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Voorwoord 

 

Jongens en meisjes!  

De tijd vliegt voorbij en dat betekent dat 

we stilaan kunnen aftellen naar ons super-

coole, mega-fantastische en giga-

geweldig kamp! Ook dit jaar gaat het 

weer door van 11 juli tot 21 juli. Neem je 

agenda er als de bliksem bij en noteer 

deze datum er in OLIFANTENLETTERS in! 

 

Dit jaar zal ons kampthema AFRIKA zijn! Meneer de olifant, 

mevrouw de giraf en nog vele andere dieren zullen ervoor zorgen 

dat wij een bangelijk kamp gaan beleven. 

 

Plaats 

 

Deze zomer trekken we naar Haasrode. Dit is een dorpje in de 

provincie Vlaams-Brabant, nabij Leuven. Natuurlijk is het fijn om 

eens een brief, een kaartje, of misschien wel een heel groot 

postpakket te krijgen! Laat je ouders, broers, zussen, oma en opa, 

vriendjes en vriendinnetjes of je lief dan jouw post sturen naar:  

 

                    Chiro Happy-dorp 

      t.a.v. Naam lid + afdeling 

Scouts Meerdal 

             De Betstraat 21 

             3053 Haasrode 

 

 

In geval van nood kan je steeds iemand bereiken op volgend 

nummer: Evy: 0472/65.02.97 (kookploeg) 

Of de hoofdleiding:  

Natasha Gotink: 0494/17.69.34 

Mirte Van Thillo: 0494/08.27.75 

Robin Van Gils: 0472/06.26.72 

http://www.google.be/imgres?q=post+kleurplaat&um=1&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4SKPT_nlBE400BE400&biw=1311&bih=588&tbm=isch&tbnid=AjVORNMhtKkq-M:&imgrefurl=http://plattelandslevenenpolderpret.blogspot.com/2011_08_01_archive.html&docid=BDGLmsc-z6iGPM&imgurl=http://opzaterdagen.files.wordpress.com/2011/03/kp-postbode.jpg&w=501&h=564&ei=mfxmUbDbA4Ws0QXC-4HoDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:79,s:0,i:352&iact=rc&dur=1624&page=4&tbnh=190&tbnw=169&start=63&ndsp=24&tx=96&ty=108


 

Wanneer 

De meeste groepen vertrekken op zaterdag 

11 juli richting de kampplaats en op dinsdag 

21 juli mogen jullie ouders jullie komen halen 

om 12 uur aan de kampplaats zelf.  

 

Het vertrek is niet voor iedereen hetzelfde: 

 

 Speelclub Jongens en Speelclub Meisjes 

Omdat een tiendaags kamp voor de jongsten nog wat lang 

is, worden zij op de kampplaats verwacht op woensdag 15 

juli, om 15u30. Na deze lange rit bieden we jullie allen een 

hapje en een drankje aan. Ook moedigen we zeker 

carpoolen aan, aangezien het toch wel even rijden is! Er is 

zeker ook nog de mogelijkheid om de kampplaats, waar jullie 

kleine spruit 7 dagen zal vertoeven, te verkennen vooraleer 

jullie terug huiswaarts zullen keren! 

 

 De Rakkers en de Kwikken 

Ook jullie worden door de ouders gebracht en worden op de 

kampplaats verwacht op zaterdag 11 juli, om 15u30. Na 

deze autorit bieden we ook jullie een hapje en een drankje 

aan. 

 

 De Tippers 

Jullie vertrekken ook op zaterdag 11 juli, maar gaan met de 

fiets/trein. Het juiste uur wordt meegedeeld door jullie leiding. 

 

 Koppers, Tiptiens en Aspiranten 

Jullie vertrekken al op vrijdag 10 juli met de fiets. Het uur van 

vertrek wordt nog meegedeeld door jullie leiding.   

 

Voor de jongste afdelingen raden we sterk aan om af te spreken 

om samen te rijden! 

 

Ook verwachten we dat alle leden in perfect uniform vertrekken!  

 



Camion 

 

Je kan je bagage altijd meegeven met onze camion. 

Op donderdag 9 juli tussen 18u00 en 19u00 wordt de 

camion ingeladen en kunnen jullie je bagage dus 

komen afgeven op de Chiro. Voor de jongste 

groepen is dit niet perse nodig. 

Op het einde van het kamp kan je je bagage en/of 

fiets terug meegeven met de camion. Het uitladen 

van de camion gebeurt op dinsdag 21 juli om 19.00u. 

Na ons vermoeiend kamp is een helpende hand 

echter altijd welkom om deze uit te laden.  

 

Prijs 

 

Voor dit bangelijk kamp van 10 dagen vragen we € 130 per kind. 

