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Al zo lang thuis zitten zonder Chirozondagen, het is maar saai. Maar, geen paniek! De 

grote vakantie komt steeds dichterbij, en dus het Chirokamp ook! Loop snel naar je 

kalender en duid daar in fluogeel 11 tot 21 juli aan, want dat zijn de dagen dat we met 

z’n allen naar Sint-Niklaas gaan! Trek je voetbaloutfit al maar aan, oefen alvast je 

conditie en voetbaltrucjes, en dan ben je helemaal klaar om je 10 dagen te amuseren 

met je vrienden en de leiding.  

 

De kampioenen, je weet wel, die al jaaaaaren op tv verschijnen, zijn ook een bende 

voetballers (noem het eerder pottenstampers) zoals wij. En hoewel ze elkaar al goed 

kennen en al een goede band hebben, is een teambuilding nooit een slecht idee. En 

waar kan dat beter dan in het zonnetje in het buitenland? Iedereen stapt vol goesting 

en goede moed op hun boot, tot ze op hun bestemming merken dat Fernand daar 

rondloopt… Hoe komt die daar?? Blijkt toch wel niet dat hij zich in één van hun 

valiezen had verstopt zeker? De kampioenen laten hem duidelijk merken dat ze niet 

willen dat hij ook op hun vakantie is, dus steelt hij als wraak de boot en keert ermee 

naar huis. Daar zitten ze dan mooi. Hoe geraken ze nu zonder vervoersmiddel van het 

eiland? Ze besluiten het eiland te verkennen en daar iemand te zoeken die hen 

misschien kan helpen. Na lang zoeken komen ze eindelijk iemand tegen! Maar, dat is 

Gilles de Coster?? En ze mogen meedoen aan de mol? Blijkbaar is het eiland waar ze 

hun teambuilding wilden doorbrengen populair bij tv-makers, want ze belanden van 

het ene programma in het andere. Mijn gedacht, als dat maar goed afloopt!  

 

Voor de afloop van dat verhaal moeten we nog even wachten. En uiteraard is dat lang 

niet het enige dat die 10 dagen op het programma staat. Ook kampen bouwen, 

(waters)pelletjes, een quiz,… zijn allemaal activiteiten die op de planning staan! 

Gedurende 10 dagen zal je je geen seconde vervelen en staan onze kook- en 

leidingsploeg klaar om dit kamp onvergetelijk te maken.  

 

Hopelijk ben jij er nu al van overtuigd dat je mee zal gaan op kamp!!  

De leiding is er in ieder geval al helemaal klaar voor en kan niet wachten om te 

vertrekken. Lees snel de praktische informatie hieronder en vergeet je vooral niet op 

tijd in te schrijven. Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktische informatie  
We trekken dit jaar naar Sint-Niklaas, waar we 10 dagen op het terrein van de KSA 

gaan doorbrengen. De sloebers zullen ons vergezellen vanaf 16/07.  

Het adres van de kampplaats is Weynstraat 70 A, 9100 Sint-Niklaas.  

 

 

De Prijs 
De prijs voor Speelclub, Rakwi, Tito en Kaspi bedraagt €120.  De sloebers betalen voor 

5 dagen €65. Hieronder een overzicht met een voorbeeld. 

Vb. Als je 2 Sloebers hebt die 5 dagen meegaan en één Rakwi die 10 dagen meegaat, 

dan moet je €250 betalen. 

 

 0 1 2 3 4 Aantal 
kinderen die 
5 dagen 
mee op 
kamp gaan 

0 0 65 130 195 260 
1 120 185 250 315 380 
2 240 305 370 435 500 
3 360 425 490 555 620 
4 480 545 610 675 740 
Aantal 
kinderen die 
10 dagen 
mee op 
kamp gaan 

 

 

UITZONDERLIJKE MAATREGEL DOOR DE CORONA-CRISIS 

Omdat we eind mei pas 100% zeker weten of het kamp doorgaat en we de leiding die 

zich bezighoudt met de financiën niet onnodig willen belasten, vragen we om 

voorlopig nog niet te betalen.  

Op de voorpagina van onze site (www.chirohp.be) vinden jullie een inschrijvingslink.  

Wij vragen jullie om voor 31/05/2020 de link in te vullen, zo kunnen wij een 

inschatting maken van de grootte van elke groep. Als eind mei blijkt dat het kamp wel 

doorgaat, sturen we een mailtje met de betalingsgegevens. 

  

Wat zit er alvast in deze prijs? Lekker eten, soms te weinig slaap, een camion vol 

materiaal, enthousiaste leiding, een hopelijk overbodige verzekering, een plezante 

daguitstap, veel plezier en mega herinneringen. 

 

Overzic
ht 



Vertrek. 

Voor de speelclub en Rakwi: We zien elkaar op zaterdag 11/07 op de kampplaats om 

16:30. Omdat 11 juli een zaterdag is hebben we beslist geen bus in te leggen. Veel 

ouders zijn nieuwsgierig naar de kampplaats, dus willen we jullie de kans geven om 

deze mee te ontdekken. Natuurlijk is carpoolen een optie!  

De Tito’s en Kaspi’s trekken maar beter hun sportieve kledij aan want zij gaan een deel 

met de fiets doen. De exacte informatie omtrent het uur van vertrek wordt later nog 

gecommuniceerd door de leiding per groep. Om onderweg wat aan te sterken is het 

aangeraden om een lunchpakket, een vieruurtje en genoeg water (!) mee te nemen. 

