Chiro Blanden stelt voor

Kijk jij ook zo ontzettend uit naar het Chirokamp?! Neem dan deze kampbrief grondig door zodat
je op en top voorbereid bent op hét hoogtepunt van 2018!
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Belangrijke data kamp 2018
Woe 11 juli:

Leiding, Aspi’s, Kerels en Tiptiens moeten hun bagage op 11 juli binnen brengen
aan de lokalen tussen 15 en 17 uur.
Omdat er bij het vertrek van de bussen meestal wat problemen zijn met het
teveel aan bagage zouden wij ook andere groepen willen aanmoedigen om
eventueel al spullen (veldbedje, slaapzak, zak met kleren, …) te komen afgeven
op deze dag! Vergeet dan wel niet duidelijk de naam en de groep te vermelden!

Vrij 13 juli:

Vertrek van Leiding en Aspi’s op voorkamp.

Woe 18 juli:

Vertrek
van
Kerels
en
Tiptiens
om 8.00 uur aan de kerk van Haasrode.

Don 19 juli:

Vertrek van Kwiks, Rakkers, Tippers en Toppers met de
Alle leden worden om 13.30 uur aan de chirolokalen verwacht.
De bus vertrekt stipt om 14.00 uur!

bus.

Zon 22 juli:

Vertrek van Kiekeboes, Guiten en Ogelijnen met
Alle leden worden om 08.30 uur aan de chirolokalen verwacht.
De bus vertrekt stipt om 9.00 uur!

bus.

Zon 29 juli:

Einde van het kamp. De ouders komen hun kinderen ophalen vanaf 13 uur.
Iedereen is vriendelijk uitgenodigd voor de barbecue op de kampplaats. (verder in
de brief hierover meer info)

Ma 30 juli:

Einde nakamp voor de leiding.

met

de

de

fiets
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Inschrijven
Inschrijving via overschrijving. Wanneer het kamp betaald is, is je kind automatisch ingeschreven.
Schrijf het inschrijvingsgeld over op rekeningnummer BE63 7443 1109 0208 van Chiro Blanden, met
vermelding van naam en groepsnaam*.

DIT VÓÓR 10 JUNI!!!
* Voorbeeld:
Jan Peeters – Kiekeboes
Pas als er betaald is, ben je officieel ingeschreven en verzekerd.
Wij vragen om deze uiterste inschrijvingsdatum te respecteren. Late inschrijvingen kunnen voor
problemen zorgen omdat wij o.a. tijdig een juiste inschatting moeten kunnen maken i.v.m. het
aankopen van voedingswaren voor het kamp en genoeg plaatsen op de bus willen voorzien!
Betalingen mogen natuurlijk per gezin gebeuren.

Kampprijs
De kampprijs is niet dezelfde voor alle groepen!
1. Aspi’s, Kerels, Tiptiens, Toppers, Tippers, Kwiks en Rakkers (10 dagen kamp): € 135
2. Kiekeboes, Ogelijnen en Guiten (7 dagen kamp): € 110
3. Leiding: € 90

Met de fiets op kamp
De Leiding en Aspi’s vertrekken op 13 juli met de fiets op kamp. Zij bouwen de weide om tot een
heus chiroparadijs!
De Tiptiens en Kerels fietsen samen met hun leiding op 18 juli naar de kampweide. Plaats en uur
van vertrek wordt door de betrokken leiding tijdig meegedeeld.
Belangrijke info voor alle fietsers:
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•
•

•
•

De fiets: Zorg ervoor dat de fiets op voorhand in orde is, een controle zal zeker plaats
vinden.
Veiligheid: Om de veiligheid van de fietsers te garanderen, is het dragen van een fietshelm
en een fluohesje verplicht. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Dit uit belang voor je
eigen veiligheid! De leiding voorziet een veilige en haalbare route.
Wat neem ik mee op de fiets? sjaaltje, helm, fluohesje, slaapgerief voor één nacht,
voldoende drank, lunch, wat zakgeld, …
De bagage wordt meegegeven met de vrachtwagen. Je brengt je bagage binnen op
woensdag 11 juli tussen 15 en 17 uur aan de lokalen. Gelieve deze afspraak strikt te volgen,
anders geraakt niet alle bagage mee op kamp!

