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Algemene informatie over het Chirokamp in Stabroek! 
 

 

Ga jij met ons mee naar de wondere wereld van Mulan? In dit boekje vind je alle informatie 

die je nodig hebt voor een onvergetelijk bivak. Dit jaar gaat het Chirokamp door van zondag 

1 tot dinsdag 10 augustus. 

 

De prijs van dit fantastische kamp bedraagt €140 per kind. Heeft u twee kinderen, betaalt u 

€135 voor het tweede kind. Gaan er drie kindjes mee, betaalt u €130 voor het derde kind, 

enzoverder! Dit bedrag dient overgeschreven te worden ten laatste op 25 juli op het 

Chirorekeningnummer BE22 4012 5158 2147 met vermelding van de naam van het kind. U 

heeft de mogelijkheid om een deel van deze prijs terug te trekken van de mutualiteiten. Voor 

meer info, kijk op: https://chiro.be/actie/bivak/bivakadministratie/kamp-lidgeld. 

 

De Keti-Aspi’s vertrekken op 1 augustus met de fiets aan de Chiro om 9u. Dit in perfect uniform 

met een fiets die minstens even perfect in orde is. Zorg ook dat jullie allemaal voorzien zijn van 

een lunchpakket en voldoende eten en drinken om deze dag door te komen. Ook een 

reserveband en fietsgerief is verplicht. (valiezen worden de 31ste tussen 19 en 19.30 binnen 

gebracht!) 

 

Dat brengt ons bij het volgende: Hoe ziet zo’n perfect uniform eruit? 

 

• Rode T-shirt van de Chiro  
• Beige of bruine (Chiro) rok/broek  
• Blauwe (Chiro) Trui/Hemd 

 
 
Alle leden worden om 15 uur op de kampplaats verwacht. Zij worden door ouders/ voogden afgezet op 
deze eerste dag! Vergeet natuurlijk niet dat miss rona nog steeds in het land is en dus een 
mondmasker bij het afzetten verplicht is. Alle leden nemen best ook 3 mondmaskers mee in de valies! 
De oudere leden nemen er best een 6 tal mee! 
 
10 augustus komen de leden terug naar Sint-Niklaas met de leiding! Dit gebeurd met het openbaar 
vervoer, jullie mogen jullie kapoen(en) verwachten om 14.30! De valiezen kunnen de 11ste augustus 
worden afgehaald tussen 14 en 15 uur. De leiding keert namelijk de 10de nog terug naar de 
kampplaats om op te ruimen!  
 
De eerste dag op kamp worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Indien nodig zullen wij een 
behandeling starten. Als hiertegen bezwaren zijn, laat je dit best weten aan de leiding. Wanneer uw 
kind luizen heeft bij aankomst op de kampplaats, zullen we kosten aanrekenen voor de behandeling! 
De kosten van het product worden integraal aangerekend, maar u krijgt ook de overschot van de 
behandeling mee naar huis!   
 

Op zaterdag 10 augustus is het Afhaaldag!  
Wat dit concreet inhoudt, leest u ook wat verder. 

 

Voor dringende zaken op kamp kunt u bellen naar onze 

VB’s, Kim (0472/85.77.46) en Gertie (0496/73.11.22) 

 
Natuurlijk verwachten onze kapoenen, 

groot en klein, een briefje of kaartje van 

ouders, familie of vrienden. Daarom 

geven we jullie het volgende adres:  
 
 
 

Volledige naam van het kind       
Chiro Jomokri & Komverdrom 
Chiro Kristal parklaan 57, 2940 
stabroek 

https://chiro.be/actie/bivak/bivakadministratie/kamp-lidgeld


Leidingsploegen 

jomokri/komverdrom 
 

Speelclub meisjes 

Charlotte             Dries                                            Lisa 
+32 479 02 44 36   +32 476 82 49 66       +32 472 74 66 08 

Speelclub Jongens 

Chelsea       Sander 
Groepsleiding     +32 496 86 48 61 
+32 477 24 77 46  

Kwiks 

Nina         Joyce           
+32 478 05 10 86       +32 478 12 23 47         
         



 



 

 

 

 

Uitnodiging 

 
 

 

 

Datum: 

10 augustus 

 

 

Aankomst op de 
Chiro: 

14:30 
 

 



Wat breng je mee op kamp? 

