
       





 

Wanneer kunnen we op kamp? 

Dit is de enige echte ‘mama en papa, wanneer kunnen 

we op kamp vertrekken?’ aftelkalender! 
 

Aftelkalender juli   
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Inschrijven  

 Ga je mee op kamp? Stuur een berichtje naar de leiding of geef het strookje onderaan het blad aan
 je leiding. Dit kan ten laatste tot 18 juli!  
 Wat  moet er allemaal in de mail staan?  
 ○ Je zegt dat je mee op kamp gaat  

○ Je vermeldt of je ouders op 1/08 kunnen rijden om de kwikken naar de kampplaats te rijden of op 
 4/8 voor de speelclub 

 

Kampgeld  

 Het kampgeld bedraagt dit jaar 125 euro. Voor speelclub en zussen bedraagt de kampprijs 110 Euro
 (bv: heb je twee dochters in de Chiro dan betaal je 2X 110 Euro)   
      

Gelieve dit ten laatste 18 juli op ons rekeningnummer ( BE067895 1052 1122) te storten.  
 Vergeet dan niet als mededeling te schrijven: kampgeld van ‘achternaam’ ‘voornaam’ – “groep” 
 (speelclub, kwikken, tippers, aspiranten)  

Foto’s van op kamp  

Wil jij graag een mapje boordevol foto’s van op ons 
kamp. Als we na het kamp alle foto’s hebben 
verzameld dan sturen wij naar zij die het willen een 
We-transfer link.  Hierop staan alle kampfoto’s  

 

 

 

Ik, ............................................... , ga graag mee op Chirokamp! 
 

Voor de Kwikken: 
Mijn ouders kunnen/kunnen niet rijden 
naar de kampplaats op 01/08 en kunnen 
……… kwikken meenemen. (Je eigen dochter 
meegerekend.) 

 

 

 

Voor de Speelclub: 
Mijn ouders kunnen/kunnen niet rijden 
naar de kampplaats op 04/08 en kunnen 
……… speelclubbers meenemen. (Je eigen 
dochter meegerekend.



 
Vertrek 

 Aspiranten  
 de aspiranten zijn op voorkamp, dus hun kamp start al eind juli  
 

 Tippers  
 De tippers vertrekken op maandag 1 augustus met de fiets richting essen. Iedereen word om 10u 
 op de Chiro verwacht  
 
 Belangrijk  
 ○ Neem een kleine rugzak mee met drinken, middageten en regenkledij  
 ○ Neem zeker zonnecrème mee  
 ○ Vergeet zeker je identiteitskaart niet ! (deze zal de leiding dan veilig bewaren tot het einde van 
 het kamp)  
 

Kwikken  
Kwikken vertrekken op maandag 1 augustus om 11u op de Chiro met de auto. We hopen dat er 

 ouders zijn die ons naar essen willen rijden. Indien je kan rijden gelieve dit dan door te geven 
 wanneer je je inschrijft.  

 

Speelclub  
De speelclub vertrekt op donderdag 4 augustus. Zij worden om 11u op de Chiro verwacht en gaan 

 ook met de auto op kamp. Indien je kan rijden gelieve dit dan door te geven tijdens het inschrijven  
 

Vergeet je rugzakje niet met je spullen die niet in je koffer konden ( knuffel, tandenborstel, kids-
 ID,…). De kids-ID zal door de leiding worden bewaard tot het einde van het kam.  
 

Het adres voor in de GPS 
Kerkstraat 62b  
Essen, België  

 
 

 Toestemming voor het buitenland  
 

  Onze kampplaats bevindt zich op amper 1 kilometer van de Nederlands-Belgische Grens.   
  Misschien gaan we wel eens een kijkje nemen in het land van kaas & ijsschaatsen. Hoewel het   
  bij onze noorderburen niet gevaarlijker is dan in België, mogen we met uw dochter enkel over   
  de grens met uw uitdrukkelijke toestemming. u vindt het formulier daarvoor     
  op https://www.antwerpen.be/info/5c7d2fb4952a39b0b03f28d3/reistoelating-voor-minderjarige u  
  moet met dit formulier naar het districtshuis (afspraak maken hoeft niet) om te laten afstempelen. 
  Vul de afdelingsleiding in als verantwoordelijke (Jana of Elise voor de Aspi's Dorien voor de Tippers, 
  Indra voor de kwikken & Bauke of Arwen voor de speelclub);       
  bezorg dit papier samen met de bagage op 30/7. 
 

