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voorwoord 

Voelen jullie het ook al? De kampkriebel in de lucht? Wij alleszins wel! Hoewel het kamp er dit jaar 
ongetwijfeld een beetje anders uit zal zien, garanderen wij jullie dat het minstens even leuk zal 
worden als andere jaren. Dit jaar zullen we namelijk naar het zonnige Sijsele trekken. 

Dit mooie dorpje nabij Brugge zal van 19 tot en met 25 juli door onze hoogsteigen jongens bezet 
worden en van 25 tot en met 31 juli door onze lieftallige meisjes. De zon schijnt er minstens 12 uur 
per dag, de vogeltjes stoppen er niet met fluiten, de vlinders flapperen er rond je oren en het gras is 
er zo groen dat het soms pijn doet aan de ogen. We gaan niet zeggen dat het daar het aardsparadijs 
is, maar het zal toch niet veel schelen! Daarbij zijn we daar ook nog eens 7 dagen met al onze beste 
vrienden en zonder ouders, joepie! 

Hopelijk zijn jullie er al een beetje klaar voor, want we kunnen al beginnen aftellen. Om je extra goed 
voor te bereiden, kan je al beginnen met dit Kampernolleke grondig vanbuiten te studeren zodat je 
zeker niets vergeet in je koffer te steken en je op tijd op het kampterrein geraakt. 

Tot dan!

Groetjes
De Leiding
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dagklapper

zeven dagen boordevol plezier! Je hebt je allicht eens afgevraagd hoe deze tien prachtige dagen 
verlopen. Hieronder een overzicht van een normale dag op kamp:

Dagschema 
08:00   Opstaan
08:30   Ontbijt
09:30   Diensten (groenten en aardappelen schillen)
10:00   Programma in afdeling
12:30   Vrij halfuurtje
13:00   Middagmaal
14:00   Platte rust
15:00   Programma in afdeling
18:00   Vrij halfuurtje
18:30   Avondmaal
19:30   Avondprogramma 

slaapuren afdelingen
20:45     Sloebers & Kiekeboes
21:00     Speelclub
21:30     Rakwi's
22:00     Tito's
22:30     Keti's
>22:30  Aspi's

Op chirokamp leven we met een kampuur. Dat betekent 
dat we de klok één uur terugdraaien.



Kiekeboes 
Dag liefste kiekeboes!
Eindelijk is het bijna zover: het superleuke chirokamp komt eraan! Voor sommigen van jullie zal dit 
de eerste keer zijn dat jullie op een groot kamp gaan, anderen weten al een beetje wat ze kunnen 
verwachten. Dit jaar gaat het wel voor iedereen wat spannend zijn, want het kamp zal een klein 
beetje anders zijn dan anders. Natuurlijk gaan we nog altijd met z’n allen gezellig in een grote tent 
slapen, in plaats van een toilet een HUDO gebruiken, ons wassen zonder douche… We gaan nog niet 
zeggen wat we allemaal gaan doen, maar we kunnen al wel zeggen dat het supertof gaat worden! 

Er is wel iets dat jullie al moeten weten voor we op kamp vertrekken. Wij zijn een tijdje geleden 
vrienden geworden met enkele lieve dieren uit de jungle. Nu hebben zij vorige week aan ons 
gevraagd of wij hen nog eens willen helpen. We weten nog niet wat we juist gaan moeten doen, 
maar ze hebben al wel gezegd dat we extra hulp gaan kunnen gebruiken. Daarom zullen we jullie 
dus nodig hebben op kamp! Ze hebben gevraagd of we ons kunnen verkleden als jungledier, 
zodat we de andere dieren in de jungle niet doen schrikken. Op de volgende pagina staan enkele 
voorbeelden van dieren waarin jullie je kunnen verkleden. De afbeeldingen zijn niet zo goed 
afgedrukt, dus die zullen jullie zelf nog moeten aanvullen door de getallen in de juiste volgorde te 
verbinden. Vergeet dus geen verkleedkleren mee te brengen in jullie valies!

Zo, nu weten jullie al een beetje wat jullie kunnen verwachten. Wij hebben alvast heel veel zin in het 
kamp, hopelijk jullie ook! Tot snel!

Dikke kussen, 
Kaat, Marie, Anne en Marte 
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Sloebers 
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Dag sloebertjes,

Na een lange onderbreking zijn we terug back-in-business. We gaan namelijk met zen allen op kamp, 
jipiee! We zijn tegen het trail and error principe, vandaar hieronder enkele tips en tricks hoe jullie 
voorbereid op kamp gaan. We beginnen met een tipje van de sluier te lichten, er zal namelijk een 
moestuin op kamp zijn. Hiervoor vragen we jullie om boerenkledij mee te nemen zodat we deze tuin 
kunnen onderhouden. Oefen ook zeker om je veldbed al eens op te zetten want op de grond slapen 
is niet zo aangenaam. Aangezien we naar West-Vlaanderen gaan is het ook aangewezen om de lokale 
uitspraken onder de knie te krijgen. 

Kunnen jullie op het kamp vertellen wat volgende uitspraken betekenen:
Stuutn brièn
’t zwyn deur de bjèt’n joag’n

Tot slot raden we jullie aan om al zeker eens een vlieger te proberen vouwen!

Knuffels, kusjes en lekjes, maar dan wel op 1,5m afstand
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Speelclub meisjes
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Hey, hoi liefste speelclubbers!! 
 
De beslissing is gevallen en we mogen op kamp, joepiedepoepie!!! Nadat we jullie de afgelopen maanden 
hebben moeten missen (en jullie ons uiteraard ;)) hebben wij nog meer dan ooit suuuuuuuper veel zin om op 
kamp te gaan en er een fantastische editie van te maken!! Vergeet zeker geen verkleedkleren om een echte 
astronaut te worden!! Na bijna een jaar jullie leidsters te zijn, kennen we jullie allemaal wel. Maar we weten 
niet hoe jullie zijn en wat jullie graag doen op kamp. Vul daarom de test in en kom te weten op welke leidster jij 
lijkt! 

 

 

1. Wanneer begin jij met het maken van je koffer? 
a. Oeps, ik ben te laat met mijn valies!! 
b. De avond ervoor, mijn koffer maken duurt niet zo lang 
c. Ik begin een week op voorhand want ik heb er zin in  
d. Ik begin een maand op voorhand. Je weet maar nooit 

2. Hoe vaak was jij je haar op kamp? 
a. Kan je je haar wassen op kamp? 
b. Twee keer is voldoende voor mij 
c. Ongeveer drie keer 
d. Eén keer is meer dan genoeg. Vettig is oke! 

