KAMPBOEKJE
2021

Woordje vooraf
Dag ouders, kinders en sympathisanten!
Het is nog niet zover, maar het komt met rasse schreden
dichterbij!!
De Flurki’s, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken op
woensdag 14 juli.
De Speelclubs vertrekken drie dagen later op zaterdag 17 juli.
Om zo’n kamp in goede banen te kunnen leiden is natuurlijk
een degelijke voorbereiding en afspraken nodig.
Daarom dan ook dit boekje met een ton aan informatie.
Lees het goed door en bekijk zeker al de informatie die je van
ons krijgt.

Moesten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om de leiding van je
groep te contacteren!

Woa gon we henne dees joar ??
’t Geenendshof
Lindendreef
2470 Retie

Wa doen we zoal op kamp?
knutselen
verstoppertje
moppen tappen
zingen

eten
zwemmen
voetballen
trektocht
eten
sportdag
afwassen
lachen
eten
verhaaltjes lezen
tussen 2 vuren
dansen
eten
honkbal

Wa krijge we zoal om te ete?
Patatten
Boterhammen
Pudding
Spaghetti
Macaroni
Fruit
Gehaktballen
Spek
Eieren
Soep
Pannenkoeken
Krieken
Choco

Al da ete weunt klejer gemakt deur ‘os Cookies’
Ploeg 1
Sofie Beyens – Tim Catry
Nathalie Wilms - Bruno Mondelaers
Brenda Goossens – Werner Van Braband
Stijn Robert
Ploeg 2
Nancy Van de Velde – Mark Liefhooghe
Ils Verheyen – Kris Van De Weyer
Isis Mertens
Bart Daems
Nei al nen dikke merci !!!!

Wa pakte allemoal mee ?
Slaapgerief:
•
•
•
•

slaapzak
deken + kussen + kussensloop
veldbed (rakwi,tito, keti en aspi)
matras (speelclub en flurki) en overtrek OVERAL NAAM OP OF IN!

Eetgerief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plastic plat bord
of
gammel
plastic diep bord
plastic beker
lepel (groot en klein)
vork
mes
eierdopje
5 keukenhanddoeken (om de 2 dagen een propere gebruiken)
een stevig zakje om dit in te steken

Wasgerief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

washandjes
handdoeken
zeep
shampoo
tandenborstel + tandpasta +bekertje
kam/borstel
wasspelden
linnen zak om vuile was in te doen
haarspeldjes en rekjes
spiegeltje
Scheergerei

Kledij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ondergoed
kousen
korte broeken
lange broeken
t-shirts
dikke trui(en) (voldoende aangezien we veel gaan buiten spelen)
schoenen (verschillende paar)
laarzen
stevige wandelschoenen
regenjas
badpak of zwembroek
pet
pyjama
papieren zakdoeken (liefst geen stoffen zakdoeken, de zakdoeken
moeten namelijk weggegooid worden na het snuiten van de neus)

De leiding houdt jullie persoonlijk op de hoogte wanneer
verkleedkledij voorzien moet worden
Tip: Voor de kleintjes kan je best zakjes maken per dag met
ondergoed, kousen, T-shirt en broek.
Zo weten ze elke dag wat aantrekken

Je naam erop zetten met nagellak, tippex

Vanalles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identiteitskaart: binnenbrengen met de valiezen
2 extra klevertjes van de mutualiteiten
rugzak
zaklamp (reserve batterijen!)
drinkbus
zonnecrème + after-sun
insectenspray
leesboek, strip, teddybeer
materiaal om brieven te schrijven
3 mondmaskers

Tip: Gebruik géén vuilzakken om iets in te vervoeren, dit kan
gevaarlijk zijn om bij de opkuis in de vuilbak te belanden.
MOGEN WIJ JE VRAGEN OM OVERAL JE NAAM OP OF IN TE ZETTEN!!!

