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Bekijk zeker de info waarbij deze uitroeptekens staan. Deze info 
is belangrijk. OOK voor de ouders waarvan de kinderen al mee 
geweest zijn op kamp.  

17/07/2021 - 27/07/2021 

Chirokamp 

RANST 

Save the date 
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Waar gaan we naartoe? 

  

Het is weer zover, chiro Eindhout trekt erop uit. Dit jaar 
gaan we met z’n allen op kamp in Ranst. 

  

 

Chiro Eindhout 

T.a.v naam (afdeling) 

Chiro Toreke, Ranst 

Boerenkrijglaan 3 

2520 Ranst 

 
Quinten Gielen 
0498/07.43.13 

      
Joyce Geboers 
0474/73.27.90       

 
 

ENKEL BELLEN IN 
NOODGEVALLEN! 
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  Op kamp in Ranst 

De vakantie staat voor de deur, 
hopelijk met een goed humeur.  
 
De chiro missen zal niet voor lang zijn, 
het kamp komt er bijna aan en dat vinden wij fijn. 
 
Tien dagen genieten van het mooie weer,  
het lekkere eten maar zeker niet te vergeten, 
het ravotten de hele dag lang. 
Jullie hebben zeker de tijd niet om thuis te missen, 
wees maar niet bang. 
 
Samen slapen en spelen dat is alles wat ik wil. 
Daarom zijn wij tijdens de platte rust stil. 
 
Elke dag onze buikjes goed rond eten, 
dat zal Franky wel weten. 
 
17 juli vertrekken de oudsten met de fiets, 
die afstand is zeker niet niets.  
20 juli komen de kleinsten aan, 
dan kunnen wij er helemaal voor gaan. 
 
Zeven of tien dagen vol plezier,  
dat vind je hier. 
 
Vergeet zeker niet door ons boekje te bladeren, 
zo kan je onze regels goed inkaderen. 
 
De leiding kijkt er alvast naar uit, 
tot dan lieve spruit. 
 
 
 

 

Groetjes,  
de leiding xxx 
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Gegevens van de leiding:               

 

Sloepie 

Joyce Geboers  0474 73 27 90      joycegeboers2102@gmail.com 
Klaas Lavrysen  0471 57 23 47      klaas.lavrysen@hotmail.com   
Elise Bertels  0471 41 32 28       elisebertels@icloud.com 
 
Speelclub 
Melanie Gilis  0471 10 38 23      melaniegillis@skynet.be 
Jasper Bervoets  0472 45 82 51    jasperbervoets19@gmail.com 
Marie Verdonck  0491 99 33 16    marieverdonck201@gmail.com 
Em Helsen  0497 37 71 33      helsen.em@hotmail.com 
 
Rakwi 
Ibe de Jager  0496 20 73 75      ibedejager@icloud.com 
Nele Tops  0471 27 64 45      neletops@hotmail.com 
 
Tito 
Brent Cools  0494 03 94 04   brent.cools@hotmail.be 
Amber Saatdüzen 0479 43 12 23   ambersaatduzen@outlook.be 
Ferre Van Rompay 0498 97 30 22     ferre.van.rompay0@gmail.com 
 
Keti 
Tanee Hendrikx              0470 68 91 30    tanee.hendrikx@telenet.be 
Tuur Verdonck   0495 69 93 62      tuurverdonck99@gmail.com 
Quinten Gielen  0498 07 43 13      quintengielen@live.be 
 
 

  

Gegevens van de leiding 

mailto:melaniegillis@skynet.be
mailto:helsen.em@hotmail.com
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Aspi 
Maxim Van de Kelft        0479 42 04 55      maxim.vandekelft@gmail.com 
Nanou Lambregts 0496 64 50 26      nanoulambregts@hotmail.com 
Michiel Mariën                0460 96 28 10      michiel.marien.contact@gmail.com 
Imke de Jager  0498 35 99 99    kwaak22@hotmail.com 
 
Rinkie 
Céleste Frison  0498 51 91 94    celeste.frison@skynet.be 
Imke de Jager  0498 35 99 99    kwaak22@hotmail.com 
Amber Saatdüzen 0479 43 12 23    ambersaatduzen@outlook.be 
Em Helsen  0497 37 71 33      helsen.em@hotmail.com 
 
 
 
 

         
 

                           
                                         
 
       
 
       
 
 
 

 
 

mailto:celeste.frison@skynet.be
mailto:helsen.em@hotmail.com
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Wat moet dat allemaal kosten? 

