkel toiletten 
aanwezig zijn. Onze geweldige kookploeg is voorzien om te koken in een tent en last 
minute hebben we ook een refter en douches kunnen regelen. Het positieve is wel dat 
we bijna omringd worden door bos. 
 
Voor jullie veranderd er niet veel, enkel het adres: 
 

Chiro Kaart  
Naam lid + afdeling 
Boonstraat 20 
3271 Zichem-Scherpenheuvel 
 
De trein en bus uren veranderen ook niet. We verwachten de speelclubs en rakwi’s nog 
altijd op 21/07 om 10u30 aan het station, waar de trein zal vertrekken om 10u53. De 
tito’s, keti’s en aspi’s gaan nog steeds met de fiets en de leiding zal hierover nog meer 
informatie geven. De ribbels worden rond 12u op de kampplaats verwacht. We 
verwachten met de bus terug te komen rond 14u op 31/07. We houden jullie die dag 
zeker op de hoogte, want door het verkeer kan dit soms wel eens anders zijn. 
 
Wij zijn nog opzoek naar helpende handen op 30/07 om de camion uit te laden op onze 
chiro om 12u30. En heb je een B1 of C-rijbewijs of ken je iemand die dit heeft, mag je het 
zeker laten weten. Wij zoeken namelijk nog iemand die kan rijden voor onze tenten. 
 
Doordat we extra tenten en sanitair moeten voorzien, zal het kamp voor ons jammer 
genoeg duurder uitkomen. Daarom organiseren we volgend jaar een eetfestijn, om het 
kamp te financiëren. Houd dus zeker 18/04/2020 vrij om onze chiro te steunen en 
samen te genieten van een overheerlijke maaltijd. 
 
Wij gaan er toch nog een bangelijk kamp van maken en hopen dat iedereen meegaat. 
Vergeet je dus zeker niet in te schrijven, mocht dit nog niet gebeurt zijn. 
 
Jullie leiding en de VB’s, 
Lars, Robbe, Bert, Paulien, Tom, Stef, Lotte, Max, Glenn, Valesca, Magalie, Lotte, Kato, Ivan en 
Sandra, Bart en Sarah 