3. Hoe lang blijft jouw koffer proper op kamp? 
a. Mijn koffer is nooit proper geweest 
b. Mijn koffer blijft heel het kamp proper en ik ben er trots op 
c. Enkele minuten, ik ben namelijk geboren om rommel te maken 
d. Toch zeker 1 dag en dan is het welletjes geweest 

4. Na hoeveel dagen ga jij kaka doen op de HUDO? 
a. Na dag 1 ga ik toch al even mijn darmen legen 
b. Dag 2, eerst even wennen aan het kampgebeuren 
c. Dag 9, ik kan niet zo goed kaka doen als andere mensen staan te wachten 
d. Kaka doen is de openingsceremonie van het kamp. Vanaf we arriveren op het kampterrein ga 

ik meteen naar de HUDO 
5. Wat is je favoriete maaltijd op kamp? 

a. Spaghetti vind ik heel lekker 
b. Doe mij maar kroketjes! 
c. Ballen met krieken, hmmmm 
d. De speciale maaltijd want dan hoe ik niet te kiezen 

6. Hoe vaak wissel jij van sokken op kamp? 
a. Soms 2 keer per dag omdat ik gewoon superstoere sokken heb 
b. Ik wissel toch zeker een keer in het midden van het kamp van sokken 
c. Gewoon elke dag want ik ben een proper meisje 
d. Ik durf soms wel eens vergeten te wisselen 

7. Wat is jouw lievelingsactiviteit op kamp? 
a. Platte rust 
b. Ik vind alles leuk 
c. Het kampvuur 
d. Bontering 

8. Op welke leider heb jij stiekem een oogje? 
a. Tom 
b. Dupont 
c. Arno 
d. Yannick 

9. Hoeveel brieven krijg jij op kamp? 
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a. Ik krijg geen brieven 
b. Eéntje van mama 
c. Ik ben de tel kwijt! 
d. 10 

10. Hoe vaak wordt jij buitengezet op kamp? 
a. Ik sta voortdurend buiten omdat ik mijn mond niet kan houden 
b. Niet, ik babbel wel maar anderen worden dan altijd gestraft 
c. Niet, ik ben altijd braaf! 
d. Enkel als ik betrapt worden bij de speelclubjongens 

11. Wat is jouw lievelingsspel? 
a. Vuile spelen 
b. Vleeshoop 
c. Wuivertje 
d. Trefbal 

12. Hoe snel begin jij te wenen bij het kampvuur? 
a. Vanaf het kampvuurlied begint 
b. Ik ween wel maar dat is omdat ik zo moe ben 
c. Ik ween absoluut niet 
d. Ik laat misschien één traantje 

MEESTAL A? 
REBEL RANI 
Wat kunnen we zeggen Jij 
bent nu eenmaal een zwijn. Je 
trekt je niks aan van hoe je er 
op kamp bij loopt of dat je je 
niet gewassen hebt. Jij bent 
echt een stoere chirochick die 
iedereen leuk vindt! Hoe 
vettiger hoe prettiger! TIP: 
een keertje je haren wassen 
kan geen kwaad.  

MEESTAL B? 
RUSTIGE RUTH 
Jij geniet met volle teugen van 
je kamp zonder zotte dingen 
te doen. Te weinig slaap of 
vettige haren vindt jij niet erg. 
Je laat alles op je afkomen en 
speelt met alles altijd goed 
mee! Jij ben een sfeermaker 
die vrienden is met iedereen 
en ervoor zorgt dat elke 
speelclubber zich amuseert 
op kamp!   

MEESTAL C? 
PUINHOOP PAULIEN 
Jij bent één en al rommel terwijl 
je toch houdt van duidelijkheid 
en structuur op kamp. Kijk maar 
naar je valies, je bed en alles 
wat er rond ligt? Wat een stort 
is dat? Jij ben een gekke 
chirogriet die erop los tatert en 
iedereen helpt op kamp. TIP: 1 
keertje je valies opruimen is 
niet zoveel werk. 

MEESTAL D? 
KATTENKWAAD KATO 
Als we jou kwijt zijn op kamp, 
moeten we beginnen zoeken 
in de speelclubjongenstent. Jij 
zit vol kattenkwaad, maakt 
één groot feest van het kamp 
en zorgt voor leven in de 
brouwerij. Met jou is het altijd 
een avontuur!  We zijn 
benieuwd hoe vaak we jou uit 
de tent moeten zetten omdat 
je te veel babbelt! 

 
Vele dikke knuffels van jullie allerleukste leidsters!  
 

 

PS: Wij krijgen heeeel leuk bezoek op kamp. Het zijn 2 meisjes en 2 jongens waar jullie hele grote fan van zijn 
en die super goed kunnen zingen en dansen. Spannend!! TIP: zie foto!  



Speelclub jongens



kwiks
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Dag kwikkies!!! 

Joepie we mogen op kamp en het aftellen kan nu echt beginnen! Wij kijken er alvast enorm naar 
uit ondanks dat het geen gewoon kamp wordt, zal het minstens even leuk zijn omdat we het zelf 
gewoon kei leuk maken!! 
We zitten alleen met de kwiks in een bubbel wat mega-tof is want dan hebben we een 
kampterreintje voor onszelf waar niemand anders mag komen, dit wordt ons kwiks-eilandje. Op 
dat eiland zullen we 7 dagen moeten zien te overleven zonder contact te hebben met de andere 
bewoners. De roddel gaat rond dat als je een ander eiland betreedt je nooit meer terugkomt… 
Neem in je valies dus een gepaste ‘ik-zit-op-een-verlaten-eiland’ outfit mee. Deze outfit kan ook 
geïnterpreteerd worden als ‘survival’ want dat is wat we zullen moeten doen! 
Op een eiland wonen zal na dit kamp een van de verschillende dingen zijn die we van onze bucketlist 
kunnen schrappen.

Wat jullie ook zeker niet mogen vergeten is een heksenoutfit waarvoor die nodig is zal nog een 
verrassing blijven! 

Wij zijn alvast op prospectie vertrokken en zijn al wat aan het zonnen. Helaas zitten we nu wel vast op 
het eiland dus komen jullie ons aub vergezellen op 25 juli??? Hoe meer zielen hoe meer vreugde!! 
Wij kijken er alvast enorm naar uit, hopelijk jullie ook!! 