 De inschrijvingen voor het kamp verlopen dit jaar online via deze link: 
www.chiroeindhout.be  
 
Op kamp gaan kan jammer genoeg niet voor niks. Per dag per kind rekenen 
we €15 aan. Dus de sloepies en speelclub betalen €105 en de rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspi’s €150. Ook voor rinkies is het €15 per nacht. Maar de duur 
van hun kamp (en bijgevolg ook het inschrijvingsgeld) wordt later via mail 
gecommuniceerd. 
 
Let op! Indien er 3 kinderen uit 1 gezin meegaan, betaalt het oudste kind 
maar de helft van de prijs! 
Het kampgeld moet VOOR 4 juli betaald zijn. 
 
Wenst u graag om in schijven te betalen? Duid dan zeker deze optie aan 
wanneer u de inschrijving online invult. Wij nemen dan zelf contact met u op. 
 
Alle betalingen gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE45 
7330 0045 2189 met een vermelding als volgt: KAMP2021 + NAAM KIND. 
De inschrijving is ook pas definitief als het geld gestort is want NIET 
BETAALD = NIET VERZEKERD = NIET MEE OP KAMP, dus wees er op 
tijd bij!!! 
 
Ook nog belangrijk om te weten: Je krijgt je geld terug als je kind besluit 
toch niet mee te gaan op kamp en dit laat weten VOOR 1 juli.  
Zeg je af na 1 juli of wanneer we al vertrokken zijn en jouw kind wil of moet 
om de één of andere reden toch naar huis, wordt het kampgeld niet 
terugbetaald. 
 
Zakgeld:  
Een beetje zakgeld is altijd handig. Steek het liefst in een portemonneetje 
met je naam op, op een vooraf afgesproken plaats in je koffer. Zeker de 
jongste kinderen hebben niet veel geld nodig, enkel om postkaartjes en 
postzegels te kopen.  
TIP: Geef voorgeschreven enveloppen mee!  
  
  

http://www.chiroeindhout.be/


 

 

 

7 
     

 

 

 

  
De valiezen worden dit jaar binnengebracht op vrijdag 16 juli tussen 17.00 
en 19.00 uur aan de zaal Dennenoord (Smallestraat 4) !!!   
  
Belangrijk:  
 

- Let erop dat aan elke valies, tas, bed, … een lintje wordt gehangen 
in de afdelingskleur van het kind. De leiding zal zorgen voor lintjes 
en zal je ook zeggen welke kleur voor jou van toepassing is. 
 
-Gelieve geen slaapzakken of iets dergelijks vast te binden aan de 
valiezen, dit is een enorme last bij het inladen van de camion. 

 
-Ten laatste bij het afgeven van de valiezen op 16 juli geef je de 
ingevulde medische fiche + 2 klevertjes van het ziekenfonds af.   
LET OP: geen medische fiche = niet mee op kamp. 
 
-VOOR SLOEPIE EN SPEELCLUB: jullie brengen op deze dag al 
jullie veldbed en dergelijke binnen zodat de leiding deze al kan 
opstellen voor jullie komst. De valiezen mogen ook al worden 
meegegeven, dit is niet verplicht. Bij het vertrek op 20 juli kunnen er 
nog enkele valiezen mee in de laadruimte van de bus. 

 
 

 
 

  
  

Wat met de valiezen? 
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Wat met de fietsen? 
  

Veel jongeren allemaal samen op de fiets, het vereist een hoop 
organisatie! Maar alles is een stuk eenvoudiger als alle fietsen in orde zijn. 
Dit betekent dat de banden opgepompt zijn, dat alle lichten werken, dat de 
remmen in orde zijn, kortom dat je fiets een veilig vervoersmiddel is. 
 
