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Beste Leden en ouders   
Binnenkort is het weer zover! We trekken met heel Chiro Crescendo op kamp en dit 
jaar gaat de reis naar ‘De Esberg’ in Merksplas. Momenteel is jullie favoriete leiding 
volop bezig aan de voorbereidingen zodat het ook dit jaar weer een geweldig en 
onvergetelijk kamp wordt. Hier is alvast het adres van de kampplaats. 

 

De Esberg 

Hoekeinde 74 

2330 Merksplas 

België 

 

Wie gaat er naast de leidersploeg nog allemaal mee? 

Ook dit jaar is onze 15 koppige keukenploeg weer van de partij! Deze ervaren groep 
oud-leiders onder leiding van Chefkok Liam heeft hun menu al samengesteld om onze 
buikjes telkens weer rond te krijgen.  

Voor de zieke kindjes en de pijntjes is er onze EHBO-meester: Stijn 

Geen kamp zonder hopen materiaal en daarvoor zorgen onze materiaalmeesters: 
Robbe en Lander. 

De leidersploeg ken je ongetwijfeld wel al, de rest kan je hier alvast eens leren kennen.  
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Keukenploeg 

        
Liam Kjel Lore Arno 

        
Arne Bram Thomas Ben 

        
anais Arend Raf Dries 

        
Jelte Senne Thomas   

EHBO meester 

     
Stijn    

Materiaalmeesters 

      
Robbe Lander   



Kamp Chiro Crescendo: De Esberg 2021-2022 
  

Voor we kunnen vertrekken eerst deze praktische inlichtingen en tips zodat 
niemand voor verrassingen komt te staan:   

  

De valiezen:      

Net zoals elk jaar organiseren we enkele dagen voor “le moment suprême” een 
heuse bagage drop-off! Het is belangrijk dat IEDEREEN zijn/haar bagage komt 
droppen. Op deze olijke avond moet iedereen zijn valiezen, rugzakken, matjes, 
slaapzakken, kussens noem maar op, komen afzetten op de Chiro! De sterke armen 
van leiding en goedwillige aspi’s en kaki’s zorgen er dan voor dat deze netjes in de 
containers belanden en later de kampplaats bereiken!   

De bagage drop-off vindt plaats op vrijdag 8 juli tussen 18:00 en 20:00.  

 

Nog voor jullie op de kampplaats aankomen sorteren wij jullie valiezen al per groep. 
Voorzie dus best elk stuk bagage van een kaartje (of een stukje stof) in de kleur/met 
de naam van je groep. Schrijf hier ook zeker je naam op!   

 

Het is belangrijk dat iedereen zijn bagage hier ook echt komt afgeven, ook al 
vertrekken jullie later met de auto naar de kampplaats. Dit is noodzakelijk voor ons 
om de containers vol te krijgen, dat is nodig omdat we niet willen dat al ons materiaal 
vrolijk kan rondschuiven tijdens de hobbelige weg. Als alles goed vast zit kan alles 
dus ook heelhuids arriveren. 

 

ID-Kaart:   

We verzamelen alle ID-kaarten tijdens de bagage drop-off zodat wij ze veilig kunnen 
bewaren. Van alle kinderen jonger dan 12 jaar vragen we een KidsID-kaart. Wij 
hebben deze kaarten nodig indien er een ongeval gebeurt en we met het arme 
schaap een bezoekje aan de dokter moeten brengen.  
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Aardappelschillers en choco -en confituurpotten:   

Een goede oude traditie, die we best toch maar in leven kunnen houden, maar even 
een woordje uitleg voor de nieuwkomers: op de bagage drop-off verzamelen we 
normaal ook aardappelmesjes/schillers en choco -en confituurpotten! Op kamp 
gaan er dagelijks driemaal zo’n 150 serviessetjes door het afwaswater, maar liefst 
200kg aardappelen en zo’n 30 confituur -en chocopotten, dus deze instrumenten 
zijn héél erg noodzakelijk! In vroegere jaren werden we elk jaar goed voorzien van 
deze zaken, maar de jongste jaren wordt dat makkelijk vergeten!  

aardappelmesjes/schillers en choco -en confituurpotten zijn op 8 juli dus ook altijd 
welkom!   

 

Fiscale attesten:   

De hoofdleiding zal aanwezig zijn op de bagage drop-off met hun bekende stempel 
om alle officiële documenten te vervolledigen. Aarzel dus niet om hen hierop aan te 
spreken. Normaal zal er hiervoor een duidelijk standje zijn.  De Hoofdleiding kunnen 
jullie overigens ook altijd bereiken via hoofdleiding@chirocrescendo.be. 