Dikke kussen 
Laure, Jill en Frauke 
XXX
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Rakkers
Liefste liefste rakkertjes

We horen het jullie al zeggen:
"Ohhh we missen onze leiding zo hard"
"Ohhh wanneer is het nog eens Chiro"
"Waar is onze liefste en beste leiding toch?"
"Onze leiding zal toch niet ziek zijn?!?"

Geen paniek rakkertjes, jullie leiding is kern gezond!
En ja...de zondag zijn helaas weggevalen
Maar het kamp komt eraaan vol zotte programs!!!

Wat neem je mee
- Geen stinkbommen! Dat neemt de leiding al mee 😉
- je knuffelbeer
- een duikbril
- een blad van een boom
- een potloodslijper
- een extra schoenveeters
- één handschoen
- een badeend
- snoep (dit pakken we wel af natuurlijk)
- een fietsband
Je bent niet verplicht dit allemaal mee te nemen, maar misschien heeft dit wel een voordeel op 
kamp! Wie weet!

Vele kusjes
De Rakkerleiding



tippers
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Allerliefste tippers,

Het einde van het chirojaar is weer nabij... Maar eerst staat ons nog de leukste periode van het jaar 
te wachten: het Chirokamp! Een beetje anders dan anders, maar wij kijken er zeker eens zo hard naar 
uit!
In het laatste halve Chirojaar zijn er heel wat Chiro-activiteiten niet kunnen doorgaan, zoals ook 
ons tippersweekend... Maar niet getreurd: zoek de verkleedkleren voor ‘Waar is Wally’ die jullie toen 
hadden klaarliggen al maar terug, want jullie zullen deze nodig hebben op kamp!
Dan nog een belangrijke mededeling over het rode draadspel: dit gaat nog door tot zondag 12/6. 
De winnaar wordt bekend gemaakt op kamp en krijgt een superleuke prijs (die we nog als verrassing 
houden)... Voorlopig hebben deze 5 tippers de meeste punten (in willekeurige volgorde):
Jana
Laïs
Marie
Fé
Sam Maes
Aan al de rest: geef de moed niet op, want wie weet kan je deze 5 nog inhalen!

Xoxo
Erin, Janne & Lien 

PS: op de volgende pagina vinden jullie nog een leuke kleurplaat terug!
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TOPPERS
Beste vrienden

Binnen enkele weken is het zover, welle weg, op kamp. We beseffen dat jullie nachtelijk kattenkwaad 
sterk zal afnemen door de afwezigheid van jullie vrouwelijke tegenhangers, de tippers. Niet getreurd, 
jullie kunnen nog steeds in de late uurtjes de tent van de rakkertjes binnenglippen! 

Amigo’s, makkers, maten, vriendschappen,… los van het feit dat we jullie een paar maanden hebben 
moeten missen willen we jullie toch al een kleine sneakpeak geven in onze gevoelens (lief hé). We 
zijn alle drie super blij met het jaar met jullie, onze toppers, ons mannen, onze rotkoppen, onze 
lievelingetjes! Daardoor gaan wij alles eraan doen om de verloren maanden in te halen! Kom maar uit 
jullie pijp, slaap desnoods een week aan een stuk voor het kamp: we verwachten jullie in topvorm! 

De programma’s voor het kamp liggen al vast, maar jullie mogen nog steeds suggesties doorsturen 
via allerlei sociale media, of via de ouderwetse post! Misschien houden we hier wel rekening mee xxx
Nu het allerbelangrijkste voor het kamp te Sijsele, deze exotische locatie is niet enkel een plaats van 
vreugde en nog meer plezier maar ook voor hartverscheurende keuzes en diep veraad, dan zwijgen 
we nog over die ene persoon die jullie 7 dagen lang voorliegt. Uiteraard gaat het hier over De Mol 
2020 – Sijsele Edition. De mol is gekozen. In deze tekst zijn mogelijks tips verstopt…

Gedurende de crisis hebben we ons doodgelachen met jullie geestige filmpjes, de winnaars hiervan 
zijn de heer Ian Torfs en de heer Walt kets. Proficiat, jullie worden hier rijkelijk voor beloond!

Tot snel mannen!

Groetjes
Wannemiet, Mati, Jan
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TIPTIENS 
Liefste tiptiens, 
‘Dit seizoen gaat alles anders, alles wat je denkt te weten is niet meer.’ De befaamde eerste woorden 
van het seizoen Temptation Island. Ook wij zullen jullie onderwerpen aan een test. Gedurende 7 
dagen zullen we jullie de moeilijkste opdrachten van jullie Chiro-carrière tot een goed einde moeten 
brengen, beginnende met een fietstocht van 108 km. 

Blijven jullie trouw aan de Kerels of sluipen jullie ’s nachts naar de tent van de Tippers? Houden jullie 
stand of bezwijken jullie onder de verleiding? Één ding is zeker, wie deze queeste vervult zal de test 
staren met een groot voordeel.

Los de woordzoeker op en vervul het pad naar succes!

Veel Liefs, 
Julie, Lize & Nina
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Aspiranten meisjes
Allerliefste, knapste, grappigste, coolste, en ga zo nog maar even door, Aspimeisjes van de hele 
wereld!

Omdat jullie leiding aan keuzestress lijdt, hier een pagina vol spelplezier en andere bezigheden die 
thuishoren in een klassiek kampernolleke. 

Have fun!! xoxo De Bruyn en Van Horebeek

Doolhof: Breng ons zo snel mogelijk naar het 
kampterrein

Kleurplaat: Geef deze knappe mega-
mindy’s weer wat kleur
  

Zoek de 7 verschillen
 



Horoscoop: Wat voorspellen de sterren voor jou? 

Waterman
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Vissen
- Deze interesse deel je 
het liefst met je partner: 
kaarsen maken
- Ultieme date: Ik doe niet 
aan dates, ik ben cool
- Geur van je zweet: 
Bloemen
Ultieme kamptip: Vergeet 
zeker je coole sokken niet 
in te pakken, hoe impress je 
anders je groepsgenoten? 
 #JijBentEenBeast!
#LiesIsCoolXoxo

Ram
- Deze interesse deel je 
het liefst met je partner: 
kantklossen
- Favoriete sokken: glittersss
- Grootste angst: Jongens
Ultieme kamptip: Nu er toch 
geen jongens zijn kan je 
bruin worden op plaatsen 
die anders nooit de zon 
zouden zien! :o 

Stier
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Tweelingen
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Kreeft
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Leeuw
- Aantal neusharen: 1
- Deze interesse deel je het 
liefst met je partner: jodelen
- Geur van je zweet: 
pesticide
ultieme kamptip: Krukken 
houden jou dit jaar niet 
tegen, doe eens iets wat je 
anders niet zou durven!