Op 30/7 zullen wij de medische fiche ook samen overlopen om te kijken of alles nog correct is.  
 Indien er zaken veranderd zijn, kan u dan een nieuwe fiche invullen.  

https://www.antwerpen.be/info/5c7d2fb4952a39b0b03f28d3/reistoelating-voor-minderjarige


 
BAGAGE 

De koffers kunnen op 30 juli tussen 19u – 
20u30 binnengebracht worden. Wij zullen 
zorgen dat alles veilig op de kampplaats 
raakt! (Voor de speelclub: de laatste 
bagage als de lievelingsknuffel, 
tandenborstel, … kan je achterhouden en 
de dag zelf in het rugzakje van        uw dochter 
meegegeven!) 

 

AANKOMST 

Op donderdag 11 augustus komen jullie dochters om 17.00u aan op de Chiro na een 
onvergetelijk kamp. Alle leden komen terug met de trein . Ook de camion zal om 16.00u 
aankomen op de Chiro. Ook hier weer zijn alle helpende handen welkom om alles zo snel 
mogelijk uit de camion te krijgen zodat niemand te lang op zijn spullen moet wachten! 

De speelclub, kwikken en aspiranten komen terug met de trein en komen om 16u30 aan 
in station Antwerpen Noorderdokken. Vanhier gaan ze met de auto terug naar de Chiro, 
rond 17u hopen wij op de Chiro te zijn.  Als jij de leden naar de Chiro kan rijden van het 
station laat het weten bij het inschrijven.  

De tippers gaan van de kampplaats met de fiets terug naar de Chiro. Zij gaan rond 17u 
aan de Chiro zijn. 

 
MEDISCHE FICHE 

Voor elk aanwezig lid op kamp moeten wij in het bezit zijn van een medische fiche. Deze 
is reeds ingevuld bij de start van het Chiro jaar. Indien er iets veranderd is, dat wel 
belangrijk is voor op kamp, geef de leiding dan een seintje of bezorg ons dan een nieuwe 
medische fiche. 

 



HOE ZIET EEN DAGJE KAMP ERUIT? 
 

07.30u: De wekker loopt af en de leiding springt vinnig (of niet) van haar/zijn luchtmatras 
af! 

08.00u: De leiding speelt nu wekker voor de leden en deze volgen het uitstekende 
voorbeeld van hun leiding. 

08.30u: Iedereen staat gewassen en gestreken in de formatie. En terwijl we het 
ochtendlied zingen hijsen we de vlag. 

08.45u: Een dag begint pas goed met een stevig ontbijt. 

09.30u: Doe de afwas, doe de afwas, zorg dat de boel weer blinkt. 

10.30u: Een kamp is natuurlijk geen kamp zonder de activiteiten, hé! We spelen erop los. 

12.30u: Tomat en salat, tomat en salatomat. ‘Dinner is served’! (= eten is klaar) 

13.15u: En natuurlijk moeten we weer afwassen. 

13.45u: Rust, rust, rust! We krijgen misschien wel bergen post, maar eerst komen we 
even op adem. 

14.45u: Iedereen goed uitgerust? We beginnen weer met onze geweldige activiteiten. 

18.00u: Die kookploeg toch, nu hebben zij weeral eten klaarstaan voor ons! Bedankt, hé! 

18.45u: En weeral die afwas… Maar als je zingt gaat het veel sneller vooruit. 

19.30u: De avondformatie geeft ons het vervolg van het leuke kampthema en we zingen 
met z’n allen het avondlied en laten de vlag naar beneden. 

20.00u: Een waske en een plaske en een goede nacht voor de speelclub! 