Zakgeld :
NIET voor speelclub, flurki, rakwi, tito
WEL voor keti en aspi (de leiding deelt het bedrag voor het kamp met
jullie mee, afhankelijk of we de kampplaats mogen verlaten

Gsm
Die laten we thuis!
We kunnen niet instaan voor ieders GSM, alleen het uitdelen,
ophalen en opladen vraagt teveel inspanning van de leiding.
De leiding heeft steeds een GSM op zak én de Veebee is steeds
bereikbaar moest er écht iets dringend zijn…

Post op kamp:
Ieder lid krijgt 3 kaartjes en 3 postzegels om op te sturen naar
familie, vrienden, … Als er nog andere brieven moeten
geschreven worden zorgt men zelf voor dit materiaal (papier,
omslag, postzegel, pen). Graag adressen van familieleden met
je zoon/dochter meegeven zodat brieven zeker aankomen
.
Er is ook binnenpost. Brieven – liefdesverklaringen –
uitdagingen gaan zo van tent naar tent, dus geef wat extra
papier mee. Een briefje naar broer of zus is ook mogelijk. Wij
zullen dit volgens de correcte maatregelen uitvoeren.
Tip: Voor de kleintjes is het handig om het adres en de
postzegel op voorhand al op de enveloppen te plakken.

Je kan ook vanuit het thuisfront een briefje schrijven naar ons
op het volgende adres:
Naam + voornaam kind
Groep (bv.: Speelclub)
Chiro Berg-Meerhout
Geenend 2
2470 Retie

Medicijnen
Als we de letter van de wet volgen, mogen wij géén medicijnen
toedienen!
Maar we willen graag dat iedereen meekan op kamp dus zullen
we na goed overleg enkel medicijnen verstrekken mits
doktersvoorschrift.
Dit medicatieblad kan je vragen aan de leiding en dient
ondertekend te worden door je huisarts. Op deze manier zijn
we wettelijk in orde omtrent medicatietoediening.
Dit medicatieblad en de medicatie worden aan de leiding
gegeven bij het vertrek.
Je steekt deze in een zakje met de naam van het kind en groep
erop EN de bijsluiter(s).
De medische staf op kamp bestaat uit de leiding van jouw
bubbel. Je leiding gaat de eerste hulp bieden bij een
schaafwondje, zonnebrand, insectbeten,…
Maar bij de minste twijfel trekken zij naar de plaatselijke dokter
om het voorval op te lossen.
Bij ernstige ongevallen worden de ouders meteen verwittigd.
De medicatie fiche moet niet ingevuld worden als uw
zoon/dochter geen medicatie moet innemen.

Wa moete wete veur da ge op kamp vertrekt?
Kampprijs:
Inschrijvingsgeld voor het kamp (10 dagen):
1e en 2de kind: 130 euro
3de kind: 110 euro
4de kind: 65 euro
Inschrijvingsgeld voor Speelclub (7 dagen):
1e en 2de kind: 91 euro
3de kind: 71 euro
4de kind: 45,50 euro

Tegemoetkoming ziekenfonds :
• CM
€5,00 per dag
https://www.cm.be/media/Tegemoetkoming_tcm4724960.pdf
• Voorzorg
€5,00 per dag
https://www.devoorzorgbondmoyson.be/sites/default/files/202101/VOO263%20Jeugdkampen%20%20Aanvraag%20tegemoetkoming.pdf
• OZ
€5,00 per dag
https://www.oz.be//media/oz/docs/tegemoetkomingsdocumenten/oz501_tege
moetkoming_jeugdactiviteiten.ashx?la=nl

Valiezen binnenbrengen
De valiezen, bedden, … worden binnengebracht op zondag 11
juli 2021 aan onze chiro lokalen. Iedere groep krijgt een eigen
uur en zone om zoveel mogelijk contact te vermijden.
Het binnenbrengen van de valiezen zal volgens de standaard
coronamaatregelen verlopen. 1,5 meter afstand bewaren,
mondmasker is aangeraden en max 2 pers. Jullie zetten het
materiaal zelf binnen op de aangewezen plaats. Gelieve de
instructies van de leiding te volgen bij het binnenbrengen van
de valiezen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Groep/afdeling
Speelclub
Flurki
Rakwi
Tito
Keti
Aspi

Uur
17:00u
18:00u
19:00u
19:30u
18:30u
17:30u

Heb je een broer of zus in een andere groep? De valiezen etc
worden dan meegegeven met het jongste kind. Geef wel nog
een seintje aan de leiding van je groep (oudste kind) voor
07/07/2021.
Indien je ze om één of andere reden dan niet kan
binnenbrengen, gelieve dan op voorhand contact op te nemen
met de leiding van jouw groep, zodat er nog andere afspraken
kunnen worden gemaakt!

