
Chiro Pimpernel presenteert… 
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Wat kan je allemaal in 

dit boekje vinden?  
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Voorwoord  

Dag lieve Chirovrienden 

Het is weer zo ver, de leukste 10 dagen van het jaar staan bijna 

weer voor de deur! Jaja, we hebben het over ons jaarlijkse 10-
daagse kamp! De leiding staat alweer klaar om groot en klein de 
‘Chirofeeling’ te bezorgen! Dit jaar trekken we op avontuur naar 
Geel.   

Ons avontuur start op donderdag 21 juli aan het station van 
Poperinge. Hier stappen we samen op de trein. Het kampthema 
houden we natuurlijk nog even geheim…  

Begint het al te kriebelen? 

In dit boekje overlopen we nog eens wat je allemaal moet weten 
en nodig hebt om 21 juli gepakt en gezakt op de trein te stappen 

richting Geel!    
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De kampplaats: 

Zonnedauw ‘t Paviljoen   
 

Dit jaar trekken we samen voor tien dagen naar Zonnedauw ‘t 

Paviljoen in Geel. Sommige kennen de kampplek misschien al 
want in 2015 gingen we er al eens naartoe.  Het is niet helemaal 
dezelfde kampplaats. We zitten dit jaar in het gebouw ernaast. 
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De leiding, VB’s en kokjes  
 
Jullie leiding is al maanden volle bak bezig met de 
voorbereidingen van het aankomende kamp. Maar niet alleen 

de leiding is aanwezig op het kamp. Ook de VB’s zie je 
regelmatig eens rondlopen op de kampplaats om de leiding bij 
te staan met raad en daad.  
Naast de leiding en de VB’s hebben we natuurlijk ook nog onze 
geweldige kokjes die iedere dag onze maagjes vullen met 
heerlijke maaltijden.  

Pimpel: Jolien, Sarah, Britt, Emiel en Leonie 

Speelclub: Marthe Luyssen, An-Sofie, Esmée, Juliette en Juul 

Rakwi: Geike, Marthe Devos, Tine, Yentl, Emma en Jonas 

Tito: Maxime, Marthe Douchy, Elise en Robbe 

Keti: Justine, Silke, Jelle en Salvica  

Aspi: Wout en Margo 

VB’s: Kristof, Liese en Felix  

Kookploeg: Lieva, Mieke, Bart, An, Renaat, Gwen, Goele, Sylvia, 

Miguel en Evelien 
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Belangrijke data 

WOE 20/07   De bagage breng je op woensdag 20 juli tussen 
18u en 19u30 naar de Chiro-parking in 
Westvleteren. Bij regenweer is dit in het 

Dorpshuis.  
Breng ook de identiteitskaart/Kids-ID, de 
medische fiche en het strookje om toestemming 
te geven voor de foto’s mee op 20 juli! Eventueel 
kan je de terugbetalingsbrief van je ziekenfonds 
ook meebrengen en hier laten ondertekenen.  

DO 21/07   De trein vertrekt vanuit het station van Poperinge 

om 11:10 We verzamelen om 10:40 stipt aan het 
station in Chiro-uniform (sjaaltje en blauwe T-
shirt). Breng zeker ook een lunch mee voor 

onderweg!   

ZO 31/07       Na tien dagen vol plezier komen we om 16:53 
terug aan in het station van Poperinge.  
Daar kunnen de leden worden opgepikt en 

kunnen jullie doorrijden naar de parking van de 
Chiro (of bij regenweer in het Dorpshuis) om de 
valies en de vuile was op te halen.  
Opgepast!   Deze uren zijn onder voorbehoud, op 
woensdag 20 juli worden de correcte uren 
meegedeeld. 
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Belangrijke documenten 

• Identiteitskaart / Kids-ID  

We vragen om de identiteitskaart van uw kind(eren) mee te 

geven. Voor de ouderen is dit de gewone identiteitskaart en 
voor de kleinsten de Kids-ID. 

⚫ Medische fiche 

De medische fiche is een apart document waarop je alle 
medische gegevens van je kind noteert. Deze informatie is 
handig voor de afdelingsleiding wanneer er zich iets 
voorvalt, wanneer je kind de nodige medicijnen moet nemen 

of allergieën heeft. 

⚫ Toestemming publicatie foto’s 

Door de nieuwe Europese wetgeving moeten wij de ouders 
toestemming vragen om foto’s van uw zoon/dochter online 
te plaatsen op onze website of op onze sociale media. Het 
toestemmingsstrookje vind je op de laatste pagina van dit 
boekje terug.   
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Belangrijke zaken 

⚫ T-shirt en sjaaltje 

Elk lid moet de blauwe Chiro-T-shirt en een sjaaltje dragen 

bij vertrek en terugkomst. Wie nog een nieuwe T-shirt wil, 

kan er een aankopen voor €5 op 20 juli. Sjaaltjes kan je er 
ook vinden, deze kosten €1,5. 

