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kampboekje

website van kampplaats:
www.jeugdverblijven.be/nld/Details.aspx?d=1017

B

este Chirojongens
en-meisjes!
Eindelijk!!
Ons jaarlijks kamp staat weer
voor de deur!
Dit jaar trekken we met z’n
allen naar een geweldige natuur,
namelijk naar Zichem in de
provincie Antwerpen.
Kaartjes en briefjes mogen jullie
opsturen naar volgend adres:
Vorststraat 130, 3271 Zichem.

Vertrek

Alle groepen verzamelen op dinsdag 1 augustus om 7u30 (ja het is vroeg, maar des
te sneller op het werk en wij op de kampplaats!) aan het station van Viane-Moerbeke (aan de
Fortis-bank)
Extra: Gelieve uw kind een lunchpakket en een drankje mee te geven voor onderweg. Geef ze
ook wat zakgeld mee zodat hier gebruik van kunnen maken indien nodig. Het zakgeld van de
speelclubbers en rakwi’s zal door leiding worden bijgehouden.

Terugreis

Alle groepen komen terug op donderdag 10 augustus. We zijn terug in
Viane-moerbeke om 15u28.
De Kaspi’s nemen hun fiets mee, en moeten een extra binnenband en een helm (verplicht!)
voorzien. Vergeet tevens geen verlichting aan te brengen, de fietsen worden samen met de
bagage op 31 juli ingeladen, zorg dus zeker dat je hem die dag meehebt.

Wees stipt, want de trein wacht helaas niet!
	
  

Bagage

Op zondag 31/07 kan u vanaf 19u30 tot 20u30 de bagage naar de chirolokalen brengen om
deze in de vrachtwagen te laden. Bagage die hier niet op tijd is zal persoonlijk moeten
worden verplaatst naar de kampplaats.

Aantal koffers/tassen en hun inhoud.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw kinderen geen vrachtlading koffers mee te geven.
Hier zijn wat richtlijnen met wat ze ongeveer zullen nodig hebben.
Om de berg verloren voorwerpen te minimaliseren vermeld de naam van je kind in
zijn/haar kledij!

Slaapgerief

(duid aan wanneer het voorwerp in je reistas zit)

Slaapzak
hoofdkussen
hoeslaken
pyjama of slaapkleed
dit jaar zijn er voor de SPEELCLUB en RAKWI bedjes aanwezig. Zij moeten dus geen
veldbed/matje meenemen, maar wel matrasovertrek, kussenovertrek en slaapzak.
Keto’s en aspi’s slapen in de tent en moeten wel een veldbed (aan te raden) of eventueel een
luchtmatras meenemen.

Toiletgerief

washandjes
handdoeken (kleine en grote)
zakdoeken
zeep of douchegel
shampoo
kam of borstel
tandenborstel, tandpasta en bekertje
linnenzak voor vuile was
voor de meisjes: maandverband of tampon

Schoeisel

een paar stevige en makkelijke wandelschoenen
sportschoenen + reserveveters
sandalen
pantoffels
waterdichte schoenen/laarzen
vervolg lijstje

Bagage
Kledij

1 set ondergoed per dag + 2 sets extra
1 paar kousen per dag + 2 paar extra
1 short en 1 T-shirt per dag
2 à 3 warme truien
2 à 3 lange broeken
waterdichte KW of anorak
zwemgerief

Andere

een keukenhanddoek
SIS-kaart en ziekenkasvignetten (af te geven aan de leiding voor Speelclub en Rakwi)
identiteitskaart (voor de +12-jarigen)
eventuele medicatie (af te geven aan de leiding voor Speelclub en Rakwi)
Compeed
drinkbus
een kleine zaklamp
schrijfgerief en adressen voor kaartjes (geld voor kaartjes en postzegels)
zakgeld (maximum 25 euro)
gezelschapspelletje, boek, strip, enz. voor tijdens de platte rust
wegwerp- of goedkoop fototoestel
kleine rugzak voor daguitstap
voor Kaspi’s: rugzak voor op tweedaagse + stevige schoenen!

