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Thema: lucky luke 
Howdy partner! 

Nu de zomer weer wat dichter bij komt en het weer terug lekker warm wordt, komt ook het kamp 

weer dichterbij. Dit jaar trekken we naar Tessenderlo maar ook een beetje naar de far far west. Want 

zoals jullie al kunnen zien is het kampthema dit jaar Lucky Luke! Een poor lonesome coweboy far 

away from home, trekt er met ons mee op uit om er weer een fantastisch kamp van te maken!  

De leiding is alvast voor jullie gaan kijken naar het terrein en de omgeving en het belooft fantastisch 

te worden! We hebben een gigantisch grote prairie op ons terrein en leuke bossen op 

wandelafstand! Dat beloven dus tien fantastische dagen te worden. Zet 1 augustus dus al maar 

lekker vet in je agenda want dan vertrekken we op ons wilde avontuur. Zeker de tito’s, keti’s en aspi’s 

die er lekker met de fiets naartoe gaan. In dit boekje staan alle praktische zaken uitgelegd, wordt het 

kampthema helemaal uit de doeken gedaan en de leiding nog eens aan u voorgesteld. Mochten er 

dan toch nog vragen zijn, dan kan je die uiteraard gewoon stellen. Dat kan via een 

sms/mail/facebook berichtje maar ook gewoon aan ons in persoon op een zondag.  

We kijken er alvast enorm hard naar uit!  

Hopelijk ga je lekker met ons mee op kamp! 

De leidingsploeg 

 

Algemene vragen en info: 

 Hoofdleiders:  michiel-hendrickx@hotmail.com   04 74 25 00 33 

   robinverstraeten@hotmail.be    04 70 47 66 59 

   quinten-hendrickx@hotmail.com  0471 40 28 25 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

mailto:michiel-hendrickx@hotmail.com
mailto:quinten-hendrickx@hotmail.com
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de leiding 

  
Quinten  Lucas  

 
 

Paulien  Robin  

  

TIM  LOUIS Mats  Yarno  
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Jaja jongens en meisjes, het tofste moment van het jaar komt er weer 

aan, HET CHIROKAMP. Voor velen van jullie is dit de eerste keer, zeer 
spannend dus!! Elke dag leuke dingens om te doen, altijd samen met je 

vriendjes zijn, geniet van het overheelijke eten van onze fantastische 

kookploeg en nog veel andere dingen die je alleen maar kunt meemaken 
op chirokamp. Om zeker te zijn dat jullie alles meehebben is hier een kort 

lijstje: 

 
WEL  NIET  

Slaapzak + 

matje/veldbed/luchtmatras(pomp) 

Voldoende kledij voor 7 dagen  

Minstens 2 paar schoenen/botten  

Drinkenbus + boterhammendoos 

Boekje / strips / magazine / 

kruiswoordraadsels / … 

Je knuffel  

Je western/lucky luke outfit  

Tandenborstel, tandpasta 

Handoek+zeep+washandje  

Zwembroek  

“chique” kleren  

Post zegel + enveloppe (best adresse, op 

voorhand er opgschrijven)  

EN GOED HUMEUR VOOR 7 

DAGEN 

SNOEP Persoonlijk Speelgoed (geraakt 

kwijt, “das van mij” “die heeft da gestolen” 

“die speelt daar mee” vandaar vragen wij 

om dit NIET mee te nemen, 

 Electronica 

 

Bij vragen, zaken dat ik moeten weten… aarzel dan niet om mij te 

contacteren  

 

 
Lucas: 

lucas.daems@hotmail.com 

0471 54 18 30 

mailto:lucas.daems@hotmail.com
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Dag rakwi’s en ouders. Het begint er weer aan te komen: het chirokamp!!!  
Er staan superleuke, spannende, rustige, interessante, uitdagende,… activiteiten 
gepland, want na dit tof jaartje rakwi’s weten we ondertussen wat jullie zeker 

leuk vinden ZEKER KOMEN DUS!!!!  Julie worden verwacht op 1 augustus om 
15:00. De 11de augustus om 11u is het kamp helaas tot een einde gekomen.  

Hier zijn enkele dingen die je zeker niet mag vergeten:  
 

o  

wat nemen we NIET mee ?  

 Snoep en andere suikerwaren (De leiding vindt dit heeel lekker…)  

 Elektronica 

 Waardevolle dingen.  

