


Vöörwöörd:  

 
Proficiat met het nemen van de beste beslissing die je in 2018 kan 
maken, want dit is het enige echte deelnemersboekje van Klimop.  

Na een heel jaar eindeloze inzet en niet-aflatend enthousiasme  
geven wij je de kans om een kers op de taart te zetten van jouw 
zomer.  

Samen met 59 andere zielsverwanten en een paar oude rotten om 
alles in goede banen te leiden, trekken we 10 dagen naar Zweden 
om je Chiro-bloed nog eens goed te laten rondpompen tijdens    
ongeziene spelen, verbluffende tochten en hilarische avonden.  

Je krijgt de kans om nieuwe mensen te leren kennen en om kantjes 
te ontdekken van je beste vriend die je nog nooit gezien had. Je zal 
jezelf tegenkomen tijdens de tochten en wie weet is zelfs dat een 
goeie babbel.  

Kampvuurtjes tot in de vroege …, 

Tenten opzetten met scheefgeslagen …, 

3-daagse zak inpakken en dan nog ‘s op de HUDO gaan …,  

 

Het enige dat jij moet doen is de kans grijpen en er met ons een 
fantastisch leuk kamp van maken.  

Veel leesplezier alvast,  

 

Kevin & Ilke  

 



Ömgeving:  

 

Wandelen op de grens van 2 tektonische platen,  over meer dan 

1100km wandelpaden, tussen oeroude bossen en langs goudgele 

koolzaadvelden. De Ska neleden is verzameling van tochten die je 

door de meest zuidelijke provincie van Zweden leiden.  

Een visitekaartje om trots op te zijn als je het land binnenrijdt over 

de Oresundbrug, een 16km lange overgang die je van Denemarken 

naar Zweden brengt. Eerst door een tunnel, dan een kunstmatig 

aangelegd eiland en vervolgens een hangbrug van ongeveer  

82.000.000kg zwaar en 9km lang. Dan nog even voorbij de ver-

plichte IKEA, we zijn tenslotte in Zweden, het zacht glooiende land-

schap van Ska ne in.  

Ongeveer 60km later komen we dan op onze eerste kampplaats, 

idyllisch gelegen aan een van de grootste meren van de streek.     

De uitvalsbasis voor de eerste paar dagen alvorens jullie op een     

3-daagse zelf de natuur intrekken. Ben je een kilometervreter?         

Of liever op je gemak wat rondkuieren? Of liever iets tussenin? 

De opties zijn ontelbaar, de dagen te kort om ze allemaal te ontdek-

ken, maar laat je overweldigen door de schone bossen op weg naar 

de 2e kampplaats die midden in een natuurpark ligt.   

Hier zullen we de laatste dagen nog vertoeven tussen de prachtige 

fauna en flora die deze streek kenmerkt voordat we jullie compleet 

verliefd terug thuis af zetten. Moe, proper gewassen en voldaan 

kunnen jullie dan voortdromen van het prachtige Zweden, of al uit-

kijken naar de reu nie.  

 

 



Köfferhandleiding 
 

Om goed voorbereid te zijn op zo’n 10-daags buitenlands kamp, 
moet je goed voorzien zijn. Wij vragen echter wel goed na te den-
ken over je bagage. Aangezien we rondtrekken en niet veel bagage-
ruimte hebben, kan je enkel de hoogstnoodzakelijke spullen mee-
nemen. Tijdens de 3-daagse is er wel de mogelijkheid om gerief op 
de kampplaats te laten, maar dit is beperkt tot 1 kleine zak per per-
soon. Je kan best zien dat je op Klimop vertrekt met al je materiaal 
in 1 trekrugzak, met uitzondering van je tent.  

 

Wat moet je zeker meenemen:  

Kledij:  

- Uniform en fluitkoord 

- Voldoende T-shirts en topjes  

- Lange broek en truien (‘s avonds durft het af te koelen)  

- Regenjas  

- Voldoende ondergoed (hier moet je niet op besparen) 

- Sokken (goede wandelsokken niet vergeten!) 