Bagage mogen zij de dag op voorhand komen afzetten aan de lokalen. De fietsen 

hopen we dan de eenentwintigste met voldoende fietsendragers terug in Holsbeek te 

krijgen. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte komen de Sloebers ons op dag 6 vergezellen. Zij worden op 

dinsdag 16/07 opgewacht door hun leiding op de kampplaats. De Sloebers zijn welkom 

vanaf 15 uur.  

 

Terugkomst  
Op zondag 21/07 zit het kamp er helaas op. De terugrit is opnieuw met eigen vervoer, 

nu ook voor de tito’s en kaspi’s. Hun fietsen proberen we dan met fietsendragers en 

aanhangwagens thuis te krijgen. Jullie mogen jullie – waarschijnlijk volledig uitgeputte 

– kinderen komen ophalen rond half 11.  

 

Bagage 
De tito’s en kaspi’s mogen hun bagage een dag op voorhand komen droppen aan de 

lokalen. De speelclub en rakwi’s mogen hun bagage de elfde gewoon meenemen naar 

de kampplaats.  

 

Slapen 
Dit jaar slapen de tito’s en kaspi’s in tenten. De andere groepen vinden onderdak in 

het gebouw. De gebouwen hebben dit jaar geen bedden, dus een matje/veldbed is 

geen slecht idee. Een kussen, kussensloop en slaapzak zijn ook nodig. Voor de groepen 

die in tenten slapen zijn deze spullen uiteraard ook een must.  

 

GSM 
We vragen met aandrang om uw kind tijdens het kamp niet te bezoeken of te 

telefoneren. Een briefje vinden wij en de kinderen veel, veel leuker!  

 

Kledij + persoonlijke voorwerpen 
Gelieve de kledij en persoonlijke voorwerpen van uw kind te voorzien van naam of 

initialen!!! 

 

 



ISI+kaart en medische fiche  
Gelieve de isi+kaart (kinderen jonger dan 12), 2 gele klevers en de medische fiche bij 

het begin van het kamp in een gesloten envelop te bezorgen aan de leiding. Voorzie 

deze envelop ook van de naam van uw kind. De identiteitskaart/kidsID moet niet mee 

afgegeven worden (mag wel), maar zorg zeker dat uw kind deze meeheeft. Indien uw 

kind allergisch is aan bepaalde voedingsmiddelen, gelieve die voor 1 juli te laten weten 

aan de leiding zodat er aangepaste voeding voor uw kind kan worden aangekocht. Je 

mag dit laten weten in een mailtje naar lore.crabbe3011@gmail.com.  

 

 

In geval van nood 
U kan ons steeds bereiken op: 

Lore: 0491/29 57 72  

Margo: O468/20 10 92 

Stien: 0494/14 10 16 

We benadrukken dat dit alleen voor noodgevallen is 

 

Adres kampplaats  
Chiro Holsbeek-Plein 

(Naam van uw zoon/dochter) 

Weynstraat 70 A 

9100 Sint-Niklaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat nemen we mee? 
 

 
Slaapgerief 

Slaapzak 

Luchtmatras/ veldbed/ matje  

Kussen, kussensloop 

Pyjama 

Eventueel een knuffel 

Zaklamp 

 

Toiletgerief 

Tandpasta, tandenborstel, beker 

Zeep 

Borstel/ kam 

Douchegel of shampoo 

Washandjes 

Handdoeken 

 

Eetgerief 

Plat bord 

Diep bord of kommetje 

Beker  

Mes, vork, lepel, kleine lepel 

3 keukenhanddoeken 

 

Kledij 

Lange broeken 

Korte broeken 

T-shirts  

Pullovers 

Ondergoed 

Regenjas 

Stevige schoenen 

Enz. 

 

!! Neem zeker kledij mee die vuil mag 

worden !! 

 

Zwemgerief 

Zwempak/ zwembroek 

Grote handdoeken 

Badmuts 

Zwembandjes (indien je niet goed kan 

zwemmen) 

 

Allerlei 

Zonnecrème 

Pet/ hoedje tegen de zon 

Eventueel een boek om te lezen 

(vrij stevige) rugzak  

Drinkbus 

Zakdoeken 

Enveloppen ( voor de allerkleinsten: 

voorzien van adres en postzegel) om 

brieven te kunnen schrijven 

2 klevers van ziekenfonds 

 

Gelieve deze klevers, samen met  

de medische fiche van uw kind bij het 

begin van het kamp in een envelop aan 

de leiding te bezorgen. 

 

!! Gelieve kledij en persoonlijke 
voorwerpen te voorzien met de naam 
van uw kind !! 

 

Wat nemen we niet mee? 

Waardevolle spullen en kilo’s snoep 

 
 

 

 



Nu we toch hele dagen thuis zitten, zijn deze spelletjes de ideale manier om je niet te 

vervelen tot we op kamp vertrekken! Veel succes "#$% 

 
KAN JIJ ALLE WOORDEN UIT DE AFLEVERINGEN VAN FC DE KAMPIOENEN VINDEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MARKSKE IS ZIJN LAATSTE CECEMEL KWIJT. 

HELP JIJ HEM BIJ DE ZOEKTOCHT NAAR ZIJN 

GROOTSTE LIEFDE (NA BIEKE DAN) 



  
 
 

 

BEN JIJ EEN ECHT FC DE KAMPIOENEN KENNER? TEST JE KENNIS HIER: 

TIJDENS DE TRAINING VAN DE 

KAMPIOENEN HEEFT PASCAL GEEN 

VOLK IN HAAR CAFÉ. IN PLAATS VAN 

DAGSCHOTELS TE SERVEREN, VULT ZE 

DAN SUDOKU’S IN. 

lt 