Hoewel we dit zoveel mogelijk vermijden: ALLES WAT OP KAMP MEEGAAT 
KAN KAPOT OF KWIJT GAAN 

 
Vragen? Opmerkingen? Belangrijke wetenswaren? Aarzel dan niet om ons te 

contacteren! 

Groetjes de rakwileiding  

Robin: 0470 47 66 59 

Nathan:0474 96 14 69  

Louis:0495 47 45 85  

 

o Voldoende kleren voor  

10 dagen  
o Kledij die zeer vuil mag 

worden (voor al die 
vetzakken) 

o  Kostuumpje voor op de  

casino avond  
o Een zaklamp 

o zwemgerief (aanspannende 
zwembroek) 

o rugzakje voor op dagtocht 

o Drinkbus 
o Matje, luchtmatras GEEN 

VELDBED want we slapen in 
tenten 

o knuffel voor s ’nachts (of 

overdag) 
o enveloppen, postzegels en 

papier voor een brief naar het 
thuisfront 

o Stripboeken en 

gezelschapspelletjes zijn altijd 
leuk voor dode momenten 

o GOED HUMEUR ZEKER NIET 
VERGETEN 

o Chiro uniform (aandoen bij 

aankomst) 
o Reserveschoenen 

o Witte t-shirt (komt niet meer 
wit terug 
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Beste Tito’s en Tito ouders het chiro kamp ligt weer om de hoek en we hebben 

van alle leuke activiteiten gepland om er een prachtig kamp van te maken, we 

hopen dus ook dat jullie zeker allemaal meekomen!! Jullie worden 1 augustus 

om 10 uur op de chiro verwacht om samen te vertrekken naar de kampplaats met de 

fiets. Op 30 juli is er dus ook een moment voorzien tussen 4 en 8 om jullie fiets te laten 

controleren zodat deze zeker in orde is voor onze fietstocht en jullie bagage af te zetten.  

Enkele dingen die jullie zeker niet mogen vergeten: 

❏ jullie Chiro uniform (aandoen bij het vertrek) 

❏ voldoende kleren voor 10 dagen 

❏ reserve schoenen 

❏ wandelschoenen 

❏ jullie mooiste outfit voor de casino avond 

❏ matje of luchtmatras (GEEN VELDBED WE LIGGEN IN TENTEN) 

❏ brooddoos voor op 2daagse 

❏ drinkbus 

❏ rugzakje voor op dagtocht/2daagse 

❏ een gamel en bestek 

❏ zwemkledij (aanspannende zwembroek) 

❏ witte t-shirt dat niet wit zal terugkeren 

❏ Stripboeken en gezelschapsspelletjes zijn altijd leuk voor mogelijke lege 

momenten 

❏ cowboy en cowgirl kleren 

❏  enveloppen, postzegels en papier voor een brief naar jullie geliefden 

❏ een knuffel voor s ’nachts (of overdag) 

❏ een zaklamp 

❏ JULLIE BESTE HUMEUR :)  

 

Wat neem je zeker niet mee: 

snoep en andere suikerwaren dat de leiding graag in beslag neemt 

❏ waardevolle spullen 

❏ een veldbedje 

❏ GSM’s neem je op eigen risico mee en worden alleen 

gebruikt tijdens de platte rust en een half uur voor het slapen, op 

andere momenten worden deze veilig in een bakje weggelegd 
 

WE PROBEREN HET ZO HARD MOGELIJK TE VERMIJDEN MAAR 
ALLES WAT MEEGAAT OP KAMP KAN KAPOT OF KWIJT GAAN 

Indien er problemen zijn of algemene zaken waarvan we op de 

hoogte moeten zijn (allergieën, medicatie,...), laat het ons dan 

zeker weten!  

Yarno: 0477 26 05 29          yarnoaerts1@gmail.com  

Paulien: 0492 88 79 62        paulienvdamme@gmail.com  

  

mailto:yarnoaerts1@gmail.com
mailto:paulienvdamme@gmail.com
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Beste Keti’s en ouders hopelijk kijken jullie al uit naar het kamp want dit jaar wordt weer 

een fantastische editie! We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn en klaar staan om op 

1 augustus om 10 uur met de fiets te vertrekken vanuit onze chiro. Vergeet niet om op 

30 juli tussen 4 en 8 jullie fiets te laten controleren en bagage af te zetten. De eerste die 

zijn band kaduuk rijdt moet de rest op een ijsje trakteren (een knipoog) 

