




Ja kamperen is de mooiste zomersport 

Waarvan je steeds maar jonger wordt 

Je trekt doorheen het mooie Vlaamse land 

Door bos en hei en strand 

 

Refr:  

Lalalala hé, frieten mè salad  

Hé En ne koude pla mé chocolalalalalalalala 

Hé frieten mè sala 

 Hé En ne koude pla mè chocola 

 

Het slapen gaat niet altijd even  best 

Soms lig je in een mierennest 

Je doet van heel de nacht geen oog meer dicht 

Tot aan het morgenlicht 

Refr: 

Lalalala hé, frieten mè salad  

Hé En ne koude pla mé chocolalalalalalalala 

Hé frieten mè sala 

Hé En ne koude pla mè chocola 

 

En op de brug daar reed ne camion 

Met achter ’t stuur een zatte non 

Ze woog wel meer dan honderduuzend ton 

’t Was just ne luchtballon… 





KAMPTHEMA 

Turend	door	de	telescoop	zien	een	paar	Chiromeisjes	van	Chiro	Sus	een	gevaarte	op	
hen	a8omen.	Is	het	een	vliegtuig?	Is	het	een	vogel?	Nee,	dat	is	het	niet!	Het	is	een	
ufo!	Een	ufo	met	aan	het	stuur	een	meisje	en	ze	komt	van	Mars.	Bereid	je	voor	op	
knotsgekke,	superstoere	avonturen,	want	Chiro	Sus	gaat	mee	op	reis	door	de	ruimte!	

Het	jaarthema	lied	nog	eens	oefenen?		

Het	is	saai	op	Ziggy’s	planetenbol.	Spelen	met	regels,	er	is	geen	lol.	Aaa-aaa,	daar	is	
tocht	niets	aan?	(‘k	Heb	m’n	helm	al	opgezet!)	

Plak,	sPnk,	klodderverf,	

Alles	wat	je	vinden	kan.	Amuseren,	urenlang.	

Met	een	oude	koekenpan.	Aaa-aaa,	ruimte	om	te	spelen.	(En	we	bouwen	een	raket!)	

Refrein:	

Geef	ons	ruimte	om	te	spelen.	

Hier	bij	ons	zal	je	je	nooit	vervelen.	Elke	zondag	vinden	we	iets	nieuws.	Iedereen	Chiii-
rooo-naaauuT!	

Bouw	een	gekke	toren	met	palen	en	panelen.	Waarom?	Daarom!	’t	Is	maar	om	te	
spelen.	Aaa-aa,	duw	hem	dan	maar	om.	

(En	straks	tellen	we	af!)	

Stoep,	koer,	veld	en	bos,	

Overal	gaan	we	los.	

Steek	ons	niet	weg	op	een	plein,	Wij	zijn	thuis	op	elk	terrein.	Aaa-aaa,	ruimte	om	te	
spelen.	(Iedereen	goed	opgelet!)	

Refrein	x2 



kampgeld 

Het kampgeld bedraagt dit jaar € 105. Voor Speelclub en zussen (vb. twee chirozussen die 
een speelclubber en tipper zijn) bedraagt de kampprijs € 100 
 
Gelieve dit ten laatste 15 juli op ons rekeningnummer (BE06 7895 1052 1122) te storten. 
Vergeet dan niet als mededeling te schrijven:  
kampgeld van “achternaam” + “voornaam” + “groep” (Speelclub, Tika’s, Tippers, Tiptiens)  
 
 
 
foto’s van op kamp 
 
Wil je graag de kampfoto’s? Stort dan bij je inschrijving €2,5 
extra en dan kan je na het kampt nog nagenieten met leuke 
foto’s 
 
Opgelet! Indien wij geen bestelling hebben ontvangen, dan 
krijg je geen foto’s. Deze is enkel per bestelling te verkrijgen. 
 
Hoe je de foto’s krijgt, zal vanaf dit jaar op een andere manier 
zijn dan de voorgaande jaren. Hoe wordt later nog meegedeeld. Verrassing! 
 
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 chirojaar. 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.  
 