Bescherming
tegen de zon

zonnecréme met
voldoende beschermingsfactor
een petje
een zonnebril

	
  

Belangrijk

Het is gemakkelijk, zowel voor de kinderen als voor de leiding, om voor elke dag
een apart zakje te voorzien met alle kledij die uw kind op die dag moet aantrekken.
Dit zorgt ervoor dat de kinderen elke dag propere kledij aantrekken en indien er
kledij is zoek geraakt, is dit makkelijker te controleren.
Noteer ook zeker de naam in de kledij en in het uniform van uw kind! Belangrijk:
als uw kind medicatie moet innemen, geef deze dan aan de leiding bij het vertrek.
Ook het zakgeld van de speelclub wordt door de leiding bijgehouden.
Als ze iets nodig hebben, zullen ze het geld van de leiding krijgen. Geef dit af in
een klein portemonneetje.

Wat breng je
mee?

niet

borden, bestek, glazen, bekers...
veel snoep (max. 500 gr). uw kinderen krijgen
voldoende lekker eten.
zakmes
mp3-speler/iPod
radio
computerspelletjes
alcoholische dranken
cd’s (voor Kaspi’s: als je er mee brengt, zet er dan duidelijk je naam op.
We zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging van jullie
spullen!)
sigaretten (behalve voor 16 + en toestemming ouders)
drugs

De leiding zal de bagage controleren en gepaste straffen geven indien nodig.
Ouders worden zeker verwittigd als dat nodig is. We vragen ook om erop te zien
wat uw kinderen in hun zak “wegmoffelen”.

	
  

Planning van een kampdag
wordt
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7u30
8u
8u30
9u30
11u45
13u
14u
16u
16u30
18u
19u

leiding staat op en maakt zich klaar
leden wakker maken, tenten/kamer opruimen
in stilte naar eetzaal + ontbijt + afruimen/afwassen + tanden poetsen
opening van de dag + start ochtendactiviteiten
opruimen + middagmaal + afruimen/afwassen
platte rust/gezellig samenzijn
start middagactiviteiten
vieruurtje
namiddagactiviteiten
avondmaal + afruimen/afwassen
start avondactiviteiten

Uren van slapengaan:

	
  

21u
21u30
22u
23u
24u

Speelclub
Rakwi
Tito
Kaspi
Leiding

Kampregels

Kampuur: het uurwerk wordt 1 uur teruggedraaid: 22 u wordt 21 u.
Iedereen begint op tijd aan het bedritueel: uren van bedtijd hiernaast
uitgelegd. Iedere groepsleiding of andere zullen hierop streng toezien.
Voor het eten verzamelen wij rustig aan de eetzaal en proberen zo
weinig mogelijk lawaai te maken tijdens het eten.
Met het eten wordt niet gespeeld. Wat men neemt, eet men op.
Gedraag je netjes tijdens het eten.
Niemand gaat de keuken in! Er is steeds iemand aanwezig aan wie je
kunt vragen wat je nodig hebt (leiding of kookouders).
Iedereen die niet van de leiding is, blijft uit het leidinglokaal,
materiaalkot, enz.
Ga nooit in andermans tent of kamer.
Tijdens de activiteiten blijft er niemand rondhangen in tenten of
slaapkamers.
Drugs zijn verboden!
Rookregels: Roken is verboden onder de 16 jaar. Niemand rookt
tijdens de activiteiten. De rookpauze wordt bepaald door de bevoegde
groepsleiding en niet door de rokers zelf.
Speelclub en Rakwi leveren snoep in: ten gepaste tijde kunnen
ze deze nuttigen.
Niemand wordt gepest, pestkoppen worden streng gestraft!
Tenten en kamers worden elke dag opgeruimd: inspectie!
Dropping en nachtspel: de gemiste uren mag men langer slapen:
kookouders worden hiervan verwittigd.
Aan het kampvuur is er rust: andere groepen en
omwonenden slapen misschien al.

Kostprijs
Per kind betaalt u 145 €.
Ook dit jaar is het mogelijk om het kamp in schijven af te betalen (niet verplicht).
aantal kinderen te betalen voor 30 juni 2017 31 juli 2017 15 augustus 2017 totaal
1
50 €
50 €
45 €
145 €
2

100 €

100 €

90 €

290 €

3

150 €

150 €

135 €

435 €

Gelieve het bedrag over te schrijven voor 21/07/2017 naar rekeningnummer
IBAN: BE93 0012 9821 5967 - BIC: GEBA BE BB
Chiro Moevia
Willem Van Moerbekestraat 32A
9500 Geraardsbergen
met vermelding:
Kamp 2017 namen/familie DEEL1 / DEEL2 / DEEL3

Is het kamp te duur?