Briefje schrijven, kaartje posten, …
Op kamp zijn wij bereikbaar via DE POST. Als je een briefje naar iemand op kamp wil schrijven, richt
je het aan:
Naam + groepsnaam*
Chiro Blanden
Route de Betrix 1
6810 Chiny
* Voorbeeld
Jan Peeters (kiekeboes)
Chiro Blanden
Route de Betrix 1
6810 Chiny

Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s, zorgen jullie voor een prettige verrassing door naar jullie kleinsten
een briefje te schrijven?
* Gelieve de ‘groepsnaam’ van jouw kind niet te vergeten te melden. Het maakt de verdeling van de vele
brieven op kamp voor ons immers een stuk gemakkelijker als wij ze direct volgens groep kunnen
sorteren.
Weet je niet in welke groep jouw (klein)kind zit, breng dan een bezoekje aan onze website.
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Wat neem ik mee op kamp?
Een kamp duurt maar 10 of 7 dagen. Tonnen kledij hoef je dus echt niet mee te sleuren. Bereid je voor
op alle mogelijke weersomstandigheden: van tropisch warm tot tien dagen in de modder. Let erop dat
je de volgende zaken zeker meebrengt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luchtmatras, matje of veldbed
Een warme slaapzak
Genoeg ondergoed (extra sokken en onderbroeken komen altijd van pas!)
Genoeg warme pullen
Regenkledij + laarzen
Eén keukenhanddoek: Dit is zeker nodig aangezien de chiro zelf niet genoeg handdoeken
heeft. Vergeet deze ook zeker niet van naam te voorzien.

Wasgerief: tandenborstel, tandpasta, handdoek, washandje, zeep, shampoo,…  Eventueel
chiro-pull/T-shirt
Zaklamp
Zwempak (zwembroek) + badmuts (dit is in Wallonië vaak verplicht)
Zonnecrème en een petje
Medicijnen indien nodig. (Verwittig ook de leiding hiervan!)  Bril! Ook als je lenzen hebt.
SJAALTJE (VERPLICHT) (te koop bij vertrek)
BESTEK + PLASTIC BORD*
KID-ID of identiteitskaart**

*Omwille van het grote aantal leden, vragen wij om zelf een stevig plastic bord mee te nemen. Ook het
bestek dient van thuis uit te worden meegebracht. Géén wegwerp plastic borden of bestek. Schrijf je naam
op je bord en bestek!
** De leden brengen hun KIDS-ID of identiteitskaart mee op kamp. De jongere groepen (speelclub)
geven deze aan hun leiding bij het vertrek met de bus. De oudere leden houden hun KIDS-ID of
identiteitskaart zelf bij en hebben ze altijd op zak als ze de kampplaats verlaten.
Hier zal nauwlettend op worden toegezien, zonder KIDS-ID of identiteitskaart kan het lid niet mee op
kamp.
Nog enkele aandachtspunten voor de jongsten (speelclub):
• Maak indien mogelijk klerenpakjes per dag en steek deze in aparte zakjes.
Verpak
regenkledij,
laarzen
en
voldoende
ondergoed
en
kousen.
Geef ook een petje voor de zon mee.
• Jouw kind heeft eigenlijk geen zakgeld nodig behalve om een kaartje te kunnen kopen.
• Op kamp kost een kaartje € 0,5 (enveloppe en postzegel inbegrepen). Schrijf de adressen al op
enveloppen, dat is gemakkelijker voor ons, uw kind en de postbode.
• Vergeet zelf geen kaartje te sturen!
• Het chirosjaaltje is het kenteken van onze chiroleden en chiroleiding. Het is het enige verplichte
uniformstuk. Iedereen draagt dit sjaaltje rond de hals van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.
Bij het vertrek van elke groep wordt dit gecontroleerd. Wie zijn sjaaltje vergeten of kwijt is, kan
er bij het vertrek altijd nog één kopen voor slechts € 1,5.
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Einde kamp
Aan het kamp komt spijtig genoeg ook een einde. Toch proberen we hier elk jaar een leuk gebeuren
van te maken.

Op zondag 29 juli vanaf 13 uur nodigen we jullie uit voor een gezellige barbecue
op de kampplaats. Ouders, grootouders, nonkels, tantes, vrienden, …

iedereen is welkom!
Geniet samen van het betere barbecuewerk o.l.v. een gespecialiseerd team.

Voor de barbecue moet niet gereserveerd worden, wij voorzien genoeg. De barbecue zal vervangen
worden door soep indien het weer niet wil mee werken. Wij zullen tijdig op onze site
(www.chiroblanden.be) een bericht plaatsen indien de barbecue niet zou kunnen doorgaan.
Mogen wij ook vragen om honden thuis te laten!
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om op zondag 29 juli niet vóór 13 uur op de kampplaats te komen.
Er wordt een afsluitingsmoment voorzien om 13.30u waarbij de kampsouvenirs en foto’s zullen
uitgedeeld worden.
Natuurlijk moet je wel eerst op de kampplaats geraken. Jullie zullen onze rode circustent van ver
zien schitteren en in het dorp zullen er ook pijlen staan die jullie kunnen volgen.
Kampweide
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Het kampreglement voor alle leden
Om elk misverstand te voorkomen geven we het kampreglement
met deze kampbrief mee zodat iedereen op de hoogte is van de
belangrijkste regels op kamp.
 Drank- en rookgerei is verboden. Drugs zijn ten strengste
verboden!
 Geluidstoestellen en spelconsoles zijn op kamp voor niets nodig en
worden dus thuis gelaten vb. een iPod, mp3, gameboy, tablet, …  GSM is ten strengste
verboden.
• Men heeft respect voor de nachtrust van een ander. Hang dus niet de nachtheld uit.
Iedereen heeft zijn rust hard nodig.
• Ieder heeft zijn eigen bord en bestek mee.
• Iedereen heeft bij het vertrek zijn sjaaltje aan en draagt dit gedurende het hele kamp.
Sjaaltjes zijn bij het vertrek nog verkrijgbaar.
• Men vertrekt slechts met de fiets op kamp, als deze in goede staat is. Hierop zal zeker een
controle gebeuren. Een tamelijk lange fietstocht vraagt nu eenmaal een fiets die in orde is.