 
 
  



 
 

vertrek  
 
Tippers en Tiptiens 
De Tippers vertrekken op maandag 1 augustus met de fiets richting Peutie. Zij vertrekken om 
….. in de Chiro  
 
Belangrijk:  

o zorg ervoor dat je fiets tiptop in orde is 
o neem voldoende drank, eten en een lunchpakket mee voor onderweg 
o neem zeker ook zonnecrème en een fluo vestje mee 

 
Tika’s 
Tika’s vertrekken op maandag 1 augustus 15u  in de chiro met de auto. We hopen dat er 
ouders zijn die ons naar Peutie willen brengen. Indien je kan rijden gelieve dit dan door te 
geven wanneer je je inschrijft. 
 
Speelclub 
 
Ook de Speelclub gaat op kamp. Zij vertrekken iets later, namelijk op zaterdag 4 augustus. Zij 
worden om 10.00u in 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…) 
 
Adres voor de GPS: Peutiebosweg z/n, 1800 Peutie 
 
 
Mama/papa van …............................................. wil rijden naar de kampplaats op 1 augustus. 
Er kunnen…............ Tika’s meerijden. (Je eigen Tika meerekenen.) 
 
 
 
 
Mama/papa van …............................................. wil rijden naar de kampplaats op 4 augustus. 
Er kunnen…............ Speelclubbers meerijden. (Je eigen Speelclubber meerekenen.) 



bagage  
 
De koffers kunnen maandag 30 juli tussen 20u en 
20u30 binnengebracht worden. De vrachtwagen 
wordt 31/7 ingeladen om 11u Hulp is zeker 
welkom! Onder het motto: ‘Vele handen maken 
licht werk!’ hopen we op helpende handen. 
 
 
 
 
 
aankomst 
 
Op zaterdag 11 augustus komen jullie dochters om 15.30u aan in de chiro na een 
onvergetelijk kamp. De speelclub en de tika’s komen terug met de bus, de tippers en 
tiptiensnemen de fiets. De camion zal om 15.00u aankomen op de chiro, alle helpende 
handen zijn welkom om alles zo snel mogelijk uit de camion te krijgen zodat niemand te lang 
op zijn spullen moet wachten. 
 
  



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	formaPe.	En	terwjil	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	acPviteiten,	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	acPviteiten.	

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	 avondformaPe	 gee^	 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	Pjd!?	Ook	de	Pka’s	hebben	een	goede	nachtrust	nodig.	

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

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

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	chirokamp	willen?	Dit	kan!	Iedereen	is	welkom	om	mee	op	kamp	te	gaan.	
Vraag	extra	informaPe	aan	je	leidsters.	

	

SUS RADIO	

Wil	jij	graag	jou	favoriete	nummers	horen	op	de	kampradio?	
Stuur	dan	zeker	voor	30	juni	jouw	nummers	door	naar	
chadia.chirosus@gmail.com.		
CD's	mag	je	ook	meenemen,	maar	zet	er	dan	zeker	je	naam	op!	
Je	kan	ook	dit	onderstaand	strookje	invullen	of	een	persoonlijke	
lijst	maken	en	deze	ten	laatste	de	laatste	chiro	zondag	aan	de	
leiding	afgeven.		

1.	Titel:	…...............................................................................	ArPest:	…......................................	
2.	Titel:	…...............................................................................	ArPest:	…......................................	
3.	Titel:	…...............................................................................	ArPest:	…......................................	

mailto:chadia.chirosus@gmail.com


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	respecPevelijk	€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	Ajdens	het	kamp	NIET	bereikbaar	is	op	hun	
gsm!	Wij	gaan	uit	van	het	moTo	‘geen	nieuws	is	goed	nieuws’	en	zullen	jullie	dus	zeker	
contacteren	moest	er	een	probleem	zijn.	 



 

 

 

 

 

 

 

Dag knotsgekke gele bende! 

Het is bijna zover! We vertrekken bijna op ruimtereis. Onze raket staat reeds 
voor ons klaar in Peutie en op 4 augustus stappen we met z’n allen in! 

