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KAMPBOEKJE 2022 
CHIRO RIJMENAM  



Slapen in tenten, ravotten tegen de sterren op, eten alsof je leven ervan afhangt, … het zijn 
maar enkele van de vele avonturen, die jullie te wachten staan op ons geweldige chirokamp! 
Wij zijn alvast verheugd om jullie te mogen verwelkomen op 24 juli in Ertvelde. Deze 
legendarische 10-daagse, zal jullie veel onvergetelijke momenten opleveren! Tot dan lieve 
chirovriendinnen,  
Groetjes van jullie leiding. 

 
 

Begin, einde & bagage  
 
Start van de skireis: 24 juli 2022 
 
Einde van de skireis: 2 augustus 2022 
 
Geraakt je koffer niet meer in de auto? Op vrijdag 22 juli kan je tussen 16u en 18u je bagage 
afzetten op de chiro, mits verwittiging op voorhand aan de leiding van uw eigen kind. 
 
De Biekes, Sloebers, Kwiks en Tippers zullen heengaan met de bus op 24 juli. Het exacte uur 
en de verzamelplaats zullen nog gecommuniceerd worden. De Tiptiens en Aspiranten zetten 
de traditie voort en zullen fietsen naar de kampplaats.  
 
Wij zullen verder communiceren via Facebook, de site (https://www.chirorijmenam.be/) 
en via mail. 
 
 
Voor de kleinsten onder ons  
Het is voor de leiding van de jongste groepen niet evident om iedere spring-in’t-veld elke 
ochtend propere kleren aan te doen. Willen jullie daarom in hun koffer per dag aparte zakjes 
met sokken, ondergoed, een T-shirt en een shortje stoppen?  
 
Onze ervaring leert ook dat kinderen het ene washandje niet goed van het andere kunnen 
onderscheiden. En uniformkleren hebben de leuke, maar heel onhandige eigenschap om 
verdacht veel op elkaar te lijken... Zet daarom a.u.b. in elk kledingstuk, washandje, rugzakje 
enz. de naam van uw kind!  
 
Dit geldt overigens niet enkel voor de kleinsten, ook de aspiranten zijn in het bezit van een 
mooie blauwe chirotrui en verscheidene handdoeken. Zet overal je naam in, dat bespaart ons 
heel wat verloren voorwerpen!  

https://www.chirorijmenam.be/


Post  
“Wij willen post, wij willen post, wij willen wij willen wij willen post!” (x100) Deze leuze wordt 
onverbiddelijk elke middag aan tafel gezongen, totdat de leiding aan komt lopen met stapels 
enveloppen die met veel gejuich ontvangen worden. Je ziet het, post krijgen op kamp is leuk!  
 
Stuur daarom zoveel mogelijk brieven en kaartjes naar het volgende adres:  
 
Dirc Vercauter 
Naam van het kind + Naam van de groep 
Chiromeisjes Rijmenam  
Heifortstraat 26 
9940 Ertvelde 
 
Postpakketten daarentegen zijn niet gewenst op kamp. Het eventuele snoep dat er in zit, 
wordt ongeopend weer mee naar huis gegeven of verdeeld over de hele groep. 
 
Inschrijvingen 
Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar 150 euro. Vanaf dit jaar werken we ook met een nieuwe 
formule voor grote gezinnen. Voor het tweede kind bedraagt het inschrijvingsgeld 140 euro 
en voor het derde kind 130 euro. Vanaf het vierde kind blijft de prijs 130 euro. 
Voor dit bedrag is uw kind in orde met de verzekering. Ook plezier is verzekerd door een hele 
hoop activiteiten, spannende avonturen, overheerlijk eten van onze kookploeg en warme 
douche na het spelen.  
 
Zoals de vorige jaren regelen we de kampinschrijvingen uitsluitend elektronisch. Als je 
inschrijvingsgeld betaald is, ben je definitief ingeschreven. Dit inschrijvingsgeld stort je op de 
meisjesrekening met het rekeningnummer BE94 7360 2815 4114. Je kan uitsluitend via 
overschrijving betalen. Vermeld bij de overschrijving steeds de naam van uw kind en de 
afdeling. Gelieve deze inschrijving in orde te brengen voor 16 juli 2022. 
 
