
Wat steek je in je valies? 

➢ Slaapgerief

☐ slaapzak

☐ onderlaken (Pinkels, Speelclub, Kwiks)
☐ veldbedje (Tippers, Tiptiens, Aspi's)
☐ kussen + kussensloop

☐ knuffeldier

☐ slaapkledij

➢ Toiletgerief

☐ handdoeken

☐ badhanddoek (om te gaan zwemmen)

☐ washandjes

☐ tandenborstel

☐ tandpasta

☐ beker

☐ zeep

☐ shampoo

☐ kam/borstel

➢ Kledij

☐ T-shirts (voldoende effen witte en/of rode voor het uniform)

☐ ondergoed

☐ kousen

☐ shorts

☐ lange broeken

☐ eventueel een training

☐ truien (enkele warme en een Chirotrui)

☐ regenkledij

☐ zwemgerief

➢ Schoenen

☐ Stapschoenen

☐ lichte schoenen

☐ eventueel slippers

☐ eventueel gummilaarzen

➢ Allerlei

☐ 3 keukenhanddoeken



☐ wasspelden 

☐ linnen zak 

☐ zakdoekjes 

☐ zaklamp 

☐ adressenlijstje 

☐ zonnecrème 

☐ zonnebril 

☐ iets voor op het hoofd 

☐ aardappelmesje 

☐ eventueel medicatie 

☐ brooddoos 

☐ (plastieken) bord 

☐ tas 

☐ bestek 

☐ soepbeker én een drinkbus 

☐ Mondmaskers (+12) 

☐ Kampeerstoeltje voor oudste groepen 

 

 

➢ Niet te vergeten bij vertrek 

☐ kids-ID 

 
 

➢ Enkele opmerkingen 
 

➢ Gelieve alles te merken met de naam van uw kind Op die manier is het voor ons 
makkelijker om de verloren voorwerpen terug te bezorgen. 

 
➢ !! Breng niet te veel snoep mee 

 
➢ Als u zelf ook nog aan iets zou denken, stop het dan gerust in de valies. Wanneer er per 

groep nog iets moet meegenomen worden, zal dit vermeld staan in dit Vitamientje of krijgen 
jullie dit vast tijdig te weten. 
 

➢ Gsm’s zijn VERBODEN op Chirokamp omdat zij de kampsfeer totaal verpesten. De twee 
oudste groepen mogen hun gsm wel meenemen en in het begin van het kamp afgeven. Ze 
krijgen hem op tweedaagse dan even terug. Wanneer wij toch iemand betrappen met een 
gsm tijdens het kamp, wordt hij afgenomen en op het einde van het kamp teruggegeven. 
 

➢ Zakgeld 
 

Er wordt geen geld meegeven aan pinkels en speelclub, alle onkosten, ook het kopen van kaartjes en 
postzegels, zullen genoteerd worden door de leidsters en na het kamp worden afgerekend.  

 
KWIKS: ± 15 EUR  
TIPPERS: zelf te bepalen, dit dient voor een extraatje tijdens een uitstap of op dagtocht.  
TIPTIENS EN ASPI’S: zelf te bepalen, dit dient voor extraatjes tijdens een uitstap. 


