
INFOBOEKJE

Chirokamp Sint-Niklaas 2021

Chirokamp

2021



02



Het is bijna zover. Over enkele weken zetten we de kers op onze Chirotaart... We
gaan met z’n allen op kamp! Dit jaar zal ons kamp, net zoals vorig jaar, doorgaan
in Sint-Niklaas. 

Dit kamp gaat minstens even onvergetelijk worden. Het zal ook dit jaar wat
anders verlopen dan we gewend zijn, maar wij hebben horen waaien dat de
leidsters daarom hun spelletjes nóg leuker gaan maken. 

Ook onze kookploeg zal dit jaar weer zijn beste beentje voorzetten. We hebben
al even gespiekt en hebben de woorden ‘kroketten’, ‘lasagne’ en ‘spek met
eieren’ al zien staan. Het kampthema houden we nog even geheim, maar dit
infoboekje geeft alvast een voorsmaakje. 

Kortom, redenen genoeg om mee op kamp te gaan!

VOORWOORD
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WANNEER, WAAR, WIE, HOE?

Wanneer gaan we op kamp? 

Net zoals de voorgaande jaren, gaan we ook dit jaar 11 dagen op kamp. We
vertrekken op zondag 1 augustus en komen weer aan op woensdag 11 augustus.
Enkel voor de Pinkels en Superpinkels duurt het kamp iets minder lang. Zij
vertrekken namelijk pas op donderdag 5 augustus en komen samen met de
anderen terug aan op woensdag 11 augustus.

Waar gaan we op kamp? 

Dit jaar gaan we opnieuw Sint-Niklaas onveilig maken. We gaan naar Domein
Puytvoet. Inderdaad, naar daar moeten die honderden brieven en kaartjes.

Wie slaapt waar? 

Iedereen slaapt op kamp bij zijn eigen groep. De drie oudste groepen slapen
sowieso in tenten en de (Super)Pinkels en (Super)Speelclub in gebouwen. Voor
de Kwiks en Superkwiks wachten we de inschrijvingen even af. Afhankelijk
daarvan wordt beslist of ze in gebouwen of in tenten slapen. 

Hoe gaan we op kamp? 

De beentjes van de (Super)Pinkels, (Super)Speelclub, (Super)Kwiks gaan we nog
wat sparen en daarom worden zijn door de ouders naar de kampplaats gebracht.
Specifieke uren volgen nog! De (Super)Pinkels worden op 5 augustus ook
afgezet door hun ouders, ook daarover volgt nog meer informatie. De drie
oudste groepen beginnen hun kampavontuur op de fiets en zullen met hun
eigen leiding afspreken waar en wanneer ze vertrekken. De (Super)Pinkels,
(Super)Speelclub en (Super)Kwiks worden op 11 augustus ook opgehaald, de
oudste groepen fietsen terug richting Arendonk. Specifieke informatie komt
binnenkort jullie kant op, dus hou zeker Whatsapp of mail in de gaten
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Vertrek in Arendonk 

Kampdag

Familiedag

Kampdag 

Kampdag + Aankomst Pinkels en Superpinkels

Kampdag

Kampdag 

Aspidag

Kampdag 

Opruimen + Kampvuur

Vertrek naar Arendonk

VERLOOP

Zondag 01/08

Maandag 02/08

Dinsdag 03/08

Woensdag 04/08

Donderdag 05/08

Vrijdag 06/08

Zaterdag 07/08

Zondag 08/08

Maandag 09/08

Dinsdag 10/08

Woendag 11/08
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07.30u 

08.00u

08.30u

09.30u

11.30u

12.15u

13.30u

14.30u

16.30u

16.45u

18.30u

20.00u

21.00u

21.30u

22.00u

22.30u

23.00u

Opstaan leiding van dienst

Opstaan leiding + leden

Opening + ontbijt

A-werking + diensten

Groepsmoment

Middagmaal

Platte rust

B-werking

Vieruurtje

C-werking

Sluiting + avondmaal

D-werking + slapengaan Pinkels en Superpinkels

Slapengaan Speelclub en Superspeelclub

Slapengaan Kwiks en Superkwiks

Slapengaan Tippers

Slapengaan Tiptiens en Aspi's

Vergadering leiding

Hoe ziet een kampdag eruit?
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slaapzak
luchtmatras of veldbed (test vooraf!) 
hoeslaken
kussen + kussensloop
pyjama
eventueel je favoriete knuffel