• Slaapgerief 

voor ALLE leden een luchtmatras of veldbed 

kussen en slaapzak 

pyjama en misschien ook je knuffel(s) 

Toiletgerief 

Washandje en handdoek voor het hele kamp (10 dagen) 

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

shampoo, bekertje 

Zonnecrème en muggenmelk 

Voor de oudere leden maandverband 

Eetgerief 

5 handdoeken 

Een brooddoos en drinkbeker voor uitstappen 

(bestek en borden neemt de Chiro mee) 

Kledij 

Voldoende propere onderbroeken, hemdjes, bh’s (+extra’s) voor de volle 

10 dagen 

Voldoende kousen (een dikker paar voor dagtocht of voor tijdens avond 

activiteiten) 

Schoenen: speel schoenen, stapschoenen, pantoffels 

Voldoende t-shirts, truien (best allemaal speelkleren) alles kan vuil 

worden. 

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

kunnen spelen en bewegen) 

Regenkledij (voor als het zou regenen) 

Voor als de zon schijnt een petje en een zonnebril 

Kledij die je mag weggooien ( die heeeel vuil mogen worden) 

• 

• 

• 

 



• Zwemkledij 

Zwemzak of rugzakje met: bikini/badpak, zwembroek of short en extra 

handdoek 

Eventueel een badmuts en zwembril 

Laatste avond 

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

Ook de attributen hiervoor mag je meenemen. 

Vergeet-ze-nietjes 

Zaklamp 

Zakdoeken 

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

en zet de naam er ook zeker op) 

Drinkbus voor op dagtocht 

Briefpapier, pennen enveloppen en postzegels (zodat ze brieven naar 

huis of familie kunnen sturen) 

Een beetje zakgeld (in portemonnee & laat dit weten of geef dit aan de 

leiding) 

Snoepjes of koekjes mogen, maar moeten zeker niet 

Een gezelschapsspel of boeken voor tussendoor 

Eventueel versiering voor in de kamer 

Mondmaskers 

• 

• 

Wat laat je beter thuis?? 

Elektronische apparaten 

Bij aankomst op de kampplaats gelieve Kids-ID aan de leiding te geven! 

Probeer alles in een zak te steken met op zoveel mogelijk je naam zodat 

je je gerief niet kwijt raakt op kamp!! 

 



 
d



Ben jij een Tito, een Keti of een Aspi van Chiro Jomokri of 

Komverdrom??? Ga jij mee op het geweldigste kamp van het 

jaar??? Dan ben jij wat we zoeken!!! 

Zet deze datum alvast in jullie agenda, want de leidingsploeg kan wel wat hulp 

gebruiken bij het proper maken van alle spulletjes die mee gaan op kamp! 

Je leest het goed! Het is Afwasdag! Een dag vol waterpret en 

zangtalent! We verwachten jullie zondag 11 juli om 14 uur! 

Wat heb je nodig? HANDDOEKEN!!!!! 

Aja, Keti-aspi… Neem jullie fiets maar 

mee deze dag. De leiding zal eens kijken of 

deze wel op en top in orde is voor de tocht 

naar Stabroek!! 

Hier alvast het afwaslied, nu kunnen jullie 

thuis die stembanden al smeren %$#" 

Wie heeft er nu weer zo gemorst die 

borden zijn zo vuil Daar drijft een vieze 

boterhamkorst als ik die nu eens ruil 

Voor een voetbal voor een skateboard 

een verkleedpartij Het overblijvende 

dessert alleen voor jou en mij Maaaar 

de afwas wacht de afwas lacht ons toe 

en hoe druipt de afwas kruipt de afwas 

langzaam naar ’t plafond Afwaswater 

aan m’n mond als dit eens niet bestond 

IK WOU DAT DE AFWAS AF WAS 

 



Had nooit verwacht 

dat ik dit kon. Je 

moet dus echt in 

jezelf geloven! 

DAG STOERE STRIJDERS, 

IK HEB GEHOORD DAT JULLIE 

OOK ZO’N STRIJDERS ZIJN ALS 

IK. 
Als je wilt kan je alles! 

HIERBIJ NODIG IK JULLIE 

ALLEMAAL UIT OP MIJN 

OVERWINNINGSFEESTJE! 

LATEN WE ER EEN 

SPETTEREND DANS FEEST VAN 

MAKEN! TREK JULLIE 

VERKLEEDKLEREN MAAR SNEL 

AAN WANT IK KAN NIET 

WACHTEN TOT IK JULLIE ZIE. 

TOT DAN ;)) 

MULAN 

 



OP VRIJ PODIUM MET MULAN! 

Heb jij coole Kung Fu moves zoals Mulan? Neem je muziek, attributen of je kimono mee! We zijn heel benieuwd naar jou 

speciaal talent! 

 



Wit, meer wit, meest wit. Of hoe 

ging dat nu weer? Brengen jullie je 

witste shirt mee? 

SPEELCLUB 

Ewa dreirie! Wij worden de echte Patsers 

van Stabroek, you know. 