 

Iedereen mee op kamp  

Mocht u een ouder zijn die nog twijfelt om 
financiële redenen, dan hebben we goed 
nieuws. Onder het motto iedereen mee 
op kamp kunnen we ouders 
ondersteunen. Als u meer informatie wilt, 
kunt u contact opnemen met ‘Dienst huis 
van het kind’ op het volgende nummer. Voor Vleteren is dit 
057/46 96 06 (Angelique) en voor Reninge 058/33 01 43 (Els).  
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Goeie afspraken = goeie 

werking 

⚫ Na enkele dagen slingeren de eenzame kousen of 
verdwaalde T-shirts/handdoeken door de kamers van de 
leden waardoor we snel een hele hoop ‘verloren 
voorwerpen’ hebben. Dit willen we graag sterk verminderen 
met enkele afspraken:     
 
o Ten eerste vragen we om alles te voorzien 

van een duidelijk merkteken, dit vooral bij  
onze jongste afdelingen (pimpel, speelclub en rakwi), 
maar bij de oudere afdelingen kan dit zeker en vast ook 
geen kwaad, want ook zij zijn soms wat slordig en 
vergeetachtig.    
 

o Daarnaast is het ook handig om samen met je kind de 
valies te maken. Op deze manier overloop je wat er 
allemaal mee is op kamp en wat hij/zij wanneer kan 
aandoen of gebruiken tijdens het kamp.   
 

o Zorg ervoor dat alle valiezen goed vol zitten. Liever 1 
volle dan 2 halve valiezen. Dit om plaats te sparen in d
e vrachtwagen. Gelieve ook alles zo veel mogelijk sam
en te steken en niet in aparte (plastiek) zakjes.  
  

⚫ Mogen wij u uitdrukkelijk vragen geen bezoek te  
brengen tijdens de kampperiode.     
 

⚫ Dit mag NIET mee op kamp: 
snoep, tablet, Playstation, smartphones … 
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Coronakamp?   

  
De coronacijfers zijn al gedaald, maar moest je kind plots toch 
positief testen wat moet je dan doen?  
Je kind zal helaas moeten thuisblijven en je wordt geacht om de 
organisatie te verwittigen. Indien je kind tijdens het kamp 
positief test, zal het zeven dagen in isolatie moeten. 
De leiding hoopt alleszins dat corona dit jaar thuisblijft en wij 
met z’n allen met een gerust hart op kamp mogen vertrekken. 
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Post op kamp 
 

Post krijgen op kamp! Een fantastisch moment om eens kort 
terug te denken aan het thuisfront waar alles een beetje anders 
verloopt wanneer de kinderen het huis uit zijn. 

Deel zeker het onderstaand kampadres met grootouders, 

broers, zussen, tantes, nonkels, meesters, juffen, vriendjes, 
vriendinnetjes… om een heleboel brieven te ontvangen. 

 

 

 

 

 

Ook op kamp voorzien we een briefschrijfavond, hier kunnen 
broers/zussen samen zitten om brieven te schrijven naar het 
thuisfront.  De kinderen die graag meerdere brieven naar het 
thuisfront schrijven, kunnen dit doen in de platte rust.  

De leden kunnen er ook voor kiezen om leuke postkaarten te 
kopen die bedrukt zijn met een leuke foto van het kampthema. 
Een super toffe manier om het thuisfront in te lichten over het 
kampthema. Daarnaast is een postkaartje ook minder groot dan 
een brief (= veel minder schrijfwerk). Één postkaart kost 0,50 

euro (wordt verrekend met het zakgeld).  

 
Zonnedauw – ‘T Paviljoen 

Chiro Pimpernel 
NAAM KIND + (AFDELING) 

Vlinderstraat 1 
2440 Geel 
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Noodgevallen 
 

Zit je voor het kamp nog met dringende zaken? Dan kan je onze 
hoofdleidster Marthe Devos contacteren op het nummer: 0471 

95 92 77. We vragen wel om Marthe enkel voor het kamp te 

contacteren.  

Tijdens de tiendaagse, kan je ons bij noodgevallen steeds 
bereiken op het volgende gsm-nummer van onze kookouder 
Bart Rubben: 0486 39 20 68.   

 

Prijs 
 
Een tiendaags kamp bij Chiro Pimpernel kost €110 per kind. 
Daarbovenop komt het zakgeld, waarmee de leden 
postkaarten, postzegels en dergelijke kunnen kopen €15. Dit is 
dus een totaal van €125.  
  
We zouden het erg appreciëren mocht dit bedrag tegen ten 
laatste 18 juli 2022 overgeschreven worden op het 
rekeningnummer van de Chiro: BE20 7380 0313 6556   
met de NAAM van je kind(eren) erbij vermeld.  
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Checklist 

Kledij Toiletgerief 

 meer dan 10 

onderbroeken 

 meer dan 10 paar 

sokken 

 pyjama 

 lange broeken 

 korte broeken 

 T-shirts 

 truien 

 (warme) jas  

 regenkledij 

 tenminste 2 paar 

schoenen  

→ stevige 

stapschoenen 

→ vuile schoenen 

 pantoffels of slippers 

 zwemgerei 

 een hoedje/petje 

 tenue + ondergoed dat 

heel vuil mag worden  

 minstens 5 washandjes 

 4 kleine handdoeken  

 2 badhanddoeken 

 zeep of douchegel 

 shampoo  

 tandenborstel 

 tandpasta 

 bekertje 

 kam 

 zakdoeken 

 zonnecrème 
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Slaapgerief Allerlei 

 onderlaken 

(verplicht!) 

