
Kampplaats 
Kampplaats Dingdongen  
Dingdongen 8
2275 Gierle

Kampvervoer
•  Tito’s vertrekken 20 juli om 10u te voet in uniform met 

wandelschoenen. Details worden meegedeeld via mail.
•  Keti’s en Aspiranten vertrekken 21 juli met de fiets op 

kamp.
• Pallieters, Speelclub en Rakwi’s worden afgezet en  

opgehaald aan de kampplaats.

Kampdata
• Vrijdag 19 juli: 
Binnenbrengen bagage om 20u
• Zondag 21 juli: 
Aankomst op de kampplaats: 
Rakwi’s om 17u
Tito, Keti’s en Aspiranten om 14u
• Woensdag 24 juli:
Aankomst op de kampplaats: 
Speelclub en Pallieters om 10 uur
• Woensdag 31 juli:
Einde kamp voor ALLE leden om 11u + ophalen van de
bagage om 20u

Voedsellijst
Een vrijwillige bijdrage om de voedsellijst te sponsoren 
hebben we vanaf heden weggelaten. 
Deze bijdrage is mee in de kampprijs verwerkt. Zo zorgen 
we ervoor dat voor iedereen de bijdrage voor het kamp 
even groot is. Indien u toch nog een extra bijdrage  wenst  
te leveren of als familie of vrienden bijvoorbeeld voordelig 
voedingsmiddelen kunnen bekomen, mag u ons steeds 
contacteren.

Kampprijs
Een 10-daags kamp kost natuurlijk een hele hoop 
centjes. Ondanks dat je alle leiding, VB’s en  
kookploeg er gratis bij krijgt, blijven er natuurlijk nog 
heel wat kosten over voor de kampplaats, het eten,  
het spelmateriaal ...

Onze Pallieters en Speelclub betalen €90.
De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s betalen €125.
Elke jongere broer en/of zus krijgt een korting van €10.
Dit geld dient voor 30 juni op rekeningnummer:  
BE76 7310 2886 9595 van Chiro Lier gestort te worden 
met vermelding van de naam en afdeling van je kind. 
Voor eventuele vragen of problemen over het 
kampgeld kan u steeds terecht bij Emiel Schepkens via  
0471 68 70 33 of emiel.schepkens@hotmail.com of eigen 
afdelingsleiding.

Medische Fiche
Zoals elk jaar is het van groot belang dat er van elk lid een 
volledig en correct ingevulde medische fiche is. Aan de 
hand van deze fiche kunnen we snel en doelgericht han-
delen en kan de behandelende arts een juiste vaststelling 
en/of ingreep doen bij een ongelukje, allergische reactie, ... 
Deze is te downloaden op onze website bij de  
kampinformatie.

De ingevulde medische fiche dient samen met 2 klevers 
van het ziekenfonds en de identiteitskaart ten laatste bij 
aankomst op de kampplaats overhandigd te worden aan 
de leiding of VB’s.

Terugbetalingen
Terugbetaling ziekenfonds:
Het kampgeld wordt door sommige ziekenfondsen
gedeeltelijk terugbetaald. Overhandig ons het document
van uw ziekenfonds en wij zullen dit achteraf invullen en
voorzien van een stempel. 

Fiscaal aftrekbaar:
Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, kan u het kampgeld 
fiscaal aftrekken op uw belastingaangifte. Nadat het 
nieuwsbericht op de chirowebsite is geplaatst kan u dit 
formulier rechtstreeks downloaden.

Praktische richtlijnen kamp 2019



MEENEMEN OP KAMP
SPELEN
Minimum 5 korte broekjes, voldoende T-shirts, voor
elke dag een proper onderbroek en een paar kousen 
(reserve), warme kledij zoals trui, lange broek. Goede
regenkledij zoals jas en regenjas. 2 paar sport- en 
spelschoenen, pantoffels en goede stapschoenen. 
Zwemkledij:  aansluitende zwemkledij is verplicht, 
zwemshort voor waterspelen en een badhanddoek.

SLAPEN
Een degelijk veldbed, luchtmatras of matje, een warme
slaapzak, kussen, een extra deken, zaklamp, pyjama 
(eventueel een reserve) en troeteldier (dit laatste is ook 
voor de oudsten toegelaten!)

ETEN
Gamellen (2stuks verplicht!), drinkbeker, eigen bestek en 
minimum 3 keukenhanddoeken. Alles goed voorzien van 
uw naam!

