
 
  

Nog meer informatie, foto’s en onze blog: 

CHIROLEOUKI.BE 
Ga zeker een kijkje nemen! 

 

Hallo 
KAMPEDITIE 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OP KAMP   MET CHIRO LEOUKI 
 

INLEIDING  
 

Eindelijk is het zover! Binnenkort vertrekken we weer met z’n allen op kamp! Zoals 
elk jaar in de (hopelijk) zonnige periode van 1 t.e.m. 9 augustus. 
 
Alle leiding is bijzonder enthousiast over het kamp. Niet alleen werd er al druk 
vergaderd omtrent coole activiteiten en hilarische toneeltjes, ook werd er reeds 
een bezoek aan de kampplaats gebracht. Dat bezoek bevestigde één ding: 
het wordt een onvergetelijk-tof-en-vaak-soms-waanzinnig-leuk kamp! 
 

BESCHRIJVING KAMPPLAATS 
 

Ook dit jaar hebben we een leuke kampplaats geregeld. Het betreffende domein 
bevindt zich in Mol. We trekken dus voor het derde jaar op rij naar de provincie 
Antwerpen.  
 
De kampplaats Gorabos is een gebouw van de plaatselijke Chiromeisjes. Het 
gebouw beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn om het kamp optimaal door te 
komen. 
 

Het domein ligt een stukje boven het centrum. Op de kampplaats vinden we een 
groot speelterrein, midden in het groen. En laat dat nu de 
plaats zijn waar we het meeste tijd doorbrengen. Ook is er 
een bos vlakbij. Er is dus meer dan plaats genoeg voor alle 
supertoffe activiteiten van de verschillende groepen.   
 

Welke richting elke groep uittrekt voor de tweedaagse blijft 
nog een verrassing. 

 
 



2. ALGEMENE INFORMATIE 
 

ADRES KAMPPLAATS 
 

Chiro Gorabos 
Chiro Leouki Meldert vzw 
<Voornaam + Naam> <Afdeling> 
Boerestraat 26a 
2400 Mol 
 

VERTREK 
 

Op 1 augustus worden alle kinderen om 09.15 uur in uniform aan de kerk 
verwacht. Samen met jullie vrienden en ouders kunnen jullie na de mis 
kennismaken met het thema dat ons negen dagen lang zal meeslepen in een 
avontuur. 
 
Na de mis worden alle Speelclubbers en Rakwi’s door hun ouders, per auto, naar 
de kampplaats gebracht. Eens aangekomen is er nog de mogelijkheid om samen 
met uw kind(eren) te picknicken. We vragen om rond 13 uur de kampplaats te 
verlaten. De Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan met de fiets. Hen uitzwaaien kan rond 
10.15 uur. 
 
Het is aangeraden om uw kind ’s middags van een lunchpakket met voldoende 
drinken te voorzien. Die dag voorziet de kookploeg namelijk enkel een heerlijk 
avondmaal voor uw zoon- of dochterlief. Plunder thuis de koekenkast en steek 
nog wat lekkers in je brooddoos! (Lees verder echter de regels omtrent snoep e.d.) 

 
Vergeet niet de ISI+-kaart en identiteitskaart van uw zoon/dochter 
mee te geven! Deze worden door de leiding opgehaald. 
Ook de eventuele medicatie kan bij vertrek afgegeven worden. 
 

 

THUISKOMST 
 

Het kamp eindigt op 9 augustus. Het vertrek op de kampplaats is voorzien rond 
16 uur. De Speelclubbers en Rakwi’s kunnen dan door hun ouders afgehaald 
worden op de kampplaats. De Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken ook rond deze 
tijd of indien mogelijk vroeger, maar het is niet mogelijk om een exact uur van 
aankomst voorop te stellen. Bij aankomst in Meldert beginnen wij onmiddellijk met 
het uitladen van de camion. Na een vermoeiend kamp voor de leiding en het 
hard inzetten voor jullie kinderen zou het heel fijn zijn, mocht u ook eventjes 
een handje toesteken. U kan dan ook de valiezen van uw kind meenemen. 
Eventueel kunnen deze ook op 10 augustus om 19 uur afgehaald worden.  

 



VALIEZEN 
 

De bagage dient meegenomen te worden door de ouders. De oudere groepen 
horen dus best eens rond waar er nog een plaatsje is voor hun koffer. Wanneer 
je geen oplossing vindt, kan je deze ook meegeven met de camion. 
Het binnenbrengen van de valiezen dient dan te gebeuren op 30 juli op de 
Chiro. Gelieve hiervoor op voorhand een seintje te geven. 
 
Wij vragen om de bagage te beperken tot 1 grote koffer en eventueel nog een 
kleine sporttas (geen losse zakken). Hier past voldoende in om 9 dagen door te 
komen. Voorzie elke koffer van een naamkaartje waarop ook de groep 
vermeld staat! 
 