 

Servies en bestek:   

Zoals vorig jaar moet je geen servies en bestek zelf meenemen, maar voorzien wij 
dit. Geen zoektocht en verloren servies op het einde van het kamp, joepie!   

 

Slapen:   

Er zijn bedden voorzien voor de jongste groepen (Rood, Blauw, Geel en Violet) zodat 
zij lekker knus en droog kunnen uitrusten van een vermoeiende dag. Zij moeten wel 
nog een onderlaken, kussen en een slaapzak/deken meenemen. 

Net als de vorige jaren slapen de leden van Groen en Bruin samen met de oudere 
groepen (Oranje, Bordeaux, Kaki en Aspi) avontuurlijk in tenten. De leden van deze 
groepen dienen dus best een luchtmatras/veldbed/matje, slaapzak/deken en een 
kussen mee te nemen.   

Alle leden behalve Rood en Blauw moeten wel nog een (dun) matje meenemen 
voor op tweedaagse. 
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Vertrek:    

Zoals andere jaren, is het de bedoeling dat jullie de kinderen zelf naar de 
kampplaats brengen op maandag 11 juli. Dit zal, normaal gezien, in de namiddag 
zijn. Bij de aankomst is het belangrijk dat jullie de kampplaats niet oprijden. Enkele 
leiders zullen ter plaatse klaar staan om alles in goede banen te leiden. 

We komen uitgeput maar voldaan terug op Woensdag 20 juli rond 18u30. Hiervoor 
voorzien wij bussen die ons terug op de Chiro afzetten. Indien er hier wat vertraging 
is houden we jullie up-to-date via Facebook. 

 

Voor rood en blauw eindigt het spetterende kamp op Zaterdag 16 juli. De mama’s 
en de papa’s worden om 17u in Merksplas verwacht om hun kapoenen weer op te 
halen!   

  
Voor alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vriendjes en vriendinnetjes die leuke kaarten 
en briefjes willen sturen, is er één adres:   

  
Chiro Crescendo – groep – naam lid   
De Esberg 
Hoekeinde 74 
2330 Merksplas 
België 
   
Wat neem je allemaal mee op kamp?   

• Hemd en sjaaltje (dit is ook heel belangrijk als we op dagtocht of tweedaagse 
gaan) 

• Wasgerief: washandje, zeep, tandenborstel, tandpasta, bekertje, borstel of 
kam, handdoeken, enz.  

• Persoonlijke toiletspullen en geneesmiddelen  
• Een drinkbus! 
• Voldoende kleding (ook om lekker te ravotten): korte en lange broek, training, 

ondergoed, T-shirts,  voldoende sokken (niets leuker dan droge voetjes na het 
spelen), lichte trui,…  

• Regenkledij en genoeg droge sokken ;) 
• Aangepast schoeisel (stapschoenen voor 2-daagse! , slippers/sandalen, 

spelschoenen, Botten, …)  
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• Zwembroek, badmuts en badhanddoek (handig voor waterspelletjes en een 
bezoek aan het zwembad!)  

• Slaapkledij en pantoffels (eventueel je favoriete knuffel)  
• Hoeslaken, kussen en een kussensloop  
• Slaapzak of lakens en deken  
• Voor Rood, Blauw, Geel en Violet is het van uiterst belang om een 

onderlaken mee te nemen! 
• Zak voor vuilgoed  
• Materiaal voor 2-daagse: matje, slaapzak,  trekrugzak (die voldoende groot is 

om al je slaapspullen in te steken!)  
• Briefomslagen, schrijfgerei en zegels (voor wie zelf ook een briefje wil 

schrijven)  
• Iets om te lezen tijdens een rustig moment  
• Een beetje zakgeld (dit is niet verplicht maar voor postkaartjes, postzegels, … 

is een beetje geld wel handig)  
• Kledij voor kampthema (bekijk hiervoor de groepswebsite)  

  

GSM’s, tablets en andere dergelijke technologieën mogen thuisgelaten worden. Op 
een Chirokamp is hier geen plaats voor, genoeg andere recreatie. Gelieve alle 
kleding van naam te voorzien en in iedere valies een lijst te steken met wat daar 
allemaal in zit. Zo kan iedereen controleren of ze wel alles mee terug naar huis 
nemen. Het is ongelooflijk wat een berg ongetekende verloren voorwerpen (van 
jong en oud, lid en leiding!) we elk jaar mee terug brengen.   

