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Op kamp gaan is... 
…opstaan met de ochtendmix 

…stiekem een nachtzoentje vragen aan de leiding 

…met blote voeten door het gras lopen en lekker vuil worden 

…trots zijn dat je helemaal tot de kampplaats kan fietsen 

…niets terug vinden in de tent omdat je niet goed opgeruimd hebt 

… zo veel mogelijk dingen doen die in het dagelijkse leven heel raar zijn 

…denken dat je super hard gebruind bent, en terug wit zien na het douchen 

… de muffe tentgeur 

…meer post krijgen dan tijdens een heel jaar 

…weinig slapen maar héél veel energie hebben! 

…afwassen in vieze afwasbadjes 

… spaghetti zonder handen eten 

…je laptop, GSM, iPad,… helemaal niet missen 

… constant samen zijn met je vrienden en elkaar niet beu worden 

En op kamp gaan is vooral... op het einde van het kamp aan het kampvuur staan en denken: 

“Soit, ik blijf toch nog een jaartje extra leiding!” 
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De kampplaats 

Adres 

Möderscheider Mühle 5 

4770 Amel 

België 

 

Route 

 

 

Voor wie met de auto komt (ouders van de ribbels), opgelet: kijk best op voorhand hoe je 

gaat rijden.  

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.colora.be%2Fnl%2Fde-aarde-4903.html&psig=AOvVaw1SAlbw8B1dNvoLNYsE_Kgw&ust=1587924799149000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjRiqKXhOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Post op kamp 

 

Postadres 

 

Wil je graag een brief sturen? Dat kan! Alle post is welkom op dit adres: 

 

Chiro Kaart 

naam + afdeling kind 

Möderscheider Mühle 5 

4770 Amel 

 

 

 

 

Postkaarten 

Elk lid krijgt bij de start van het kamp drie kaartjes die we zelf ontworpen hebben. 

Postzegels en enveloppen breng je zelf mee. Een extra kaartje kost € 0,50. Als je kind 

meer dan drie kaartjes wil schrijven, geef dan gepast kleingeld mee. 

Tip: voorgeschreven enveloppen en een adreslijstje is handig voor de kleinste leden! 
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Heen en terug 

 

Vertrek naar Amel  

De keti’s en aspiranten vertrekken als eerste. Zij fietsen op 8,9 en 10 juli naar de 

kampplaats. De keti- en aspi leiding bezorgt jullie alle nodige info. Zie dat je zeker al een 

goede fiets en fietsbroek hebt       

De speelclubs, rakwi’s en tito’s gaan met de trein. Zij spreken 11 juli af om 9u30 bij het 

station van Kapellen. Kom op tijd, de trein wacht niet (deze vertrekt om 9u53). We 

verwachten iedereen in uniform! Neem een klein en compact rugzakje mee met voldoende 

eten en drinken. 

De ribbels komen op 14 juli met de auto. We verwachten jullie tussen 12u en 12u30 op de 

kampplaats. De ribbelleiding zal ervoor zorgen dat jullie de weg vinden! 

Gelieve op tijd te komen: niet te vroeg en niet te laat. We voorzien ook een middagmaal voor 

de ouders!  

 

Terug naar Brasschaat 

Dinsdag 21 juli nemen we allemaal de bus terug naar huis. We vertrekken rond 11u30 in 

Amel en komen aan tegen 14 uur bij het Chirolokaal. We vragen jullie wel om niet op het 

Chiroplein en zo min mogelijk op de parking van de kerk te parkeren, zodat er genoeg plaats 

is voor de bussen en bagage. 

  

 

Fietsencontrole 

Om met de fiets op kamp te gaan, moet je fiets volledig in orde zijn. Denk aan: bel, remmen, 

voor- en achterlicht, banden, versnellingen en een goed slot. 

 

Er zijn twee fietsencontroles. Als je bij de eerste controle niet in orde bent moet je een 

tweede keer komen! De controles vinden plaats bij het Chirolokaal. 

Eerste controle: zondag 14 juni 
Tweede controle: zondag 28 juni (uitstap de Mosten) 
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Wat kost dat? 

Prijs van het kamp 

 
 

 
1e kind 

 
2e kind 

 
3e kind 

ribbels € 110 € 100  

andere afdelingen € 140 € 130 € 120 

 
  

Voorbeelden: 

1 kind (niet-ribbel) =  €140 

2 kinderen (niet-ribbels) = €270 

1 ribbel is €110 

2 ribbels zijn €210 

1 ribbel en 1 ouder kind is €140+€110 = €250 

 

Gelieve het kamp te betalen voor 15 juni 2020. Wij willen jullie uitdrukkelijk vragen om zeker 

op tijd te betalen. 

