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Dag liefste kampgenootjes  

Het is bijna weer zover! Nog enkele weken slapen en 
we vertrekken terug met z’n allen op zomerkamp! Om 

jullie goed voor te bereiden hebben we een boekje 
gemaakt met daarin alle nodige informatie.  

Omdat wij allen van het milieu houden, hebben wij dit 
boekje online geplaatst. Print dus enkel de pagina’s af 
die je nodig hebt. De rest kan je steeds online nalezen.   
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Praktische informatie 

Hieronder vindt u alle nuttige informatie over het kamp. Print deze pagina’s uit en 
hang het op een goed zichtbare plaats. Zo vertrekt uw kind goed voorbereid op 
kamp.  

Periode 

Ribbels  (1ste + 2de leerjaar)   van 4 tot 10 augustus  

Speelclubs  (3de + 4de leerjaar)   van 1 tot 10 augustus 

Rakwi’s  (5de + 6de leerjaar)  van 1 tot 10 augustus  

Tito’s   (1ste + 2de middelbaar) van 31 juli tot 10 augustus 

Keti’s   (3de + 4de middelbaar)  van 30 juli tot 10 augustus  

Aspi’s  (5de + 6de middelbaar)  van 31 juli tot 10 augustus 

Vertrekken 

Ribbels Speelclubs en Rakwi’s 

De Ribbels worden op 4 augustus om 13u00 opgewacht door hun leiding aan het 
station van Munkzwalm om met de trein naar Rillaar te vertrekken.  

De Speelclubs en Rakwi’s vertrekken met de trein vanuit Zwalm richting Rillaar. Zij 
worden dus op 1 augustus om 12u verwacht aan het station van Munkzwalm. De 
trein vertrekt om 12u22 stipt. We zouden graag hebben dat iedereen op tijd is (om 12 
uur dus) zodat we alle papieren tijdig kunnen verzamelen.  

Gelieve ook een rugzakje met een drankje en een koekje te voorzien voor de 
Ribbels, Speelclubs en/of Rakwi’s. Een klein spelletje of strip is ook altijd leuk op 
de trein. Mogen wij vragen aan alle leden dat zij thuis al een warme maaltijd hebben 
gegeten, er zal ’s avonds een boterham-maaltijd voorzien worden op de kampplaats.  

Tito’s, keti’s en Aspi’s 

Zoals vele andere jaren vertrekken de Tito’s en Aspi’s een dag vroeger op kamp (31 
juli). De keti’s vertrekken dit jaar 2 dagen vroeger (30juli). De leden nemen het gerief 
mee dat ze echt nodig hebben voor één nacht. Omdat dit alles in een auto moet, 
vragen wij ook om dit materiaal zo compact mogelijk te houden (de grote bagage 
gaat mee met de camion). Alle informatie in verband met vertrek krijgen de leden 
nog van hun leiding.  
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De bagage 

Alle bagage wordt een dag op voorhand verzameld aan ons lokaal. Wij vragen aan 
alle jongste leden om hun valies op zondag 31 juli om 18u af te zetten aan ons 
lokaal. De bagage die niet aanwezig is wordt niet meegevoerd met de algemene 
bagage maar zal moeten meegenomen worden op de trein.  

Tito’s, Keti’s en Aspi’s zullen hun valies op het lokaal kunnen leggen wanneer ze 
vertrekken naar kamp.  

Camion vullen 

Op zondagavond 31 juli wordt de camion gevuld. Ouders die hierbij een handje willen 
helpen, zijn zeker welkom!  

Afhaaldag 

U kan uw kind op 10 augustus ophalen tussen 11u en 12u. Het adres van de 
kampplaats vindt u verder in dit boekje. Er zal ’s middags een kleine maaltijd uit het 
vuistje voorzien zijn.  

Mogen wij er u vriendelijk op attent maken pas NA de verzameling te vertrekken met 
uw kind(eren). De verzameling zal rond 12u plaatsvinden.  

Fiscaal attest en bewijs van deelname 

 

De fiscale attesten worden op het einde van het kamp uitgedeeld aan alle ouders 
waarvan een of meer leden jonger zijn dan 12 jaar. Dit wordt samen uitgedeeld met 
het bewijs van deelname. Dit “bewijs van deelname” kan je gebruiken om af te geven 
aan je ziekenfonds of werkgever. Sommige ziekenfondsen en werkgevers betalen 
namelijk een deel van het kampgeld terug. Voor meer informatie ga je best eens 
langs bij je eigen ziekenfonds of werkgever. 

