Chirokamp Lokeren
1 – 10 augustus 2018

Het kampthema
Zoals je kan afleiden van de eerste pagina heeft ons kampthema dit jaar met
MUZIEK te maken. Wat dat precies inhoudt, komen jullie op kamp te weten.
Hier zijn alvast enkele aanwijzingen. Zoek in onderstaande woordzoeker alle
woorden die met het kampthema te maken hebben.

Band
Jury
Optreden
Zingen

Dansen
Microfoon
Podium

Feesten
Muziek
Wedstrijd

Wat moeten jullie zeker meenemen?
Slaapgerief:
Ο Slaapzak, kussensloop, kussen en hoeslaken/matrasovertrek
Ο Pyjama
Ο Zeker niet vergeten: je knuffel!
Ο Tiptiens en aspi’s: luchtmatras of veldbed (eventueel een extra deken voor koude
nachten)
Toiletgerief:
Ο Zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, bekertje, kam, borstel, …
Ο Washandjes en handdoeken
Speelkledij:
Ο Stevige schoenen, sportschoenen, slippers, …
Ο Regenjas
Ο Zwemgerief: badpak of bikini, zwembroek en badhanddoek.


Indien je een badmuts hebt, breng je deze best mee voor de zekerheid.



Voor de jongsten indien nodig zwembandjes.

Ο Dikke pullovers, lange broek, shorts, T-shirts, truien, … = Speelkleren die vuil
mogen worden.
Ο Ondergoed en sokken
Themakledij:
Tijdens het kamp zullen er twee themadagen zijn. Als jullie verkleedkleren, extra
kledij, verkleedmateriaal of knutselmateriaal moeten meebrengen, dan zal jullie
leiding dit zeker op tijd laten weten.
Uniform:
Ο Meisjes: beige short of rok + rode Chiro T-shirt + geel Chirosjaaltje.
Ο Jongens: beige short + rode Chiro T-shirt + geel Chirosjaaltje
Chiro uniformen zijn verkrijgbaar in de Banier, de Chirowinkel in Hasselt.
Adres: Vaartstraat 14, 3500 Hasselt
De gele sjaaltjes zijn verkrijgbaar op de Chiro voor € 3.
We hebben ook eigen T-shirts. Deze zijn verkrijgbaar voor € 8.

Eetgerief:
Ο Plastieken bord en beker NAAM!
Ο Een tweetal keukenhanddoeken  NAAM!
Ο We nemen geen voedingswaren aan van ouders om vervolgens mee te nemen
op kamp. Het is moeilijk voor de kookouders om alles te verwerken gedurende
het kamp en er moeten vaak gerechten aangepast worden. Daarom vragen wij u
vriendelijk om geen etenswaren meer mee te geven.
Allerlei:
Ο Identiteitskaart/Kids ID
Ο Klevertjes van het ziekenfonds (Voor ribbels, speelclubs en kwiks: afgeven aan
de leiding bij vertrek/aankomst)
Ο Eventueel medicatie + nodige uitleg (afgeven aan de leidsters bij aankomst)
Ο Buzzy Pass (voor degene die dit hebben)
Ο Zak voor vuil linnen, zaklamp, drinkbus, zonnecrème, muggenmelk, …
Ο Een degelijke rugzak om op dagtocht te gaan: om op de schouders te dragen met
een brede band.
Ο Leesboeken, strips, cd’s, schrijfgerief, e.d. mogen worden meegenomen voor
tijdens de platte rust  NAAM!
Ο Zakgeld: Uitstappen worden door de Chiro betaald en onvoorziene kosten worden
voorgeschoten. Eventueel geld om postkaarten en/of postzegels te kopen mag.
Weinig geld maakt de kans op verlies of diefstal klein.
Ο Tippers, tiptiens en aspi’s hebben de mogelijkheid om ’s avonds chips en/of een
drankje te kopen aan de prijs van €0,50 per stuk. Dit geldt niet voor de ribbels,
speelclubs en kwiks.
GSM:
Ο Ribbels, speelclubs en kwiks mogen geen GSM gebruiken op kamp, dus laat
deze zeker thuis.
Ο Tippers, tiptiens en aspi’s mogen hun gsm wel meenemen, maar deze wordt in
beslag genomen. Zij krijgen ’s avonds de mogelijkheid om hun gsm een uur te
gebruiken.
Kenmerk zoveel mogelijk kleren om zo weinig mogelijk te verliezen. Zeker
de uniformen moeten getekend zijn!
Om het vervoer gemakkelijk te houden, willen we vragen om slechts één
koffer mee te nemen.

Wat moeten jullie zeker weten?
Vertrek:
Ο Ouders die de koffers niet geladen krijgen, kunnen deze meegeven met de
container met het kampmateriaal. Dit kan op maandag 30 juli om 20u. De koffers
van de tippers, tiptiens en de aspi’s worden dan zeker verwacht!
Ο De kwiks, tippers, tiptiens en aspi’s vertrekken woensdag 1 augustus.


De kwiks worden om 16u aan de kampplaats verwacht.



Het exacte uur en wijze van vertrek voor de tippers, tiptiens en aspi’s zal
nog worden doorgegeven.

