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FEESTEN 

2021

SCHEURKRATSKE

Beleef samen met Chiro 
Jeugddroom 365 dagen in 10!



365 dagen in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

Dit jaar kozen we voor een bijzonder thema: Fijne feestdagen!

Wat houdt dat in? Na het vreselijke jaar dat 2020-2021 was, waarin ons 
weinig “normale” dagen gegund waren, probeert Chiro Jeugddroom het 
plezier van alle feestdagen in één kamp te proppen. Tussen het ravotten 
door passeren Sinterklaas, de paashaas, de Kerstman… allemaal langs 
de kampplaats.

Maar hoe te verkleden? Neem/geef in ieder geval mee: een schoentje 
voor de sint, briefpapier voor een nieuwjaarsbrief, carnavals-tenue en een 
feestelijke outfit om het nieuwe jaar in te zetten.

Kom jij samen met ons deze fantastische dagen vieren? Wij tellen de 
dagen al af!



ALGEMENE INFORMATIE

WAAR en WANNEER
Het kamp zal dit jaar doorgaan van 21 t.e.m 31 juli 2021 in Tessenderlo.
Adres voor post: 
Chiro Jeugddroom
tav (naam kind)
Molenhoeven 40 bus a
3980 Tessenderlo

TRANSPORT
Het vervoer voor alle leden en hun bagage (behalve de Aspi’s) laten we 
aan de ouders over. Indien dit moeilijk is, laat dit dan tijdig weten, dan 
kunnen we helpen om een carpool op poten te zetten. De leden en ouders 
kunnen vanaf 17u de kampplaats komen verkennen en hun valiezen 
beginnen uitpakken. 
Onze Ribbels zullen geen volledig kamp meegaan. Hun leiding zal hen op 
zondag 25 juli ongeduldig opwachten tussen 14u en 16u.
Op 31 juli zullen we met de bus rond de middag terug aan de lokalen 
aankomen, samen met de valiezen.

BEZOEKDAG
Jammer genoeg zal er dit jaar geen bezoekdag zijn.

PRIJS
• Bivak: 110 euro (voor Speelclub, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s)
• Per kind extra: 10 euro minder  

(2e kind = 100, een 3e kind = 90)
• Ribbels betalen: 65 euro



Het bivak kan ook in meerdere schijven worden betaald, hiervoor geldt 
eerste betaling ten laatste op 1 juni, tweede betaling ten laatste 10 juli. 
Wie in meer schijven wilt betalen of meer informatie wilt over spreiding van 
de betaling, contacteert best eerst de leiding.

Bedrag overschrijven op dit rekeningnr.: BE54 7351 3604 3797, ten laat-
ste op 1 juni. Vermeld bij inschrijving duidelijk de naam en groep van je 
kind.

Indien uw kind alsnog niet mee gaat, betalen wij het volledige bedrag te-
rug mits annulatie voor 10 juli. Hierna is het geld besteed aan materiaal en 
kunnen wij niets terugbetalen.

UNIFORM
Speelclub en Ribbels: Rode T-shirt 
Alle andere leden: volledig uniform  
 • Beige short
 • Rood T-shirt,
 • Blauwe pull of hemd
Dit uniform moeten ze elke dag bij de opening aandoen en op allerlei 
evenementen doorheen het kamp. Daarom is een extra set wel een aan-
rader. 
Het is echter de bedoeling dat de leden overdag speelkledij aandoen, 
dus geef ook zeker voldoende “gewone” kleren mee.

CONTACTPERSONEN
Voor eventuele vragen of in geval van nood  tijdens het bivak kan u steeds 
terecht bij onze groepsleiding.
 Eva Juwé: 0479 07 91 00
 Timo Anteunis: 0495 31 02 79



De medische fiche (laatste 2 pagina’s) dient ten laatste af gegeven 
te worden op 21 juli (voor Speelclub, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en 

Aspi’s) en 25 juli voor de ribbels.