Chique kostuums, grave juwelen, chickies 

aan elke vinger en wapens, da is alles 

wat je nodig hebt in deze harde wereld 

als maffia baas. 

Wie is de grootste, of moeten we 

zeggen, kleinste junior master chef? 

Die chique kokskleren zullen wel 

van pas komen. Sublime! 

Yolo, you only live once! Op kamp zorgen 

we ervoor dat we weten hoe het leven is 

als echte hippies. 

Ik veel zin in kamp heb. Wij terug in tijd gaan 

en leef als echt oud mens. Breng kleer mee 

voor holbewoner. 

Wij kijken alvast uit naar een geweldig kamp met jullie! 

De dagen worden al afgeteld! 

Dikke knuffels xoxo 

Sander (0496 86 48 61) & Chelsea (0477 24 77 46) 

 



Kamp komaf 

2021 
Speelclub 

meisjes Spongebob 

Smurfen 

Gargamel is weer iets van plan… 

Ga jij het raden? 

Kunnen we kinderen.. 

Ajaj kapitein! 

Ik hoor het niet.. 

AJAJ KAPITEIN! 

owwww 

Rango 

Dans je graag de tango ? 

Wij brengen je graag in het leven 

van Rango. 

Zijn leven speelt af in het wilde 

westen, 

Dus laat de droogte het niet 

verpesten. "#$% 
Powerpuff girls 

De 3 meiden gaan mojo jojo 

bestrijden. 

Ze gaan de professor proberen 

bevrijden. 

Het team is er altijd voor elkaar, 

Het regent gehaktballen 

Beter 1 gehaktbal in de hand… dan 

geen hand. 

Iedereen verkleed zich als zijn 

favoriete eten. 

En dan zullen wij jullie niet proberen 

opvreten. 

ook met dat leuk gekleurd haar. 

Ratatouille 

Jullie zijn zelf het ratje. 

Koken kan hij goed. 

Nu is het aan jullie om te laten zien hoe 

het moet. 

 



Klaar om de boef uit 

te hangen. Natuurlijk 

hebben we dan ook 

politie nodig. 

(Vergeet jullie 

verkleedkleren zeker 

niet) 

Maak jullie klaar voor 10 dagen vol bloed, zweet en tranen 

Vergeet zeker niets van de 

materiaallijst vooraan in het boekje!!! 

Zaklamp, brooddoos, drinkbus enz.….. 

We kijken er naar uit om jullie te 

begeleiden op dit ontzettend 

leuke kamp. Dit worden 10 leuke 

dagen. Rakkers leiding 

We gaan kijken wie van 

onze superhelden het 

sterkste, snelste en 

slimste is. (Vergeet 

zeker jullie superhelden 

kleren niet mee te 

nemen) Dat de beste 

superheld wint! 

We gaan de wereld rond! 

Vergeet dus zeker geen 

verkleedkleren mee te 

nemen van je favoriete 

land. 

 



KWIKS 

Trek je broek maar aan, want wij gaan naar Stabroek! 

Hmm, ik ken wel een 

groepje dat expert is in 

reizen of wel dat ene 

woord uhm SAF..ARI?! 

SAFARI, DAT IS HET! 

Kom verkleed! 

Jullie geweldige leiding 

Kijkt al er naar uit! Nina & Joyce xxx 

Nina: 0478 05 10 86 of Joyce: 0478 12 23 47 

 



Hinnik Hinnik 

Ik ben het paard van Mulan en wil 
jullie betrekken in mijn leefwereld. 
Verkleed je in een dier zodat je 
helemaal ondergedompeld kan 
worden in wat ik elke dag  doe. 

Hinnik Hinnik 

Spiegeltje, Spiegeltje 
aan de wand, wie is de 

mooiste prinses van het 
land? 

Breng jouw mooiste 
prinsessenkleed mee 
naar kamp en beleef 
jouw eigen sprookje! 

TITO 

Heey Tito’s! 

Ik kijk enorm uit naar kamp! Vergeet zeker 

volgende dingen niet mee te brengen: 

Brooddoos en 

drinkbus Rugzak 

Wandelschoenen 

Petje of 

hoed 

Zonnecrèm

e 

Kampeerstoel (dit is heel belangrijk!) 

Groetjes, Mushu - officiële boodschapper van 

Alanis, Dana en Belle 

 



Punt 1: breng uw beste kookmuts 

mee 

Punt 2: uw beste kookschort 

En punt 3: we gaan het weer 

eens vettig maken 

Er was eens... een Prinsesje dat 

op zoek was naar  haar  Prins 

op het witte paard, maar waar 

is hij? Zin om mij te helpen? 

Verkleed u dan maar al rap als 

Prinses of Prins! 

I I 
T P 

 


