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www.chiroleouki.be



Ook dit jaar hebben we een leuke kampplaats

geregeld. Het betreffende domein bevindt

zich in Haacht. We trekken dus opnieuw naar

de provincie Vlaams-Brabant. 

De kampplaats is het gebouw en terrein van

Chiro Wespelaar. Het gebouw beschikt over

alle faciliteiten die nodig zijn om het kamp

optimaal door te komen.

Het domein ligt net buiten het centrum. Op

de kampplaats vinden we een zeer groot

speelterrein en laat dat nu net de plaats zijn

waar we de meeste tijd doorbrengen. Ook is

er een groot bos aanwezig. Meer dan plaats

genoeg voor alle supertoffe activiteiten!

OP KAMP MET CHIRO LEOUKIOP KAMP MET CHIRO LEOUKI
Inleiding
Eindelijk is het zo ver!

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
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Speelclub: 9.30 - 10.15 uur
Rakwi: 10.15 - 10.45 uur

Opgelet, ook  dit jaar verloopt het vertrek anders dan voor de coronapandemie.

Allereerst zal er geen misviering plaatsvinden. Wel vertrekken we allemaal op

maandag 1 augustus. Lees hieronder de instructies per groep.

Vergeet niet de ISI+-kaart en/of de identiteitskaart van jouw kind mee te geven!
Ook eventuele medicatie dient aan de leiding afgegeven te worden.

Speelclub en Rakwi

De leiding zal jullie op de kampplaats opwachten volgens onderstaande uren:

Heb je zowel een Speelclubber alsook een Rakwi mag je kiezen op welk uur je je

kinderen naar de kampplaats brengt.

Belangrijk is dus om thuis al goed afscheid te nemen. Aan de kampplaats zal een kiss-
and-ridesysteem gehanteerd worden? Waarom, er is onvoldoende plaats om de

grote hoeveelheid auto's kwijt te geraken. Daarnaast hebben we de afgelopen twee

jaar gemerkt dat er minder kinderen zijn met heimwee. We weten dat het voor jullie

als ouder niet altijd ideaal of gemakkelijk is op deze manier, maar vragen toch begrip

te hebben voor deze beslissing.

Chiro Wespelaar
Chiro Leouki Meldert vzw

<Voornaam + Naam> <Afdeling>

Heike 12

3150 Haacht

ALGEMENE INFORMATIEALGEMENE INFORMATIE
Adres kampplaats

Vertrek
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een fluohesje,

een reserve binnenband.

Tito, Keti, Aspi

De oudste groepen gaan zoals steeds met de fiets. Zij komen om 09.30 uur samen

aan de Chiro van waaruit ze de fietstocht inzetten. Jullie brengen mee:

Speelclub: 14.00 - 14.45 uur
Rakwi: 14.15 - 15.30 uur

Het kamp eindigt op 9 augustus. Ook hier gaan we voor een gespreid vertrek op de

kampplaats met hetzelfde kiss-and-ridesysteem. De kinderen kunnen worden

opgehaald tussen de volgende uren: 

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.

Kiss-and-ridesysteem

Thuiskomst

1 augustus lunch
's Middags wordt er in groep tijd gemaakt om te picknicken. Jouw kind dient dus een

lunchpakket met voldoende drinken mee te brengen. 

Die dag voorziet de kookploeg namelijk enkel een heerlijk avondmaal voor jouw

zoon- of dochterlief. Plunder thuis de koekenkast en steek nog wat lekkers in je

brooddoos! (Lees verder echter de regels omtrent snoep e.d.)
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Volg de verplichte

eenrichtingsstraat

in de juiste richting. 



Speelclub en Rakwi
De bagage dient meegenomen te worden door de ouders.

Tito, Keti en Aspi
Zij horen 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 zaterdag 30 juli tussen 18
en 20 uur op de Chiro.

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 dinsdag 9 augustus na onze aankomst of op
woensdag 10 augustus tussen 19 en 20 uur. 