Voor de jongste kinderen is het misschien handig om voor elke dag een zakje, 
met kledij die ze moeten aandoen, te maken. Zo voorkomt u dat ze telkens 
hetzelfde aandoen. Dit geldt vooral voor het ondergoed. Ook wordt het een aantal 
keren gezegd op kamp om proper ondergoed aan te doen. 
 
Het afhalen van de valiezen kan op 9 augustus na onze aankomst. 
 
 

 
Elk jaar verzamelen wij heel wat verloren voorwerpen. 
Ben jij iets kwijt of heb je iets teveel in je koffer zitten? Kom dan zeker langs! 
Om dit alles te voorkomen, kan u best zoveel mogelijk met naam tekenen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. NOODNUMMERS 
 

Tijdens de kampperiode (of daarvoor) kan u bij nood telefonisch terecht bij: 
 
 Bas Carpentero    0476 09 88 04 

 
 
 
 



4. LEIDINGSPLOEG 
 

Natuurlijk kunnen wij de kinderen moeilijk alleen laten vertrekken. Daarom 
worden zij gedurende deze 9 dagen begeleid door een toffe leidingsploeg! 
 
Indien er vragen zijn, mag je steeds iemand van de leiding bellen. 
 
Speelclub:  Bas Carpentero    0476 09 88 04 
   Rune Raymaekers    0471 20 67 77 
   Edith Marechal     0478 12 47 52 
   Marthe Dasque    0470 09 54 93 
   Katlijne Gerlache    0475 30 75 48 

 
    
Rakwi:  Justine Gerlache    0470 54 05 43 

Elien Marechal    0474 09 08 71 
   Floris Carpentero    0471 56 41 08 
   Glenn Enkels    0474 43 65 75 

   Nadège Ferket    0486 42 33 88 
   Zeno Huysmans    0472 49 79 60 
    
 
Tito:   Laurien Geypens    0478 68 32 33 

Simon Dasque    0470 32 25 96 
   Tijs Kupers     0470 86 69 58 

   Timon Devos    0468 41 42 50 

 
  

Keti:   Kathinka Mardulier   0495 52 29 64 
Hannes Claes    0475 82 98 27   
Jakob Boonen    0493 20 21 07   
 
     

Aspi:   Curd Marechal    0470 50 68 21 
   Bram Schepers    0488 27 71 24 
 
  



5. TECHNISCHE PLOEG 
 

Op kamp moet er regelmatig geklust worden. Bijvoorbeeld een fiets of een band 
repareren, verlichting plaatsen, inkopen doen... 
 
Volgende personen zullen deze taken op zich nemen: 
 
 Wim Erna 
 Annelies Geypens 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. KOOKPLOEG 
 

Op kamp wordt er ook gegeten, veel gegeten! Daarom nemen wij een eigen 
kookploeg mee om er zeker van te zijn dat we lekker eten krijgen. 
 
Volgende mensen gaan ervoor zorgen dat wij ons buikje lekker rond kunnen 
eten: 
 
 Marc Gerlache & Patricia Leemans 
 Steve Bervoets & Liesbet Vandermaesen 
 Geert Houtmeyers & Kim Bosmans 
 Tom Sneyers 

 
 
 
 
 
 
 
  



7. BAGAGE 
 

SLAAPGERIEF  
 

 Veldbed (Speelclub, Rakwi, Tito, Keti en Aspi) !!Geen logeerbed!! 
 Slaapzak 
 Kussen (voor wie er een nodig heeft) 
 Slaapkleed of pyjama 

 

KLEDIJ en SCHOEISEL 
 

 Uniform (aandoen bij vertrek) 
 Voldoende ondergoed en sokken 
 Spelkledij voor 9 dagen 
 Warme kledij 
 Heel oude kledij 
 Regenjas en zonnepet 
 Zwemgerief (zwembroek/bikini/badpak, badmuts en badhanddoek) 
 Linnenzak voor vuile was 
 Goede stapschoenen → dagtocht 
 Laarzen 
 Speel-/sportschoenen 
 Sandalen/slippers/pantoffels 

 

TOILETZAK 
 

 Waskom 
 Toiletgerief (zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam…) 
 Washandjes 
 Handdoeken 
 Zonnecrème en aftersun 
 Antimuggen- en tekenspray 
 Zalf voor (muggen)beten, kalmerende gel tegen processierupsjeuk 

 

OVERIGE 
 

 Rugzak, drinkbus, boterhamzakjes/brooddoos 
 Diep en plat bord, beker en bestek (lepel, vork, mes en klein lepeltje) 
 4 keukenhanddoeken 
 Aardappelmesje of dunschiller (Tito, Keti en Aspi) 
 Zaklamp 
 Leesboeken, troeteldiertjes… 
 Schrijfgerief (voor wie naar het thuisfront wil schrijven) 
 Geld voor postzegels en kaarten 
 Een berg energie voor het hele kamp 

 



8. NIET IN DE BAGAGE 
 

ETEN en DRINKEN 
 

 Snoep 
 Blikjes, brikjes en plastic flesjes met drank 
 Koeken 
 Sigaretten, drugs en alcohol → onmiddellijk vertrek naar huis! 
 
