
Chiro Hiperlie presenteert: 

Kamp Bocholt 2021

Welkom bij Frituur Frida!





Kampverhaal

Door de coronacrisis heeft de frituur van Frida en Rudy het 
moeilijk gekregen en zal er één frituursnack moeten verdwijnen. 
Om te bepalen welke snack het wordt, wordt er een heuse battle 
georganiseerd. Twijfel de twijfelaar, Chickie de chicken nugget, 

Kaasje de kaaskroket, Mexi de Mexicano en Bitter de bitterbal nemen 
het tegen elkaar op en gaan de strijd aan!  

Welke snack zal de frituur voorgoed moeten verlaten?



Kamplied
Bij frituur Frida is de Chiro vaste klant
Maar sinds kort is er echt iets aan de hand
Er moet jammer genoeg een vleesje weg
Welke snackie heeft er deze dikke pech 

Welke snackie is je favoriet?
Lucifer, boulet of stoofvlees friet
Met satékruiden of zout of liever niet
Of een bicky, of een bicky cheese

Welke snackie wint er straks de strijd?
Een mexicano wil je liever niet kwijt
Van friet bestellen krijg je echt geen spijt
Of een bitter, of een bitterbal

Welke snackie staat bij jou op één?

De snackies gaan alle opdrachten aan
En moeten hele zware proeven doorstaan 
Welke snackies doen hun uiterste best
En welke worden van de lijst gepest? 

Welke snackie is je favoriet?
Lucifer, boulet of stoofvlees friet
Met satékruiden of zout of liever niet
Of een bicky, of een bicky cheese

Welke snackie wint er straks de strijd?
Een mexicano wil je liever niet kwijt
Van friet bestellen krijg je echt geen spijt
Of een bitter, of een bitterbal

De frietpot die wordt heet, die wordt heet x2
Boulet, bicky en ne stoofvlees friet
De frietpot die wordt heet, die wordt heet



Dagindeling
07u30 Leiding en kookploeg staan op  

08u00 Leden staan op 

08u30 Ontbijt en taken 

09u30 Rode draad doorheen het kamp 

09u45 Activiteiten per groep  

12u30 Middagmaal en taken  

14u00 Platte rust  

14u30 Activiteiten per groep 

16u00 Vieruurtje 

16u15 Activiteiten per groep  

18u00 Avondmaal en taken 

19u30 Activiteiten per groep  

20u30 Sloebers gaan slapen  

21u00 Speelclub gaat slapen  

21u30 Rakwi’s gaan slapen  

22u00 Tito’s gaan slapen  

22u30 Keti’s en Aspi’s gaan slapen 

 23u00 Dagevaluatie door de leiding



Bagagelijst

Zet overal duidelijk de naam van je kind op, hoe oud je kind ook is!  
Zo vermijd je verloren voorwerpen op het einde van het kamp. Dit is extra  belangrijk 
in het kader van de coronamaatregelen. 

Genoeg speelkledij: 
·	 Regenjas  
·	 Lange en korte broeken  
·	 T-shirts en warme truien  
·	 Je Chiro-uniform  
·	 Kleren die heel vuil en weggegooid mogen worden  
·	 Voldoende ondergoed 
·	 Voldoende sokken  (Vergeet geen dikke sokken voor in je stapschoenen!) 

Schoenen:  
·	 Comfortabele schoenen voor in de vrije tijd: slippers, espadrilles, badsloefen,… 
·	 Schoenen die nat/vuil mogen worden  
·	 Comfortabele speelschoenen  
·	 Degelijke stapschoenen  
·	 (Regenlaarzen)  

Toiletzak:  
·	 Voldoende handdoeken en een washandje 
·	 Haarborstel 
·	 Zeep
·	 Shampoo 
·	 Tandpasta en een tandenborstel (eventueel een bekertje) 
·	 Een zak voor vuil linnen 

Zwemgerief:  
·	 Zwembroek of zwempak 
·	 Badhanddoek  



Diversen:  
·	 Vier duidelijk herkenbare mondmaskers (vanaf rakwi)  
·	 Een stoffen zak om de mondmaskers in te bewaren 
·	 Voldoende papieren zakdoeken 
·	 Pyjama 
·	 Luchtmatras (niet voor de Sloebers en Speelclub)
·	 Slaapzak 
·	 Kussen 
·	 Drinkbus 
·	 Identiteitskaart/ Kids-ID 
·	 Medische fiche 
·	 Dit kampboekje  
·	 Je goed humeur!  