Hiervoor krijgen jullie: 10 dagen animatie van megatoffe leiding, 

lekker eten en drinken, een leuke kampsfeer en nog zoveel meer!  

Voor de Speelclub Meisjes en de Speelclub Jongens, die slechts 7 

dagen meegaan, vragen we € 95. Voor ouders met meerdere 

kinderen hebben wij een speciale regeling: 5 euro korting voor het 

2e kind, 10 euro korting voor het 3e kind, 15 euro korting voor het 

4e kind, enz. 

 

Gelieve dit bedrag voor 01/07 over te schrijven op het volgende 

rekeningnummer: BE70-7330-1049-4925. Alvast bedankt! 

 

 De Ziekenkas geeft een tegemoetkoming in de kampprijs. Wij 

vullen graag uw formulier in vanaf dat de kampprijs gestort is.  

 

Zakgeld 

 

Speelclub:  5€  

Rakwi’s: 5€  

Tippers: 10€ 

Koppers, Tiptiens en aspi’s: 15€  



kookploeg 

Dit jaar staat er weer een fantastische kookploeg 

voor jullie klaar, waaronder enkele nieuwe 

gezichtjes. Onze kokkies van dienst zijn:  

Cerys en Evy: twee fantastische oud-leiding  

Kathleen: mama van leden Linn en Nore 

Paul: papa van Merel 

Jolien en Dorien: twee enthousiaste oud-leidsters 

Carine en Dirk: ouders van leider Dries 

 

Oproep!! We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die de fakkel van 

onze kookploeg de volgende jaren zouden willen overnemen. Na vele 

jaren trouwe dienst (waarvoor dank!) hebben ze besloten het 

kampfornuis af te staan aan een nieuwe frisse kookploeg. Voel jij je 

geroepen? Neem dan gerust contact op met onze groepsleiding of Evy 

voor meer informatie. 

 

Wat nemen jullie mee? 

 

 Sportieve kledij voor goed en minder goed weer 

 Kleding die heel vuil mag worden  

 Stevige schoenen en eventueel regenbotten 

 Wasgerief (handdoek, washandje, zeep, shampoo, 

tandenborstel, tandpasta, kam,…) 

 Linnenzak voor je vuile was 

 Pyjama 

 Slaapzak 

 Luchtmatras of matje (vanaf tito’s: zorg dat je dat ook mee 

kan nemen op de fiets op tweedaagse) of voor de kleinsten 

een veldbed 

 Knuffel  

 Badpak/bikini/zwembroek  

 Zonnecrème, muggenmelk en een petje  

 Regenjas 

 zaklamp 

 2 keukenhanddoeken 

 Eetgerei (plat en diep bord, bestek, beker) 

 Aardappelmesje (enkel voor tippers, koppers, tiptiens en 

aspiranten) 



 Zakgeld 

 Postzegels en enveloppen (deze zijn niet te koop!!), pen en 

papier.  

 Geld voor kaartjes (liefst apart van het zakgeld) 

 Voor de kleintjes zijn voorgeschreven adressen ook handig 

 Identiteitskaart of Kids-ID en Europese ziekteverzekeringskaart 

 Medicijnen, indien nodig (voorzien van een briefje) 

 Een grote rugzak voor op de fiets en voor op tweedaagse 

(vanaf tito’s) 

 T-shirt voor T-shirtrugby (vanaf tito’s) 

 Een kleine rugzak voor op de dagtocht 

 Goed humeur, goed weer,…. 

 

Thuis te laten 

 Snoep 

 Waardevolle spullen ( Gsm, ipod,.. ook geen goede kleding!) 

 Mama, papa, liefjes,... 

 

Gelieve alles van een NAAM te voorzien. Dit om een grote berg 

verloren voorwerpen te voorkomen. Voor de Speelclub en hun leiding is 

het ook heel gemakkelijk als er voordien zakjes worden gemaakt. Een 

zakje met T-shirts, een zakje met truien, een zakje met handdoeken,…  

 

Ook dit jaar slapen alle groepen vanaf de rakwi’s in tenten. Voor hen 

raden wij aan om een luchtmatras, of nog beter, een matje mee te 

nemen. Dit neemt veel minder plaats in in de tent, dan een veldbed, 

wat dus aangenamer is voor iedereen. 

 

Medische fiche 

Vergeet ook zeker niet de medische 

fiches op tijd binnen te brengen bij de 

leiding, ten laatste bij aankomst op het 

kamp. 

De medische fiches kan je downloaden 

op onze chirosite, bij “Formulieren”. Als je 

vegetarisch bent, moet je dit zeker op je 

medische fiche vermelden!!! 