Om er zeker van te zijn dat alle fietsen in orde zijn, houden wij een 
fietsencontrole. Dit jaar doen we een strengere controle, dus zorg ervoor 
dat ALLES in orde is. LET OP: de kinderen moeten met deze fiets ook nog 
op tweedaagse, eendaagse en dergelijke meer! Dus het is van groot 
belang dat jouw fiets veilig is. De afstand tot Ranst bedraagt ongeveer 40-
45 km en we zouden graag iedereen veilig en wel tot daar en terug voeren. 
Als de fiets binnen gebracht moet worden tijdens het kamp, zijn de kosten 
voor de ouders. En dat is natuurlijk niet zo leuk!  
 
Breng je fiets mee bij het binnenbrengen van de valiezen op 16 juli tussen 
17.00 en 19.00 uur aan de zaal Dennenoord (Smallestraat 4)! Dit geldt 
voor alle rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s.  
 
BELANGRIJK: Als de fiets van jouw kleine spruit geen fietspomp heeft en 
ook geen standaard ventiel, geef dan zeker ook in de rugzak een 
fietspomp mee waarmee we de band terug kunnen oppompen. Wij hebben 
op de chiro geen tussenstuk en kunnen dus enkel fietsbanden met een 
standaardventiel oppompen.  Weet je het niet zeker, geef dan voor de 
zekerheid een pomp mee zodat je kids niet in de problemen komen door 
platte banden.  
 
BELANGRIJK: Elektrische fietsen zijn niet toegestaan! 
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Even een overzicht 

4 juli: Uiterste datum om het kampgeld te betalen.  
 
16 juli: Tussen 17.00 en 19.00 uur valiezen binnenbrengen aan de zaal 
Dennenoord +  medische fiche en 2 klevertjes binnenbrengen bij de 
leiding!  
Deze dag wordt ook de fietscontrole uitgevoerd!!! Vergeet dus niet dat 
alle leden van rakwi tot en met aspi even met de fiets moeten langskomen. 
  
17 juli: Keti’s en aspi’s vertrekken om 11.00 uur aan de kerk in Eindhout. 
VERGEET NIET: zij moeten een lunchpakket meenemen! 
17 juli: Rakwi’s en tito’s vertrekken om 12.30 uur aan de kerk in Eindhout. 
Zorg dat de kids voor vertrek gegeten hebben. Koek en drank mogen wel 
worden meegegeven voor onderweg. 
 
WAT MAG JE ZEKER OOK NIET VERGETEN: bij warm weer smeer je je 
thuis al in en neem je zonnecrème en liefst ook een petje of hoedje 
mee, het kamp moeten inzetten met zonnebrand of een zonneslag is niet 
leuk. Er worden enkel korte pauzes genomen dus tijd om je dan nog in te 
smeren is er niet echt of het wordt vergeten! Neem ook zeker regenkledij 
mee in je rugzak voor als het zou regenen.  
  
20 juli: De kleintjes spreken af om 18.00 uur voor vertrek van sloepies en 
speelclub met de bus aan de kerk. Zorg dat jullie buikjes reeds gevuld zijn, 
zodat we er in Ranst onmiddellijk kunnen invliegen! Op 20 juli geven de 
sloepies en de speelclub hun valiezen mee met de bus, indien zij deze nog 
niet hebben afgegeven op 16/07. 
  
27 juli: De bus zal op 27 juli in de vroege namiddag aankomen in 
Eindhout. Ongeveer op de middag zullen ook de oudste groepen 
toekomen. Hou de facebookpagina goed in de gaten, er zal een bericht 
verschijnen over het exacte uur.  
 
!!! Vergeet zeker niet je ISI+kaart, identiteitskaart OF                         
Kids-ID af te geven bij het vertrek !!!!  
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7.30u: Leiding opstaan 
7.45u: Leden opstaan 
8.15u: Formatie en kampdans 
8.30u: Ontbijt 
9.15u: Diensten + activiteiten 
12.15u: Formatie + thema 
12.30u: verzamelen + eten 
13.30u: Diensten en platte rust  
14.30u: Activiteiten 
16:00u: Vieruurtje 
18.00u: Formatie + eten 
 

                   
                                             19.00u: Diensten + activiteiten 

                                                       20.30u: Sloepies wassen en slapen 
                                                         21.00u: Speelclub wassen en slapen 

         21.00 u: negenuurtje 
                                                      21.30u: Rakwi’s wassen en slapen 

                                                           22.00u: Tito’s wassen en slapen 
                                                           22.30u: Keti’s wassen en slapen 

                                                   23.00u: Aspi’s wassen en slapen 
                                            23.15u: Leiding vergadering 

 
 

Dit is hoe een alledaagse dag eruit ziet, niet elke dag zal zo verlopen.  
 