 

Hygie ne:  

- 1 grote en 1 kleine handdoek 

- 1 washandje 

- Zeep en shampoo (biologisch afbreekbaar) 

- Kam of borstel 

- Tandenborstel, tandpasta en een bekertje (biologisch afbreek-
baar) 

- Deodorant  

- Eventueel conditioner (biologisch afbreekbaar) 

 



Slapen:  

- Matje + kussen 

- Warme slaapzak  (comforttemperatuur 5°C) 

 

Tochten:  

- Stevige wandelschoenen (bottinnen) die je al hebt ingewandeld  

- Wandelkousen  

- Camelbag/hersluitbare drinkbus  

- Tentje per 2/3 personen  

- Campingaz/vuurtjes 

- Zwemgerief (+ waterschoenen/oude sportschoenen) 

- Sporttape/pleisters voor blaren 

 

Allerlei: 

- Zaklamp 

- Zakmes(je) 

- Muggenmelk (liefst met Deet) 

- Zonnecre me/Aftersun 

- Zakdoeken 

- Linnenzak 

- Gamel 

- Bestek + Beker 

- Pet + Zonnebril 

- Persoonlijke medicatie (pijnstillers, allergiee n,…) 

- Maandverband/tampons 

- Keukenhanddoek 

 

 



Praktische zaken öp een rijtje 

 

Vertrek: 

Plaats: Parking Aveve, Bredabaan 891, Merksem. 

Datum:  dinsdagavond 14 augustus, 22u, inladen vanaf 21u30 

 

Aankomst:  

Plaats: Parking Aveve, Bredabaan 891, Merksem 

Datum: nacht van 25-26 augustus, 1u—1u30 

 

Bereikbaar met tram 2 en 3, bus 640, 642, 650, 670 

 

 

 

In geval van uiterste nood zijn wij beperkt bereikbaar op onder-
staande nummers.  

 Kevin:  +32(0)472/47.41.02 

 Ilke:     +32(0)495/65.76.58 

 Bram:  +32(0)475/56.97.91 

 

Voor minder dringende gevallen vragen we jullie om te bellen 
naar het Chiro-secretariaat en te vragen naar Jasper op het    
telefoonnummer: 03 231 07 95 

 



En dan nög wat:  

  

Milieu:  

Eens je het met je eigen ogen mag aanschouwen, zal je zien dat 
Zweden een prachtig land is.  Op die manier gaan we het ontdek-
ken, op die manier zouden we het ook graag achterlaten. Om onze 
impact op het milieu zo klein mogelijk te houden, willen we vragen 
om enkel biologisch afbreekbare zeep, tandpasta en shampoo mee 
te nemen.  

Dit is ons ook door de eigenaars van de kampgronden gevraagd en 
we zullen hier dan ook op toezien dat dit zeker gebeurt. Je kan wel 
rondhoren bij andere deelnemers of je bepaalde spullen samen 
kan aankopen en kan delen tijdens Klimop.  

Verder spreekt het voor zich dat we geen afval gaan achterlaten 
tijdens onze tochten en zorg dragen voor de natuur.  

 

Nodige documenten tijdens Klimop:  

Geldige ID-kaart  

Europese ziekteverzekeringskaart  

Medische fiche met contactnummer van iemand thuis 

Ouderlijke toestemming voor verblijf in het buitenland (enkel voor 
–18 jarigen) 

 

Betalingen: 

Je betaalde reeds een voorschot van 75€.  

Vo o r 15 juli dien je de resterende 325€ nog over te schrijven op 
het rekeningnummer BE34 0689 0440 5290 met de vermelding 
“Klimop 2018 + Voornaam + Familienaam”. 

Indien je het moeilijk vindt om dit bedrag in e e n keer te betalen, 
stuur dan een mailtje naar klimop@verbondantwerpen.be en we 
stellen samen met jou een haalbaar afbetalingsplan op.  



Toooooot op Klimop 
De begeleidingsploeg 