 
Wat neem je zeker mee: 

 trekrugzak 

 slaapzak 

 matje om op te slapen 

 genoeg kledij voor 10 dagen 

 extra schoenen kunnen altijd handig zijn  

 gammel, brooddoos, drinkenbus en bestek voor op 2 daagse  

 zwemkledij (speedo’s zijn een must en voor de dames badpakjes natuurlijk) 

 legerkledij 

 je mooie communie kleertjes voor op casino avond 

 een zaklamp 

 gezelschapsspelletjes mogen ook altijd mee 

 een witte t-shirt  

 uniform moet aan bij vertrek 

 GSM’s mogen mee met afgesproken regels 

 en natuurlijk de zon  

 

Schrijf best in al je kledij je naam zodat je je kledij niet kwijt speelt. Er is geen 

garantie dat alles geheel terugkomt. Indien er problemen zijn of algemene zaken 

waarvan we op de hoogte moeten zijn (allergieën, medicatie,...), laat het ons dan 

zeker weten! 
 
Wij kijken er alvast naar uit!!!!  
Jullie leiding, 
Quinten: 0471402825 
Tim: 0475270263 
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HELLO FANTASTISCHE CHIRO DAMENS  

Het moment is aangebroken, allez toch nog even maar het is niet meer zo 

lang. De zon schijnt en de vogeltjes fluiten, ja dan weet je het éh, we 

vertrekken weer lekker op kamp! JOEPIEEEE 

Maar dit jaar wordt toch een beetje speciaal, het is jullie allerlaatste 

kamp als kleine kindjes dus zullen we er iets superrr speciaals van 

maken dit jaar. Normaal zou ik jullie niet meer moeten zeggen wat 

jullie moeten meenemen maar mochten jullie het toch nog even 

willen nachecken: Wat neem je zeker mee? 

-Slaapzak, matje, warme slaapkledij 

-toiletgerief, douchegerief, alles om niet zo hard te stinken als mijn 

voeten  

-gamel, brooddoos, drinkbus 

-rugzak voor tweedaagse 

-kleine rugzak voor kleine uitstapjes 

-mooie kledij voor op casino-avond 

-zwemkledij 

-zaklamp 

-indianenkledij 

-voldoende bescherming tegen stormen en regen (een extra tent 

regelen wij wel maar een regenjas moeten jullie zelf meepakken) 

-GEEN WAX, MIJN BEENHAAR VAN VORIG JAAR IS NOG STEEDS NIET TERUGGEGROEID 

We gaan weer lekker met de fiets, dus laat deze controleren op 30 juli tussen 16u en 20u als je je 

bagage komt brengen. Zie dat je fiets zeker in orde is want anders moet je die nog in orde brengen 

voor we vertrekken! Dan zie ik jullie 1 augustus terug om 10u aan onze chiro, gepakt en gezakt om te 

vertrekken!  

Ik kijk er echt al enorm hard naar uit om jullie tien dagen lang te ambeteren.  
Tot dan! 
Michiel Hendrickx 
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Praktische informatie 
 

Kampprijs 

 

 Speelclub (4 tot 11 aug) Andere groepen (1 tot 11 aug) 

1e kind 100 euro 145 euro 

2e kind 95  euro 135 euro 

3e kind 90  euro 125 euro 

4e kind 90  euro 125 euro 

 

Voorbeeld: 

De familie Sioux stuurt hun kroost van vier kinderen op kamp. De groep kinderen omvat 1 keti,1 tito, 

2 rakwi, 1 speelclub.  

Omgerekend = 145 +135 +125 + 125 +90 euro dus in totaal 620 euro. 

 

Hoe in te schrijven 

Achteraan dit kampboekje vindt u een medisch formulier dat u ingevuld moet afgeven aan een van 

de leiding of VB Bert. Opgelet uw kinderen zijn pas volledig ingeschreven als u de kampprijs betaald 

heeft. Dit kan via overschrijving op rekeningnr. BE64 7765 9465 4052. Vergeet niet de naam, afdeling 

en eventueel aantal te huren matjes te vermelden in mededeling.  

Gelieve dit te doen via volgende structuur= naam kind, afdeling, aantal te huren matjes (indien van 

toepassing), Chiro Joka kamp 2019.  

Voorbeeld: Lucky Luck, tito, 1 matje, Chiro Joka kamp 2019 

 

DEADLINE VAN BETALING DINSDAG 4 JUNI 2019. 

Wie niet betaald heeft gaat niet mee op kamp, we zijn hier streng in. We raden u daarom ook aan om 

u kinderen zo snel mogelijk in te schrijven. 