   

Hoe ziet een kampdag eruit? 
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Wat mag (niet) op kamp?  

“Goede regels maken goede vrienden” zeggen mensen altijd. 
En omdat we liever niet willen dat het ‘veel mogen’ tot misverstanden leidt 
Hieronder even wat op kamp kan en wat niet,  
Zodat iedereen van de zalige momenten geniet.  

TOP 

✓ Spelen, je uitleven, genieten van fijne zaken.   
✓ Op tijd, wanneer je het liedje hoort, op de formatie geraken.  
✓ Het eten is op kamp enorm goed,  

Zolang je weet dat je alles wat je op je bordje schept ook opeten moet. 
✓ Afwassen en wegzetten van borden, tassen en bestek moet ook 

gebeuren,  
Ook afwaskommen proper achterlaten is belangrijk! Anders ga je het 
je betreuren. 

✓ Platte rust, betekent kalm op bed liggen en je bezighouden, maar heel 
stil. Je kan een beetje slapen, lezen of tekenen als je wil. 

FLOP 

 
 Snoep meenemen op kamp, staat de leiding niet toe. 

Van al dat ongezonde zoet, word je alleen maar moe.  
 Van roken, drugs en alcohol op kamp worden we boos.  
 We snappen ook niet goed waarom je bij het inpakken juwelen koos, 

Ze gaan op kamp alleen maar kwijt,  
ook zonder ben je namelijk zeker een schoonheid.  

 Gsm’s, gameboys, Nintendo ‘s PSP’s... moeten ook totaal niet mee,  
Met in het echt babbelen en spelen met elkaar zijn wij al lang tevree. 

 Ook bommetjes en vuurwerk zijn niet welkom, ons kamp wordt 
sowieso toch al de bom! 

 Let dus op met wat je doet, want de leiding ziet alles en wel heel erg goed. 
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Wat MOET je zeker meenemen? 

KLEDING 
 GENOEG ondergoed (soms zijn er onvoorziene 

omstandigheden waardoor een aantal extra onderbroeken van 
pas komen). 
 Korte en LANGE broeken (MINSTENS 1) 
 T-shirts 
 Dikke truien (genoeg!!!!) 
 Kousen + LANGE kousen (MINSTENS 1 paar) 
 Regenkledij 
 Zakdoeken  
 Paratochtkledij: Deze kledij wordt sowieso weggegooid! (OOK 

schoeisel) Voorzie ook een slechte trui voor als het slecht weer 
zou zijn. Gelieve deze kleding duidelijk in een aparte zak te 
steken! 
 Uniform (gelieve alles duidelijk te merken!!!) 

TOILETGERIEF 
 Zeep en shampoo 
 Handdoeken (zeker 2 paar) en washandjes  
 Tandenborstel en tandpasta 
 Bekertje 
 Kam en/of borstel 
 Rekjes en speldjes 
 Maandverband 
 Oor stokjes, nagelknipper, ... 

ZWEMGERIEF 
 Badpak / zwembroek / bikini…. 
 Zwemzak 
 Strandhanddoek (bovenop de 2 badhanddoeken) 
 Eventueel zwembril, neusklem, opblaasbare bandjes, ... 