Dit om problemen met zieke kinderen, wespen, mieren… te vermijden. Indien er 
toch gesnoept wordt, zal deze afgenomen worden en zal er gecontroleerd worden 
of er nog meer snoep aanwezig is. Hierbij zal er straffend opgetreden worden. Wij 
rekenen er dan ook op dat uw kinderen zich hieraan houden. 
 
Daarnaast zorgt de leiding dat je af en toe iets lekkers krijgt en de kookploeg 
maakt zo’n lekker eten dat je geen moeite gaat hebben om aan je dagelijkse portie 
vitamines en calorieën te komen. 
 

ELEKTRONICA 
 

 Fototoestel (de leiding zal zelf voor voldoende foto’s zorgen)  
 Gsm (indien we er toch vinden, worden deze direct afgenomen)  
 iPod 
 Tablet 
 
We leven een steeds haastiger leven. Geniet er even van om een te zijn met de 
natuur en sluit het hedendaagse leven even uit. Je geniet namelijk zoveel meer 
van je kamp als je voor een tijdje niets van de buitenwereld hoort! 
 

KOSTBARE SPULLEN 
 

 Juwelen 
 Horloge 
 Geld  
 
Alles wat je nodig hebt, zit in de kampprijs inbegrepen, je hebt dus echt niet veel 
geld nodig. Een Chirokaart met postzegel kost 1,50 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. DAGINDELING 
 

‘s MORGENS 
 

08:00 De verantwoordelijken van de dag staan op! 

08:20 Iedereen wordt op een leuke manier gewekt door 
          de verantwoordelijken! 

08:45 Kenwijsje! Snel mijn hemd zoeken, anders kom ik 
          te laat in formatie! 

09:00 De kookploeg heeft voor een fameus ontbijt gezorgd. 
Afwassen… Ik wou dat ik, net zoals dit bord, een badje kon nemen. 

10:00 Olé! De activiteiten kunnen beginnen! Even van kledij wisselen. 

12:15 Weer kenwijsje! Deze keer is het uniform niet verplicht, oef! 

 

‘s MIDDAGS 
 

12:30 Tijd voor een heerlijke maaltijd, door de kookploeg! 
Diensten! Laat die reuze afwas maar komen! 

13:15 Qualtity time. Even tot rust komen, tijdens de platte rust. 

14:00 Kenwijsje! Genoeg gerust! Ik ben er terug klaar voor! 

16:00 Vieruurtje. Lekkere boterhammen met choco! 

17:45 Kenwijsje! Wie heeft er mijn hemd verstopt??!! 
 

‘s AVONDS 
 

18:00 De kookploeg verwent ons eigenlijk toch met dat eten. 
De laatste afwas voor vandaag.  

18:45 Voor we naar domenland gaan, doen we nog iets leuks! 

21:45 Speelclub gaat naar dromenland! 

22:00 Slaaptijd Rakwi’s. Wie slaapt er het eerste? 

22:15 Slaaptijd Tito’s.  

22:30 Keti’s! Naar jullie bed! 

22:45 De Aspi’s kruipen ook hun bedje in. 

23:00 Terwijl de rest braaf ligt te ronken, vergadert de leiding op de leidingskring. 
 
 
 



 10. EXTRA INFO 
 

DOKTER 
 

Als wij tijdens het kamp om de een of andere reden naar de dokter moeten gaan, 
betalen wij de kosten van de dokter en de apotheek. Na het kamp zal er dan 
iemand van de leiding langskomen met deze rekening. Wij vragen deze dan ook 
te betalen. 
 

Indien het gaat om een gewone ziekte zoals keelpijn, 
buikgriep… dan zal het ziekenfonds een deel 
terugbetalen, maar wordt de rest niet door de 
verzekering terugbetaald. Gaat het echter om een 
ongeval dan wordt dit wel aangegeven aan de 
verzekering en stort deze het bedrag niet betaald door 
het ziekenfonds op de rekening van de ouders. Eer het 
zover is, moet je eerst op het ziekenfonds een attest 
vragen van het niet terugbetaalde deel en dat opsturen 
naar de verzekering die u dan uitbetaalt. 
 
Wenst u nog meer inlichtingen kan u steeds bij iemand 
van ons terecht. Dus na het kamp moeten alle 
dokterskosten betaald worden aan de Chiro daar wij dit 
als vzw niet kunnen inschrijven in onze boekhouding. 
 

 

 

 

SJORHOUT 
 

Sjorren is een activiteit die hoort bij een bivak. 
Palen en balken aan elkaar  knopen, zodat we erna een 
overweldigend resultaat hebben! Maar alvorens wij zo een 
resultaat bekomen, hebben we materiaal nodig. 
 
Dus even uw aandacht! Heb je nog ergens een paal of een 
balkske teveel of in de weg liggen, breng het dan gerust naar 
de Chirolokalen. 
 
  
 
 
 