 

 



JIJ GAAT TOCH 

OOK MEE? 

Kaartjes 

 

De Chiro leiding zal kaartjes verkopen aan € 0,50 per stuk. Gelieve 

het geld hiervoor in een aparte enveloppe mee te geven. Ook 

verwachten we dat postzegels en eventueel enveloppes zelf 

worden meegenomen. Deze worden dus NIET verkocht. 

Themadag 

Voor iedere afdeling heeft de leiding ook een fantastische 

themadag opgesteld. Heel die dag staat dan in dat thema! 

Hiervoor mogen jullie volledig uitleven en alles uit de kast halen om 

je bangelijk goed te verkleden, want wat is leuker dan jezelf eens 

gek te verkleden?! Blader snel door naar de pagina van je groep 

om te kijken welk thema jouw leiding verzonnen heeft, en welke 

extra dingen je eventueel nog moet meenemen op kamp. 

 

  



Een dag op ons kamp 

 

7u30    Dienstleiding en kookploeg staan op 

  

7u45    Leiding en leden staan op 

 

8u15    Opening 

 

8u30    Eten en afwas 

 

9u30    Diensten 

 

10u00   Spel 

 

12u30   Eten en afwas 

 

13u45   Platte en vrije rust 

 

14u30   Spel 

 

17u30   Eten en afwas 

  

18u30   Spel 

 

19u30   Speelclub wassen en omkleden 

 

20u00   Sluiting en pap 

 

20u30   speelclub oogjes dicht 

 

21u00   Kwikken en rakkers snaveltjes toe 

  

21u30   Tippers en koppers doen de oogjes toe 

 

22u00   Tiptiens gaan slapen 

 

22u30   Aspiranten slaapzacht 

 

 

 



De leidingsploeg 

Speelclub Jongens 

 

Jur Van Meel 

Albert Yssackersstraat 8 

2910 Essen 

0472016790 

 

Stef Hertogs 

Kalmthoutsesteenweg 

145, 2910 Essen 

0497990515 

 

Vic Jaspers 

Rouwmoer4 

2910 Essen 

0497332567 

Speelclub Meisjes 

 

Toon Jaspers 

Rouwmoer 4 

2910 Essen 

0493041783 

 

Milenka Gotink 

Steenovenstraat 

119, 2910 Essen 

0476029646 

 

Hanne Jacobs 

Mertensdreef 3 

2910 Essen 

0474106656 

Rakkers 

 

Dries Scheldeman 

Steenovenstraat 132 

2910 Essen 

0474136147 

 

Jorien Cools 

Elf-Novemberstraat 40 

2910 Essen 

0492635033 

 

Inge Michielsen 

Elf-Novemberstraat 30 

2910 Essen 

0479847380 

Kwikken 

 

Natasha Gotink 

Steenovenstraat 

119, 2910 Essen 

0494176934 

 

Eva Maeyaert 

Baertshoek 12 

2910 Essen 

0470997820 

 

Gitte Loos 

Moerkanstebaan 

223, 2910 Essen 

0493682225

 

 

 

 



Tippers 

 

Enzo Goormachtig 

Guidogezellelaan 38 

2910 Essen 

0495826556 

 

Stéphanie Van Ginderen 

Boomgaardstraat 21 

2910 Kalmthout 

0474305473 

koppers 

 

Robin Van Gils 

Albert Yssackersstraat 11 

2910 Essen 

0472062672 

 

Steven Maeyaert 

Baertshoek 12 

2910 Essen 

0472437765 

 

Tiptiens 

 

Jente Loos 

Moerkanstebaan 223 

2910 Essen 

0494796691 

 

Mirte Van Thillo 

Bergenvenstraat 31 

2910 Essen 

0494082775 

Aspi’s 

Karen Nelen 

Kerkstraat 82 

2910 Essen 

0477783653 

 

Heleen Nelen 

Stationsstraat 174 

2910 Essen 

0472964785 

 

 

U kan steeds bij ons terecht voor verdere informatie.  

  



 

Hey beste speelclub meisjes!!!!! 

Het kamp komt er aan . Wij hopen dat jullie er even veel zin in hebben als wij. 

Wat mogen we niet vergeten ? 

- Verkleedkleding , attributen  voor onze themadag circus! 

- Slechte kleren die je niet meer nodig hebt . 

- Witte T-shirt 

- Waterpistool   

- Voor wie graag een kaartje stuurt, zijn voorgeschreven adressen 

gemakkelijk!  

- Goed weer  

- En niet te vergeten een goed humeur! 

- ….. 
 

 

 

 

 

 



Dag Speelclub Jongens! 

Dit jaar is ons kampthema Boerderij! 