Vergoeding ziekenfonds 

Graag willen we u er ook aan herinneren dat u een kampvergoeding krijgt via uw ziekenfonds. Dit 

document dient voor vertrek in orde te worden gebracht. Breng daarom tijdig je document binnen bij 

de leiding of onze Volwassen Begeleider.  

Matjes 

Net zoals vorig jaar slapen we enkel op matjes binnenin de tenten. Vanaf de rakwi’s slapen de leden 

in tenten (dus Speelclub niet) en vragen we dus om veldbedden en dikke luchtmatrassen niet mee te 

geven. Als alternatief voorzien wij slaapmatjes die te huren zijn voor 5 euro per kamp. Graag bij 

betaling vermelden of uw kind een slaapmatje huurt of niet.  
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Kampplaats 
Dit jaar is het in Tessenderlo te doen!  

in de lokalen van de KSA/Chiro! 

Molenhoeve 40 (bus a) 

3980 Tessenderlo 

 

Wat met de post? 

Het is altijd fijn om een brief te krijgen als je op kamp bent of er eentje op te 

sturen naar het thuisfront. We vragen aan de ouders om zelf postzegels te 

voorzien en eventueel de adressen reeds op de enveloppes te schrijven.  

Brieven kunnen steeds worden opgestuurd naar het kamp via bovenstaand 

adres. Wel steeds duidelijk de naam en afdeling vermelden. 

Wat in geval van nood? 
In geval van nood kan u bellen naar onze volwassen begeleider Bert op het 

nummer 0486/88.48.90 
Gelieve dit nummer enkel te gebruiken in zeer dringende gevallen. 

 

U kan natuurlijk ook steeds de leiding van de groep van uw kind bereiken op de gsmnummers die bij 

de individuele programma’s staan. Maar weet dat de leiding vooral bezig is met de kinderen en niet 

zo frequent hun gsm’s bekijken.  
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Belangrijke data 
 

Kampperiode 

Speelclub    zo 4 augustus 2018 tot zo 11 augustus 2018 

rakwi,tito,keti,aspi   do 1 augustus 2018 tot zo 11 augustus 2018 

 

Aankomst  
Speelclub   afzetten op kampterrein om 16u op zo 4 augustus 

 

Rakwi    afzetten op kampterrein om 15u op do 1 augustus 

 

Tito     vertrekken met de fiets, afspraak om 10u met de fiets   

    aan onze chiro op do 1 augustus 

 

Keti    vertrekken met de fiets, afspraak om 10u met de fiets   

    aan onze chiro op do 1 augustus 

Aspi    vertrekken met de fiets, afspraak om 10u met de fiets   

    aan onze chiro op do 1 augustus 

Vertrek 
speelclub en rakwi   afhalen om 11u op de kampplaats op zo 11   

     augustus 2019.  
 

Tito, keti en aspi   vertrekken om 10u met de fiets op de    

    kampplaats, hoe laat de fietsers terug zijn hangt  

    van het tempo af. Leiding zal het thuisfront op de  

    hoogte houden.  
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Bagage 

De bagage van de groepen die met de fiets gaan (tito,keti-aspi) kan binnengebracht worden op 

dinsdag 30 juli tussen 16u en 20u aan onze Chiro lokalen. Als u die dag niet kan langskomen dan kan 

u in overleg met de leiding op een andere dag de bagage komen afzetten. Voorzie de bagage van 

lintjes met de kleur van de afdeling van het kind. Dat maakt het ons gemakkelijk om de bagage te 

verdelen.  

 

Speelclub          Geel 

Rakwi           Groen 

Tito           Rood 

Keti           Blauw 

 

Voor de Speelcub en rakwi vragen we liefst dat de bagage meereist met de ouders in de auto, indien 

er plaatsgebrek is of dit door omstandigheden toch niet kan mag deze bagage uiteraard ook mee met 

de camion. Gelieve dan ook de bagage op zondag 30 juli tussen 16u en 20u te komen afleveren.  

 

Fietscontrole 

Om ongevallen onderweg te vermijden controleren we op 30 juli tussen 16 en 20u de fietsen van 

tito, keti en aspi. Verder in dit boekje vind je terug waar je fiets zeker aan moet voldoen. Wie niet 

komt opdagen om zijn fiets te laten controleren en op 2 augustus met een fiets wilt vertrekken die 

niet in orde is vertrekt niet mee!  