Wist je dat? Het kamp fiscaal aftrekbaar is 
voor kinderen t.e.m. 12 jaar en sommige 
ziekenfondsen of werkgevers een deel 

van het kampgeld terugbetalen? 
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Kampadres 

Dit is het adres waarop de kinderen opgehaald kunnen worden op 10 augustus. Dit is 
eveneens het adres waarnaar u brieven kunt sturen.  

Chiro Zwalm 

T.a.v. “naam kind/leiding” 
 
Kortakker 32b  
 
3202 Aarschot (Rillaar) 

 

Contactnummer 

Anton Speecke  (hoofdleider)   0486/93.65.32 

Gelieve dit nummer enkel in noodgevallen te gebruiken. Indien er iets gebeurt op 
kamp, zullen wij u contacteren. 

Medische fiche 

Er dient geen nieuwe medische fiche ingevuld te worden. Is er toch iets veranderd 
aan de medische toestand van uw kind of zijn enkele gegevens gewijzigd, gelieve 
ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via de inschrijving onder het veld 
“opmerkingen” of via mail op chirozwalm@hotmail.com.  

Leden die aan het begin van het werkjaar geen medische fiche ingediend hebben, 
zullen hiervan op de hoogte gesteld worden en een fiche moeten invullen.  

Datum Fotoavond 

De fotoavond zal doorgaan op zaterdag 24 september 2022. Duid dit al zeker aan 
op de kalender zodat we er allemaal samen een fijne avond van kunnen maken! 
Meer informatie volgt nog. 

  

mailto:chirozwalm@hotmail.com
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Inschrijven 

De online inschrijvingsmodule kan u vinden op onze website. Hierbij klikt u door naar 
‘kamp’. Mogen wij vragen uw zoon/zonen of/en dochter/dochters op tijd in te 
schrijven. De online inschrijvingsmodule staat online tot en met 17 juli 2022 – 23u45. 
Nadien kan u niet meer inschrijven. 

De link om in te schrijven zal ook enkele keren via mail meegedeeld worden.  

Wie problemen heeft bij de online inschrijving kan steeds een mailtje sturen naar 
chirozwalm@hotmail.com. 

Kostprijs 

 

 

 

 

De kostprijs voor dit kamp bedraagt: 

• Ribbel  €115 

• Speelclub €155 

• Rakwi  €155 

• Tito   €160 

• Keti  €170 

• Aspi   €180 

Vanaf het 3e kind geldt er een korting van 20 euro op de TOTALE kampprijs. 

U kan het volledige bedrag overschrijven op volgend rekeningnummer:   

BE15 7340 5489 4430   

met als mededeling: inschrijving kamp 2022 + "naam kind(eren)" 

 

Dus nogmaals omdat dit zo belangrijk is!  

Eerst de online inschrijvingsmodule invullen en daarna het geld overschrijven. Pas 
na dit te hebben gedaan is de inschrijving compleet!   

Mogen wij er u op attent maken dat een 
inschrijving pas compleet is na het invullen van 
de online inschrijfmodule én wanneer wij het 
geld hebben ontvangen. 

 

mailto:chirozwalm@hotmail.com
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Wat neem je mee? 

 

Mogen wij ook vragen om al het materiaal in één grote zak of valies te steken, dit is 
makkelijker voor ons om te vervoeren.  

Kledij 

 Je volledige uniform om te vertrekken.  
 T – shirts (4 à 5) 
 Trui (1 à 2) 
 Korte broeken (3 à 4)  
 Lange broek(en) voor als het ’s avonds koud wordt (2 à 3)  
 Genoeg sokken (minstens één paar per dag + een paar reserve)  
 Genoeg ondergoed (minstens één paar per dag + een paar reserve)  
 Badpak, bikini of zwembroek  
 KW of regenjas  
 Pet of hoedje als bescherming tegen de zon  
 Goed ingelopen stapschoenen 
 Sportschoenen om mee te spelen  
 Linnenzak voor de vuile was.  

TIP: voor de jongste kindjes is het handig om 
alles (ondergoed, kousen, t– shirt, broek) in een 
plastic zak te steken per dag en er duidelijk de 
datum op schijven. 