Wat moet er zeker in je koffer zitten voor deze ruimtereis? 
- Kleding die heel vuil mag worden en zelfs weggegooid mag worden 
(vetzakkendag) 
- Een washandje dat terug mee naar huis mag als iets anders 
- Een alienoutfit (extra armen of andere extra ledematen, helemaal groen, 
zilverpapier op je hoofd, … Niets is te gek! Ga uit je bol en creëer je eigen gekke 
alienpak) of een astronautenpak (een helm op je hoofd, moonboots aan, 
ovenwanten aan je handen,… en gaan!) 
- Stoere meisjes outfit 
- Zwemgerief 

Wat laat je beter thuis? 
- Dure spullen (GSM, Ipod, tablet,…) 
- Bergen snoep en frisdrank  
(Stel dat je iets meeneemt, dan moet je het afgeven en wordt het gedeeld met heel de afdeling) 

 
* Biep Biep * 

 
Wij zijn er alvast klaar voor! 
 
Désirée & Evelien 



TIKA’S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Kledij die 
heeeeeeeeel vuil 
mag worden 
 

Allerliefste Tika’s van 
mij. Het kamp komt 
dichterbij, spannend!! 

Wat moeten jullie 
allemaal meenemen 
naar de planeet Mars?     





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	
briepe	met	je	adres	achter	te	laten!!	En	dan	maar	hopen	op	massa’s	post!!!	

Zorg	er	alstublie^	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	postpakkeLen	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	postzegel	kost	€	1	
o een	kaartje	afzonderlijk	kost	€	0,50	

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

Naam	lid	–	CHIRO	SUS	+	afdeling	
             Peutiebosweg 
               1800 Peutie



wat moet ik allemaal in mijn koffer steken? 

 
 
1. Slaapgerief 

o luchtmatras of veldbedje (enkel vanaf Tika’s) 
o slaapzak en/of deken (denk aan de iets minder warme nachten) 
o Hoeslaken (Sleelclub) 
o kussensloop 
o 2 pyjama’s of nachtkleedjes 

 
2. Toiletgerief 

o zeep 
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 geen overbodige luxe 

 
3. Kledij 

o voor elke dag een propere T-shirt en broek 
o proper ondergoed voor elke dag is ten zeerste aangeraden 
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 Tika’s) 
o een grotere rugzak voor op 2-daagse of fietszakken en een 

kleine rugzak (enkel voor Tippers en Tiptiens) 
o brooddoos 

o 2 keukenhanddoeken 
o vanaf de Tippers: een aardappelmesje 
o vanaf de Tika’s: een zaklamp (bij de Speelclub 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 

o een veiligheidsspeld kan altijd van pas komen 
o je liefste 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… 

 



� 	



 
Wat is er zo goed als even belangrijk op kamp als heel de dag toffe avonturen 
beleven en spelletjes spelen? Een goede nachtrust natuurlijk. Stel, je dochter 
slaapt de helft van de nacht op de grond omdat haar matras constant leeg loopt… 
Resultaat: minder energie om zich de volgende dag te amuseren. Gelukkig biedt 
deze ‘tip van de leiding’ een oplossing. 

Stel dat u een luchtmatras verkiest:  

Kies voor een degelijke luchtmatras, zodat deze zeker niet af gaat ’s nachts. Test 
eventueel thuis voor vertrek of deze matras wel zeker lekvrij is. Aanraders van 
de leiding zijn de matrassen met een kant rood en een kant blauw. Er bestaat van 
deze matrassen ook een kaki variant. Uit ondervinding weten we dat de blauwe/
grijze matrassen met een zacht, fluwelen laagje aan de bovenkant heel snel 
afgaan. Soms moeten deze matrassen tot twee keer per nacht opnieuw 
opgepompt worden. Dus deze matrassen zijn niet echt een aanrader voor een 
comfortabele nachtrust. Stel dat u zo’n matras in uw bezit heeft en dat deze wel 
volledig lekvrij is, dan mag u deze gerust meenemen. We waarschuwen gewoon 
even voor de slechte varianten van de blauwe of grijze matrassen in omloop die 
niet lekvrij zijn. Lees bij het aankopen van een nieuw exemplaar zeker de 

reviews. Deze bieden vaak een schat aan informatie ☺  

Stel dat u een veldbed verkiest 

Wel, met een veldbed kan u niet veel fout doen, de meeste exemplaren gaan 
jaren mee. Mits ze natuurlijk juist gebruikt worden en er geen onderdelen 
verloren gaan. Even goed als hierboven raden we aan om het veldbed even na te 
kijken voor vertrek of alle onderdelen nog aanwezig zijn.  