20.30u: Oh, is het nu al tijd!? Ook de kwikken hebben een goede nachtrust nodig. 

21.00u: Tijd voor de tippers om de weg naar hun tent te zoeken. 

21.30u: En nee, ook de tiptiens mogen geen nachtje doordoen! Ook zij gaan op zoek naar 
hun beddeke… 

22.00 De aspiranten kruipen in hun bed. 

23.00u: Ook de leiding zijn geen vampiers en kruipen dus ook in bed. 



 
OPEN KAMP 
Ken jij een meisje dat graag mee op kamp wilt? Is ze tussen de 6 en 18 jaar? Dan ben je 
hier op de juiste plaats. Heb je nog toffe nichtjes, vriendinnetjes, buurmeisjes… die ook 
graag op een super leuk Chiro kamp willen? Dit kan! Iedereen is welkom om mee op 
kamp te gaan. 
Vraag extra informatie aan je leidsters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUS RADIO 

Wil jij graag jou favoriete nummers horen op de 
kampradio? Stuur dan zeker voor 15 juli  jouw 
nummers door naar: dorien.chirosus@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

 



 
MEDICATIE 
Indien uw dochter medicatie moet nemen tijdens het kamp, gelieve de medicatie mee 

te geven voorzien van een ondertekend papier dat de leiding medicatie mag toedienen. 

Gelieve  op dit papier ook duidelijk te maken welke hoeveelheid uw dochter moet 

krijgen en wanneer. Alvast bedankt! 

UNIFORM 

Iedereen vertrekt volledig in uniform. 

o de blauwe Sus T-‐shirt of een rode Chiro T-‐shirt 
o Sus trui of Chiro trui, een blauw Chiro hemd 
o een beige short, rok of broekrok 

 

Heb je nog geen uniform? Vraag gerust aan 
de leiding. Misschien hebben zij nog wel een 
uniform liggen in hun 2de handswinkeltje. 
Anders kan je terecht op het onderstaande 
adres: 
Kipdorp 30, Antwerpen. 

 
De Sus T-‐shirt en trui kan je elke week bestellen 
bij de leiding! Deze kosten respectievelijk €13 
en €23. 

 
 
 
 
 
 

NOODNUMMER 

Wanneer er een probleem is en jullie ons op kamp willen bereiken kunnen jullie best 
naar onze noodnummer bellen. 

o Wim: 0497/66 22 52 
o Ann: 0496/33 40 62 

 

Mogen wij u eraan herinneren dat de leiding tijdens het kamp NIET bereikbaar is 
op hun     gsm! Wij gaan uit van het motto ‘geen nieuws is goed nieuws’ en zullen jullie 
dus zeker contacteren moest er een probleem zijn.



POST 

Niets is fijner dan op kamp een brief of kaartje van het thuisfront te ontvangen! 
Dus vergeet niet om vooraf bij iedereen, je ouders, vrienden en vriendinnetjes, oma’s en 
opa’s, broers en zussen, neven en nichten… kortom iedereen waar je een postje van wil, 
een briefje met je adres achter te laten!! En dan maar hopen op massa’s post!!! 
 
Post verstuurd vanaf vrijdag 5 augustus wordt mogelijks niet meer tijdig afgeleverd met 
een gewone postzegel, daarom werken wij met prior-zegels & raden we ook ouders aan 
om dit te doen.  

 

 

Zorg er alstublieft voor dat de leden 
geen  hopen post moeten schrijven. 
Ze spelen liever en dat kunnen we 
hen     niet kwalijk nemen. ☺ 

 

 

Nog een noot: postpakketjes zijn niet toegelaten!! Indien er toch postpakketten 
aankomen, dan krijgt u dochter deze pas op 11 augustus wanneer we terug in de Chiro 
zijn. 

 
 

 

KAARTJES 

Ook dit jaar kunnen er Chiro kaartjes en / of postzegels 
aangekocht worden op kamp. Gelieve uw dochter 
gepast geld mee te geven! 