Vermeld bij de overschrijving duidelijk de naam EN afdeling van je kind(eren)! 

te laat = + €20 

Rekeningnummer Chiro Kaart: BE47 7360 1167 0780 

 

Terugbetaling 

Veel ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van het kamp terug. Daarbij hebben ze 

allemaal hun eigen regels. Meer informatie vind je op de website van jouw mutualiteit. 

Formulieren van het ziekenfonds mag je achteraf binnenbrengen bij onze VB’s Bart en 

Sarah. 
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Voorbereiding 

Bagage en medische fiche 

Alle bagage (voorzien van naam!) moet op dinsdag 7 juli tussen 19u en 20u naar de 

lokalen gebracht worden. Bind geen bagage aan elkaar, dat bemoeilijkt het in- en uitladen 

van de camion. 

Op diezelfde dag breng je ook de volledig ingevulde medische fiche mee. Die vind je 

achteraan dit boekje.  

De identiteitskaart van je kind geef je de dag van vertrek af aan de leiding.  

De ribbels mogen hun bagage ook met de auto meenemen. 

 

 
 

Medicatie 

Als je kind medicatie moet nemen, bespreek je dit met zijn/haar leiding. Vul zeker ook de 

medische fiche goed in. Vermeld duidelijk op de verpakking: 

- naam en afdeling van je kind  
- tijdstip van inname 

 

 

Uniform  

Bij vertrek naar de kampplaats en op de terugreis doet iedereen verplicht zijn uniform aan: 

een T-shirt en een Chirorok of -broek. 

We verwachten dat iedereen een T-shirt van onze Chiro heeft, zo zijn we allemaal als 

groep herkenbaar! De T-shirts kan je elke zondag voor €10 kopen op de Chiro. Ook bij het 

binnenbrengen van de bagage kan je er nog één kopen.  

Zet zeker de naam van je kind in het uniform !  
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Wat neem je mee? 

Checklist 

Slapen 
o veldbed 
o slaapzak 
o fleece dekentje  
o hoofdkussen 
o pyjama 
o knuffeltje 

 
Hygiëne 
o toiletzak met tandenborstel, tandpasta, 

kam,… 
o washandjes 
o handdoek(en) 
o zonnecrème! en aftersun 
o eventuele medicatie 
 

Kledij  
o Chiro-uniform (broek/ rok, T-shirt, trui) 
o ondergoed en sokken 
o broeken, T-shirts en truien 
o voldoende reservekledij 
o stevige schoenen (min. 2 paar schoenen) 
o regenkledij 
o zwemgerief ( een strakke zwembroek, dit is 

verplicht als we naar een zwembad gaan!) 
o hoofddeksel (pet, hoed)! 
o linnenzak voor vuile was 

Allerlei  
o postzegels, enveloppen, adressen, 

schrijfgerief en briefpapier 
o evt. gepast kleingeld voor een extra kaartje 
o keukenhanddoek 
o zaklamp 
o wasspelden, veiligheidsspelden 
o rugzakje voor dagtocht 
o drinkbus  
o zonnebril 
o beker (met naam!) om uit te drinken tijdens 

de maaltijden 
 
 
Dit neem je NIET mee 
o MP3-speler, GSM, andere dure spullen 
o verdovende middelen (alcohol,…) 
o snoep 
o bord en bestek 
o zakgeld (enkel oudste leden - bespreek dit 

met je leiding) 

Belangrijk ! 

Ieder jaar zijn er veel verloren voorwerpen. Veel kinderen hebben dezelfde kledij, dezelfde 

slaapzak,… Voor (jonge) kinderen is het vaak moeilijk of verwarrend om de eigen spullen te 

herkennen. Voorzie daarom alles van een naam, ook zakken e.d.! Bij spullen waar je 

moeilijk op kan schrijven, zijn de initialen ook prima. Dit helpt ons echt enorm en het 

voorkomt problemen, tranen en lange zoektochten! 

 

Verder willen we u vragen om rekening te houden met het volume van de bagage. Geef 

geen overbodige spullen mee, maar denk wel aan alle noodzakelijke materialen (zie lijst)! 

Probeer zo compact mogelijk in te pakken: één koffer is normaal gezien voldoende, met 

daarnaast de slaapzak en het veldbed. Zo kunnen we de camion vlot in- en uitladen en 

hebben we geen plaats tekort.  