Maagd
- Wat doe je als het 
binnenregent: naar buiten 
gaan
- Geur van je zweet: 
pesticide of je deo waar je 
veel te veel van spuit
- Kleur je haar deze week in 
het blauw of oranje
Ultieme kamptip: Slapen 
is voor de zwakkeren, dat 
weten we allemaal. Blijf 
eens aan het kampvuur tot 
je de zon al ziet opkomen.

Weegschaal
- Knapste Aspiboy: Aldo of 
Wietse van Koka of iedereen 
want fuck monogamie
- Complex van de week: ik 
doe niet aan complexen 
maar als ik moet kiezen: 
mijn neus
- Grootste angst: scheetjes in 
het openbaar, roze nagellak 
of spinnen
Ultieme kamptip: Ben jij een 
echte Chiro Chick?Hoe lang 
durf jij dezelfde onderbroek 
dragen op kamp? Durf jij dit 
jaar de gekke uitdagingen 
van de leiding aan?

Schorpioen
- Geluksonderbroek: zwart
- Grootste angst: spinnen
- Wat doe je als het 
binnenregent: Klaasje bellen 
en naar buiten gaan
Ultieme kamptip: Jij bent 
altijd de Chirozon aan de 
hemel, blijf gerust stralen 
met je prachtige glimlach 
en wie weet brengt de stand 
van de zon jou iets moois dit 
jaar!

Boogschutter
- Deze interesse deel je 
het liefst met je partner: 
Jodelen en kaarsen maken
- Geur van je zweet: combo 
van wiet, Martino saus, kaas 
en bloemen
- Grootste angst: spinnen 
of scheetjes laten in het 
openbaar
Ultieme kamptip: Ben jij 
een echte durfal? Probeer 
dit jaar eens iets gek wat 
buiten je comfortzone ligt. 
#Yoloooooo

Steenbok
Laure is cool xoxo



aspiranten jongens
Dag lieve kindjes,

Jullie kijken zeker en vast uit naar het komende kamp. 
Dus hopelijk zijn jullie dit jaar flink geweest want anders mag je niet mee. Maar aangezien jullie 
op de chiro altijd even braaf zijn als een pasgeboren puppy denken we niet dat dit een probleem 
gaat zijn. Als je toch stout bent geweest ga dan vlug op de biecht bij de pastoor en doe genoeg 
weesgegroetjes, dan kunnen we wel een oogje toe knijpen
Dus zet je schoen straks maar aan de schouw en misschien komen we wel langs om je een cadeautje 
te brengen.
En onthoud goed mijn lieve kindjes, blijf op school, doe geen drugs en eet al je groentjes op.

Tot op het kamp.
Sinterklaas en de Kerstman





Extra Corona-rubriek
Aha, het onderdeel waar we allemaal op zaten te wachten: Corona. We kunnen er natuurlijk 
niet omheen, de coronacrisis is nog steeds aan de gang. We gaan dit echter ons kamp niet laten 
verpesten. We hebben ondertussen lang genoeg binnen gezeten en we zullen al dat misgelopen 
plezier proberen in te halen op kamp. Maar dit doen we natuurlijk wel terwijl we ons netjes aan de 
coronaregels blijven houden. Daarom zetten we hieronder nog eens concreet de belangrijkste regels 
voor jullie op een rijtje: 

1. WIE ZIEK IS MAG NIET MEE OP KAMP 
Iedereen mag mee op kamp, behalve: 
• Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het kamp. Symptomen 
zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.  o Dat geldt zowel voor leden 
als voor leiding en kookouders 
• Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen mee als: 
o ze een doktersattest kunnen voorleggen. o hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij 
astma. 
 
2. WE DELEN ONS KAMP OP IN BUBBELS VAN MAXIMUM 50 PERSONEN 
We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten en slapen. De leiding heeft 
bubbels van maximum 50 deelnemers gemaakt. Leiding zit in een bubbel bij hun leden. Onze 
kookploeg vormt een aparte bubbel. In die bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen 
afstand houden en geen mondmasker gebruiken. Er staat geen beperking op het aantal bubbels per 
kampterrein zolang we de groep opdelen in duidelijk afgebakende bubbels. Er mogen meerdere 
afdelingen in één bubbel zitten. 
 

3. IN GEVAL VAN ZIEKTE OP KAMP VOLGEN WE HET STAPPENPLAN  

Wie ziek is moet naar huis. Een dag of twee uitzieken op kamp zit er dit jaar helaas niet in. We vragen 
dus aan ouders om tijdens het kamp bereikbaar te zijn en indien nodig hun kind te komen ophalen. 
Voor wie tijdens het kamp ziek wordt, moeten we het stappenplan volgen. Wanneer iemand met 
ziektesymptomen het kamp vroegtijdig moet verlaten, is het de bedoeling dat deze kampganger 
thuis onmiddellijk gezien wordt door een dokter en getest wordt op corona. Wanneer deze test 
negatief is, kan het kamp gewoon verder gaan. Wanneer deze test positief is, moet heel de bubbel 
van deze ongelukkige kampganger naar huis. De persoon die met ziektesymptomen het kamp moest 
verlaten, kan niet meer terugkeren, ook niet wanneer de test negatief is. We hebben ook dit jaar 
contact met een huisarts in de buurt van het kampterrein die we mogen oproepen indien nodig. 
 
4. IEDEREEN IS OP DE HOOGTE VAN DE MAATREGELEN DIE GELDEN OP KAMP 
Samen met ouders, leden, leiding en kookploeg maken we werk van een veilig kamp. Dat jullie dit 
tekstje helemaal lezen, betekent dat jullie op de hoogte zijn van de maatregelen en zo meewerken 
aan een geslaagd kamp. BEDANKT om deze info ter harte te nemen! 
 