MEENEEMLIJST
Identiteitskaart
Medische fiche
Veldbed, slaapzak en kussen  (Ribbels, Speelclub, Rakwi’s, Tito’s, 
Keti’s en Aspi’s)
Keti's en Aspi's: trekrugzak en matje voor tweedaagse
Chirokledij
Speelkledij voor overdag
Pyjama of nachtkleed
Voldoende ondergoed
Genoeg kousen of sokken
Regenkledij
Zakdoeken
Toiletgerief: handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheer-
apparaat, haarshampoo, zonnebrandcrème...
Linnenzak voor de vuile was
Zwemgerief
Schoenen: stevige stapschoenen, pantofels, loopschoenen,.. en 
eventueel laarzen, ook belangrijk voor de komst van de Sint. 
Aardappelmesje (enkel Tito’s, Keti’s en Aspi’s)
Drinkbus
Plastic bord en soepkom met naam
Zaklamp
Knuffelbeer
Hoofddeksel
Briefpapier en adressenboekje (handig voor de kleinsten)
Verkleedkleren voor het avondbal met als thema carnaval



WAARDEVOLLE VOORWERPEN EN GSM’S
Vanaf Tito’s zijn gsm’s toegestaan, alle jongere leden moeten deze aan 
het begin van het kamp inleveren en krijgen deze pas aan het einde te-
rug. Daarom raden we dit dan ook af om deze mee te geven. 
Waardevolle voorwerpen zoals spelconsoles, digitale camera’s zijn niet 
verboden, maar zijn wel steeds op eigen risico. Wij raden dan ook sterk 
af deze mee te geven.

ZAKGELD
Wij raden de volgende bedragen aan als zakgeld:

Ribbels → €5
Speelclub →	 €5
Rakwi’s →	 €10
Tito’s  → €15
Keti’s  → €20
Aspi’s → eigen verantwoordelijkheid

Het is altijd veilig om op zoveel mogelijk voorwerpen en in kledij de 
naam van uw kind te schrijven. Dit maakt het verwerken van de ver-
loren voorwerpen ook veel makkelijker.



 

Hey lieve Ribbeltjes, 

 

Het Chiro kamp komt er al weer snel aan. Jullie 
leiding heeft er alvast super veel zin in en 
willen er een onvergetelijk kamp van maken, 
met nieuwe leuke spelletjes, nieuwe avonturen, gezellige kampavonden 
en vooral een week vol plezier. 

Dit jaar is het thema ‘Fijne feesten’ omdat we in 2020 niet veel konden 
vieren, doen we dat op kamp lekker samen! Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, 
carnaval en Nieuwjaar worden dit jaar tussen  25 en 31 juli gevierd. Om 
jullie al een beetje in de stemming te brengen kunnen jullie al een paar 
opdrachtjes voltooien.  

Help piet de weg te vinden naar de pakjes:  

 

 
Verbind de juiste afbeeldingen met elkaar: 

 

 

Vele groetjes, 
Julie, Lupé, Senne, 
Viktor en Sofie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Liefste speelclubbers,  
	
Hopelijk	zijn	jullie	partybeentjes	goed	opgewarmd	voor	het	bivak,	want	dit	jaar	gaan	
we	feesten	zoals	de	beesten!		
Omdat	we	het	afgelopen	jaar	de	feestdagen	niet	samen	hebben	kunnen	vieren,	gaan	
we het nu met z’n allen nog een keertje	overdoen.	
Vier	jij	met	ons	mee?		
	
We	maken	er	een	onvergetelijk	en	super	leuk	kamp	van!!	
	
Dikke	knuffels,		
Sofie,	Karlien,	Amber,	Heleen,	Gilles	en	Quinten		
 
Kan	jij	de	kerstman	naar	de	kerstboom	brengen?		

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan	jij	de	7	verschillen	vinden?		
	

