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1. Inschrijvingen
Je bent pas ingeschreven als... 

1)   Je online bent ingeschreven via de site: www.chirowezemaal.be

2)   Het kampgeld gestort is op rekeningnummer:

  IBAN BE24 7344 0713 1338  
  Met vermelding van naam en groep.                  

Tarieven:  €110 voor de Sloebers (7 dagen)  
  €165 voor al de rest                                                                                                                                          

Voor dit bedrag krijg je elke dag meerdere lekkere maaltijden voorgeschoteld door 
onze fantastische kookploeg en alle nodige sanitairevoorzieningen zodat je niet 
onherkenbaar thuis komt.  

Kinderen onder de 12 jaar kunnen dit kamp ingeven bij de belastingen. 

Het is niet toegelaten vroeger te vertrekken van het kamp, of later aan te komen. 
Tenzij in overleg met de leiding.

2. Het kamp zelf 
Het kamp start dit jaar op zondag 24/7/2022. Net als vorig jaar brengen alle ouders 
zelf de leden naar de kampplaats, verkleed in het kampthema. Keti’s en aspi’s gaan 
met de fiets (zie verder in deze kampknipoog). 

Iedereen is welkom op onze kampplaats vanaf 14u. Wij zorgen voor een drankje en 
een heerlijk kopje koffie. Omstreeks 16u wordt het kampthema voorgesteld. Daarna 
neemt iedereen afscheid van de mama’s, papa’s en de liefjes.

Tenslotte is het ook mogelijk om tijdens dit moment een chiro t-shirt, trui of hoodie te 
kopen. Dit kan altijd van pas komen tijdens kamp.

3. Het kampadres 
Dit jaar maken we de streek in en rond Matange La Petite onveilig:

KAMPADRES: 

Rue du Vert Tienne

5680 Doische

Volg op het einde van de rit de pijltjes naar de kampplaats.



POST:

Donnay Jean-Luc

Rue de la Hayette 20

5680 Matange La Petite

Tav Naam + Groep

Op dit adres kunnen jullie ouders, grootouders, tantes, nonkels en lieven jullie schrij-
ven hoe hard ze jullie wel missen. (Snoep opsturen mag echter NIET!)

4. De kookploeg
Zij staan weer paraat om jullie op jullie wenken te bedienen. Geef 
ze alvast een hartelijk applaus want koken en klaarstaan voor 
zo’n grote bende: begin er maar eens aan!

Heb je zin om eens te proeven van deze belevenis en om in de 
toekomst zelf de kookteugels in handen te nemen, stuur dan een 
mailtje naar info@chirowezemaal.be.   

5. Voor dringende en zeer 
ernstige gevallen 
Wanneer je met een noodgeval zit en geen hulplijn meer kan bellen, kan je terecht 
bij de hoofdleiding (Lucas Detobel 0470 09 82 67 , Noa Groessens 0495 27 63 79 
en Yente Lodewijks 0472 59 35 25) en de volwassen begeleider (David Van Passel 
0494 87 41 79). Dit is dus enkel voor wanneer het einde nabij is en we hopen dat 
niemand gebruik zal moeten maken van deze lijnen.

6. Voorkamp 
Het kamp wordt dit jaar opgebouwd door leiding en de sterke 
aspiranten. Ook de camion in- en uitladen wordt door deze 
besloten groep gedaan. Deze zullen verdere informatie 
ontvangen.



7. Keti’s en Aspi’s
Zij gaan met de fiets op kamp. Waar en wanneer jullie 
vertrekken en wat jullie nodig hebben wordt nog meege-
deeld door jullie fantastische leiding. Een ding staat vast: 
Aspi’’s worden ten laatste vrijdagmiddag op de kampplaats 
verwacht en de Keti’’s zondag om 14u. Hun bagage moet 
woensdagavond 20 juli tussen 20u en 21u op de Chiroterrei-
nen in de vrachtwagen worden geladen.

! Opgelet !

Zorg dat je stalen ros aan de technische vereisten voldoet, zijnde:

• Een werkend voor- en achterlicht

• Uitstekende, gesmeerde en werkende remmen

• Voldoende reflectoren 

• Een pomp

• Een luide bel of in volksmond claxon

• Een strakke en gesmeerde ketting doet wonderen

• Fietszakken zijn ook een niet-te-missen accessoire

Wij zorgen voor de reflecterende vestjes.

8. Thema info
Het kampthema dit jaar is: KOERS. Hieronder vind je een omschrijving, anders dan 
andere jaren mag je nu zelf kiezen waarin je je verkleedt: zie volgende pagina’s.















9. De thuiskomst
Houd de dag van de thuiskomst van je kind zeker facebook en 
de site in de gaten. Wijzigingen in verband met het aankomstuur 
komen hierop te staan. Vergeet zeker de kids-ID en medicijnen 
niet terug te vragen.

Voor onze kleinsten:  
De Sloebers komen naar huis op zaterdag 30 juli. Na het mid-
dagmaal en de gebruikelijk waterlanders  verlaten zij de kampplaats met de bus en 
komen in Wezemaal aan rond 15u. 

Voor de iets groteren (behalve de aspi’s): 
De rest blaast de aftocht op woensdag 3 augustus. Voor hen zal de bus ook rond 17u 
in Wezemaal aankomen.