 

TIP: Zet zeker overal de naam van je kind op 
zodat ze op het einde van het kamp thuiskomen 
met dezelfde hoeveelheid als waarmee ze 
vertrokken zijn. 
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Slaapgerief 

 Slaapzak  
 Veldbed of luchtmatras (en eventueel een pomp)  
 Hoofdkussen 
 Pyjama of slaapkleedjes (2 is voldoende)  
 Knuffelbeer  

Wasgerief 

 Washandje (3 à 4)  
 Grote badhanddoeken (1 à 2)   
 Gewone badhanddoeken (2 à 3)  
 Douchegel 
 Shampoo  
 Tandpasta  
 Tandenborstel 
 Bekertje  

 Kam of borstel 

Eetgerief  

 2 keukenhanddoeken! (Vergeet hier 
ook de naam van u kind niet te 
schrijven) 

 Aardappelmesje (voor iedereen 
behalve de Speelclubs en Ribbels)  

 

Allerlei  

 Zonnecrème en aftersun (Mag, maar moet niet; de leiding heeft dit ook mee)  
 Zakdoeken 
 Zaklamp  
 Kleine rugzak (om te vertrekken)  
 Drinkbus  
 Zakgeld (5 euro is voldoende, om postkaarten van de Chiro te kopen)  
 Postzegels en enveloppen  
 Briefpapier 
 Schrijfgerief 
 Eventueel een klein gezelschapsspel (op eigen risico) 
 

TIP: je kan op de enveloppen reeds de adressen 
schrijven en de postzegels plakken (voor 
brieven) of je kan de adressen op etiketten 
schrijven (om dan op de kaartjes te kleven).  
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Bij vertrek 

Deze materialen geven alle leden af aan de leiding bij vertrek! 

 2 klevers van het ziekenfonds 
 ISI+-kaart, identiteitskaart of kidsID 
 
Gelieve deze zaken samen in een enveloppe mee te geven per kind met de naam er 
op. Dit maakt het voor de leiding makkelijker om alles bij te houden.  

Wat mag er niet mee? 
 Snoep (wordt anders opgegeten door de leiding) 
 Alcoholische dranken 
 Sigaretten, sigaren of pijp  
 Drugs 
 MP3 – speler, iPod, …  
 Radio’s  
 Gameboys, PSP en aanverwanten  
 Geweren, messen, steekdingen of andere scherpe voorwerpen die je best kan 

missen.  
 
 

  

Tijdens het kamp zal er een controle gebeuren 
van de bagage. Alles wat niet mee mag maar 
er toch op mysterieuze wijze is zal de leiding in 
beslag nemen en na het kamp terug geven aan 
uw zoon/dochter. De leiding kan natuurlijk niet 
garanderen dat al dat lekkere snoep zal 
opgegeten worden. 
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Veel gestelde vragen/opmerkingen 

• Waarom een uniform? 

Een uniform biedt voor ons als Chiro 
vele voordelen. Zo creëert het uniform 
een eenheidsgevoel. Het gevoel dat je 
met je vrienden en vriendinnetjes gelijk 
bent en tot dezelfde groep behoort is 
een aangenaam gevoel. Bovendien is 
het uniform een kledingstuk dat al tegen 
een stootje kan en dat mag vuil worden. 
Tot slot biedt het voor ons als leiding 
ook enkele voordelen. Zo merken wij 
snel onze leden op tussen een grote 
massa mensen.  

Het uniform bestaat uit een korte beige 
broek of rok met daarop een rode chiro 
– t- shirt. Hierbovenop bieden wij ook 
nog chiro-truien van onze eigen Chiro 
trui en eigen bordeau T-shirt aan.  

Wilt u nog snel een uniform kopen voor 
het kamp begint dan kan u terecht bij 
de banier in Gent: Hoefslagstraatje 1, 
9000 Gent of Aalst: Molenstraat 65, 
9300 Aalst.  

• Is het nodig om al deze materialen mee te nemen met de juiste 
hoeveelheden?  

Alle materialen die in dit kampboekje opgesomd worden zijn niet verplicht mee te 
nemen. Wij hebben er een aantal bijgezet om jullie slechts indicatie te geven.  

• Mijn kind heeft last van luizen.  

Iedereen heeft wel eens last van luizen en dit is zeker geen probleem. Mogen wij 
wel vragen dat uw zoon/dochter luizenvrij is bij vertrek. Indien dit niet het geval is 
gelieve dit op voorhand te melden aan iemand van de leiding en ons de juiste 
bestrijdingsproducten mee te geven.  

Wij raden ook aan uw kind na kamp even te controleren op luizen. Ook al is hij/zij 
niet vertrokken met deze beestjes. Wij horen het ook graag als u kind na kamp 
luizen heeft opgelopen. Zo kunnen wij tijdig onze andere leden inlichten.  
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• Wat geef ik mijn kind mee om op te slapen?  