Aan nieuwe leden vragen we om een medische fiche in te vullen. Deze kan je via de site online 
invullen. Je vindt het formulier onder de pagina ‘praktisch’ op www.chirorijmenam.be. 
 
Ook nog even dit... We proberen de kosten voor elke activiteit zo laag mogelijk te houden, 
zodat dit voor niemand een financiële drempel hoeft te zijn. Ondanks onze inspanningen heeft 
een kamp nog steeds een kostprijs die, vooral wanneer er meerdere kinderen tegelijk op kamp 
gaan, niet voor iedereen even gelegen komt. In dat geval kan u steeds contact opnemen met 
onze vertrouwenspersoon en volwassen begeleidster Marieke Van de Water (0497/29 54 14 
of mariekevandewater3@gmail.com). Zij zoekt samen met u en in alle discretie naar een 
gepaste oplossing. 
 
  



Ik ga op kamp en ik neem mee 
  

 Ski-pass !!! 
 Veldbed of luchtmatras 
 Warme slaapzak en/of extra dekens 
 Kussen 
 2 pyjama’s of nachtkleedjes 
 Zaklamp (ev extra batterijen) 
 Knuffel 
 Stevige schoenen (dagtocht) 
 Sportschoenen 
 (water)sandalen 
 Gummilaarzen 
 Regenjas 
 (minstens) 10 onderbroekjes 
 (minstens) 10 paar sokken 
 Linnenzak voor vuil ondergoed 
 (minstens) 6 shortjes 
 (minstens) 6 T-shirts 
 2 lange broeken 
 2 warme truien 
 Chiro uniform 
 Mondmasker (zeker voor tippers, tip10’s en aspi’s!!!) 
 Speelkleren die heel vuil mogen worden 
 Eventueel verkleedkledij (dit laat de leiding nog weten!) 
 Badpak, badmuts (ev bandjes) 
 (minstens) 4 handdoeken 
 (minstens) 4 washandjes 
 5 keukenhanddoeken 
 Wasknijpers en kapstokken 
 Zeep, shampoo, tandpasta 
 Tandenborstel en bekertje 
 Haarborstel of kam (ev haarrekjes) 
 2 grote veiligheidsspelden 
 Anti-insectencrème/muggenmelk 
 Zonnecrème 
 Aftersun 
 Zonnepetje 
 Drinkbus 
 Rugzakje voor op dagtocht 
 Trekkersrugzak voor oudere groepen (ONDER VOORBEHOUD) 
 Identiteitskaart/Kids ID 

  



Niet te vergeten: 
▪ Briefpapier, enveloppen en adressen breng je zelf mee. Voor de kleinsten is het erg 

handig als de adressen reeds opzelfklevende etiketten staan! 
▪ Geld heb je niet nodig op kamp, tenzij om enkele kaartjes en postzegels te kopen (50 

cent per stuk).  
▪ Als uw kind op kamp geneesmiddelen moet nemen, licht u best de leidsters in. Geef 

hen de geneesmiddelen, met op het betreffende product de naam en 
gebruiksaanwijzing! E-mailadressen en gsm-nummers van de leiding per groep, vind je 
op de website www.chirorijmenam.be. De gsm-nummers vindt u verder in dit boekje 
terug.  

▪ Vergeet zeker je Identiteitskaart niet! De leiding zal die bijhouden op een veilige plaats.  
▪ Als uw kind vegetarisch of allergisch is aan bepaalde stoffen, geef dit dan zeker op tijd 

door aan onze VB, Marieke Van de Water (0497/29 54 14 of 
mariekevandewater3@gmail.com).  

▪ Om een luizenplaag te vermijden, vragen we om uw kind te controleren op hoofdluizen 
en eventueel te behandelen vóór het kamp. Indien uw kind luizen/neten heeft, gelieve 
dit te melden aan de leiding. Geef eventueel een busje luizenshampoo mee, zodat de 
behandeling kan verdergezet worden.  

▪ Vergeet geen WARME kleren, het kan ’s nachts flink afkoelen. Een extra dekentje of 
warme kledij is dus geen overbodige luxe.  

 
Wel te vergeten: 

▪ Laat je GSM, iPod (en alle andere elektronicazaken waar een ‘i’ voor staat) zeker thuis, 
want anders zal de leiding er tien dagen op passen. 

▪ Snoep stop je ook niet in je koffer. Er is genoeg lekkers op kamp! 
 