Ο De ribbels en speelclubs worden op zondag 5 augustus om 16u verwacht op
de kampplaats. Het adres is terug te vinden in dit kampboekje. We vragen jullie
om niet vroeger te komen. De plaatsen waar de leden slapen worden op
voorhand ingedeeld. Er is dus geen haast om als eerste aan de kampplaats te
zijn om een plekje te reserveren.
Ο De ouders van de ribbels, speelclubs en kwiks mogen vervolgens nog even
helpen met het installeren van hun dochter/zoon in de kamer en dan mogen ze
weer naar huis gaan. De leiding kan zo sneller met de activiteiten beginnen.

Alle leden vertrekken in uniform!
Terugkomst:
Ο Op vrijdag 10 augustus komen we met z’n allen rond 13u terug aan in
Kortessem. Voor vervoer moet dus niet gezorgd worden. We komen allemaal
samen met de bus terug. De kinderen kunnen afgehaald worden aan het
chiroheem.
Ons kampadres:
Hoogland - De Beuk
Oude Heerweg 109
9160 Lokeren
Ο Alle post is welkom, maar let wel op dat je zeker de naam van het kind vermeldt
+ T.A.V Meisjeschiro Okapi, op die manier geraakt de post zeker tot bij ons!

Ο Als de leden een kaartje willen sturen vanop de kampplaats is dit mogelijk. Wij
stellen Chiropostkaarten, enveloppes en postzegels ter beschikking. De leden
mogen dit natuurlijk ook altijd zelf meebrengen.


Postkaarten = €0,50 per stuk



Enveloppes = €0,20 per stuk



Postzegels = €1 per stuk

Ο Voor echte NOODGEVALLEN kan je ons tijdens het kamp altijd bereiken op
volgende nummers:


Kookouders van de eerste 5 dagen:
 Anne Bruc - 0497/92.36.85
 Brigitte Grosemans - 0472/50.81.95
 Rita Nulens - Gsm: 0471/33.48.40



Kookouders van de laatste 5 dagen:
 Veerle Stevens - 0474/25 62 13
 Mieke Muermans - 0479/94.43.10
 Katrien Machiels - 0475/65.75.07
 Vanessa Vanspauwen - 0473/24.33.38

Wat is de kostprijs?
Prijs per lid:
Ribbels: 5 dagen: €75
Speelclubs: 5 dagen €75
Kwiks: 5 dagen: €75
Tippers: 10 dagen: €150
Tiptiens: 10 dagen: €150
Aspi’s: 10 dagen: €150
Ο Dit geld stort je op het rekeningnummer van de Chiro: BE22 7350 2106 4647.
Vermeld hierbij zeker de naam van uw kind en de groep.
Ο Vanaf het tweede of derde kind dat mee op kamp gaat, is er een korting van €5.
Ο Is er een mogelijkheid om (een deel van) het kampgeld terug te krijgen? Ja, er
zijn een aantal ziekenfondsen die dit doen. Meer info hierover kan je terugvinden
op deze link: https://chiro.be/actie/bivak/bivakadministratie/kamp-lidgeld

Ο Achteraan het bundeltje zit ook de medische fiche. Deze moet zo goed en
volledig mogelijk worden ingevuld en vervolgens bij één van de leidsters worden
binnengebracht.
BELANGRIJK:
Zowel de betaling, als de medische fiche moeten voor maandag 23 juli in
orde zijn! We willen ook vragen om de leidsters voor vrijdag 8 juli te laten
weten of uw zoon/dochter meegaat op kamp. Zo is het gemakkelijker om de juiste
hoeveelheid materiaal te kopen, activiteiten aan te passen aan het aantal leden, …
We wensen iedereen een toffe vakantie en tot op kamp!
Groetjes van de leiding:
Michelle, Emma, Sien, Sophie, Justine, Wiktoria, Melanie,
Lotte, Annelore, en Silke

Praktische info
Hieronder vindt u de gsm-nummers en de adressen van de leiding. Als u nog vragen
heeft, twijfel zeker niet om ons te bellen.

Ribbels
Ο Emma Slegers: 0489/08.25.98
Bornstraat, 3720 Kortessem
Ο Michelle Nelissen: 0497/81.70.19
Opeindestraat 83, 3720 Kortessem
Ο Justine Corijn: 0496/30.78.12
Omstraat 12, 3720 Kortessem

Speelclubs
Ο Sophie Corijn: 0496/30.78.13
Omstraat 12, 3720 Kortessem
Ο Melanie Mertens: 0485/30.86.09
Oudstrijdersstraat 5 3700 Tongeren

Kwiks
Ο Annelore Beeken: 0479/70.44.29
Kloosterstraat 4H, 3720 Kortessem
Ο Sien Cnuts: 0477/25.46.53
Kapelstraat 43, 3720 Kortessem

Tippers
Ο Wiktoria Komorowska: 0471/73.60.88
Winkelstraat, 3720 Kortessem

Tiptiens
Ο Lotte Vissers: 0471/30.54.42
Kapelstraat 41, 3720 Kortessem

Aspi’s + hoofdleidster
Ο Silke Bormans: 0475/94.42.43
Boomgaardstraat 44, 3590 Diepenbeek

Volwassenbegeleiding:
Ο Elise Garain: 0477/48.05.27
Brandstraat 132, 3722 Wintershoven
Ο Ruth Hechtermans: 0473/55.70.89