Kan je de valiezen niet op deze dagen
komen afgeven of afhalen?
Of heb je iets anders waarmee je zit?

info@chiroleouki.be

Verloren voorwerpen

Elk jaar verzamelen wij heel wat verloren voorwerpen. Ben je iets kwijt of heb

je iets teveel in je koffer zitten? Kom dan zeker langs! Om dit alles te

voorkomen, kan je best zoveel mogelijk met naam tekenen. Zorg zeker dat het

uniform gelabeld is! Dit geeft zeer vaak problemen en op kamp is dit absoluut

niet leuk (cfr. extra dienst).

Valiezen
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Neem maar eens een kijkje bij My Nametags.
Zij geven bovendien gemiddeld 7,50% Trooper commissie wanneer je een

bestelling bij hen plaatst via de unieke pagina van je vereniging!



Speelclub

Rakwi

Tito

Keti

Aspi

Floris Carpentero

Anna Houtmeyers

Edith Marechal

Katlijne Gerlache

Jakob Boonen

Kathinka Mardulier

Elien Marechal

Joran Willems

Glenn Enkels

Rune Raymakers

Marthe Dasque

Justine Gerlache

Simon Dasque

Tijs Kupers

Daan Tullen

Bas Carpentero

0471 56 41 08

0476 06 29 54

0478 12 47 52

0475 30 75 48

0493 20 21 07

0495 52 29 64

0474 09 08 71

0479 24 17 99

0474 43 65 75

0471 20 67 77

0470 09 54 93

0470 54 05 43

0470 32 25 96

0470 86 69 58

0474 32 15 61

0476 09 88 04

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.

VU: CHIRO LEOUKI MELDERT VZW | PASTOR�STRAAT 24/0.02 3560 LUMMEN

LEIDINGSPLOEGLEIDINGSPLOEG

Noodnummers
Tijdens de kampperiode (of daarvoor) kan  je bij nood telefonisch terecht bij:

                            Elien Marechal (0474 09 08 71) en Rune Raymakers (0471 20 67 77)



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:

        Bram Schepers

        Laurien Geypens

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

     Guy Porters & Katleen Hermans

     Geert Houtmeyers & Kim Bosmans 

     Tom Sneyers

TECHNISCHETECHNISCHE
PLOEGPLOEG

KOOKPLOEGKOOKPLOEG
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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 uniform 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! 

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??!!

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.

VU: CHIRO LEOUKI MELDERT VZW | PASTOR�STRAAT 24/0.02 3560 LUMMEN

DAGINDELINGDAGINDELING



SLAAPGERIEF
□Veldbed (alle groepen) !! Geen logeerbed!

□Slaapzak (+ eventueel een dekentje)

□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 (belangrijk, we brengen veel tijd buiten door)

□Heel oude kledij

□Regenjas en zonnepet

□Zwemgerief (zwembroek/bikini/badpak, en badhanddoek)

□Linnenzak voor vuile was

□Speel-/sportschoenen

□Goede stapschoenen → dagtocht

□Laarzen

□Sandalen/slippers/pantoffels

TOILETZAK
□Waskom

□Toiletgerief (zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam…)

□Washandjes

□Handdoeken

□Zonnecrème en aftersun

□Antimuggen- en tekenspray
□Zalf voor (muggen)beten 

Zie verder op de volgende pagina.

Berg energie!
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BAGAGEBAGAGE



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

□Lees- en/of spelletjesboeken, troeteldiertjes…

□Schrijfgerief (voor wie naar het thuisfront wil schrijven)

□Geld voor postzegels en kaarten (€1/postzegel en €0,50/kaartje)

De afgelopen twee jaar sloeg de Coronacrisis hard toe en dat heeft ook gevolgen

gehad voor onze vereniging. Onze geplande evenementen konden dit jaar stilletjes

aan terug georganiseerd worden, maar toch bleven we voorzichtig. Dit jaar hebben

we zo al terug centjes kunnen verzamelen, maar alle extra's blijven welkom!

Daarom willen we jullie aansporen om Trooper te gebruiken bij jullie kampaankopen
of bij het boeken van jullie vakantie. Nu we met z'n allen meer en meer online kopen,

is het een kleine moeite om even via Trooper te passeren wanneer je online shopt.