Start chirokamp
De Speelclubbers vertrekken op 17 juli op kamp. De ouders
brengen de Speelclubbers om 18u naar de kampplaats.
Valiezen en matrassen worden reeds op zondag 11/07
meegegeven!
Flurki’s vertrekken op 14 juli ook op kamp.
De Flurki-leiding zal jullie informeren rond locatie en tijdstip.
De Rakwi’s vertrekken op 14 juli op kamp. Jullie worden
verwacht om 10u00 aan K.F.C. Ezaart sport
(Korenstraat 99, B-2400 Mol)
Van daaruit start onze tocht naar de kampplaats.
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken op 14 juli met de fiets op
kamp. Hun vertrekplaats is aan onze Chiro lokalen om 9:30u. Zij
rijden in groep naar de kampplaats.
Wat je zeker niet mag vergeten is een lunchpakketje
en voldoende drinken!
Mogen wij ook vragen dat iedereen zijn uniform aandoet om te
vertrekken!

Bezuukmoment
Wegens de coronacrisis en maatregelen is het dit jaar niet
mogelijk om onze bezoekdag te laten doorgaan. Externe
contacten moeten beperkt worden. Externe contacten worden
niet toegestaan op de kampplaats. Het is dus in allen tijde
verboden de kampplaats een bezoekje te brengen. Wij hopen
hierbij op jullie begrip en steun.

Einde chirokamp:
Voor iedereen eindigt het kamp op zaterdag 24 juli.
Ouders kunnen hun kinderen ophalen op onderstaande uren.
De valiezen worden op dat moment mee naar huis genomen.
Speelclub: worden opgehaald op de kampplaats om 10 uur
Flurki worden opgehaald op de kampplaats om 10:30 uur
Rakwi worden opgehaald op de kampplaats om 11:00 uur
Heb je een broer of zus in een andere groep? Jouw
zoon/dochter worden dan opgehaald met het jongste kind.
Geef wel nog een seintje aan de leiding van je groep (oudste
kind) voor 07/07/2021.
De 3 oudste groepen rijden op zaterdag 24/7, in de namiddag
met de fiets naar Meerhout. Vertrek gepland rond. 14u. hun
spullen kunnen bij op de camion geplaatst worden.
Tito: Het materiaal van uw zoon/dochter kan afgehaald worden
op 24/7 aan onze chirolokalen om 20 uur
Keti: Het materiaal van uw zoon/dochter kan afgehaald worden
op zaterdag 24/7 aan onze chirolokalen om 20:30 uur
Aspi: Het materiaal van uw zoon/dochter kan afgehaald
worden op zaterdag 24/7 aan onze chirolokalen om 21 uur
Het ophalen van de kinderen moet op 1,5m afstand gebeuren,
met max 2 personen en een mondmasker is aangeraden. Bij het
ophalen van de kinderen is het van belang de instructies van de
leiding te volgen om dit correct en vlot te laten verlopen.

Maatregelen
Dat het nog geen Chirokamp zal zijn zoals vroeger is
ondertussen wel duidelijk, maar dat zal ons niet beletten om er
een geweldig kamp van te maken. Wij zullen ten alle tijden de
maatregelen respecteren zoals die op dat moment gelden!
Tot op kamp!
De leiding

Speelclub
Kiana Geukens
Mirte Van de Ven
Cis peeters
Jasper Van Baekel
Jitse Van Bael

0468 27 59 38
0470 60 46 19
0492 96 85 92
0471 57 42 88
0497 57 75 72

Rakwi
Jinte Van Braband
Sietske Smet
Arne Hus
Bowin Cai
Niels Verheyen

0499 74 45 88
0483 72 37 93
0470 65 74 58
0499 73 78 14
0468 10 95 17

Keti
Sien Hus
Ben Nuyts
Braam Smet
Siegen Mertens

0490 45 88 78
0497 77 23 22
0468 22 87 25
0491 11 13 71

Flurkie
Helena Verheyen
Nina Verheyen
Zoë Mertens
Daan Hus
Robbe Cools

0497 13 96 65
0468 19 14 48
0499 47 79 18
0475 77 90 75
0489 25 56 09

Tito
Kenneth Machiels
Giel Sprengers
Rob Lee
Ward Belien

0471 84 95 64
0494 04 47 87
0470 08 88 60
0498 85 01 44

Aspi
Jorre Van Mechelen
Tom Beckers

0498 54 85 49
0491 11 46 40