 

o een kaartje mét PRIOR-postzegel kost € 2,5  
o een kaartje afzonderlijk kost € 0,50 

 

Het is niet mogelijk om postzegels apart aan te kopen!! 
 
  

 
Naam lid – CHIRO SUS + afdeling 

Chiro happy dorp 
 Kerkstraat 62b 

2910 Essen  



 
 
 

Ratatouille of de Gumbo van Tiana? Of het 
recept van    Baloe? Ann & Wim hebben bij 

Disney alvast inspiratie genoeg om jullie weer 
11 dagen te voorzien van véél,   

Lekker en (meestal) gezond eten… 
 
 
 

Vol-au-vent, nasigoreng, quiche, frietjes,… 
staan al terug op het menu maar ook smoothies, zelfgemaakte 
waterijsjes, fruitsatékes, zelfgebakken koekjes, Chocomousse, 
frambozenmousse, en nog zo veel meer. Komt het water al in je mond? 
Nog even wachten, het is bijna zo ver! 
En wees maar zeker dat het kampthema ook aan tafel aanwezig zal 
zijn! 
 
Ben je Vegetariër, eet je Halal, of heb je een allergie voor iets? Laat het 
ons zeker weten & wij houden er rekening mee! 

 
 



 

Wat neem je mee? 

• Veldbedje/luchtmatras, hoofdkussen, max. 1 

knuffel, extra fleece dekentje 

• Zwemgerief voor op dagtocht 

• Een rugzakje met een drinkbus 

• Kledij voor vetzakkendag (= deze kledij mag 

in de vuilbak) 

• Een mooie (glitter) outfit voor tijdens het 

kampvuur 

• Een mooie prinsessen outfit of een andere outfit 

in het Disney thema 

•  
Wat neem je vooral niet mee? 

• Snoep en dure elektronische apparaten laat je 

thuis 
 

TOT IN AUGUSTUS!!!!! 
 



 
 
 
 

 

  

Het is weer zo ver, tijd voor kamp , een  
onvergetelijk leuk kamp!!! Dit jaar maken we er 
magisch kamp van vol met prinsen en prinsessen. 
Een heel kamp ga je zelf prinses zijn maar je gaat 
ook andere prinsen en prinsessen helpen.  
Hebben jullie er al zin in? Wij al vast wel !!!  

 
Mat moeten jullie allemaal meenemen?  

* Disney prinsessen kleren 
* Badpak/bikini  
* Kleren die echt heeeeeel vuil mogen worden (die 

in de vuilbak mogen)  
* Boekjes of tijdschriften voor tijdens platte rust  
* Een mooie outfit voor kampvuur  
* Een klein rugzakje en drinkbus voor op dagtocht  

 
 

Wat neem je zeker niet mee?  
* Elektronica en waardevolle spullen 

o Zien wij deze toch pakken we ze af en krijgen 
jullie die terug op het einde van het kamp  

* Snoep  
o Neem je het toch mee wordt het gedeeld 

met heel de groep  
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

e tippers  

Wat neem je mee?  

 
 Een marginale sportoutfit  

 Vetzakkendagkledij (kleren die dus weggegooid 

mogen worden)  

 Een waterpistool/ meerdere waterpistolen  

 Een kampvuuroutfit  

 Zwemgerief  

 Je coolste maffiaoutfit  

 Je mooiste Disneyoutfit (de origineelste outfit 

krijgt een prijs) 

 Een prinsessen outfit  

 Een witte T-shirt  

 

Wat neem je niet mee?  

× Elektronische 

apparaten (GSM, IPad, 

laptop, fototoestel, 

haardroger,… ) 

× Snoep mag! Maar 

wordt verdeeld 

× Alcoholische dranken 

× Drugs  

× Sigaretten  

× Overdreven dure 

spullen  

× Jongens  

 

If you can dream it, you can do it! 
- Mickey Mouse 

 



 
 

Aspiranten  

Jajaja eindelijkkkkkk de kampflits is er. Zoals jullie kunnen zien is ons kampthema 
Walt Disney. Wij hebben er alvast megaaaa veel zin in. Jullie ook?  

 

Wat nemen jullie mee? 