Wat houdt dit in? Een dag van ons kamp staat volledig in het 

teken van de boerderij! 

 

 

 

 

 

Wat moeten jullie zeker meenemen op kamp? 

 Alles wat hiervoor al vermeld is.  

 Verkleedkleren voor onze themadag 

 Klein rugzakje voor dagtocht  

 Een boekje, strips of iets anders om je in stilte mee bezig 
te houden als je al vroeg wakker bent  

Wat laten wij thuis? 

 Snoep 

 Mama & Papa  

 Gsm en dergelijke  

Nu weten jullie wat ons kampthema is, en hopelijk gaan jullie 

mee van 15 tot 21 juli. Groetjes van jullie liefste leiding Stef, Jur 

en Vic! 

  



Uitnodiging: KWIKKEN 
 

Ladies 
 

Met vreugde mogen wij jullie meedelen dat we dit jaar de grote stap zetten. Om onze 

kwikkenband nòg te versterken, willen wij TROUWEN! We maken er dus een onvergetelijk 

feest én kamp van! 
 

Wat hoort er allemaal in jullie huwelijkskoffer te zitten: 
 

- Een trouwjurk/smoking (of iets dat hiervoor kan dienen) 

- Kledij die vuil mag worden. (kan weggegooid worden op kamp) 

- Een zakcentje (wij houden dit bij) 

- Eventuele versiering voor onze bangelijke tent! 

- Goed humeur 
 

Natuurlijk hopen wij op jullie massale aanwezigheid op ons feest! 
 

Deze 3 bruiden hebben er alvast zin in!  

Dikke zoenen, 

je kapoenen 

Eva, Gitte en Natasha 
 
 
 
 
 

 

 

 



Pak jullie graafste pet en marginaalste broek al maar 

boven, want het rakkerthema van dit jaar is … 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wat niet vergeten getunede, gepimpte 

valies? 

-Klakkebuis als je er een hebt 

-kleren die zeker vuil mogen worden of                        

eventueel om nadien weg te gooien 

-Zakgeld 

-Kleren voor de themadag 

 

 

 

Dikke bots van jullie (alvast) grave Leiding 

Driesah    Ingster     De Jorre 

    (Holga Beton) 
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Tippers 2015 

 

Ontcijfer onze boodschap aan de hand van deze legende en ontdek het 

supercoole thema van de tippers! 

Wat nemen jullie hiervoor allemaal mee op kamp? 

 Kleren die bij het thema passen  

 Kleren die vuil mogen worden 

 Een wit T-shirt om op te schrijven 

  



 

Koppers…. KLEIR!!!!! 

 

 

Haal je maliënkolder al maar boven, scherp je lans aan, dit 

jaar leven we terug in de 

 

Middeleeuwen! 

 

Zorg dat jullie volgende zaken niet vergeten: 

 Verkleedkleren voor de themadag; 

 Klakkebuis; 

 Zaklamp; 

 Waterpistool; 

 Een outfit die nadien de vuilbak in mag; 

 Een slechte T-shirt voor de legendarische T-shirt 

rugby; 

 Een stevige brok tactiek, een handvol strategie, je dapperste kant en een 

ridders goed humeur!; 

 

Vergezel ons aan de ronde tafel! 

Lord Steven, Brave Sir Robin 

  



Liefste Tiptiens,  

WE WILL ROCK YOU !!!   

Wij gaan dit kamp bewijzen dat we échte groupies zijn. Trek jullie meest zalige 

festivaloutfit aan, zet die zonnebril op en zing luidkeels mee met jullie favoriete 

hits. Want dit jaar is ons kampthema festival !!  

Wat nemen we zeker mee naar Rock Happy-Dorp:                             

* festivaloutfit en benodigdheden 

* T-shirt voor t-shirtrugby 

* wit topje 

* kledij voor vettige dag 

* Veel goesting, een goed humeur en een lach ;) 

Tot op de festivalweide !!!! 

DJ Team Loos en Van Thillo loves you  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat jullie zeker nog moeten meenemen: 

 Verkleedkleren voor ons thema, laat je 

inspiratie maar gaaaaaan! 

 T-shirt voor T-shirtrugby 

 Spel voor aspi-in-leiding, misschien is het 

wel handig als jullie dat al op voorhand 

maken 

 Zeker niet meenemen: GSM, Liefkes, slecht 

humeur, waardevolle spullen,.. 

 

Blubjes van jullie super toffe leiding 

Heleen en Karen  

Diep in de zee 

 

Ahoi Ahoi Aspiranten! 

Pak jullie zwemvliezen, 

duikbrillen, badpak en 

badmuts alvast maar in 

want ons kampthema dit 

jaar is..…  

Diep in de zee 

 


