
Chirokamp 2022
Bekkevoort

Chiro Sloepi Nieuwmoer



Wat is op kamp gaan?

• Plezier maken

• Zotte spellen spelen

• Lekker eten gemaakt door onze kokjes

• Veel lachen

• En nog veeeeel meer



Waar gaan wij op kamp?

Witteweg 30 – 3460 Bekkevoort



Wanneer gaan wij 
op kamp?

RA en TI: 1 tot 11 augustus

PA en SP: 6 tot 11 augustus

KE: 31 juli tot 11 augustus

AS: 30 juli tot 11 augustus



Wat kost een kamp?

RA, TI, KE en AS: 140 euro

PA en SP: 80 euro

Wat doen we daar mee?

• Spelmateriaal

• Eten

• Kampplaats

Annulering voor 15 juli anders wordt het bedrag ingehouden 
als er geen geldige reden kan gegeven worden.



Kampthema

• Elk jaar werken wij rond een thema

• Toneeltje

• Dagtips

• Kamplied



Kamptijd

Op kamp zetten we de klok één
uurtje terug.



Hoe ziet een dag op kamp 
eruit?

Deze uren zijn volgens
kamptijd!



PA: 20u30

SP: 21u00

RA: 21u30

TI: 22u00

KE: 22u30

AS: 23u00

Hoe laat gaan ze 
slapen?



Welke afspraken zijn er op kamp?

• Iedereen blijft op het terrein

• Te laat in de cirkel --> strafke

• Voor het eten --> handen wassen

• Voor de cirkel --> naar het toilet

• Eten 

• Iedereen blijft aan tafel zitten

• Voor en na het eten wordt een chirolied gezongen

• Iedereen wast na het eten zijn eigen bestek af

• Bestek op stoel --> ligt op tafel --> volgende 
maaltijd dansen



Uniform

Bestaat uit
Chiro broek

Chiro t-shirt

Chiro trui

Sjaaltje met kleur van de groep

(te koop bij de leiding, €2) 

Wanneer dragen?
Bij vertrek op kamp

Cirkel in de ochtend

Voor de pagadders en speelclub is 
enkel een sjaaltje in de kleur van je 
groep verplicht, voor de rest volstaat 
een rood T-shirt en beige broek



Vervoer

Vervoer naar de kampplaats

• PA,SP en RA gaan met het openbaar vervoer
→ concrete info hierover zal in het kampboekje komen te staan

• TI, KE en AS gaan met de fiets

Vervoer terug van de kampplaats

• Alle leden worden opgehaald aan de kampplaats (ergens in de 
voormiddag op donderdag 11 augustus)
→ concrete info komt in het kampboekje



Bagage

Valiezen gaan mee op de camion
→ Belangrijk: geen harde koffers

Deze kunnen binnengebracht worden op vrijdag 29 juli 
tussen 19u00 en 20u00

Op de terugrit gaan de valiezen mee met de auto

Een bagagelijst komt in het kampboekje te staan dat jullie zullen 
ontvangen



Meer info in het kampboekje

Als uw kind is ingeschreven zal u in de loop van de maand juli een kampboekje 
ontvangen. Hierin staat meer info over:

• Wat meenemen
• Bagagelijst

• Specifieke spullen voor je groep

• Concrete uren

• Andere praktische info



Grote aanpassingen

• KE en AS gaan op 2-daagse en voorkamp, TI enkel op 2-daagse

• PA,SP en RA gaan met openbaar vervoer op kamp

• Rakwi’s slapen in een tent --> geen veldbedjes!

• Pagadders en speelclub hebben dit jaar geen bedden:
- Slaapzak 

- Matje, luchtmatras of veldbed



Inschrijvingen

• Stap 1: medische fiche nakijken of een nieuwe invullen
• Dit kan op één van volgende inschrijfmomenten aan het chirolokaal

• Vrijdag 20/05 (18u30-20u30)

• Vrijdag 27/5 (18u30-20u30)

• Vrijdag 10/6 (18u30-20u30)

• Stap 2: inschrijvingsgeld overschrijven
• BE40 1030 7602 8163

• Vermelding van naam + groep

• Deadline: 1 juli 2022

• Stap 1 en 2 gedaan = inschrijving compleet



Contact

Zijn er specifieke mededelingen of vragen voor de leiding van uw 
kind?

• De contactgegevens van alle leiding staan op onze site: 
http://www.chirosloepi.be/

Hebt u algemene vragen in verband met het kamp?

Stel ze aan de groepsleiding

• Contactgegevens eveneens te vinden op de site

http://www.chirosloepi.be/


We maken er samen een 
bangelijk kamp van!