 



Nog vragen? Bel ons even! 
Volwassen begeleidster 
Marieke Van de Water  
0497/29 54 14 
 
Biekes       
Maja Van Grinderbeek 
0476/33 20 92   
    
Celeste De Wever (HL) 
0460/97 69 91 
     
   
Sloebers 
Pauline Vranken 
0473/33 37 58 
 
Nora Ursi 
0472/26 97 94 
 
Kato Cruysberghs 
0468/27 72 33 
 
 
Kwiks 
Luca Engels 
0478/46 58 08 
 
Lara Muyldermans 
0493/98 74 78 
 
Sarah Ceulemans 
0491/87 89 67 

 
 
 
 
 
 
 
Tippers 
Marthe Van de Weyer  
0468/26 10 01 
 
Hanne Thielemans 
0475/35 60 18 
 
 
Tip10’s 
Hazel De Wever 
0479/12 61 67 
 
Anna Van de Weyer (HL) 
0472/20 23 66 
 
 
Aspi’s 
Roos Beddegenoots 
0477/33 65 14 
 
Charlotte Ringoet 
0491/74 27 11 
 
Ndidi Philip 
0487/75 26 97 

 
  



De monitoren hebben zich vermomd! Weet jij wie wie is? 
 

  



Jouw monitoren hebben een kleine verrassingen voorbereid!  
 

Biekes 
Liefste Biekes, het kamp komt dichterbij. Wij kijken er alvast heel erg naar uit, jullie ook? 
Geniet van jullie vakantie en tot 24 juli, kusjes de biekes leiding.  
PS: Begrijpen jullie wat olaf ons probeert te vertellen? 
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Sloebers 
 
Dag stoerste Sloebers van Rijmenam en omstreken! 
 
Het is ein-de-lijk weer zo ver: de 
zomervakantie staat voor de deur. We weten 
allemaal wat dat wil zeggen… CHIROKAMP 
KOMT ER AAN!!! Hoewel het in de zomer 
altijd zeer warm is, zoeken wij dit jaar toch 
wat frissere oorden op in ons eigenste 
skigebied in Ertvelde. We nemen jullie heel 
graag tien dagen mee op skivakantie om er 
het beste kamp ooit van te maken. Om jullie 
al wat ‘warm’ te maken voor in de koele 
berglucht, kunnen jullie onderstaande 
woordzoeker al even invullen. 
 
Wij kijken er ENORM naar uit! 
 
Veel groetjes van jullie leiding 
Nora, Kato en Pauline 
 

 



Kwiks 
 
Aan de speelse kwiksons,  
 
Het kampthema is geweten, de zomerse buien laten ons al zweten en nu is het gewoon nog 
wachten geblazen op het heugelijke kamp waar we, beloofd, niet nog eens zullen daten. In 
de tussentijd kunnen jullie slimme koppen de verschillen op deze winterse tekening zoeken! 
Succes en tot in de bergen        
Lara, Luca en Sarah 

 
Zoek de 5 verschillen: 

 
  



Tippers 
Liefste Tippers,  

Hier al wat tips, ontcijfer en 

aftelmateriaal! Wij kijken heeeeel hard 

naar uit naar het kamp en we hopen dat 

jullie allemaal meegaan om samen de 

leukste 10 dagen van het jaar te beleven 

:))! 

 

 

 

 

Tot binnenkort, 

Hanne en Marthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCAN & DANCE 
Dans en geniet van deze goeie schijven terwijl jullie aftellen 
tot kamp en terwijl jullie je koffer inpakken,… .  

 
Help ons met het aanvullen van deze lijst zodat we goed 
kunnen swingen op kamp! 



Tip10’s 

 
Liefste reisgenootjes, 

 
Zijn jullie klaar voor 10 dagen sneeuw-, ski- en snowboard pret? Wij alleszins wel! Jullie 

monitoren hebben een ijzig, maar spetterend programma voor jullie klaarstaan. Zet jullie 
schrap, want we sneeuwengelen er in ☺ 

X, Hazel & Anna 
 

 

  



(As)piste 
 
Zoek de volgende 10 woorden: 

• zon 

• ijspegels 

• koud 

• skien 

• snowboard 

• chaloet 

• piste 

• sneeuw 

• alpen 

• lawine 

 
 

 