ondergoed
kousen
spelkledij voor koude en warme temperaturen
uniform
extra rood T-shirt (elke ochtend doen wij het uniform aan, dus een extra T-
shirt is niet overbodig)
stevige wandel- of sportschoenen
pantoffels / crocs
schoenen die gemakkelijk aan en uit kunnen (om snel te starten met spelen)
regenjas
dikke trui
zwemgerief in kleine rugzak (bikini/badpak, handdoek)
linnenzak voor vuile was
kleren voor vettige spelen (= kleren die héél héél vuil mogen worden en/of
zelfs weggegooid mogen worden nadien)

handdoeken en washandjes
tandenborstel
tandpasta
douchezeep en shampoo
kam of borstel
maandverband (voor de oudste afdelingen)

Slaapgerief:

Kleding:

Toiletgerief:

BAGAGE

! NIET VERGETEN !
   

ALLES (inc. handdoeken)
moet gelabeld zijn met

je naam.
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4 keukenhanddoeken (met naam in!)
aardappelmesje (Tippers, Tiptiens en Aspi's)
klein tasje met eigen bestek (soepbord, plat bord, beker, tas, vork, lepel, mes,
klein lepeltje. Zorg dat alles goed gelabeld is, er niets breekbaar bijzit en geef
ook zeker niet je zondags servies mee.)

zaklamp
briefpapier, enveloppen, postzegels, schrijfgerief en adressen van het
thuisfront 
muggenmelk
papieren zakdoekjes
zonnecrème
veiligheidsvestje
drinkbus
rubberen laarzen

busje handzeep en ontsmettingsgel
mondmasker (ook de jongste groepen)

elektronische toestellen en waardevolle spullen
snoep
GSM

Eetgerei: 

Allerlei:

Coronamaatregelen:

Wat moet/mag zeker niet in mijn valies:

! TIP VOOR DE JONGSTEN !
   

Maak een zakje per dag met
wat ze moeten aandoen. Dat is
makkelijk voor je dochtertje én

de leiding.
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Elk jaar komen er hopen verloren voorwerpen mee terug van het kamp. Om
dit te vermijden, willen we uitdrukkelijk vragen (zeker voor de jongste
groepen) om ALLES WAT JE MEEBRENGT te labelen: je naam in alle kledij,
washandjes, verkleedkleren... Ook aan de oudste groepen wordt gevraagd
om ten minste hun keukenhanddoeken te merken met hun naam!

Help zelf mee met het inpakken van je valies. Zo hoef je later niet zolang te
zoeken waar die onderbroek nu ook weer zat.

Steek je slaapspullen (luchtmatras, slaapzak, kussen, hoeslaken) bovenaan in
je valies. Deze heb je namelijk als eerste nodig. 

Test je luchtmatras thuis uit voor je hem in je valies steekt. Er komen elk jaar
leden op kamp met een kapotte luchtmatras. Wij hebben niet voor iedereen
een reserve mee en tien dagen op de koude, harde grond slapen is niet
aangenaam.

Voor de kleinsten is het heel handig om kledingpakketjes te maken per dag.

Mogen we je bovendien ook vragen om al je bagage in 1 GROTE ZAK OF
KOFFER te steken. Indien je er toch voor kiest om meerdere zakken te
gebruiken, bind deze dan niet aan elkaar. Dit zorgt alleen maar voor
problemen bij het in- en uitladen van de camion.

Tips van de leidsters:
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Omdat we dit jaar opnieuw 11 dagen op de kampplaats blijven, zijn GSM’s niet
toegestaan, ook niet voor de fietsers. 

Bagage inleveren en terug ophalen

De bagage van de fietsers dient binnen gebracht te worden aan de Bemdhal op
donderdag 29 juli. We laten jullie nog weten wie wanneer mag komen. Ook de
Pinkels brengen hun luchtmatras/veldbed al mee binnen, zo hebben de leidsters
al enkele dagen tijd om hun bedjes op te stellen. 
Vergeet ook je Kids ID of paspoort niet mee te brengen en deze af te geven aan
onze veebee Nele Cools. De Kids ID van de Pinkels moeten dan echter nog niet
afgegeven worden. Deze moet, bij aankomst op de kampplaats, aan Nele
bezorgd worden. De bagage van de fietsers kan opgehaald worden aan de
Bemdhal op woensdag 11 augustus. Opnieuw laten we jullie nog weten wie
wanneer moet komen. Wie zijn bagage niet op tijd komt ophalen, zal moeten
wachten tot de volgende Chirozondag om zijn valies mee naar huis te nemen.
Vergeet dan ook zeker niet even op de Chiro binnen te springen om tussen de
verloren voorwerpen te kijken. De verloren voorwerpen blijven nog tot eind
augustus op de chiro liggen, daarna gaat alles weg. Tip: Houd zeker de
Facebookpagina in de gaten om van eventuele verkeersproblemen op de
hoogte te blijven.