Ieder middel om op de slapen heeft zowel zijn voor – en nadelen. Mogen wij u er 
wel aan doen herinneren dat uw kind voor een lange periode zal slapen op dit 
slaapmiddel. Hou dus in u achterhoofd dat slapen op een matje niet zo 
comfortabel is voor een langere periode. Let ook op dat uw kind een pomp of 
dergelijke mee heeft om de luchtmatras te kunnen opblazen.  

• Wat als mijn kind iets mee neemt dat niet mag?  

Zoals eerder vernoemd zijn er enkele dingen die niet mee mogen op kamp. Bij 
het begin van het kamp zal er bij iedere groep een inspectie plaats vinden en 
zullen wij alle valiezen controleren. Als wij iets ontdekken dat niet mee mag maar 
er toch om mysterieuze wijze is dan zullen wij dit in beslag nemen.  

Afhankelijk van wat uw kind mee heeft, zal hij of zij het na het kamp terug krijgen. 
Wij kunnen natuurlijk niet verzekeren dat de leiding al dat lekker snoepgoed niet 

zou opeten.        

Uw kind krijgt iedere dag 3 maaltijden + nog een 4 – uurtje. We zullen dus geen 
honger lijden.  

• 10 dagen is toch lang…  

Daarom dat we beslist hebben om de Ribbels voor een kortere periode op kamp 
te laten gaan.  

• Wat met de smartphone of gsm van ons kind?  

Voor de Ribbels, Speelclub’s en Rakwis zijn wij zeer duidelijk: zij laten hun gsm, 
indien zij dat hebben, thuis. U kan hen steeds contacteren door een briefje te 
sturen naar ons kampadres. Bij noodgevallen of problemen kan u steeds onze 
hoofdleiding contacteren.  

Voor onze Tito’s, Keti’s en Aspi’s begrijpen we dat het moeilijk is om hun 
smartphone los te laten. Zij mogen hun gsm of smartphone meenemen op kamp, 
maar deze wordt wel in beslag genomen tijdens het kamp. Iedere avond zal er  
een moment zijn waarop zij gedurende hun smartphone mogen gebruiken. 

• Het is de eerste keer dat mijn kind mee gaat op kamp. 

Voor alles is een eerste keer. Uw zoon/dochter zal zeker niet de enige zijn die 
een eerste keer mee gaat. Bovendien zullen hun vriendjes en vriendinnetjes hen 
wel wegwijs maken op het kamp. 
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• Mag mijn zoon/dochter mee op kamp als hij niet is ingeschreven 
dit chirojaar? 

Helaas laten wij dit niet (meer) toe. Dit om de eenvoudige reden dat het kamp 
verder gaat vanuit het Chirojaar. Leden die mee gaan op kamp maar niet in het 
jaar naar de Chiro zijn geweest hebben te weinig ‘feeling’ met onze werking en 
met de Chiro in het algemeen. Bovendien is de kans op heimwee veel groter. Het 
kind komt in een nieuwe omgeving terecht met nieuwe mensen. Om deze 
redenen hebben wij beslist om geen ‘nieuwe’ leden toe te laten op kamp.  

• Hebben mijn kinderen voldoende slaap/rust op kamp?  

Een kamp is zeer vermoeiend. Dit zowel voor de leden als de leiding. Onze leden 
hebben allemaal een tijdstip waarop ze moeten gaan slapen. Wanneer de leden 
gaan slapen wordt er ook gecontroleerd of ze wel effectief slapen. Dit doen we als 
leiding omdat we willen dat onze leden voldoende rusten. Een hele dag spelletjes 
spelen vraagt immers veel energie van een kind, we willen daarom dat ieder lid 
voldoende slaapt tijdens het kamp zodat iedereen op het einde van het kamp niet 
oververmoeid is. 

’s Middags na het eten last de leiding ook nog eens een siësta in. Dit is het 
moment waarop de leden overdag wat extra rust kunnen inhalen.  

 

 

Heeft u zelf nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren! 
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Ziezo dat was het!  

U heeft nu het volledige kampboekje gelezen. Wij hopen dat uw zoon/dochter nu al 
staat te popelen om te vertrekken. Wij als leiding kunnen haast niet meer wachten! 

Mogen wij wel nog vragen komende mails in de gaten te houden! Deze zullen 
waarschijnlijk over het kamp gaan.  

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.  

 

Tot in augustus,  

Vele Chirogroetjes  

De leiding  

 

 

 