- Vetzakkenkledij 

- Een Disney outfit 

- Een Disney PowerPoint ( doorsturen naar Jana)  

- Marginale sportoutfit 

- Kampvuur outfitttt  

- Gsm ( mag mee) 

- Zwemkledij  

- Jullie megaaaaa goeddddd humeurrr.  

Wat nemen jullie niet mee? 
- Duren spullen kun je beter thuis laten  

- Slecht humeurr  

- Regennnnn laten we thuis 

                                                                                                                                                                                    



WAT MOET IK ALLEMAAL IN MIJN KOFFER STEKEN? 

 
1. Slaapgerief 

o Veldbedje of luchtmatras (speelclub/kwikken)  
o slaapzak en/of deken (denk aan de iets minder warme nachten) 
o hoofdkussen en kussensloop  
o 2 pyjama’s of nachtkleedjes 

 

2. Toiletgerief 
o kam of borstel 
o tandenborstel en tandpasta 
o 4 washandjes, 4 handdoeken en 1 grote badhanddoek 
o maandverband en/of tampons 
o zonnecrème en een pet zijn een absolute MUST 
o Zeep 

 
3. Kledij 

o voor elke dag een propere T-‐‐shirt en broek 
o proper ondergoed voor elke dag is ten zeerste aangeraden 
o Kousen 
o vergeet niets voor de iets minder warme dagen (een dikke trui, 

lange broek, …) 

o badpak en badmuts 
o voor het geval de weergoden ons tegen zouden zitten: een regenjas 

 

4. Schoeisel 
o goede stapschoenen voor op tocht 
o gemakkelijke schoenen waar je goed in kan ravotten 
o laarzen zijn altijd handig 
o neem meer dan 1 paar schoenen mee, want je weet nooit wat er 

kan  gebeuren 



5. Allerlei 
o voldoende zakdoeken 
o een zak voor de vuile kleren! (geen plastieken zak want dan stikken 

deze  kleren, geef dan een kussensloop mee) 
o tochtbenodigdheden: 

o een degelijke drinkbus 
o klein rugzakje (voor speelclub en kwikken) 
o een grotere rugzak voor op 2-‐‐daagse  of fietszakken en 

een kleine rugzak (enkel voor tippers, tiptiens en 
aspiranten) 

o vanaf de tippers: een aardappelmesje 
o vanaf de tippers: een zaklamp (bij de jongste is er voldoende licht 

voorzien) 
o voor de jongsten is het handig om adressen al op voorhand op 

etiketten te schrijven, dat spaart veel geknoei op kamp, zie dat ze ook 
niet te veel brieven moeten schrijven zodat ze ook nog kunnen 
rusten/spelen 

o een veiligheidsspeld kan altijd van pas komen 
o je liefste (Disney?)knuffel (1 is meer dan genoeg) 
o een nummertje voor bij het kampvuur 
o vergeet niet op je eigen afdelingspagina te kijken vooraleer je je 

koffer met veel stompen en duwen probeert toe te krijgen… 
 



 
 

WISTEN JULLIE DATJES…. 

o … het gemakkelijk is als u samen met dochterlief de koffer inpakt? Zo moeten 
wij de      koffer niet ondersteboven halen om dat badpak te zoeken dat zij niet 
vindt. 

o … kledingpakketjes heel handig zijn?? Zo is de aankleedklus ook bij 
speelclub en kwikken snel geklaard. 

o … getekend gerief door de leiding geapprecieerd wordt? Zo hoeven we geen 
uren met kousen of washandjes te zwaaien die zo gezegd van niemand zijn. 
Kinderen geloven vaak alleen maar dat het van hen is als er ook effectief 
hun naam instaat. Dus de boodschap: alles tekenen! 

o … adressen op etiketten geen overbodige luxe is? Want jammer genoeg is 
‘Oma Merksem’ voor de postbode niet voldoende om het kaartje bij de 
juiste oma te bezorgen. 

o … leden geen GSM mogen meenemen op kamp?? Indien dit wel het geval is, 
wordt de GSM afgenomen en na het kamp terug bezorgd. 

o … je best geen waardevolle voorwerpen kan meenemen op kamp? Laat 
deze dus maar gewoon thuis. 

o … er eten genoeg is op kamp?? Neem je toch snoep mee? Geef dit dan in het 
begin van het kamp af aan je leiding en dan is het voor de hele groep. 

o … de leiding al ongelofelijk veel zin heeft in het kamp? 
o … de leiding hoopt dat iedereen mee op kamp gaat? 