5. HYGIËNE IS ESSENTIEEL 

Persoonlijke hygiëne 
• Het is belangrijk dat we onze handen regelmatig wassen. Handen wassen wordt, nog meer dan 
anders, dit jaar structureel ingebouwd in de dag. 
• Hoesten en niezen in je elleboog. 
• Neem bij voorkeur papieren zakdoeken voor eenmalig gebruik mee i.p.v. stoffen zakdoeken. 
 Infrastructuur 
We moeten zorgen voor voldoende verluchting van tenten. 
We vermijden zoveel mogelijk gedeelde contactoppervlakken, wanneer dit toch nodig is, worden 
deze tussendoor telkens gereinigd.  
Materiaal 
Materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de bubbels. Elke bubbel zal zijn eigen spelmateriaal 
hebben. Wanneer we toch gemeenschappelijk iets gebruiken, of materiaal uitwisselen dan wordt 
dat tussendoor telkens gereinigd. Dit proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Dit geldt ook 
voor persoonlijk materiaal! Het kan zijn dat broers / zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen. 
Ze zullen dan tijdens het kamp ook geen direct contact met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus 
voldoende eigen spullen in een persoonlijke valies per kind. Bijvoorbeeld tandpasta, omslagen, 
postzegels, boeken,… delen of materiaal doorgeven is niet toegelaten! 
 
6. SPELEN EN ACTIVITEITEN WORDEN AANGEPAST 

We spelen zoveel mogelijk in de buitenlucht, dat zal op ons tentenkamp geen probleem zijn! 
Massaspelen met meerdere bubbels zullen we een jaartje moeten overslaan. Elke bubbel heeft een 
eigen terrein om op te spelen. Op dagtocht of verplaatsing naar het nabijgelegen bos of park gaan 
mag, maar wanneer we het kampterrein verlaten, gelden de maatregelen die op dat moment van 
kracht zijn in de samenleving. Die kunnen mogelijk verschillen van de maatregelen voor kampen. 
Een tweedaagse kan niet, overnachten buiten het kampterrein is niet toegelaten. We proberen ook 
voldoende rust in te bouwen, zowel rustige activiteiten als effectieve rust. Op die manier hopen we 
minder snel vermoeid te geraken en dus ook minder vatbaar voor ziektesymptomen. 

 7. WE ZORGEN VOOR ELKAAR 

We gaan ook dit jaar weer voor een kamp vol spel en plezier maken, dat blijft onze belangrijkste 
doelstelling. Het kamp zal er anders uitzien, en dat zal niet altijd gemakkelijk zijn voor leden en 
leiding, maar er zijn heel wat manieren om er voor elkaar te zijn en je toch verbonden te voelen. 
 



groepsleiding aan het woord
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Dag Yannick
Wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer 
maar dat geldt niet voor al onze lezers. Laten 
we beginnen met jou kort even voor te stellen.

Ik ben Yannick. Ik zit al sinds 2006 in de Chiro. Toen 
ben ik begonnen als klein sloebertje. En dus zoveel 
jaar later sta ik hier nog steeds maar dan als leider.

Voor de onwetende onder ons zou je is kunnen 
beschrijven wat een groepsleider nu eigenlijk 
doet?

Euhmm, als groepsleider ben ik eigenlijk 
verantwoordelijk voor de jeugdvereniging 
Chirojongens Duffel-Oost. Ik ben een soort 
aanspreekpunt van de Chiro. En voor de rest is het 
zien dat al het papierwerk in orde komt, zoals de 
subsidies.

Heb je altijd al groepsleider willen worden?

Het leek me altijd wel uitdagend en leuk. Maar ik wist nooit zeker of ik het wel echt wou doen of durfde. 
Maar toen onze vorige geliefde groepsleider Ruben wegging, had ik zo iets van, *#@' it, Gewoon doen. Dat 
gaat vast erg leerrijk zijn en ik heb er geen spijt van.

Denk je dat het een zware taak gaat worden?

Op het moment valt het wel mee. Het is het eerste jaar zeker nog wat zoeken hoe alles nu juist werkt maar 
het lukt wel! Moest ik iets niet weten kan ik natuurlijk terecht bij groepsleidster Kato of de andere leiding.

Wat denk jij dat jou beste eigenschap is als groepsleider?

Ik denk dat ik me goed neutraal kan houden bij discussies. En buiten dat denk ik dat ik genoeg discipline 
heb om de administratie in orde te brengen en het geduld ervoor. (lacht)

Zou je graag iets willen veranderen aan onze Chiro?

Wel als eerste zou ik meteen graag alle stoute leden uitschrijven! (lacht gemeen) Op een dan iets serieuzere 
noot is het vooral het respect naar elkaar toe. Soms zijn er toch wel mensen die vooral hun eigen zin 
voorop zetten en daarbij niet echt aan de rest van de Chiro denken. Moesten iedereen dat doen dan zou de 
Chiro nog eens zo leuk worden.

Dat is nu eens iets mooi om op af te ronden, bedankt voor het fijne gesprek en tot zondag!
Tot zondag!



Vb's aan het woord

We hebben er met z’n allen een paar vreemde maanden 
opzitten. Dit was ook voor de chiro zeker geen fijne 
periode. In de eerste plaats voor alle kinderen die niet meer 
elke zondag ongedwongen samen konden spelen maar 
zeker ook voor de leiding!
Bij de start van de examens kregen ze wel het leuke nieuws 
dat we op kamp zouden kunnen gaan… maar ze zouden 
als leiding niet kunnen terugvallen op hun gekende 
routines bij de voorbereidingen van dat kamp. Alles moest 
worden herbekeken, taken moesten worden herverdeeld, 
alles moest worden  afgetoetst aan de maatregelen om 
dan waarschijnlijk één van de moeilijkste beslissingen uit 
hun chirojaren te nemen. Oh ja, niet vergeten, heel dat 
proces moest ook plaatsvinden op voldoende afstand 
oftewel online. Ondanks deze moeilijke omstandigheden 
is de leidingsploeg erin geslaagd om een kamp op poten 
te zetten. Zo heeft iedereen de kans om, op een veilige 
manier, toch nog het chirojaar af te sluiten met een 
fantastisch chirokamp!

Wie zijn we ? Katelijne Frederickx en Jochem Aerts, ook 
gekend als de VB's (volwassen begeleidster / begeleider 
van de chiro). Beide hebben we al heel wat ervaring. 
Katelijne gaat dit jaar voor de vijfde keer mee op kamp als 
VB, Jochem de derde keer. We hebben allebei in een iets 
verder verleden ook al heel wat chirojaren (en kampen) op 
onze teller staan.

Wat doen we voor de leiding ? 
De leidingsploeg ondersteunen, luisterend oor zijn indien 
nodig, hier en daar "wijze" raad geven en af en toe de 
mening van een ouder/volwassene toevoegen aan een 
discussie.

