
INFO-AVOND CHIROKAMP 2021

11 of 15 juli tot en met 21 juli 

Locatie: Achter – Olen 



VERLOOP VAN DE AVOND 
I. Voor het kamp 

1. Officieuze inschrijving 
2. Eerste communicatie
3. Officiële inschrijving 
4. Bagageverzameling 

II. Het kamp zelf 
1. Vertrek 
2. Dagverloop
3. Speciale traditionele activiteiten 
4. Kookploeg en technische ploeg 
5. Do’s en Dont’s, Tips en Trics
6. Terugreis 

III. Na het kamp 
1. Verloren voorwerpen 
2. Medische en fiscale ‘affaires’
3. Op naar een nieuw Chirojaar!

IV. Vragenrondje



VOOR HET KAMP 



VOOR HET KAMP: officieuze inschrijving 

• via mail op : chirozulte@hotmail.com tegen 15mei
• !! Eventuele allergieën / intoleranties/ halal/ bijzonderheden vermelden  

mailto:chirozulte@hotmail.com


VOOR HET KAMP: eerste communicatie 

Het belangrijkste document waar je alle info in terugvindt → Het kampboekje!

• Blaadje van de leiding 
• Wat moet er in de valies? 
• Wanneer en waar breng ik mijn valies?
• Wanneer vertrek/aankomst?
• Wie zijn de koks?
• Wat is het kampadres om brieven te sturen?

OPMERKING: 

• Groot kamp = 11-21 juli (Vanaf Kwiks tot Aspi’s + alle leiding) 
• Klein kamp = 15-21 juli (Pinkels en Speelclubs) 
• Aspi’s -> Fietstocht 10 juli 



VOOR HET KAMP: officiële inschrijving 

WANNEER: Zie kampboekje ☺ ( in week van 5 - 9Juli) 

WAAR: aan de lokalen 

WAT: 
• Betaling  → bancontact app / overschrijven 

( GEEN CASH)  
• Afgifte medische fiche + klevertjes mutualiteit
• Ontvangst briefje ‘Extra in de valies’ 



VOOR HET KAMP: bagageverzameling

WANNEER:  zal nog worden medegedeeld 
!!Indien andere verplichtingen op dat moment: vragen aan een andere ouder of familielid 

(GEEN VALIEZEN BIJ VERTREK OP 11 of 15 juli) !! 

WAAR: Aan de lokalen

WAT: 
• 1 valies 
• 1 veldbed  
• 1 slaapzak

Voorzien van naam en lintje in het afdelingskleur

PINKELS 
SPEELCLUBS

KWIKS
TIPPERS
TIP-10’S
ASPI’S

LEIDING



VELDBED!!!
Omwille van: 
• Plaats op de camion 
• Plaats in de slaapruimte 
• Praktischer voor leiding 

bij opzetten en afbreken 



• TIP!!!! 
• Wij zijn grote fan van de

plooibedden uit de decathlon☺

(Niet te verwarren met het kleine,
in elkaar te steken veldbedje)



HET KAMP ZELF 



HET KAMP ZELF: vertrek
Afhankelijk van jaar tot jaar (plaats) 

WANNEER: Zie kampboekje ☺

WAAR: aan het station van Waregem in de ochtend 
VERLOOP: 

• Leden komen toe en geven kids-ID af/paspoort af
• Formatie  - kring 
• Afscheid van de ouders 
• Vertrek 



Vertrek 



HET KAMP ZELF: dagverloop

07:15 Dienstleidster staat op
07:20 Dienstleidster wekt leiding en 

dienstkok
07:30 Ochtendmomentje met de 

leiding
07:45 Dienstleidster wekt de leden 
07:50 Ochtendgymnastiek + 

kattenwas
08:15 Ochtendformatie 
08:30 Ontbijt + afwas
09:30 Voormiddagactiviteit 
12:15 Middageten + afwas 
13:30 Platte rust 

14:00 Namiddagactiviteit 
16:00 4-uurtje 
16:30 Activiteit of vrij momentje 
18:30 Avondeten 
20:00 Toneeltje + slotformatie 
20:30 Pinkels en Speelclubs gaan slapen/ 

Avondactiviteit voor andere groepen
21:00 Kwiks gaan slapen 
22:00 Tippers gaan slapen 
22:30 Tip-10’s gaan slapen 
22:45 Aspi’s gaan slapen 
23:00 LK (leidingskring)
00:00 5e maaltijd 
00:30 Leiding gaat slapen 



Ochtendturnen



Ik wou dat de afwas… af was! 



Formatie



Kampdans



Toneeltje



HET KAMP ZELF: 

speciale traditionele activiteiten

I. Groot kamp (Kwiks, Tippers en Tip-10’s)

1. TBA= teambuildingsactiviteit 
2. Groepsspel 
3. Tip-10’s en Aspi’s geven leiding aan Kwiks en Tippers

II. Klein kamp (Iedereen) 

1. Tweedaagse en dagtocht 
2. Groepsspel in kampthema 
3. Massazangstonde 
4. Kampvuuravond 

III.Algemeen 
1. Zangstondes
2. Bezoek oud-leiding



TBA



Groepsspelen



Tweedaagse 

en 
Dagtocht 



Massa -

zangstond

e 



Kampvuuravond!!!



HET KAMP ZELF: 

kookploeg en technische ploeg



HET KAMP ZELF: 

Tafelmomenten 

I. Tafelgewoonten
• Verzamelen met de kampdans 
• Rijen vormen 
• Handen wassen per afdelingen
• Kreten? 
• We gaan al zingend per rij naar binnen
• Tafelliedjes 
• Aanschuiven per afdeling 
• Post en Dessert 
• Tafelliedjes   

II. Tafelafspraken 
• Toiletbezoeken vermijden 
• Iedereen blijft zitten 
• We proeven van alles – je kiest zelf hoeveel je vraagt
• Alles wat je vraagt eet je op



HET KAMP ZELF: 

Do’s Dont’s

ALLES naamtekenen GSM’s en andere multimediatoestellen 

Kledij in zakjes PER SOORT → NIET per dag Te mooie kledij

Geef min. 1 outfit mee die achteraf in de vuilbak mag! Alcohol / sigaretten 

Maak samen met uw kind de valies Te veel snoep 

Schoenen die snel aan en uit kunnen Bezoekjes tijdens het kamp 

Rugzak met dikke riemen 

Veldbed → Luchtmatras 

Check de verloren voorwerpen 

Post sturen voor uw kind op kamp vertrokken is.

Valies = sportzak (plaats)

Streef naar zelfstandigheid in functie van het kamp 
(veters strikken, boterhammen smeren, …)



Waarom een outfit die in de vuilbak 
mag?



HET KAMP ZELF: Terugreis

WANNEER: Zie kampboekje ☺

WAAR:   zie kampboekje 

VERLOOP: 
• Knuffelmomentje!!!  
• Kampdans tonen aan de ouders 
• Slotformatie

• Algemeen kampaandenken + foto 
• KIDS-ID e.d. teruggeven 
• Bedanking koks 
• Vlag neerhalen 

• Bagage ophalen + verloren voorwerpen checken 
• Leiding uitzwaaien 
• Badje en bedje 



Terug thuis!



NA HET KAMP 



NA HET KAMP: Verloren voorwerpen

• 1e uitstalling: na kamp 

• 2e uitstalling: op startdag volgend Chirojaar

Hierna: Goed doel! 



NA HET KAMP: 

medische en fiscale ‘affaires’ 

• Bij doktersbezoek van uw dochter op kamp of aankoop medicatie 
-> onderlinge bespreking met afdelingsleiding 

• Fiscale attesten (tot 12 jaar) -> ontvangen bij kampboekje 

• Mutualiteitsattesten -> afgeven aan hoofdleiding (Sara of Luka) of 
mailen naar chirozulte@hotmail.com

mailto:chirozulte@hotmail.com


VRAGENRONDJE   ???



TOT OP KAMP! 