 

Dan nog een handige tip voor onze jongste leden: maak dag pakketjes met kledij (vergeet 

daarbij geen reservekledij). 
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Hoe ziet een kampdag eruit? 

Dagindeling 
7u30 opstaan met de ochtendmix: een streepje muziek tijdens het wassen en aankleden. 

8u  ochtendgym, even de beentjes strekken! 

8u15  we openen samen de dag. 

8u20 ontbijt – energie voor een hele dag! We wassen onze borden af en krijgen een dienst. 

Iedere afdeling steekt een handje toe. 

9u  ochtendactiviteit 

12u  heerlijke warme maaltijd, afwassen en dienst  

13u30  even rust!  

14u  middagactiviteit 

16u  vieruurtje om energie aan te vullen 

18u  avondmaaltijd, afwassen en dienst 

19u  we sluiten de dag samen af. 

19u10  de leiding presenteert jullie dagelijks een tof toneeltje! 

19u30  avondactiviteit en dan… naar bed! Het slaapuur varieert per afdeling. 

 

 

 

Speciale dagen 

Tijdens de familiedag spelen we heel de dag samen in groepjes. Alle afdelingen worden 

door elkaar gemengd en zorgen voor elkaar. Daarna volgt een moment van bezinning. Ook 

doen we een supertoffe zangstonde. 

De aspiranten geven ook een halve dag leiding aan de drie jongste groepen. Tijdens deze 

aspidag spelen we ook enkele grote massaspelen. ’s Avonds zorgen de aspi’s voor een 

heerlijke barbecue. 

Op de voorlaatste dag, 20 juli, bereiden we het kampvuur voor. We bedenken per afdeling 

ook een sketch, een toneeltje,… Het hoogtepunt – en meteen ook een leuke afronding – van 

het kamp! 
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Kookploeg 
 

Wie zijn ze? 

Ook dit jaar kunnen we rekenen op een fantastische kookploeg. Zij zorgen iedere dag voor 

gezonde maaltijden, lekkere tussendoortjes en drinken dat heel de dag klaar staat. Ze 

houden ook rekening met allergieën. 

 
 

Dit jaar bestaat onze kookploeg uit Ellen (mama van rakwi Joppe, leidster Lien en leider 

Stef), Katrijn (mama van rakwi Olivia en speelclub Lucas), Rein, Annick (mama rakwi Erin 

en speelclub Roan) en Daphne en Steven (ouders van ribbel Liv, Rakwi Novah en Tito 

Yonah). 

Na alle heerlijke maaltijden hebben we geen behoefte meer aan snoep. Als je dit toch bij 

hebt, wordt er onder toezien van de leiding gedeeld met de eigen afdeling.  

 

 

Allergieën en speciale voeding 

Als uw kind een bepaalde allergie of intolerantie heeft, is het belangrijk om dit TEN LAATSTE 

15 juni door te geven via het volgende e-mailadres: higginsellen4@gmail.com. 

Ook als uw kind vegetarisch is, mag u een mailtje sturen. Let op: enkel wie écht vegetarisch 

eet aub. Vegetariërs krijgen een aangepaste maaltijd en kunnen dus niet zomaar mee eten 

als ze de gewone maaltijd toch lusten. 

 

 

 

mailto:higginsellen4@gmail.com
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Om te onthouden… 
 
 

Postadres 

Chiro Kaart 

naam + afdeling kind 

Möderscheider Mühle 5 

4770 Amel 

 

Belangrijke data 

14 juni  Eerste fietsencontrole op de Chiro 

15 juni  Deadline betaling kamp 

28 juli 
na groeps-

uitstap 
Tweede fietsencontrole op de Chiro 

7 juli 19u Bagage en medische fiche binnenbrengen 

8 juli  Vertrek keti’s en aspi’s met de fiets (keti- en aspileiding geeft alle info) 

11 juli 9u30 Vertrek speelclubs, rakwi’s en tito’s met de trein (station Kapellen) 

14 juli 
12u – 

12u30 
Aankomst ribbels op de kampplaats 

21 juli 14u Aankomst op Chiro 

 

Contact 

Vragen voor aanvang van het kamp? Spreek de leiding en VB’s gerust aan! Op kamp 

ontvangen we liever geen telefoontjes. In geval van nood kan je de VB’s bereiken. 

Bart: 0484 79 33 00  Sarah: 0497 30 57 94 

 

Rekeningnummer 

Chiro Kaart 

BE47 7360 1167 0780 
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