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve Rakwi’s 

Dit jaar moesten jullie missen:  

 

en  en  

 

 

Dat vinden wij ZO erg voor jullie dat  we 
beslisten om alles opnieuw te beleven maar  
dan allemaal samen op kamp! Dus pak je  
carnavalskleren mee, je schoen voor de Sint, 
je mooiste kleren voor Kerstavond en  
dansschoenen om nieuwjaar te vieren. 
Dan kunnen we samen een heel jaar aan 
festiviteiten in 10 dagen herbeleven. 
Dat gaat wat geven! 
We gaan er een top-kamp van maken,  
met de leukste spelletjes en zotste ideeën, 
zoals jullie dat ondertussen van ons gewend zijn! 
JOEPIE! 

Liefs, 

Lara, Lukas, Michiel en Eva 

Ps. Oefen alvast op het schrijven van brieven: eentje voor de Sint, een nieuwjaarsbrief, eentje voor 
de Paashaas, voor de kerstman… 

 



 

Hey liefste Tito’s 

 

Het Chirokamp is in zicht 

 daarom is deze aankondiging van ons een plicht. 

 

Lachen , gieren en brullen   

Het wordt een kamp om van te smullen. 

 

Dit jaar staat volledig in teken van FEEST  
Het beste thema dat er tot nu toe is geweest. 

 

Pasen, kerstmis, carnaval en nog veel meer 

maar vooral, een goede kampsfeer. 

 

Het wordt een kamp met leuke spelletjes en lekker eten 

Wij kijken er alvast naar uit, zeker weten! 

 

Uitzonderlijk vieren we elke feestdag van ’t jaar op 10 dagen 

Dat zullen we ons zeker niet beklagen. 

 

Er staat een tof kamp op jullie te wachten dit jaar 

De boodschap is: KOMEN MAAR!!! 

 
Het is weer bijna zover. De 10 leukste dagen van het jaar! We hopen jullie hier allemaal te 
kunnen verwelkomen. Wij kijken er alvast enorm naar uit 😊😊"#$% 

 

Groetjes van jullie enthousiaste leiding 

Anse, Lemonie, Flore, Guillian & Lucas 



Jow jow jowwww. Dit jaar was een tot nu toe werkelijk rotjaar. Daar kan 
iedereen bij meespreken. Maar daar zullen wij, de ketileiding verandering in 
brengen: wij maken van dit jaars kamp iets werkelijk vetsss. Door de dag veel 
plezier maken, nachtjes doordoen, de leiding ambeteren en dan gestraft 
worden, een chille 2-daagse, laaannggee platte-rustjes… Het staat jullie 
allemaal te wachten "#$%. 

 

xxx Karleen, Tomas, Coen en Hendrick!! 

 

 

 

 

P.S. om even te checken of het kratske wel gelezen wordt door onze keti’s: 
stuur +32491069177 een bericht over wat er op deze QR-code staat. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspi’s 
 
Het is weer zover, chiro kamp komt eraan en wordt weer leuker dan ooit. Omdat we afgelopen jaar 
onze tradities niet hebben kunnen vieren zoals we dit gewoon zijn, staat het kamp dit jaar volledig in 
het thema van de verloren feestdagen. Om al wat in de sfeer te komen mogen jullie hieronder jullie 
verlanglijstje voor sinterklaas invullen!! 
Vergeet die zeker niet mee te nemen op kamp!! 
 
Timo 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART 
Met deze individuele medische steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen  

over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal die informatie vertrouwelijk behandelen. 

 

 

OPGELET! 

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 
- ISI+-kaart of identiteitskaart 
- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek. 

 

 
 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND 
Voornaam en familienaam: 

 

Geboortedatum: . 
 
Adres: 
 
 
 

 

Telefoonnummer(s): 
 

 

 
 
 
 

Mailadres(sen): 
 

 
 

 
«Email_2» 
 

Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn? 

Naam: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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