Stel dat u geen veldbed of luchtmatras heeft  

De Chiro heeft de beste bedjes ooit in aanbieding die vrij te gebruiken zijn op 
kamp of op weekend. Meld het via het strookje hieronder aan de leiding als je 
g r a a g z o ’ n b e d j e w i l t g e b r u i k e n o p k a m p o f m a i l n a a r 
desiree.chirosus@gmail.com  

Tip van de leiding

mailto:desiree.chirosus@gmail.com


Stel uw dochterlief haar luchtmatras gaat stuk op kamp of haar veldbed begeeft 
het. We hebben altijd een aantal van deze bedjes mee dus we hebben er bij als 
noodoplossing. Maar via deze strookjes kunnen we goed inschatten hoeveel we 
er ongeveer moeten meenemen.  

Tip voor leden die in een tent slapen (tippers en 

tiptiens) 
Heb je het koud ’s nachts? Rol jezelf dan in een (fleece)deken en kruip zo in je 
slaapzak, dit is een extra isolatie tussen jou en de grond en het zorgt ervoor dat 
er geen warmte verloren gaat. Het heeft geen zin om 5 truien overeen aan te 
doen. Want er moet genoeg lucht tussen je lagen kleding zijn om isolatie te 
bieden tegen de kou. 

Stel dat je binnen slaapt en je het ook koud hebt. De tip van hierboven werkt 
evengoed als je in het gebouw slaapt. Ook een extra dun matje onder een 
luchtmatras kan wonderen doen. Het dunne matje kan ook vervangen worden 

door een laag karton, dat werkt ook ☺  

 

________________________________________________________________ 

Ik,……………………………………………………………………………….  
wil graag een veldbedje van de Chiro gebruiken. 



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	Pka’s	
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	effecPef	hun	naam	instaat.	Dus	
de	boodschap:	alles	tekenen!	

o …	adressen	op	ePkeTen	geen	overbodige	luxe	is?	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	hee^	in	het	kamp?	
o …	de	leiding	hoopt	dat	iedereen	mee	op	kamp	gaat?	





!  



Kookploeg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke weg in de spaghetti  
moet het Chiro Sus Meisje  

nemen om haar bestek te vinden?  
 
 

Ann & Wim zullen weer 11 dagen achter het fornuis kruipen 
om jullie Culinair te verwennen. Heb je speciale wensen om 
eens iets anders te eten, laat het Ann even weten (0496-
33.40.62 of vb.chirosus@gmail.com) en in de mate van het 
mogelijke, zullen we dit proberen te voorzien. Informeer ons 
ook vooraf over voedsel-allergieën of eetgewoonten (veggie, 
halal,…) zodat we hier ook rekening mee kunnen houden! 



…	om	de	a^elkalender	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	‘ShTTTTt!’	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. 



 

 

Ben je vegetariër of wens je op kamp 
vegetarisch te eten? Laat het dan zeker 

een de leiding weten! - 



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.	

Juni:		
o 24	juni:	laatste	zondag	(en	dus	laatste	kans	om	strookjes	af	te	

geven!)	

Juli:	
o 7	juli:	ten	laatste	kamp	betalen		
o 30	juli:			

o 20u	koffers	binnen	brengen		

Augustus:	
o 1	augustus:		

o 10u:	Pppers	en	PpPens	met	fiets	in	de	chiro		
o 14.00u:	Pka’s	in	de	chiro		

o 4	augustus:	10.00u:	speelclub	in	de	chiro		
o 11	augustus:		

o 16.00u:	camion	uitladen		
o 16.00u:	je	dochter	uitgeput	ophalen	in	de	chiro	na	een	

onvergetelijk	kamp	

September:	
o 2	september:	14.00u:	eerste	chirozondag	

 