!!! Mocht een deelnemer door zijn gedrag de goede geest van de groep in gevaar brengen,
dan zullen de nodige tuchtmaatregelen genomen worden. Het vervoer van het
desbetreffende lid naar huis, is volledig ten koste van de ouders. Hetzelfde geldt zeker in
geval van diefstal, vandalisme en bij druggebruik!!!
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Medische fiche
Op de kampweide beschikken we niet over een internetverbinding. Bijgevolg kunnen wij dus
niet zomaar onze online inschrijvingsmodule raadplegen indien we contactgegevens of
informatie m.b.t. jouw kind moeten opzoeken.
Daarom vragen we om een medische fiche in te vullen via de site www.chiroblanden.be. Deze
komt zo snel mogelijk online.

Voor het eerst mee op kamp?
Voor leden (en hun ouders) die voor het eerst mee op kamp gaan, is een eerste kamp misschien
net nog iets spannender dan voor zij die al jaren meegaan! Als je voor het eerst mee op kamp
gaat, zit je daarom als lid en ouder misschien nog met tal van vragen. Daarom roepen we je op
om niet met je vragen te blijven zitten. Contacteer gerust de kampverantwoordelijken of
(hoofd)leiding van je kind om een extra woordje uitleg te vragen!
Op kamp zelf zijn enkel de kampverantwoordelijken en de hoofdleiding telefonisch bereikbaar
voor dringende gevallen.

Wat in geval van nood?
Op de kampplaats zijn wij telefonisch bereikbaar. Wij geven hieronder de gsm-nummers van
de kampverantwoordelijken en de hoofdleiding. U kan deze nummers enkel en alleen
gebruiken in geval van nood.
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Contactgegevens
In verband met vragen en/of problemen kan je altijd terecht bij de leiding van je kind(eren),
de hoofdleiding of de volwassen begeleider.
Heb je een specifieke vraag i.v.m. de organisatie/werking van het kamp, dan kan je de
kampverantwoordelijken contacteren
Kampverantwoordelijken:
Shauni Vanhaegendoren

A.E. Verbiststraat 25
3060 Bertem

0494 23 71 14

Fran Van Malderen

Bergenstraat 148
3053 Haasrode

0478 03 55 14

Ook bereikbaar via: chiroblanden@gmail.com
Hoofdleiding:
Thomas Swinnen

Alfons Nijsstraat 1a
3052 Blanden

0498 63 47 40

Maarten Dhont

Nijvelsebaan 15
3060 Korbeek-Dijle

0476 05 05 80

Lukas Crabbé

Milsestraat 28
3053 Haasrode

0471 38 48 62

Banhagestraat 105
3053 Haasrode

0495 71 68 09

Volwassen begeleider:
Vincent Thoen
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Leiding:
GROEP

Kiekeboes

Ogelijnen

Guiten

Kwiks

NAAM

TELEFOON

Lukas Crabbé

0471 38 48 62

Hannah Van Avermaet

0471 41 42 41

Shauni Vanhaegendoren

0494 23 71 14

Laura Kindekens

0470 27 88 93

Merel Dhont

0478 13 62 02

Jutta Bruninx

0489 40 17 50

Quin Ezzy

0478 57 60 71

Pol Hendrikx

0471 76 12 19

Maarten Dhont

0476 05 05 80

Manu Kint

0468 14 59 38

Erik Malfliet

0483 43 30 24

Silke Ezzy

0495 41 39 79

Annelies Goedhuys

0479 81 50 72

Quinten Goessaert

0471 45 54 71

Jakob Michiels

0494 20 77 60

Rakkers
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Tippers

Toppers

Gitte Devriese

0468 33 07 30

Fenne Dierckx

0499 38 81 43

Lena Goossens

0470 24 77 28

Kobe Lips

0470 38 71 38

Fran Van Malderen

0478 03 55 14

Annelies Dulst

0497 40 88 72

Cameron Gaeremynck

0476 39 26 25

Pieter Swinnen

0476 22 56 20

Ferre Vranckx

0471 36 43 50

Elliot Goessaert

0472 30 16 46

Thomas Swinnen

0498 63 47 40

Tiptiens

Kerels

Aspiranten
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