Medicatie

Indien je tijdens het kamp medicatie moet innemen, dient deze bij het vertrek
(eventueel met extra informatie) aan de veebee, of leiding voor de fietsers,
bezorgd te worden. Zij zorgt er dan voor dat deze telkens wordt ingenomen. Om
te weten wie welke medicatie moet innemen, willen we je vragen om je naam
duidelijk op de verpakking te vermelden.

Wat met je GSM op kamp?
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!! Bij de jongste afdelingen is het aangeraden de adressen reeds op voorhand op
de enveloppen te schrijven of etiketten te maken. 

Ontvangen

Natuurlijk kan je op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes uit het
thuisfront. Briefjes en/of kaartjes kunnen opgestuurd worden naar onderstaand
adres:

Net zoals vorige jaren, willen we uitdrukkelijk vragen om GEEN POST-PAKKETTEN
te versturen. Indien dit toch gebeurt, worden deze tot het einde van het kamp
bewaard door de leiding. De postpakketten worden dan bij aankomst in
Arendonk aan de leden bezorgd. Eventuele uitzonderingen (vb. voor verjaardag)
kunnen op voorhand met de leiding besproken worden.
 
We voorzien een pagina met ‘adresflapjes’, deze kan je uitknippen, invullen met
je eigen naam en afdeling en zo makkelijk ronddelen. Als je dochter bij de
jongste groepen zit, vragen we aan de ouders zeker een briefje te schrijven. Zo
blijven de kleintjes toch een beetje op de hoogte wat er thuis allemaal gebeurt
door hun mama of papa. Tip: schrijf je kind dat ze zich reuze moet amuseren, niet
dat je haar heel erg mist. :)

Versturen vanop kamp

Er zijn postkaarten van onze eigen Chiro te koop aan 0,70 euro per stuk. Op deze
kaarten staan kampfoto’s van voorgaande jaren. Net zoals voorgaande jaren,
dienen postzegels (en eventueel enveloppen) zelf meegebracht te worden! In
“noodgevallen” zijn er natuurlijk wel enkele postzegels te koop. 

Meisjeschiro Arendonk Centrum

Naam lid + afdeling

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas

POST
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Meisjeschiro Arendonk Centrum

...................................................................

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas

Meisjeschiro Arendonk Centrum

...................................................................

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas

Meisjeschiro Arendonk Centrum

...................................................................

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas

Meisjeschiro Arendonk Centrum

...................................................................

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas

Meisjeschiro Arendonk Centrum

...................................................................

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas

Meisjeschiro Arendonk Centrum

...................................................................

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas

Meisjeschiro Arendonk Centrum

...................................................................

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas

Meisjeschiro Arendonk Centrum

...................................................................

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas
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een beige rok of short 
een blauwe (Chiro) trui 
een rood of blauw (Chiro) t-shirt 
een rood topje (als het warm weer is) 
schoenen of sandalen (geen slippers!) 

De beige rok of short, rood chiro T-shirt en blauwe chirotrui kan aangekocht
worden in de Banier. De dichtstbijzijnde is in Turnhout, in de Sint-Antoniusstraat
37.

Net zoals op een Chirozondag, dragen we ons uniform ook op kamp. Niet altijd
natuurlijk, maar tijdens de opening en het ontbijt wel bijvoorbeeld. Ook wanneer
we naar het kamp vertrekken en wanneer we terug naar huis komen dragen we
ons (stipt) uniform. Het uniform bestaat uit: 

UNIFORM
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eerste van het gezin:
tweede van het gezin:
derde van het gezin:

eerste van het gezin:
tweede van het gezin:
derde van het gezin:

VOORBEELD: Gezin X heeft drie kinderen: een Tiptien, een Rakker en een Pinkel.
De Tiptien betaalt 127 euro, de Rakker betaalt 122 euro en de Pinkel betaalt 66
euro. Gezin X stort dus 193 euro op de rekening van de Meisjeschiro en 122 euro
op de rekening van de Jongenschiro. 

Hoeveel kost een kamp?