   

Bruin, Groen, Bordeaux, Oranje, Kaki en Aspi: jullie slapen in tenten !  

Voor jullie is een matje en een warme slaapzak een absolute noodzaak! Omdat 
er altijd een kans bestaat dat we dit jaar geen elektriciteit aan de tenten kunnen 
voorzien, is een zaklamp (en eventueel extra batterijen) een MUST voor elk van 
jullie!   
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Contact opnemen met de leidersploeg tijdens kamp 

Moest je voor of tijdens kamp toch nog met een vraag zitten kan je de eigen 
groepsleiding altijd contacteren  door ze een sms’je of mail te sturen. De 
contactgegevens per groep staan allemaal op hun groepssite.  

Ook de hoofdleiding is altijd bereikbaar. Midas, Senne en Karel kan je 
gezamenlijk contacteren via de Facebook pagina of 
hoofdleiding@chirocrescendo.be.  

 

Boodschap van algemeen nut      

Vergeet je hemd (en sjaaltje) niet! Dit is heel leuk voor het groepsgevoel, maar ook 
erg belangrijk voor op dagtocht of 2-daagse. Het is immers belangrijk om je 
groepsleden en leiding te kunnen herkennen, en zijn tenslotte deel van onze 
verplichte outfit. Tegenwoordig hebben we een tweedehandssysteem voor 
Chirohemden! Via onze website onder de sectie “Hemden” kan je je chirohemd te 
koop zetten of een chirohemd van anderen aankopen. Des te meer mensen hier 
gebruik van maken des te beter dat het werkt, dus kunnen we niet genoeg 
benadrukken hoe belangrijk is om hier aan mee te doen! Je kan ook altijd een nieuw 
hemd kopen in de Banier te Leuven, Jan-Pieter Minckelersstraat 29 (+/- €30) of via 
de Chiro zelf (zie website). Sjaaltjes zullen wij nog voorzien tijdens de bagage drop-
off (€ 5 waarborg). 

Nieuw dit jaar is ons uitleenmateriaal. Voor gezinnen die het financieel moeilijk 
hebben voorzien wij een beperkt aantal veldbedjes, matjes en slaapzakken.  

   

Wij kunnen al niet wachten jullie allen te verwelkomen op 11 juli! Gestaag gaat de 
tijd voorbij en weldra is het zover! HET kamp waar we allen zo naar uitkijken! Braaf 
zijn in de tussentijd en tot snel! Ps: blader gerust nog wat verder als je eens wilt zien 
wat je onderandere kan verwachten! 

     

Zomerse kampgroeten   

Jullie topleiding!  
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Rood    Blauw 
Tobi Vancauwenbergh    Senne Rombaut 

Norah De Blauwe    Fenne Caluwaerts 
Victor Finn    Sanne Huys 

     
Geel    Violet 

Noélys Spruyt    

Hannah-Mylène Kapeta 
Kapeta 

Lucas De Blauwe    Dina Boghe 
Tess Bevers    Kaat Waeckens 

    
Karel Ulrix 

 
Groen    Bruin 

Daan Hermans    Fleur Nackaerts 
Ilias Germeau    Aurélie Van Haelst 

Edwin Arnalsteen    Flo Torfs 
         

Oranje    Bordeaux 
Eliot Fransen    Ines Germeau 
Mira Dierickx    Charlotte Vydt 

    Sofie Ulrix  
   Kaki    
   Merlijn Bucher    
   Ibbe Jacques    
   Siyun Maes    
   Elise Verheyden    
         
   Aspi    
   Simon Cockx    
   Midas Reygaerts      
       
   De Hoofdleiding    
   Midas, Senne en Karel    
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Dit is een voorbeeld van de kampplanning met de belangrijkste dingen uitgelicht. 
De aparte groepsuitwerking kan natuurlijk variëren.  

 

 

maandag 11/07 dinsdag 12/07 woensdag 13/07 
aankomst kampplaats 

  
eerste kampspelletjes 

  
pleinspelen met heel de chiro 

  

       
donderdag 14/07 vrijdag 15/07 zaterdag 16/07 

vertrek tweedaagse 
  

terugkomst tweedaagse 
  

Themadag 
  

       
zondag 17/07 maandag 18/07 dinsdag 19/07 

Zwemmen 
  

groot aspi spel 
  

Laatste avond 
  

   
 

     
woensdag 20/07   

vertrek kampplaats 
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