 
FIETSGERIEF (Vanaf rakwi’s) 

 Fietshelm als je die hebt 
 Een fiets die in orde is, als we naar de fietsmaker moeten dan 

worden de kosten terugbetaald door de ouders! Zorg dat de fiets 
op slot gedaan kan worden. 
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SLAAPGERIEF                                            
 Pyjama (voor de jongsten (sloepie en speelclub) is een extra 

pyjama aangeraden, accidentjes gebeuren soms ook als de 
kids thuis wel al droog blijven ’s nachts) 
 Slaapzak (eventueel extra dekentje) 
 Kussen en kussensloop                                        
 Veldbed !! LET OP: lees de details op p.15.  
 Knuffel 
 Matje (voor op tweedaagse, dus enkel oudere groepen: rakwi, 

tito, keti, aspi) 
STAPGERIEF 

 Laarzen of botten: Laarzen zijn een must, vergeet deze zeker 
niet! 
 Gemakkelijke sportieve schoenen 
 Sloefen, teenslippers.... 

ALLERLEI 
 Schrijfgerief 
 Briefpapier en enveloppen (voorgeschreven adressen!) 
 Drinkbus 
 Rugzak (trekkersrugzak raden wij enorm aan)! Ook 

fietszakken kunnen enorm handig zijn (zie verder). 
 Eventueel een boek (stripboeken) om te lezen tijdens de platte 

rust 
 Eventueel medicijnen 
 Zakgeld (een beetje!) 
 2 keukenhanddoeken (NEEM DEZE ZEKER MEE, en geef 

handdoeken mee die je niet terug moet hebben. Zo hebben we 
genoeg handdoeken op kamp en zeker ook een handdoek voor 
kinderen die die van hun kwijt doen). 
 Zonnecrème  
 Zonnebril  
 Pet / hoedje 
 Zaklamp 
 Buzzypass (diegenen die dit hebben) voor de  

Tweedaagse van de oudere groepen 
CORONA 

 genoeg mondmaskers (alle leeftijden) 
 een busje handgel 
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IN DE RUGZAK 
 Regenkledij 
 Drinken (liefst water) zeker bij warm weer (eventueel een koekje) 
 Smeer je kind voor vertrek in bij zonnig weer. Zorg ook dat je 

kleine spruit zonnecrème mee heeft, zeker als je weet dat hij/zij snel 
verbrandt. 
 Een goed humeur ☺  

 
LET OP: De rugzak is voor rakwi tot en met aspi enorm belangrijk! Hij moet 
namelijk mee op tweedaagse. Dit is de reden waarom wij een trekkersrugzak 
aanraden. In deze rugzak moet een matje, een slaapzak, kledij, een lunchpakket, 
toiletgerief en eventueel een regenjas, een extra trui en een kussen passen. Als 
je geen trekkersrugzak in je bezit hebt, koop je er best één aan of geef je je kids 
wél een andere grote rugzak mee. Ook fietszakken komen bij de tweedaagse 
vaak erg van pas.   
 
BELANGRIJK (zeker voor de jongsten): gelieve ALLES te merken zodat het bij 
het opruimen gemakkelijker is om de valiezen te maken en om verloren 
voorwerpen snel weer bij de rechtmatige eigenaar te doen belanden! 
 

BELANGRIJK: Gelieve NIKS aan elkaar vast te binden (bv. slaapzak aan een 
valies). Dit is enorm lastig om de camion in te laden en zo raken dingen los en 
kwijt!!!! Ook zakken (bv. open plastic zakken!) die niet goed dicht kunnen zijn niet 
handig!  
  

BELANGRIJK: Briefjes sturen mag, langskomen NIET. We doen dit om 
heimwee te voorkomen, vooral voor de kleintjes blijft dit een moeilijk gegeven. 

 
BELANGRIJK : Vergeet je KIDS-ID, ISI+KAART of IDENTITEITSKAART niet af 
te geven VOOR vertrek aan de leiding!!! Ook de medische fiche niet vergeten 
in te vullen en af te geven, samen met de 2 klevers van het ziekenfonds, ten 
laatste bij de afgifte van de valiezen op 16/07! Geen medische fiche = NIET 
mee op kamp! De medische fiche kan je vinden op onze site! Via de 
onderstaande QR-code kom je op de juiste pagina waar je het kan downloaden.  
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Waar slapen we? 

Enkel sloepies en speelclub slapen in lokalen. Aspi’s, keti’s, tito’s en rakwi’s 
slapen in tenten.  
 