 

Fietstocht 

We spreken af om 10u aan de chiro op do 1 augustus je neemt best een lunchpakket en gevulde 

drinkenbus mee. Het is niet verplicht maar we raden iedereen aan om ook een fietshelm mee te 

nemen, fluohesjes worden voorzien maar als je liever in je eigen hesje fiets is dat zeker geen 

probleem. Het belooft een lange rit te worden dus wees zeker goed uitgerust en wees op tijd!  
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Hoe ziet zo’n reglementaire fiets er eigenlijk uit? 
 

Misschien is jouw fiets er gewoon een? Als je deze checklist afgaat kom je 
er snel achter of je in orde bent of niet. Overloop deze al eens vooraleer je 

naar ons komt om je fiets te laten controleren.  
1. Een bel  

 Ja  

 Nee 

2. Een achterrem 

 Ja 

 Nee 

3. Een voorrem 

 Ja 

 Nee 

4. De witte reflector vooraan 

 Ja  

 Nee 

5. De rode reflector achteraan 

 Ja 

 Nee 

6. Oranje reflectoren in de trappers 

 Ja 

 Nee  

7. Spaak reflectoren, 2 per wiel 

 Ja 

 Nee 

8. En of licht weerkaatsende banden 

 Ja 

 Nee  

 

Aandachtspunten: 

1. Zadel (juiste hoogte) 

 Oké 

2. Stuur (juiste hoogte) 

 Oké 

3. Spaken (voltallig) 

 Oké 

4. Banden (goede banden en goed opgepompt)  

 Oké 

5. Ketting (gesmeerd en niet te veel speling) 

 Oké 

6. Pedalen en trapas (zonder speling) 

 Oké 

7. Frame (proper gekuist) 

 Oké 
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Wat neem ik allemaal mee op kamp (en wat zeker niet) 
- Kleding: 

 Je uniform (deze doe je aan bij vertrek dus niet inpakken) 

 Zwemgerief (zwembroek / badpak, dus geen losse zwemshort) 

 Voldoende kousen 

 Voldoende ondergoed 

 Bh’s  

 Schoenen (om mee te spelen, om mee te stappen, …) 

 Regenjas 

 Pyjama 

 Broeken/ rokken 

 T-shirts 

 Truien 

 Avondkledij voor de casinoavond 

- In de toilettas: 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Spoelbeker 

 Zeep / douchegel 

 Shampoo 

 Washandjes 

 Handdoeken (klein+ groot) 

 Kam / borstel 

 Zonnecrème 

 Pakje(s) papieren zakdoekjes 

 Maandverbanden 

 Haarrekkertjes/speldjes 

- Slaapgerief: 

 Kussen 

 Slaapzak 

 Knuffel 

- Voor ribbel en speelclub 

 Veldbed/ matras/ matje 

- Voor rakwi,tito, keti en aspi 

 Matje, als je toch met iets anders afkomt zal dit worden afgenomen. 

Je kan wel een matje bij ons huren kijk bij de praktische info. 

- Voor de dagtocht of 2-daagse: 

 Rugzak 

 Drinkbus (groot genoeg en lekvrij) 

 Brooddoos 

- Allerlei: 

 Zaklamp 

 2 keukenhanddoeken 

 Materiaal om naar huis te schrijven (enveloppen met adres en 

postzegel) 

 Een zak voor de vuile was 

 Een klein spelletje, strips, … 
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- Afgeven aan de leiding: 

 Sis-kaart / isi+ kaart / identiteitskaart   

 Klevertjes ziekenfonds 

 Medicatie + uitleg 

- Dit nemen we niet mee!!: 

 Alcohol 

 Geld 

 Snoep (dit wordt afgenomen door de leiding) 

 Zakmes 

 Aansteker 

 Games (nintendo, game boy, ipad…) 

 Gsm; je vriendjes zijn veel leuker 

 Slecht humeur ☹  

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal of schade. Denk dus goed na vooraleer je 

elektronica meeneemt.  

Als u uw kind in noodgevallen wil bereiken, kan dit via de leiding of de VB. 

 

 

- Enkele algemene puntjes: 

 Steek geen kleren van broer of zus in dezelfde tas. 

 Probeer alles zo compact mogelijk in te pakken. 

 Zorg dat op alles je naam staat! 
 Doe je uniform aan bij vertrek, pak deze dus zeker niet in. (wel zeker 

naamtekenen) 

 Pak samen met uw kind in, zodat hij/zij weet waar zijn spullen zitten. 

 Zorg ervoor dat uw kind ook zelfstandig zijn koffer terug kan inpakken 

op het einde van het kamp. 
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Tot op het kamp!  
 
 
 

 

 