Waarvoor kunnen ouders ons contacteren ? 
Als jullie iets willen bespreken over de chiro of eens willen 

zeggen hoe goed de chiro het allemaal doet, dan 
hebben we graag dat jullie dat in de eerste plaats aan de 
leiding zelf zeggen. Als er toch iets is waar je het gevoel 
van hebt dat je er niet voor bij de leiding terecht kunt, 
dan mag je ons natuurlijk altijd aanspreken, bellen of 
mailen.

Wat moet je zeker niet doen ? 
Ons bedanken als je vindt dat het goed gaat met de 
chiro. Dat is de verdienste van de leiding. Zij zetten zich 
elke week hard in om toffe activiteiten voor te bereiden. 
De leiding  verdient dan ook alle pluimen!

Wat doen we op kamp ? 
We hopen het grootste deel van de tijd op kamp mee 
te kunnen koken, want we zijn ook graag deel van de 
kookploeg. Als dat lukt, dan is dat al een belangrijk 
teken dat het een goed kamp is zonder grote ongevallen 
of andere incidenten. Indien er toch iets voorvalt, dan 
zijn we er om de leidingsploeg te helpen. 's Avonds 
zitten we mee rond de tafel voor de LK, de vergadering 
van de leiding waar de volgende dag nog eens 
overlopen wordt en waar afspraken gemaakt worden. 
Belangrijk om te vermelden is dat Katelijne zich tijdens 
het kamp ook bezig houdt met de EHBO. Maar vooral... 
we gaan mee omdat we dat gewoon leuk vinden.

Bel ons liever niet op kamp, maar als je toch je kind of de 
leiding wil bereiken omdat er iets dringend te melden of 
te vragen valt, dan kan je bellen naar ons en dan zullen 
we je proberen verder te helpen.

Katelijne Frederickx
0485 93 75 88

frederickxkatelijne@hotmail.com

Jochem Aerts
0498 84 57 66

jochem.aerts@gmail.com
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Op kamp gaan betekent dat we ons 7 dagen lang onderdompelen in de vrije natuur 
en allerlei zotte spelletjes spelen. Geen tijd om je smartphone te missen, de ideale 
sociale media detox dus!

De leiding zal eenmalig een berichtje posten op de Chiro Duffel-Oost Facebookpagina 
wanneer we goed zijn aangekomen (zowel op 21 als 24 juli). Verder proberen we ons 
sociale mediagebruik tot het minimum te beperken en gaan we uit van de leuze ‘geen 
nieuws is goed nieuws’. Uiteraard nemen we zeker contact met jullie op in geval van nood. 
Ook de talrijke foto’s die we zullen maken, verschijnen dus niet meteen op Facebook. 
Naar jaarlijkse traditie worden deze op onze gezellige dia-avond getoond (datum 
wordt nog meegedeeld!). Nog even geduld dus om al onze plaatjes te bewonderen 
achteraf!  

sociale media op kamp

I'M ON 
VACATION 
FROM 
SOCIAL 
MEDIA.
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Chiro: da's waar voor je geld

Korting? JA! Voor grote gezinnen! 
Als je 2 of meer kinderen in de Chiro hebt, geven we je 5 euro korting per volgend kind. Op deze 
manier betaalt het eerste kind de volledige prijs, het tweede krijgt €5 korting, het derde €10, enz. 

Wij proberen de kampprijs zo laag mogelijk te houden, maar aangezien wij elk jaar met verlies te 
kampen hebben is deze korting uiteraard geen verplichting. Extra sponsoring is altijd welkom!

Betaling
Je kan het kampgeld overschrijven op het volgende rekeningnummer, vergeet zeker niet de naam van 
uw kind te vermelden. (Als je voor meerdere kinderen tegelijk betaalt, vermeld telkens elke naam en 
elke afdeling, zo kunnen we makkelijk een overzicht bijhouden)
  
   IBAN BE02 0013 3003 8940
   Gemengde werking Duffel-Oost 
   
Dit is deels aftrekbaar van de belastingen. Ga ook eens langs bij je mutualiteit, die sponsoren soms ook 
jeugdbewegingsactiviteiten. Mogen wij vragen de betaling voor 8 juli uit te voeren, dit omdat er voor 
het kamp reeds vele zaken betaald moeten worden. Aarzel niet om bij problemen of vragen de leiding 
of VB’s te contacteren. 

Hoe zit da nu? 
Alleen de zon gaat voor niks op, dat weten we al langer dan vandaag. 
Toch doen we ons uiterste best om de kampprijs zo laag mogelijk te 
houden. Hieronder vind je de nodige uitleg om het kamp van uw zoon 
of dochter te betalen. 

€100Voor elke groep    

7 dagen



Het Chirokamp is veel meer dan enkel de zeven dagen die jullie er doorbrengen. 
De leiding begint dan ook al ver op voorhand met de voorbereidingen zodat we 
jullie een spetterend kamp kunnen bezorgen. In deze rubriek geven we jullie  
een blik achter de schermen op de kampvoorbereidingen.

Het kamp achter de schermen

Kampterrein
Geen kamp zonder kampterrein natuurlijk! Het 
vinden van een geschikt kampterrein is geen 
gemakkelijke opgave. Wij zijn een heel grote Chiro 
dus moet ons kampterrein ook heel groot zijn. 
Daarnaast zijn er nog allerlei voorwaarden waaraan 
het kampterrein moet voldoen. We hebben graag 
elektriciteit en water dicht in de buurt en natuurlijk 
moet het ook mogelijk zijn om putten te graven voor 
de HUDO’s. Een andere belangrijke voorwaarde is de 
toelating om kampvuren te maken want het kamp 
zou het kamp niet zijn zonder het grote kampvuur 
op het einde! Om een kampterrein te vinden dat aan 
al onze wensen voldoet, trekt de leiding meestal al 
twee jaar op voorhand zijn laarzen aan om tussen de 
koeienvlaaien de ideale wei te zoeken.