Wat ook nog mee mag:  
Strips, boeken, schrijfgerief, papier, postzegels, enveloppen, een  
zaklamp, zakgeld (max. €5)  

Wat zeker NIET mee mag:  
Een GSM, snoep, drank, sigaretten, een IPod, slecht humeur,…

Een GSM heb je NIET nodig, de groepsleiding en volwassen begeleiding zijn  
altijd bereikbaar en klaar om te helpen. Leden laten hun GSM dus best  thuis. 
Op kamp mag je hem toch NIET gebruiken en hij kan alleen maar gestolen of 
verloren geraken. Dit geldt ook voor andere gelijkaardige  elektronica zoals 
een IPod, MP3, Nintendo, of andere gameconsoles. 

Last-minute een luchtmatras bestellen?  
vergeet dat zeker niet langs 

trooper.be/chirohiperlie te  gaan!  
Zo steun je de bouw van onz nieuwe lokalen 

zonder er zelf een cent aan uit te geven.



ExTRA BAGAGE PER GROEP
Sloebers en Speelclub
Op de kampplaats zijn er dit jaar bedden voorzien voor de Sloebers en Speelclub.  
Zij hoeven dus geen luchtmatras mee te nemen. Zorg zeker wel voor een kussen,  
kussensloop, matrasbeschermer en een slaapzak.

ZET ZEKER DE NAAM VAN JE KIND OP ALLES

Een stevige en comfortabele rugzak voor op dagtocht. Het is de bedoeling dat 
je kind hem de hele tocht zelf kan dragen. In de rugzak moet het zwemgerief, 
een lunchpakket en een drinkbus passen. 

Wil je graag dat je Sloeber of Speelclubber je een brief schrijft van op kamp? 
Schrijf thuis de envelop al voor met het juiste adres en een postzegel.

SLOEBERS
Gelieve de kleren van de sloebers per dag in zakjes te steken, dat maakt het een 
stuk makkelijker voor de leiding. Heeft je kind lange haren? Geef dan zeker ook  
voldoende haarelastiekjes mee! 

·	 Alien-outfit  
Safari-outfit 

SPEELCLUB
·	 Witte t-shirt die niet wit terug komt
·	 Popster verkleedkleren
·	 Safari verkleedkleren



Rakwi, Tito, Keti of Aspi
Rakwi, Tito, Keti of Aspi slapen in tenten. We vragen géén veldbedden mee te nemen. 
Ze beschadigen onze grondzeilen en nemen meer plek in. Een degelijke luchtmatras 
overleeft gemakkelijk tien kampen! 

·	 Op tweedaagse overnachten we in tentjes van 2 tot 4 à 5 personen.  Als je een 
tentje hebt, gelieve een mailtje te sturen naar de groepsmail  
(rakwi@chirohiperlie.be, tito@chirohiperlie.be, keti@chirohiperlie.be en  
apsi@chirohiperlie.be) met vermelding van het aantal personen. Zo weten we of 
we iedereen te slapen kunnen leggen! 

·	 We gaan op tweedaagse en nemen dus een stevige comfortabele (trek)rugzak 
mee. Die moet groot genoeg zijn, minstens 40 liter. 

·	 Een matje voor op tweedaagse mag maar moet niet, jij moet weten of je hieraan 
wil sleuren. 

De Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan met de fiets op kamp. De groepen zullen per groep 
afspreken op de Chiro en vertrekken. Neem zeker een stevige fietshelm, een 
fluohesje, een kleine rugzak met een lunchpakket en voldoende water, een reserve 
band en eventueel plakmateriaal mee! 

Als uw kind om medische redenen niet mee mag/kan fietsen, laat dat dan  
zeker weten via info@chirohiperlie.be, dan bespreken we een passend alternatief.