 klein kussen met 

kussensloop 

 slaapzak 

 eventueel een kleine 

knuffel 

Enkel voor Keti’s en 

Aspi’s:  

 trekkersrugzak (K-A) 

 slaapmatje (K-A) 

 Luchtmatras of 

veldbed (K-A -TITO) 

 4 keukenhanddoeken 

 stevige rugzak  

 drinkbus 

 2 vuilniszakken 

 linnenzak voor de  vuile 

was 

 eventueel zwembandjes 

(zie p14) 

Schrijfgerei Speciallekes per 
afdeling 

 papier 

 enveloppen 

 balpen 

 postzegels  

TIP: Voor de kleinsten is 

het heel gemakkelijk als de 

enveloppen vooraf reeds 

van een adres (en 

eventueel postzegel) 

voorzien zijn. 

 Pimpels:/ 

 Speelclub: volledig witte 

outfit en oma/opa 

verkleedkledij 

 Rakwi: 

 Tito: kerstmuts en 

brooddoos 

 Keti:/ 

 Aspi:/ 
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Enkele extra tips tijdens 

het maken van de valies 
Naast deze checklist met alle benodigdheden die je zoon en/of 
dochter nodig zal hebben om een geurtjes-vrij-kamp te 
beleven. Hebben we nog enkele belangrijke 
zaken die interessant kunnen zijn tijdens het 
maken van de valies. 
 

• Zorg zeker dat je een stevige rugzak mee 
hebt, eentje met brede schouderlinten die 
goed aansluit aan de rug (geen fijne touwtjes en geen 
handtas-model). 
 

• Voor de kleinsten die nog niet goed kunnen zwemmen: 
neem zwembandjes mee in je valies! Zo kunnen wij als 
leiding beter zorgen voor de waterratjes onder ons. Gelieve 
dit ook op de medische fiche te vermelden en om de 
zwembandjes ook te naamtekenen zodat je de juiste 
zwembandjes weer mee hebt naar huis!  
 

• Elke afdeling doet ‘paracommando’, daarbij spelen we 
allerlei vuile spelletjes met verf, modder… We vragen om 
zeker een outfit mee te geven die volledig vuil mag 
worden. Voor de kleinsten is het handig als dit in een apart 
zakje zit.  
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Trooper  

Ben je nog op zoek naar een warme slaapzak, verse 
onderbroeken, een nieuwe T-shirt of wat dan ook om je spruit 

mee op kamp te sturen?  

Bestel het online en steun onze Chiro! Het kost jou helemaal 
NIETS, volledig gratis dus!  

Surf snel naar Trooper en kies voor onze Chiro. Je ziet hier een 
greep uit de deelnemende winkels.    

De leiding wenst je veel shopplezier!  
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Sociale media 
 

De leiding is overdag druk bezig met ravotten samen met jullie 
kind(eren). Hierdoor kunnen wij niet altijd direct berichten of 
foto’s posten op Facebook/Instagram.     

We doen ons uiterste best om toch iedere dag iets te laten 
weten via sociale media en om jullie zo toch wat mee onder te 
dompelen in ons (nu nog geheime) kampthema!   
 
Maar vergeet niet, geen nieuws is goed nieuws!  

PS: In de weken na het kamp zullen alle foto’s van het kamp 
beschikbaar zijn via een link die je op de Facebookpagina en 

op de website zal terugvinden!  
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Ribbetjesfestijn 

Neem vlug jullie agenda erbij en duid zondag 21 augustus maar 
aan! Want dan kunnen jullie in Westvleteren city opnieuw 
overheerlijke ribbetjes komen smullen! De ideale gelegenheid 
om wat bij te praten over het onvergetelijke kamp en samen de 
prachtige kampfoto’s voor de zoveelste keer te herbekijken.  

Een volwassenen kaart kost €17 (maaltijd + dessert) een 
kinderkaart kost € 11 (maaltijd + dessert).  

Vanaf dit jaar kunnen jullie weer van jullie ribbetjes genieten 
zoals vroeger, midden in de echte chirosfeer. Afhalen is ook nog 
altijd een mogelijkheid. 

De leiding mogen jullie alvast begin augustus aan jouw deur 
verwachten met kaarten.  

 Hopelijk tot dan!  
Chirogroetjes, de leiding 
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Spelletjes 
 

Verlang jij net als de leiding ook zo hard naar het kamp? Snuif 
de kampsfeer al wat op met deze leuke spelletjes! 
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Toestemming publicatie foto’s 

Ik, …………………………………………………. (naam ouder) geef 

toestemming om foto’s van mijn zoon/dochter, 

………………………………………………………………………………….. 

(naam kind/kinderen) op de website/sociale media van 

Chiro Pimpernel te plaatsen.  

Geef dit briefje af op 20 juli 2022.  

Handtekening ouder(s) 

 
 

 