Kampweekend
In de maand maart is er traditioneel één zondag dat we geen leiding kunnen 
geven aan jullie. Dit is omdat we dan met heel de leiding op kampweekend zijn. 
Er wordt in grote lijnen beslist hoe het kamp er zal uitzien. De leiding begint 
met het inplannen van de verschillende activiteiten die we zullen doen tijdens 
het kamp, hier wordt ook beslist of er nieuwe activiteiten in de planning komen 
of bestaande activiteiten worden geschrapt. Wie weet moeten de Aspi’s dit jaar 
elke dag het terrein opruimen? Of snijden de Sloebers en de Kiekeboes elke dag 
de groentjes? De leiding kiest op kampweekend ook het kampthema. Benieuwd 
wat het thema dit jaar is? Wij weten het al meer dan drie maanden, maar 
verklappen het lekker niet! Elke leider en leidster krijgt ook een beetje huiswerk 
mee. De creatievelingen zullen zich ontfermen over het toneel en het kamplied 
terwijl de andere leiding met wat technisch inzicht zich bezighouden met zaken 
als de terreinindeling en water- en energieplan. 
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Knutselweek 
Ongeveer tien dagen voor jullie 
op kamp vertrekken begint de 
leiding aan de knutselweek. Een 
van de voornaamste activiteiten 
die we die week doen is, je raadt 
het al, knutselen! De Picasso in elke 
leider of leidster wordt wakker, 
alleen beschilderen we geen 
doeken maar wel HUDO’s, pispalen 
en brievenbussen. Er wordt eens 
gecheckt of al het gerief dat we willen 
meenemen nog wel werkt alvorens 
we de camions inladen. Als we de 
twee volledige camions helemaal tot 
aan de nok hebben volgepropt, zitten 
de voorbereidingen er op en is het 
moment suprême aangebroken: we 
kunnen op kamp vertrekken! 

Voorwacht
De leiding vertrekt elk jaar drie dagen 
vroeger dan jullie op kamp. Als je dacht 
dat we dit deden om een beetje in 
de zon te liggen en te bruinen heb je 
het helemaal mis! Tijdens deze dagen 
zorgt de leiding ervoor dat de tenten 
rechtstaan, dat iedereen zijn bagage in 
de juiste tent gelegd wordt, de HUDO’s 
en de wasplaats gebouwd worden, 
de mast rechtstaat,… Kortom op drie 
dagen tijd maakt de leiding van een 
lege grasweide een super deluxe all-in 
vijf sterren hotel waar jullie je hopelijk 
tien dagen (of voor de kleintjes zeven) 
keihard zullen amuseren!
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verdere details

Medische Fiches
Ten laatste op 5 juli verwachten wij alle medische fiches bij de 
afdelingsleiding. Als dit nog niet in orde zou zijn, gelieve dan zo snel 
mogelijk het medische fiche nog in te vullen en in de brievenbus te 
steken bij je afdelingsleiding (het juiste adres hebben jullie gekregen 
in de mail over de kampinschrijvingen). 

Vertrek en ophalen
Het kamp wordt opgesplitst in 2 kortere kampen na elkaar, 
een jongenskamp (van 19 juli tot 25 juli) en een meisjeskamp 
(van 25 juli tot 31 juli). Het is de bedoeling dat iedereen zelf 
voor vervoer zorgt en eigen bagage zelf meebrengt. De 
verschillende bubbels mogen geen contact hebben met 
elkaar. Dat betekent dat jongens die in de voormiddag van 
25 juli opgehaald worden dus ook best geen contact hebben 
met de meisjes die in de namiddag afgezet worden. Voor 
ouders met kinderen op beide kampen kan dit natuurlijk 
wel wat moeilijker worden om te regelen. We zouden willen 
vragen om zoveel mogelijk te carpoolen. Hiervoor zullen 
we een platform creëeren, zodat jullie elkaar gemakkelijk 
kunnen vinden om af te spreken. 

De oudste afdelingen zullen zoals gewoonlijk met de fiets rijden. Enkel zij kunnen 
wel vooraf bagage binnen komen brengen. De precieze data en uren voor het 
binnenbrengen en terug ophalen van die bagage volgt later via de afdelingsleiding. 

Opmerkingen

• Om verloren zakken snel bij de juiste persoon terug te brengen en omdat veel leden 
dezelfde of gelijkaardige zakken meenemen, vragen we ook een naamkaartje aan je valies 
te hangen. Dit zal veel problemen voorkomen. 

• Wij vragen ook uitdrukkelijk geen zakken aan elkaar te binden. Dit maakt voor ons het inladen en 
stapelen van de bagage een stuk gemakkelijker!
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verdere details

Vertrek & ophalen
Jongenskamp: 

Vertrek 19 juli:
o Sloebers & speelclub: 14u00 - 14u45
o Rakkers & toppers: 15u00 - 15u45
o Kerels & aspiranten: vertrekken met fiets vanuit Duffel. Een vertrekuur voor deze afdelingen   
 volgt later via de afdelingsleiding. 

Ophalen 25 juli:
o Sloebers & speelclub: 9u30 - 10u15
o Rakkers & toppers: 10u30 - 11u15
o Kerels & aspiranten: 11u30 - 12u15

MEISJESKAMP:

Vertrek 25 juli:
o Kiekeboes & speelclub: 14u00 - 14u45
o Kwiks & tippers: 15u00 - 15u45
o Tiptiens & aspiranten: vertrekken met de fiets vanuit Duffel. Een vertrekuur voor deze afdelingen 
volgt later via afdelingsleiding.

Ophalen 31 juli:
o Kiekeboes & speelclub: 9u30 - 10u15
o Kwiks & tippers: 10u30 - 11u15
o Tiptiens: 11u30 - 12u15
o Aspiranten: het juiste uur voor deze afdeling volgt later via afdelinsgleiding
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Kledij 

• ondergoed
• kousen
• lange broeken en dikke truien
• stevige schoenen en laarzen
• regenjas
• petje/hoedje
• T-shirts en shorts
• zwemgerief

Verkleedkledij 

• volledige outfit in eigen afdelingskleur
• rode (chiro) t-shirt (voor de groepsfoto)
• Cowboys of indianen

Toiletgerief 

• zeep en shampoo 100% afbreekbaar (de 
leiding neemt ook zeep mee voor jullie)

• washandjes en handdoeken
• tandenborstel en tandpasta
• maandverband (voor de meisjes)
• kam of borstel
• zonnecrème en aftersun
• wasspelden
• tekenzalf of melk (zonder heb je 

gegarandeerd tekenbeten)
• linnen zak
Slaapgerief 

Ik ga op kamp en ik neem mee...
• veldbed (geen luchtmatras!)
• kussen en knuffel
• slaapzak
• pyjama
• zaklamp
• deken of matje voor onder je slaapzak (+ 

eventueel extra een deken)