Ben je een (Super)Speelclub, (Super)Kwik, Tipper, Tiptien of Aspi dan betaal je
als:

Ben je een (Super)Pinkeltje dan betaal je als: 

Ben je in het bezit van een vrijetijdspas? Dan kan je aan de helft van de prijs mee
op kamp. Een Pinkeltje betaalt dan 38 euro, de andere afdelingen 64 euro.
Gelieve steeds het vrijtijdspasnummer te vermelden bij de overschrijving. 

Dit betekent dat het oudste kind uit een gezin (meisje of jongen van
Jongenschiro Sint-Hubertus) het volledige bedrag betaalt en het tweede en
derde kind een vermindering krijgt afhankelijk van de afdeling waarvan hij/zij
deel uitmaakt. Let hier wel op dat je deze op de juiste rekening stort. Meisjes bij
de Meisjeschiro, jongens bij de Jongenschiro. 

BETALING

€ 66

€ 127
€ 122
€ 116

€ 75
€ 71
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Normaal gezien nemen de leden een zakcentje mee op kamp op op daagse iets
lekkers te kopen. Door de Coronamaatregelen weten wij momenteel nog niet of
we op daagse kunnen gaan. Dit wordt dus nog gecommuniceerd naar de ouders.

Hoe betalen?

Het kampgeld dient uiterlijk gestort te zijn op 20 JULI 2021 op ons NIEUW
REKENINGNUMMER BE85 0689 4140 2306. 

De beschrijving: kamp + naam lid + afdeling 

Heb je meerdere spruitjes bij ons op de Chiro? Graag afzonderlijk betalen om
onze administratie vlot te laten verlopen, waarvoor dank!

Wat met zakgeld? 
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... onze Veebee Nele, haar man Jan, hun zoontje Teo en hun dochtertje Babette.
Zij gaan de volle 11 dagen mee op kamp om ons bij te staan waar nodig.

Het kamp beleven we telkens met een hele bende. De leidsters en de leden
worden namelijk vergezeld door: 

... de kookouders! Zij staan ook dit jaar weer klaar om ons op culinair gebied
lekker te verwennen. Ons fantastisch team bestaat uit: Tinne Vancraenendonck
en Mario Steemans (én hun twee dochters Louise en Maxime), Christel
Vervecken en haar man Yves Janssen en hun dochter Charlotte Janssen, Inge
Jacobs en haar man Gerry Vansweevelt en ten slotte Eliane Meeuws en haar
vriend Toon Vanhove. Wij zijn er alvast van overtuigd dat zij net als vorige jaren
weer het allerlekkerste eten op tafel zullen toveren! 

WIE GAAT ER NOG MEE?

MARIO, TINNE, 

LOUISE EN MAXIME

GERRY EN INGEE

TOON EN ELIANE

YVES, CHRISTEL

EN CHARLOTTE

JAN, NELE

TEO EN BABETTE
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Veebee Nele Cools: 0499 08 31 86

In noodgevallen kan je tijdens het kamp volgende personen bereiken:

Hoofdleidster Bie van de Kerkhof: 0494 70 80 99 

Hoofdleidster Maud Wuyts: 0479 52 46 14 

BEREIKBAARHEID

SAMENGEVAT

Speelclub, Superspeelclub, Kwiks en Superkwiks worden 1 augustus op de
kampplaats afgezet door hun ouders. 

Tippers, Tiptiens en Aspi’s: uur en vertrekplaats meegedeeld door leiding. 

Pinkels en Superpinkels worden 5 augustus door hun ouders afgezet aan de
kampplaats. 

Koffers van de fietsers en bedjes van de pinkels worden op 29 juli
binnengebracht, de rest wordt door ouders meegenomen in de auto. 

Aankomst: iedereen 11 augustus omstreeks 14u (precieze informatie op onze
Facebookpagina) 

Koffers van de fietsers ophalen 11 augustus, uur wordt nog meegedeeld. 

Betaling: voor 20 juli op BE85 0689 4140 2306
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bievdk@msn.com

Hoofdleidsters

Bie van de Kerkhof
Bosvelden 25
2370 Arendonk
0494 70 80 99

CONTACTGEGEVENS

maudwuyts@gmail.com

Maud Wuyts
Kerkstraat 109
2370 Arendonk
0479 52 46 14

Cools.disign@gmail.com

Volwassen begeleidster

Nele Cools
Varenpad 39
2370 Arendonk
0499 08 31 86
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WIJ KUNNEN AL NIET MEER WACHTEN! 

TOT DAN!


