
Beste leden en ouders, 

Hier zijn we weer met onze kampbrief! 

Heb jij zin om mee te gaan op ons fantastisch kamp? Schrijf je dan nu in!  

Vertrek 

Het kamp zal dit jaar plaatsvinden van zondag 10/07/2022 tot zaterdag 23/07/2022.  

Op zondag 10/07 komen we samen om 9u30 aan het station van Willebroek. Hier zingen we de vlag 

naar boven. Vervolgens zullen ribbels, speelclub en kwiks de trein nemen van 10u07 richting 

Kasterlee en springen de oudste afdelingen (tippers, tiptiens en aspiranten) op hun fiets, die 

natuurlijk helemaal in orde is, richting Kasterlee. 

Bagage 

De bagage mag op donderdag 7 juli tussen 18u30 en 19u30 op onze chiro worden afgezet.  

Hier controleren we de kinderen ook al een eerste keer op luizen (zo kan een eventuele behandeling 

al gestart worden voor je dochter op kamp vertrekt). Het is dus belangrijk dat alle leden meekomen! 

De leden die pas de tweede week mee op kamp gaan nemen hun valies zelf mee naar de bezoekdag.  

We vragen aan iedereen om zich te beperken tot 1 koffer per lid! 

Omdat onze chiro zo talrijk is, slapen de tiptiens en aspiranten in tenten. Die worden, net als 

veldbedjes, door de chiro voorzien. Om het wat comfortabeler te maken kan je eventueel een 

oprolbaar matje meenemen om op het veldbed te leggen. Grote luchtmatrassen kunnen we niet 

toelaten aangezien ze te veel plaats innemen. Vergeet zeker geen warme pyjama en een dikke slaapzak 

mee te nemen want ‘s nachts kan het wel eens fris worden! 

Bezoekdag 

De bezoekdag vindt plaats op zondag 17 juli  van 13 uur tot 18 uur, waarna de ouders afscheid nemen 

en wij weer aan tafel gaan voor het avondmaal. Tijdens deze namiddag kan je nieuwe kleren komen 

brengen, lekkere frietjes eten of gewoon je dochter(s) even vertroetelen. Iedereen welkom! 

Terugkeer 

Het kamp eindigt op zaterdag 23 juli. Ouders kunnen hun dochter(s) komen afhalen om 12u.  

Fietsen kunnen indien nodig terug mee met de camion (tijdstip van aankomst in Willebroek zal die dag 

met jullie worden meegedeeld).  

Kostprijs 

Wat betreft de betaling van het kamp kunnen Ribbels, Speelclub en Kwiks per week inschrijven (2 

weken mag natuurlijk ook).  

Tippers, Tiptiens en Aspiranten kunnen enkel de volledige 2 weken meegaan.  

De eerste week hebben alle afdelingen hun eigen leiding. De 2de week gaan we voor een switch in de 

leidingsploeg waarbij elke leidster bij een andere afdeling zal staan!  

Leden zijn ingeschreven wanneer ze het juiste bedrag overgeschreven hebben (meer info op 

volgende bladzijde). 

 



De prijs van het kamp wordt opgedeeld in twee componenten:  

1) De prijs van de vzw voor ons verblijf 

2) De prijs van de chiro waarmee we ons kampmateriaal aankopen 

Hieronder vinden jullie verdere informatie over de periodes, prijzen en data. 

Data Periode Prijs vzw Prijs chiro Prijs totaal Afdeling 

10/7/2022 –   

17/7/2022 

1 € 133,00 € 10 € 143,00 Ribbels, 

Speelclub, Kwiks 

17/7/2022 – 

23/7/2022 

2 € 114,00 € 10 € 124,00 Ribbels, 

Speelclub, Kwiks 

10/7/2022 – 

23/7/2022 

3 €235,00 € 10 € 245,00 Alle afdelingen 

Het rekeningnummer voor de inschrijving is dat van VZW Kasterlee: BE42 7795 9548 5054. Gelieve het 

bedrag over te schrijven met vermelding van je naam, nummer van de periode, geboortedatum en 

afdeling en dit ten laatste voor zondag 03/07/2022. 

Een jarenlange traditie, dat kinderen die niet in de chiro zitten ook mee op kamp mogen, blazen we 

dit jaar nieuw leven in door samen te werken met het project van Chiro Nationaal: Iedereen mee. 

Concreet houdt dit in dat kinderen van 6 tot 12 jaar (ribbels tot kwiks), die geen lid zijn van onze 

chiro, mee mogen op kamp. Ken je mensen die graag mee willen, aarzel dan niet om een extra 

kampbrief te vragen aan de leiding.   

Niet-leden moeten eerst een mail sturen naar willebroek.chiromeisjes@gmail.com met vermelding 

van naam, geboortedatum, adres en de periode waarin ze mee willen op kamp. De leiding zal dan 

een mail sturen met de nodige info om de inschrijving te voltooien. 

Voor verdere informatie kunnen jullie steeds terecht bij: 

• Email: willebroek.chiromeisjes@gmail.com 

• Website: https://www.chiromeisjeswillebroek.com/ 

• Ilse Franquet (volwassen begeleider): 0497 83 46 85 

• Maud Bruggeman  (groepsleidster): 0497 65 26 76 

• Kaat Crick (groepsleidster): 0474 77 44 26 

Wij hopen jullie allemaal te zien in Kasterlee! Wacht niet te lang met inschrijven en vergeet niet dat 

je pas bent ingeschreven als je betaald hebt.  

Nadien zal je van ons een kampboekje ontvangen met extra informatie en een medische fiche. De 

medische fiche bezorg je ten laatste op 03/07/2022 via email of steek je in de brievenbus op 

onderstaand adres:  

▪ Email:   noor.schoeters@gmail.com  

▪ Brievenbus:  Hoogstraat 39, 2830 Tisselt (Noor Schoeters) 

XOXO de leiding 

Jana, Kato, Emily, Kaat, Maud, Merel, Justine, Loeke, Hanne, Amber, Sarah, Janne, Frauke, Sabine, 

Imaani, Mirte, Elise, Chayenne, Sofie, Noor, Anouk en Marie 
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