Wanneer je dat doet en een aankoop plaatst, dan ontvangen wij een percentje van

jouw aankoopbedrag. En dat zonder dat jij er één cent meer voor hoeft te betalen. Is

dat niet geweldig? Elke week komen er trouwens nieuwe webshops bij!

Denk je dus even aan ons wanneer je online shopt voor bv. kampmateriaal.
https://blog.trooper.be/nl/op-kamp-checklist
--> HEMA, A.S. Adventure, Bol.com, Dreamland, Lidl… doen alvast allemaal mee!
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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 dit 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.

Rookt je kind en ga je hier volledig mee akkoord? Dan hebben wij een officiële

rokerstoestemming. Vraag ernaar bij de leiding.

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
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NIET IN DE BAGAGENIET IN DE BAGAGE



VELDBED
Wij geven de voorkeur aan dit systeem van poten, omdat de koffers en andere
spullen dan onder het bed gezet kunnen worden. Dit zorgt voor meer ruimte in de
tent/slaapzaal.

SLAAPZAK
Een goede slaapzak gaat heel je Chirocarrière en zelfs langer mee. Het is van in het
begin handig om er rekening mee te houden dat je deze compact kan inpakken.
Vanaf Tito moet de slaapzak nl. meegenomen worden op tweedaagse. Het is dus
gemakkelijk als deze in de (trekking)rugzak past. 
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AANKOOP SUGGESTIESAANKOOP SUGGESTIES

Decathlon
Trek 500 10°
€50

Decathlon
Trek 500 5°
€65

Lidl
HIGHPEAK
€32,99

https://www.bol.com/be/nl/p/kampeerbed-groen-campingbed-veldbed-stretcher/9200000098041521/?s2a=#productTitle
https://www.bol.com/be/nl/p/redwood-cahoon-stretcher-veldbed-192-cm-inklapbaar-grijs/9300000000236446/?bltgh=rIVt2g-IWeFDHWpUzYxBtQ.nZiIovctAJOjkoNODuVEvw_0_4.22.ProductImage


WASKOM
Om zich te wassen kunnen de kinderen deze vullen aan de kraan. Het is dus
gemakkelijk als de voeten hier volledig in passen. De kinderen moeten de kom nog
gevuld kunnen dragen.

BESTEK
Borden en beker bij voorkeur uit melamine of kunststof. Geen porselein of glas.
Onze voorkeur gaat uit naar een soepkom, maar een soepbord is ook toegelaten.
HEMA en A.S. Adventure hebben o.a. dergelijk bestek.

SLAAPMATJE
De slaapplaats op tweedaagse ligt niet op voorhand vast. Wie zeker op een matje
wil slapen kan een slaapmatje meenemen. Deze zijn te vinden bij A.S. Adventure,
Decathlon, Lidl...

DRINKBUS
Een aluminium drinkbus heeft als voordeel dat het water fris blijft tijdens de
dagtocht of tweedaagse. Zorg dat ze goed gelabeld is aangezien deze populair zijn.
Een inhoud van > 0,5 liter is ideaal.

Zelfopblazend slaapmatje Schuimmat
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TREKRUGZAK
Een degelijke rugzak waar voldoende ruimte in is om alles mee te nemen

(zwemgerief, regenjas, picknick, slaapzak, reservekledij, toiletgerief). Een rugzak die

uitgerust is met een hoes tegen de regen is zeker een pluspunt. 

HANGORGANIZER
Een leuk extraatje is een hangorganizer. Omwille van verschillende tentmodellen

kunnen we echter niet garanderen dat deze opgehangen kan worden. 

Decathlon
Forclaz 40 liter
€50
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DOKTER
Als wij tijdens het kamp om de één of andere reden naar de dokter en/of de
apotheek moeten gaan, betalen wij de kosten. Na het kamp zal er dan iemand van
de leiding langskomen met deze rekening. Wij vragen deze dan terug 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. 
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Kom jij ook mee?