RAKWI’S
·	 Star Wars outfit
·	 Cowboy of indiaan outfit
·	 Zelfverzonnen superheld outfit
·	 Witte t-shirt (die niet wit blijft)
·	 Jongens een prinsessen outfit, meisjes een prins outfit 

TITO’S
·	 Gevogelte outfit
·	 WC rolletjes
·	 Sportoutfit
·	 Waterschoenen
·	 Supporteroutfit voor de rode duivels

KETI’S
·	 Een groene beker
·	 Een gamel, als je die thuis hebt liggen (niet speciaal gaan kopen) 

ASPI’S
·	 Lederhösen/ Oostenrijkse outfit/ Heidi-outfit + een Oostenrijkse specialiteit 

naar keuze 
·	 Een willekeurige verkleedoutfit  

(je mag zelf kiezen wat, maar het moet wel helemaal uitgewerkt zijn)
·	 Een zak Cheetos, heel belangrijk!
·	 Zwemband of iets anders voor in het water



PRAKTISCHE INFORMATIE

Naar Bocholt 
Dinsdag 29 juni  
De bagage van de oudste leden mag op dinsdag 29 juni naar de lokalen gebracht  
worden op volgende uren: 

Tito’s: tussen 18u30 en 19u30 
Keti/Aspi: tussen 20u30 en 21u30

We vragen dit jaar om de Rakwi’s te brengen naar de kampplaats. Hierdoor hoeven ze 
hun bagage niet op voorhand naar de lokalen te brengen. 

Donderdag 1 juli 
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s worden op de lokalen verwacht om met de fiets te vertrekken 
richting de kampplaats. Het vertrek zal dit jaar in shiften gebeuren: 

08u30: Tito’s verzamelen op de lokalen in Korbeek-Lo.  
09u30: Keti’s verzamelen op de lokalen in Korbeek-Lo. 
10u00: Aspi’s verzamelen op de lokalen in Korbeek-Lo. 

De Rakwi’s zijn welkom vanaf 15u op de kampplaats. Om alles vlot te laten verlopen 
zal er een kiss & go zone voorzien zijn. Gelieve deze te respecteren en het afscheid zo 
kort mogelijk te houden. 

Dinsdag 6 juli om 11u 
De Sloebers en Speelclub zijn welkom op de kampplaats! 

Graag krijgen we van iedereen die mee op kamp gaat een medische fiche en (Kids-)ID 
aan het begin van het kamp. 

Terug naar Korbeek-Lo 
Zondag 11 juli 
De terugkeer naar Korbeek-Lo zal dit jaar ook in de bubbels gebeuren. Dit houdt in dat 
elke bubbel apart toekomt op de Chiro en apart opgehaald zal moeten worden. Ook 
voor ouders met kinderen in verschillende bubbels geldt deze regel. 

De exacte uren van aankomst zullen nog via mail meegedeeld worden.



INSCHRIJVEN

Inschrijven doe je via twee eenvoudige stappen: 

1. Je registreert je via de link op de website

2. Je bevestigt je inschrijving door de betaling van het kampgeld. 

Je bent dus pas definitief ingeschreven als je je zowel online geregistreerd hebt en het 
volledige kampgeld hebt betaald. 

Op 18 juni worden de inschrijvingen definitief afgesloten en is inschrijven voor het 
kamp dus niet meer mogelijk! 

Betalen 
Je schrijft het kampgeld over op ons bankrekeningnummer: 

IBAN: BE98 7343 4705 5093

BIC: KREDBEBB

Begunstigde: Chiro Hiperlie 

Referentie: KAMP 2021 – NAAM VAN JE KIND 

De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan 10 dagen op kamp. Vanaf dit jaar werken we met 
een variabel inschrijvingsbedrag. Je bepaalt dus zelf hoeveel je betaalt voor het kamp 
van jouw kind(eren). Het kampgeld bedraagt: 

160 tot 190 EUR voor je eerste kind.

130 EUR voor je tweede en volgende kinderen.

Sloebers en Speelclubbers komen de 5 laatste dagen mee op kamp, ze maken de 
leukste midweek van het jaar mee voor het tarief van 105 tot 135 EUR per kind. 