10. Verloop kampdag   
7u45:  Wakker worden bij een zacht muziekje 

8u00:   Opstaan  

8u15:  Opening   

8u30:  Ontbijt    

9u00:  Diensten   

9u15:  Activiteit    

12u00:  Tafelmoment en middag, gevolgd door afwas.

13u00:  Platte rust    

14u00:  Activiteit 

16u00:  4-uurtje natuurlijk

8u30:  Avondmaal en afwas 

19u30:  Zangstonden en sluiting 

...         Wassen en pap eten   



11. Inpaklijstje
(printbaar inpaklijstje te vinden op de site)

Ik ga op kamp en ik doe aan … 

Iedereen in thema kledij. (maar vergeet je uniform niet voor de openingen en de 
sluitingen!)

Ik ga op kamp en ik neem mee …

Om te slapen :

• Mijn allerliefste knuffelbeer

• Mijn warmste pyjama (het kan ‘s’nachts koud zijn, een zomerpyjama is niet  
 voldoende)

• Een veldbed verplicht voor sloebers en speelclub, oude- ren mogen slapen  
 op een luchtmatras

• Een goede dikke slaapzak 

• Een heel warm deken want de nachten zijn niet altijd even warm 

Om te wassen:

•  Handdoeken en washandjes

• Een bekertje met borstel en tandpasta

• Douchezeep en shampoo

• Gel, haarlak, anti-rimpel créème en haar-of huid maskertjes

Om te spelen: 

• Schoenen, reserve-schoenen, laarzen en watersandalen

• Voldoende kousen

•  Ondergoed a volontéé  

• Lange broeken, minder lange broeken, korte broeken en  zwembroeken 

• Een pet tegen de zon

• T-shirts met mouwen, T-shirts zonder mouwen

• Truien, pulls, pull-overs en debardeurekes

• Regenkledij         



Andere:

•  Identiteitskaart (+12) of ISI+kaart (-12)

• Minimaal 2 klevers van de ziekenfonds

• Medicatie

• Zonnecrèéme, After-sun 

• Zonnebril

• Zakdoeken

• Linnenzak voor de vuile was

• Wasknijpers 

• Zaklamp

• Papier,schrijfgerief en adressen (eventueel op etiket en voor de allerklein 
 sten: voorgeschreven enveloppen en/of etiketten met voorgeschreven  
 adressen)

• Postzegels en kaartjes zijn op de kampplaats te     
   koop, enveloppen zijn gratis te verkrijgen.

• Een beetje zakgeld voor de dagtocht of tweedaagse 

• Een rugzakje

• EEN KEUKENHANDDOEK (eentje die niet mee terug naar huis moet)

• EEN DRINKBUS EN BROODDOOS

Geen plastic zakken gebruiken om aan  valiezen te hangen. Dit gaat stuk of 
verloren.

Vergeet niet alle kledij te merken met de (volledige) naam van het kind. Ook 
washandjes en handdoeken!

Wij gaan op kamp en laten thuis …

•  Dure electonicaspullen.
• Gsm is VERBODEN! Je mag hem niet gebruiken op het kampterrein   
    en zeker niet opladen.  Het is toch veel romantischer om brieven te   
 schrijven! Niet? 

De chiro is niet verantwoordelijk in geval van defect of diefstal van persoonlijke 
zaken!



12. Kampregels 
Dagindeling:

Iedereen houdt zich strikt aan de afgesproken dagindeling.

Kampterrein:

Hou het proper, afval in de vuilnisbak, materiaal in de materiaaltent.

Ook zoals thuis sorteren wij op kamp onze afval.

Niemand verlaat het terrein zonder toestemming en begeleiding van leiding.

Tenten:

Niets zomaar laten rondslingeren. 

Wat nat is, hang je te drogen, wat droog is, laat je in je valies en al wat vuil en droog is, 
steek je in je linnenzak.

Afval hoort thuis in de vuilzak elke tent zal voorzien zijn van eentje.

Iedereen houdt zijn tent proper want er zal weer tentencontrole zijn op onverwachte 
tijdstippen 

Wie braaf is krijgt zoet wie stout is, krijgt de …...

Grote tent:

In het kamprooster, dat ophangt in de grote tent, wordt bepaald welke groep welke 
avond de tent mag gebruiken voor een activiteit.

De materiaal tent: 

Deze is enkel toegankelijk voor de leiding en de personen die de leiding vergezellen.

Al het gebruikte materiaal wordt teruggeplaatst op hun respectievelijke plaats

Uniform:

Elke dag bij de opening en sluiting . Op een- of tweedaagse.

Muziek en ander lawaai:

Zeker niet 

• Tijdens de platte rust

• Na het slapen gaan van de sloebers

• Enkel de leiding



Drank: 

Volgens afspraak en in samenspraak met leiding en vb

Roken:

Roken doodt je beste vrienden !!!

Drugs:

Drugs betekenen het einde van het kamp!!

Gemengd op kamp:

Er wordt niet gemengd geslapen behalve sloeber en speelclub

Er wordt niet gemengd gedoucht. 

‘s Nachts respecteren we elkaars nachtrust en ook overdag blijven we uit elkaars 
tent.

Luizen:

Net zoals een school is een bivak een fijne broedplaats is voor luizen, vragen we 
NADRUKKELIJK je kind te checken op luizen en de nodige voorzorgen te nemen. 
Moesten er luizen gesignaleerd worden vlak voor kamp, gelieve dan de leiding op de 
hoogte te stellen.