Allerlei 

• briefpapier en schrijfgerief
• leesboek of strips
• enveloppen (voor de kleinsten eventueel 

met adressen op) 
• beetje zakgeld voor kaartjes en/of 

postzegels (kaartje + postzegel = 1 euro) 
• drinkbus
• 2 keukenhanddoeken
• patattenmesje of dunschiller
• kid-ID of identiteitskaart

Extra

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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Wat neem ik niet mee...
Wat nemen we niet mee 

•    Snoep, koeken, kauwgom en dergelijke meer
•    Alcoholische dranken en drugs (Betrapt = naar huis!) 
•    IPod, laptop, tablet, Playstation, Xbox of DJI Drone
•    GSM, smartphone of andere communicatiemiddelen
•    Hoofdtelefoon, oortjes, muziekinstallaties
•    Medicijnen (zoals pijnstillers)
•    Een vies, vettig, smerig virus dat begint met een 'C'

Geef uw kind zeker geen ‘onschuldige’ pilletjes mee voor het geval 
dat… 

(zeker niet voor de kleinste afdelingen)! Medicatie dat uw kind nodig heeft wordt afgeven aan de 
leiding, zij zorgen er dan zeker voor dat uw kind ten gepaste tijde de juiste medicatie krijgt.

Opmerkingen bij het maken van de bagage

• Zorg ervoor dat alles goed getekend is, ook voor de oudsten (een uniform is bij iedereen hetzelfde). 
Zet je volledige naam in je kleding.

• Het is heel handig als de kleding voor de kleinsten in zakjes per dag zijn ingepakt.
• Nog één keertje: Gelieve geen zakken aan elkaar te binden!
• Verloren voorwerpen worden op dag van terugkomst tentoongesteld. Vergeet niet om dan een 

kijkje te nemen.
• ID-kaarten en Kids-ID's worden bij vertrek afgegeven aan de leiding.
• Let er ook op dat je na het kamp je kinderen nakijkt op tekenbeten. Deze beestjes kunnen zeer 

venijnig zijn. Je kan ook best tekenmelk of -zalf meegeven, verkrijgbaar bij de apotheker.

Stel u wilt de Chiro een handje helpen en kan gratis aan praktische dingen zoals balpennen, lakens en 
misschien wel ballonnen geraken, aarzel dan niet om dit te doen. De Chiro zal u eeuwig dankbaar zijn!
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Kampadres

Naam
Afdeling (bv. Sloebers(

Zomerstraat-West 4, 
8340, Damme

Liefste kind

We sturen jou dit kaartje om je te 
vertellen dat het zonder jou bijzonder 
stil is in huis. Wat een geweldig geluid, 
die zachte stilte. Wil jij aan je leiding 
navragen of het niet mogelijk is nog eens 
10 dagen langer op kamp te blijven(

Veel liefs,
Het thuisfront

ook verboden zijn in postpakketten.

Dit adres is niet bedoeld om eventjes langs 
te komen als je (toevallig) in de buurt bent! In 
uiterste nood kan je de VB's steeds bereiken op 
de volgende nummers: Katelijne - 0485/93.75.88 
en Jochem Aerts - 0498/84.57.66

De ligging van deze locatie werd gedurende 
een lange tijd als top-secret beschouwd, maar 
nu kunnen jullie het volledige kampterrein 
inspecteren via de gloednieuwe spitstechnologie 
van het computerbedrijf Google. Zet jullie Google 
streetview op en ga op ontdekking!
Veder kan je dit adres doorgeven aan je vrienden, 
je familie, de buren, de verre kennisen, de dichte 
kennissen, de net-iets-dichter-dan-de-verre-
kennisen-maar-niet-zo-dicht-als-de-dichte-
kennisen. Zeg hen er ook wel bij dat de spullen die 
op de zwarte lijst staan van de bagagechecklist 



37

de kookploeg aan het woord

Een Chirokamp om van te 
smullen! 

 

Voor de Kampernolleke uitgave van 2020 
bouwen we verder op het vertrouwde recept van 

vorige jaren! 
 

Ingrediënten:   
 

• 2 al dente gekookte VB’s              (Jochem, Katelijne)  
• 6 frisse zomergroentjes        (Ellen, Kristine, Anneliese, Lies, Liesbeth, Stéphanie)  
• 4 gebakken vleesjes                    (Staf, Koen, Miel, Yves)  
• 10 jonge boontjes                      (Rik, Nelle, Laure, Kasper, Janne, Tuur, Lola, Billie, Nore, Bente)  

 

Bereiding:  
 

• Meng alle ingrediënten in een gigantisch grote chirokookpot.  
• Rustig laten doorkoken met mondmasker op de snuit. 
• Stevig roeren met getrainde spieren. 
• 2 keer 7 dagen laten genieten. 

 

Het resultaat is een heerlijk, fris, gezond en gevarieerd kampmenu! SMAKELIJK! 
* Dit recept kan worden aangepast aan verschillende diëten. 
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Een zomerkamp moet betaalbaar zijn voor 
iedereen!

De zomer komt er weer aan, tijd om met onze 
vereniging op kamp te gaan!  We proberen 
de kostprijs zo laag mogelijk te houden 
maar helemaal gratis kunnen we dit niet 
aanbieden.  Wanneer dit een te grote hap uit 
het gezinsbudget zou zijn, zijn er twee tips. De 
kans is groot dat je onder ons kortingssysteem 
kan vallen (vraag ernaar bij de leiding) of je 
betaalt niet alles in één keer. Verder werken 
we ook samen met OCMW Duffel. Zij komen 
ook tussen in de kostprijs van allerhande 
activiteiten, zoals een zomerkamp van een 
jeugdbeweging (of sportclub, of een andere 
organisatie).
Elke vraag wordt discreet en individueel 
bekeken op de sociale dienst.

boodschap van algemeen nut
OCMW Duffel
Sociale dienst
Gemeentestraat 21
015/31.12.02

Sociale dienstverlening: je kan elke werkdag 
binnenspringen van 9 tot 12u. Woensdag en 
donderdag is de sociale dienst ook open in 
de namiddag.
Uitgebreide openingsuren vind je op www.
duffel.be/financielehulp
Handig om weten is dat ook diverse 
mutualiteiten een tussenkomst verlenen en 
allerlei voordelen toekennen voor deelname 
aan kampen. Het is onmogelijk al deze 
voordelen op te sommen omdat het aanbod 
van elke mutualiteit zodanig verschilt. Best 
neem je contact op met de mutualiteit waarbij 
je lid bent.
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