Als je het moeilijk vindt om de kampprijs te betalen, informeer dan zeker ook eens bij 
de OCMW of mutualiteit of er een financiële tussenkomst mogelijk is. Stuur ons ook 
gerust een mailtje of spreek ons aan. Dan zoeken we samen naar een oplossing.



Iedereen mee op kamp

Iedereen mee?! Ja, dat hoor je goed! Het recept voor het zaligste kamp ooit, dat hebben 
we al: de béste leidingsploeg van het land, leden met veel goesting, een sublieme 
kookploeg en een kampthema om van te smullen! Wij vonden dat het tijd werd om 

deze ervaring eens te delen met kinderen en jongeren die hun weg naar de Chiro (nog) 
niet gevonden hebben. Wij stellen daarom ons kamp dit jaar open voor alle kinderen 

tussen de 6 en 18 jaar. Mail ons via info@chirohiperlie.be voor meer informatie. 



COMMUNICATIE
Leiding
Voorafgaande aan het kamp kun je de leiding steeds bereiken via de groepsmail of 
info@chirohiperlie.be.

Op kamp kun je ons bereiken  via 
De groepsleiding: 

Jente: 0470/638972

Victor: 0468/107738

De volwassen begeleiding: 

Jacob: 0477/856572

Fenna: +31649342422

William: 0485/300304

Communicatie
Op de kampplaats is er uiteraard geen wifi, wel kan je je kroost bereiken per brief: 

Groep + naam + voornaam kind

Chiro Hiperlie

Rietweg 41

3950 Bocholt

TIP: SCHEUR/ KOPIEER DEZE PAGINA UIT HET BOEKJE VOORDAT JE HET MEEGEEFT



Facebook 
Via onze Facebookpagina ‘Chiro Hiperlie Korbeek-lo’ houden we jullie op 
de hoogte van onze  activiteiten op kamp, houd hem dus zeker in de gaten! 

Wil je niets missen? Zorg dan dat onze berichten als eerste worden  
weergegeven en dat de meldingen aanstaan. 



Ja mag meegaan op kamp tenzij:

We gaan op kamp in bubbels!

je ziek bent 
(min 3 dagen terugtellen) 

Ons kamp wordt opgedeeld in bubbels van  
50 of 100 personen excl. begeleiding.  

(afhankelijk van de cijfers)

je tot een risicogroep hoort en je ouders
of dokter geen toestemming geven.

Onze bubbels zijn als volgt ingedeeld: 
Sloebers en speelclub - Rakwi en Tito -  

Keti en Aspi 
 Binnen deze bubbels kunnen jullie samen  

eten, spelen, slapen…

Geen contact tussen bubbels en met externen.
Met alle mensen die geen deel uitmaken van je bubbel,

moet je anderhalve meter afstand houden of een
mondmasker dragen indien dit niet kan (+12).

 50
- 

100

Broers en zussen die in aparte bubbels zitten, 
mogen geen  gezamenlijke spullen meehebben of 

gezamenlijke post krijgen.

Ieder lid vanaf de Rakwi’s moet zelf 
vier mondmaskers en een zak om  

deze in te wassen/bewaren  
voorzien voor op kamp.  

In geval van ziekte, wordt de persoon in 
een aparte ruimte geplaatst  en moet er 
een ouder beschikbaar zijn om deze te 

komen ophalen.  

Mensen die de regels meermaals 
bewust overtreden worden naar 

huis gestuurd.

Coronamaatregelen



De begeleiding zorgt er voor dat alles en iedereen proper blijft.  
Je zal zelf moeten letten op handjes wassen en 

hoesten/niezen in je elleboog.

Samen verluchten en poetsen we de tenten 
en gebouwen extra veel dit jaar.

Is het wel veilig? 



Spelletjes
Vind jij alle woorden? 

 

·	 Frituur
·	 Frida
·	 Rudy 
·	 Chicken Nugget 
·	 Twijfelaar
·	 Bitterbal 
·	 Mexicano 
·	 Kaaskroket 





DIT BOEKJE IS VAN:


