


Algemene info over ons kamp in Mol 
 

Heb je zin om mee met ons in de gekke wereld van Narnia te duiken?  

Je ontdekt het allemaal in dit boekje, wij verwachten je op zondag 31 juli en op woensdag 

10 augustus keren we terug huiswaarts.  

 

De kostprijs voor dit fantastisch kamp bedraagt € 140,- (eerste kind), € 135,- (tweede 

kind) en € 130,- (derde kind).  

Dit bedrag dient overgeschreven te worden ten laatste op 17 juli 2021 op het vertrouwde 

rekeningnummer van de Chiro BE22 4012 5158 2147 met vermelding van   naam en afdeling 

van het kind.  

Je hebt de mogelijkheid om een deel terug te trekken van de mutualiteiten, voor meer info 

https://chiro.be/overzicht-tegemoetkomingen 

 

De oudste afdelingen (keti’s & aspi’s) vertrekken ook op zondag 31 juli om 7u00 met een 

perfect uniform en een perfect in orde fiets! Een fietsbroek is aangeraden voor de 

billetjes. 

Breng zeker een lunchpakket, voldoende drinken en een koekje mee om deze dag door te 

komen. Ook een reserveband en fietsgerief is verplicht! 

 
Een perfect uniform, wat is dat? 

• Rode t-shirt van de Chiro 

• Beige of bruine (Chiro) rok/ broek 

• Blauwe (Chiro) trui/ hemd. 

 

De jongere afdelingen (speelclub, rakwi’s en tito’s) 

worden met de auto naar de kampplaats gebracht. 

De leiding zal jullie met open armen ontvangen omstreeks 16 uur. 

 

Net zoals elk jaar worden de kinderen de eerste dag op kamp gecontroleerd op luizen. 

Indien nodig start wij een behandeling op. Als hiertegen bezwaren zijn, laat je dit best 

weten aan de leiding. Wanneer je kind luizen heeft bij aankomst op de kampplaats, zullen 

we de kosten hiervoor aanrekenen. 

 

Voor dringende zaken op kamp, kan je best bellen naar onze VB. We vragen om dit enkel in 

nood te doen.  

Kim Truyman: 0472/85.77.46 

 
 

 

 

Natuurlijk is post krijgen, altijd fijn! 

Volledige naam van het kind 

Chiro Jomokri & Komverdrom 

Onze-Lieve Vrouwstraat 84 

2400 Mol 

https://chiro.be/overzicht-tegemoetkomingen


Wat breng je mee op kamp? 

 Slaapgerief 

 Voor alle leden een luchtmatras of veldbed 

 Kussen en slaapzak 

 Pyjama en knuffels mogen ook zeker mee 

 Toiletgerief 

 Washandje en handdoek (voldoende voor 10 dagen)  

 Een toiletzak met: kam, tandenborstel, tandpasta, zeep/douchegel, 

 Shampoo en een bekertje 

 Zonnecrème en muggenmelk 

 Voor oudere leden maandverband en/of tampons 

 Eetgerief 

 5 handdoeken 

 Een brooddoos en drinkfles (die groot genoeg is) voor uitstappen  

 Bestek en een bord  

 Kledij 

 Je Chiro uniform mag zeker niet ontbreken 

 Propere onderbroeken, hemdjes, bh’s, (+extra) voor de volle 10 dagen 

 Voldoende kousen (een dikker paar voor dagtocht of tijdens 

avondactiviteiten) 

 Schoenen: speelschoenen, stap schoenen, pantoffels 

 Voldoende t-shirts, truien (best allemaal speelkleren die vuil mogen 

worden)  

 Voldoende rokjes, shorts, een broek of jogging (alles om goed in te 

bewegen en spelen) 

 Regenkledij (voor als het zou regenen) 

 Voor als de zon goed schijnt, een pet en zonnebril 

 Kledij die zeer vuil mag worden (misschien zelfs weggegooid mag worden) 

 Zwemgerief 

 Een zwemzak of rugzak met: bikini/badpak, zwembroek of zwemshort en 

een extra handdoek 

 

 



 Verkleedkledij 

 Breng kledij mee die je nodig hebt voor je optreden op de laatste avond!! 

 Ook attributen hiervoor mag je meenemen 

 Kledij in het thema Narnia 

 Vergeet-zeker-nietjes 

 Zaklamp 

 Zakdoeken 

 Medicatie indien nodig (geef alle info hierover zeker door aan de leiding en 

zet ook je naam en dosis per dag op het doosje) 

 Briefpapier, pennen, enveloppen en postzegels ( zodat ze brieven naar huis 

of familie en vrienden kunnen sturen) 

 Een beetje zakgeld (in een portemonnee & en laat weten of geef dit af aan 

de leiding) 

 Snoepjes of koekjes mogen zeker mee, maar moeten niet 

 Een gezelschapsspel of boeken als tussendoortje 

 Eventueel versiering voor in de kamer 

 Een rugzak voor dagtocht  

 

 Wat laat je beter thuis 

 Elektronische apparaten tenzij de leiding dit specifiek vraagt 

Bij aankomst op de kampplaats geef je de kids-ID of ID-kaart af aan de leiding. 

Probeer alles in een proper zakje te steken en op zoveel mogelijk spullen je 

naam te zetten zodat je je gerief niet kwijt geraakt op kamp!  

 

 

 

 

 

 

 
 

  



        
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEPSLEIDING 

VB’S 

SPEELCLUB MEISJES 

WWIIEE  GGAAAATT  EERR  AALLLLEEMMAAAALL  MMEEEE  OOPP  KKAAMMPP?? 

SPEELCLUB JONGENS 



 

 

 

 

  

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiks 

Rakkers tippers 

toppers 

Keti-aspi’s 



 

 

Kookploeg 



 

 

 

 

 

 

Wie? Tippers, Toppers, Keti’s en Aspi  

Wanneer? Zondag 10 juli 2022 van 14u tot 17u30 op de Chiro 

Waarom? Onze vuile borden en kookgerief moeten proper mee 

op kamp.   

Wat daarna? Je kan de leiding helpen met de zware 

koffers. Of chillen en samen aftellen naar het kamp.   
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHIRO JOMOKRI & KOMVERDROM 
PRESENTEREN: 

 

BRENGDAG 
 

Wat is dit? 
Je ouders kunnen jullie komen brengen naar 

onze geweldige kampplaats.  
 

Wanneer en waar?  
zondag 31 juli om 16u00 

Onze-Lieve-Vrouwstraat 84. 
2400 MOL 

 
We kijken er alvast naar uit om jullie 

allemaal te zien op kamp! 

VOOR DE KETI-ASPI
Jullie gaan met de fiets naar Mol. Om jullie valiezen niet op je bagagedrager te 

moeten vervoeren, zetten jullie deze op 30 juli tussen 19u en 20u af op de chiro!



 

 



WAAR IS DAT FEESTJE? 
HIER IS DAT FEESTJE!!! 

 

HEY JIJ DAAR!  
ZIN IN EEN FEESTJE?  

WIE HEEFT ER NU GEEN ZIN IN EEN FEESTJE? IEDEREEN TOCH! 
MAAR EEN FEEST ZONDER TONEELTJES, DANSJES, MOPJES;  

ALLES WAT JE MAAR KAN BEDENKEN, IS TOCH GEEN FEEST? DUS HEB JIJ EEN 
BIJZONDER TALENT EN WIL SHINE ALS EEN STER OP HET PODIUM. 

DAN IS DIT JOUW MOMENT!!  
 

 



Speelclub Jongens 

 



 

Hallo, ik ben Dora. Wij gaan op kamp 

heel veel avonturen beleven met 

mijn super coole neefje Dïego!  

Komen jullie ook als Dora, Dïego of 

Boots naar ons kamp? 

SUPER!!! 

Vergeten jullie ook geen kledij 

mee te nemen voor ons 

dansfeest in thema Narnia? 

We doen eens gek! We 

spelen vandaag niet 

met de speelclub 

jongens, maar we 

worden de speelclub 

jongens!  

Dat wilt ook zeggen dat 

de leiding echte 

meisjes worden.  





Breng allemaal een 
EFFEN WITTE T-SHIRT 
mee! Wat we er mee 
gaan doen, verklappen 
we nog niet, maar 
zorg dat er zeker 
geen prints op 
staan.

Dag lieve Kwiks! Binnenkort is het kamp daar eindelijk! Wij 
kijken er alvast naar uit. Voor onze activiteiten hebben 
jullie een paar dingen nodig. 
Brengen jullie deze mee?

Het kampthema is dit jaar NARNIA. 
Breng daarom dus zeker ook een kostuum 

mee in dit thema. Enkele pagina’s 
terug vind je ook de materiaallijst 
voor alle andere dingen die je moet 

meebrengen.            .

We zijn niet zo 
maar meisjes, we 
zijn ook echte 
CElEBRITIES! Haal  
op kamp je 
stijlvolste kant 
boven en breng 
een dag als 
echte bekende 
Vlaming door.

   Als laatste 
moeten we ook 
eens de handen 
uit de mouwen 
steken. Zorg 

daarom dat je je 
kan verkleden als 
BOERIN, want wat 
mannen kunnen, 

kunnen wij zeker 
ook!

 Er was eens
    een meisje dat op   
   kamp vertrok...
   Breng je mooiste    
SPROOKJESOUTFIT mee! 
Als echte sprookjes-
figuren gaan we op 
zoek naar onze ‘lang 
en gelukkig’.



TOPPERS

Van jullie leiding Dries

Tijd voor avontuur!
We gaan veel wandelen, dus 

neem zeker 
je wandelschoenen mee.

Bob de bouwer!
Kunnen wij het maken?

Bob de bouwer!
Nou en  of!

We gaan knutselen voor grote kindjes, 
dus kom in je beste bouwvakkerskleren!

A great man once said:
‘Survival of the fittest is onze evolutie-

theorie.’
We gaan eens checken of dit waar is.
Zorg dus zeker voor kleren die vuil 

mogen worden!

We treden in de wereld van Prinsessia!
Maak van jezelf een echte prinses!

Schaamte is hier niet op zijn plaats. ;)

HOW TO GET AWAY WITH MURDER
Als echte advocaten en leerlingen van Analise Keating gaan we een 

moord proberen verbergen voor de politie.
TIP: Probeer een (deel van een) aflevering te bekijken voor kamp



 

 

We gaan op kamp en nemen mee?  

➔ Verkleedkleren thema “alles behalve kleren”  

➔ Verkleedkleren thema “duo”  

➔ Kampeerstoel  

 

➔ Ons favoriet snoep om te delen 

 

Alles behalve kleren??? 

Denk hier maar eens goed over na! Naast ondergoed en BH zijn 

andere kledij niet toegestaan.  

Wees wel creatief he dames, we komen toch niet allemaal in een 

vuilzak he?  Duo? Welk duo?  

Jullie verdelen zelf de duo’s hieronder onder duo’s in jullie groep. 

Laat mij zeker weten wie er een duo vormt en welk duo jullie 

vormen! LET OP : snel zijn is de boodschap want ieder duo is maar 

1x welkom op ons kamp 

Mario en Luigi 
The Joker 

Politie en boef 
Pater en Non 

Hippie Piraten 

Roodkapje en 

de boze wolf 



 

De keti-aspi to…………….. Mol 
31 juli om 7u met fiets op hun 

Chiro wablieft!!? Ja lap he, die 

gaan weer arriveren met de 

fiets in perfect Chiro uniform! 

Deze keer zullen die wel disco 

kleren, hippie klere, vuile 

kleren, Narnia kleren  en een 

witte shirt  mee doen zeker? 

Dat is meer mijn ding. Meuhhhh 

😉 Wat nemen jullie 

mee 31 juli?  

- Voldoende

drinken

- Lunchpakket

- Extra band

voor de fiets

- Dit in een

compacte

rugzak

Voor 2daagse: 

- Drinkfles

- Slaapzak
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