WASSEN
Minimum 3 handdoeken, 3 washandjes en een badhand-
doek, een toiletzak met: zeep, shampoo, beker, tanden
borstel en tandpasta, kam en eventueel scheergerief en 
maandverband of aanverwante.

ALLERLEI
Drinkbus, linnen zak voor vuile was, wasspelden, zaklamp,  
rugzak voor op tocht, geld voor postkaarten & postzegels, 
adressenlijst  (vooral de jongsten!), briefpapier, schrijf-
gerief, leesmateriaal, zonnecrème en zonnebril, petje, 
fietspomp en plakgerief voor de fietsers en vooral je goed 
humeur. Tito’s, Keti’s & Aspiranten nemen een blaaspijp, 
veiligheidsbril & rolboekjes mee.

OPGELET!
• Aan de ouders van Pallieters en Speelclub vragen we 

om per dag een zakje met kleding te voorzien.
• Aan ouders met een fietsendrager, gelieve deze mee te 

nemen op het einde van het kamp zodat elke fiets thuis 
geraakt.

• Leden die met de fiets gaan worden gevraagd om voor 
hun  fiets enkele extra binnenbanden en plakgerief mee 
te nemen.  Zorg in eerste instantie dat uw fiets tiptop 
in orde is: ketting gesmeerd, geen verduurde buiten-
banden, lichten en remmen in orde,...

• Iedereen neemt zijn identiteitskaart of Kids-ID mee.
• We doen ons uniform aan bij vertrek!

Kampafspraken
De belangrijkste afspraken geven we je hier mee, de rest 
krijg je op kamp nog te zien of te horen.

UNIFORM
We vertrekken op kamp in piekfijn uniform. Het uniform 
wordt verder gedragen tijdens de formaties, de tochten en
de misviering. Voor Pallieters en Speelclub is het nog niet 
nodig om een uniform aan te schaffen - een rode t-shirt en
beige korte broek kan eventueel als vervanging dienen.

ORDE & RESPECT
We hebben respect voor al het materiaal, de kampplaats
en haar accommodatie, voor anderen en voor de natuur. 
We laten alles steeds ordelijk achter en leggen alles 
netjes terug op zijn plaats. We luisteren aandachtig naar 
de leiding als zij iets te zeggen hebben. Dit voor onze 
veiligheid en uit respect. De leiding en VB’s zijn er
in de eerste plaats om jullie  een onvergetelijk kamp te 
doen beleven. Maar zij hebben ook oog voor zaken die je 
als lid al eens uit het oog verliest zoals veiligheid, orde en 
afspraken.

ALCOHOL & ROKEN
Op kamp geldt er een algemeen rookverbod, ook het
drinken van alcoholische dranken wordt niet toegestaan.

WAT LATEN WE THUIS
We brengen geen elektrische toestellen mee zoals:
Gsm’s, mp3-spelers, i-pod’s, radio’s, computerspelletjes...
Ook messen, dolken, pepperspray en andere gevaarlijke 
voorwerpen laten we zeker thuis. Ons zakgeld beperken
we tot ongeveer €15. Voor de 3 oudste afdelingen mag dit  
meer zijn.

SNOEP OP KAMP
Snoep hoort niet thuis op een kamp, ook als het wordt
meegebracht om uit te delen. Op kamp leven we anders
dan we thuis misschien gewoon zijn en hebben we zeker
aandacht voor de eenvoudige zaken in het leven om deze
zo beter te leren appreciëren. Indien de leiding snoep
aantreft zullen ze dit met veel plezier in beslag nemen. 
Als je wilt trakteren omdat je op kamp verjaart, maken 
we natuurlijk graag een uitzondering. Laat dit zeker op
voorhand weten aan de leiding.

CHECKLIST
• Is mijn medische fiche correct ingevuld en afgegeven? 
• Is mijn kampgeld overgemaakt is op reknr. BE76 7310 2886 9595?
• Heb ik mijn identiteitskaart/Kids-ID bij me?
• Heb ik alles in mijn bagage heb gestoken?
• Heb ik mijn bagage op vrijdag 19 juli binnengebracht als mijn 

ouders zelf niet kunnen rijden of als ik met de fiets op kamp ga?
• Heb ik alle kampafspraken heel goed gelezen?
• Heb ik mijn uniform aan op de dag van het vertrek?