De leiding van de jongste groepen maakt de bedden voor de kleinsten al op voor 
de aankomst. Wij houden rekening wie naast wie ligt tijdens het kamp. Het is dus 
niet nodig dat ouders komen vragen of hun kleine spruit naast een andere spruit 
mag slapen.  
 
 
 
 
 
 
LET OP: de bedden mogen GEEN matras hebben, om de simpele reden dat het 
enorm veel plaats inneemt en het heel onhandig is bij het inladen van de camion. 
Ook voor de oudere groepen (keti/aspi): als je een luchtmatras meeneemt, kan 
dat MAAR als je er alleen op slaapt vragen wij om geen tweepersoonsmatras 
mee te nemen. Deze nemen erg veel plaats in in de tenten. 
 
De leiding zou willen vragen om de spullen voor de bedden van sloepies en 
speelclub al mee te geven met de camion op 16 juli tussen 17.00-19.00 uur. 
Zodat wij de bedden al klaar kunnen maken voor wanneer de kids aankomen.  
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Nog een aantal belangrijke dingetjes 

Met vragen kan je altijd bij de leiding terecht, op kamp willen we echter vragen de 
nummers enkel in noodgevallen te bellen of te sms’en.  
 
We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden over jullie kleine spruit 
via onze facebookpagina. We kunnen echter niet elke dag heel erg veel foto’s posten 
of reageren op jullie berichtjes, het is namelijk erg druk. Maar wees gerust, ze zijn in 
goede handen. Geen nieuws is goed nieuws! 

 
Heb je nog vragen of belangrijke opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om een mailtje 
te sturen naar de leiding! Wij zijn er om jullie vragen te beantwoorden.  

Groetjes, de leiding 
Wij kijken er alvast naar uit, jullie toch ook?  
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 Een paar belangrijke opmerkingen … 
- Het is natuurlijk heel fijn als het zonnetje schijnt wanneer we vertrekken 

richting Ranst, zorg er dus voor dat je kind goed ingesmeerd is voor het 
vertrek!  

- Natuurlijk kan het zijn dat de weergoden ons minder goed gezind zijn of het 
weer ineens omslaat … dan is het natuurlijk heel handig om regenkledij op 
zak te hebben! 

- Heb je thuis nog (meer) keukenhanddoeken of oude fietsenbanden die je 
niet meer nodig hebt? Contacteer ons, wij zijn hier zeer blij mee! 

- Zeker geen laarzen vergeten! 
- De fietsencontrole wordt een pak strenger dus zorg ervoor dat je fiets vooraf 

in orde is gemaakt! 
- Voor rakwi’s is dit de eerste keer dat ze mee met de fiets op kamp gaan. Het 

is meteen een grote tocht. Probeer dus zeker al eens wat grotere fietstochten 
te maken ter voorbereiding. Uiteraard nemen we een rustig tempo aan en 
maken geregeld pauzes om even bij te tanken.  

 
Dan rest ons enkel nog dit … 
 

Tot op ons megaleuk, superfijn, gigatof, geweldig cool 

Chirokamp ! ! ! ! ! 
 

 
 

Wat rest ons nog? 



 

 

 

18 
     

 

 

 

 

 

Waar gaan wij dit jaar op kamp? 

 

     (heet)                (vis)              (slang) 

-E                      -V               -S en -ng LA      
 
 

12                       365dagen        (geel) 
                                                  -EL + leden. 
  
                                                

🇮🇹(italië)         365dagen             (gaan) 
+D en -ALIË                      
 
 

     (geweld)    NOG             (eend)       naam 
-GE   -LD                        -D +S            -M +R 
 
 

     (angst)                (kop)                    (kamp). 
+R  -G                  -K 
 

  

Spelletjes 😊 
ANTWOORD: 

 Het is al twaalf jaar geleden.  Dit jaar gaan we nog eens naar Ranst 

op kamp.  
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Maak een woordzoeker! 
 

• Sloepie                 

• Speelclub 

• Rakwi 

• Tito 

• Leiding  

• Keti 

• Aspi 

• Rinkies 

• Kamp 
 

• Slaapzak 

• Tenten 

• Lokalen 

• koskes 

• Tweedaagse 

• Eendaagse 

• Fiets 

• preischotel 
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• Zoek de weg naar Ranst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