 



 

 
 

… om de aftelkalender naast je bed te hangen. 
 

… om in je agenda op elke dag van 1 tot en met 11 augustus een letter te schrijven die 

samen het woord ‘C H I R O K A M P !’ vormen. 

 
… om je koffer netjes te ordenen en de eerste dag op kamp dat paar sokken die 

vanonder in je koffer zitten te nemen. Met als gevolg, je koffer helemaal 
overhoop halen. 

 
… om de helft van je kleren niet aan te doen op kamp, want de short van op dag één zit 

toch zo gemakkelijk. De mama’s en papa’s zullen wel wassen… 

… om de camion mee uit te laden op 11 augustus. 
 

… om meer te eten aan tafel op kamp dan thuis. 

 
… om grapjes uit te halen met je leidsters. Wij lachen ook graag. ☺ 

 

… om vijf minuten voor de kampdans op te staan en snel 

kleren aan te trekken. 

… OM TE VRAGEN AAN IEDEREEN OM EEN BRIEFJE NAAR JE OP KAMP TE STUREN 
EN ZELF NIET TE ANTWOORDEN, OMDAT JE HET TE DRUK HEBT. 

 
… om een trui, een lange broek en botten klaar te zetten elke avond 

voor je gaat slapen. Je weet maar nooit wanneer het nachtspel is é?! 

 
… om ‘Shttttttttt!’ te roepen door de tent/slaapzaal wanneer je hoort dat je leidsters 

meeluisteren, wanneer je eigenlijk hoort te slapen. 

 
… om eten te verpatsen aan tafel. 

 
… om steeds opnieuw in de mopjes van je leiding te trappen. 

 
… om je snoep thuis te laten. Er is meer dan genoeg eten voorzien op kamp. Als je 

toch graag (iets klein) meeneemt van snoepjes wordt het gedeeld met de groep. 



 
BELANGRIJKE DATA 

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van belangrijke data. Noteer ze alvast in jullie agenda, 
hang het aan de ijskast of schrijf het op de muren, want deze wil je echt niet missen. 

 
 

 

Juli:  
o 18 juli : ten laatste inschrijven voor kamp en betalen + laten weten of je ouders 

kunnen rijden  
o 30 juli: 

o 19u – 20u30 koffers binnen brengen 
 

Augustus: 

o 1 augustus: 
o 10u: tippers op de Chiro om met de fiets te vertrekken  
o 11 u: Kwikken op de Chiro 

o 4 augustus: 
o 11u : speelclub op de Chiro  

o 11 augustus: 
o 17u: camion uitladen 
o 17u: je dochter uitgeput ophalen in de Chiro na een onvergetelijk kamp 

 
September: 

o 4 september: 14.00u: eerste Chiro zondag 
o 24 september 2022: Cocktailavond 



 

Chauffeurs gezocht! 
Om de kwikken en de speelclubs veilig op de kampplaats te krijgen 

zouden we graag beroep doen op jullie fantastische 

rijvaardigheden! Als je op 1 van volgende data kan rijden horen we 

het graag: 

• Kwikken: 1 augustus om 11u op de Chiro; 

• Speelclub: 4 augustus om 11u op de Chiro  

Indien je op 1 augustus kan rijden, stuur dan een berichtje       naar 

 leidster Roos (+32 468 20 7 29) of Indra (+32 488 01 70 56)  

Indien je op 1 augustus kan rijden, stuur dan een berichtje naar 

 leidster Bauke (+32 485 91 75 99) of Arwen (+32 483 43 49 39)  
 
 
 
 
 

 
  



 