Hallo lieve vriendjes
van de SPEELCLUB !
Nog 3 maand en wij vertrekken met z’n allen terug op kamp!
10 dagen samen plezier maken. Elke dag super leuke spelletjes spelen, water-spelletjes
spelen, ‘s avonds aan het kampvuur zitten, slapen in onze slaapzak! Zaaaalig!
Dit jaar mag je zeker je sportschoenen niet vergeten want we zullen ze nodig hebben.
Wij kijken er alvast naar uit! Jullie toch ook?
Vele groetjes jullie leiding: Amber, Elena, Vera.
Probeer je de tekening op te lossen?
Dan kan je al teweten komen wat
het kampthema dit jaar zal zijn.

	
  

Dag beste, allerliefste,
coolste rakwietjes
van de hele wereld!!!

Het is weer zover, 10 dagen samen spelen, ravotten, gek doen, lachen en tieren en het
belangrijkste ons amuseren op bivak! Neem alvast je sportschoenen mee en trek je meest fancy
sporttenue aan want jullie zullen het nodig hebben! Denk er aan wij zijn de rakwi’s en wij
zijn de sterkste groep van heel de chiro! Jullie leiding kijkt er al naar uit om samen met jullie
gedurende 10 dagen een gekke tijd te beleven. Zoals elk jaar moeten we heel wat meenemen op
kamp maar de belangrijkste dingen zijn toch :
– Een coole zonnebril om in de zon te stralen
– De allerbreedste glimlach op aarde
– 1.000 strips om tijdens de platte rust je te verdiepen in gekke verhalen
– Een lading energie om alles te geven op kamp
– 100.000 brieven om te laten weten aan mama en papa hoe super het kamp is
– Botten en regenjassen om de regen en wind te verslaan
– En uiteraard het belangrijkste, je chiro uniform die je heel het kamp mag aandoen!!!
Weten jullie al waar we naartoe gaan? Nee? Het is in Limburg en het is niet ver van GEEL
wat een kak kleur zeg, geef mij maar GROEN! Wij zullen ons niet meer kakwi’s laten
noemen!!! Jullie allerliefste leiding kan haast niet wachten op het kamp, jij ook?
Jullie allerliefste leiding:
Neal
Jonas
Sonia

vervolg rakwi's

Het kampthema is dit jaar weer fantastisch maar jullie weten natuurlijk
niet wat het is, hier alvast een klein tipje :

	
  

Dag liefste tito's

Na ons superzalig tito-weekend kregen we de vraag: “Gaan we dat niet eens langer dan
2 dagen doen?” En voila, nu kunnen we beginnen uitkijken naar 10 dagen samen zijn!!
#joepie #ikkannietwachten
Deze bivak wordt er zeker weten weer ééntje om nooit meer te vergeten!
Voor enkelen onder jullie wordt het zelfs de eerste keer gezellig in onze bivaktent!
#spannend #slapenonderdesterrenhemel
Ook dit jaar hebben wij een ZALIG kampthema voor jullie in petto, maar we zullen extra
voorzichtig zijn & het nergens op facebook plaatsen zodat het dit jaar wel een geheim
blijft voor jullie! #alsje’tmijvraagtCHIRO
Maar één ding is zeker, binnen het kampthema horen dit jaar ook weer tal van zotte
spelletjes, uitdagende opdrachten, vuile modderspelletjes, propere waterspelletjes,
dagtocht, leuke kampvuuravonden, enz..
#10dagendollepret
Het wordt weer een onvergetelijk kamp!!
#chiro #tito’s #4life #bestegroep
Vele groetjes,
Tineke & Freke

	
  

Liefste kaspi's!

Het is weer bijna zover! Nog 0,24 jaar of 2,83 maanden of 12,43 weken of gemakkelijker,
NOG MAAR 87 KEER SLAPEN!!!
Terwijl jullie dit fantastisch kampboekje lezen hoop ik dat jullie al evenveel verlangen
naar de 10 beste, zotste en voedselrijke dagen van het hele jaar net zoals wij!
Zoals ik al zei, eigenlijk zijn we er zo goed als bijna e?? Misschien moeten jullie toch al
beginnen aan die valies, nee?
Om het jullie gemakkelijker te maken, zijn wij er gelukkig!
Enkele tips van leidsters Eugenia en Cloë om deze 10 dagen te overleven!
- Neem maar allemaal jullie fashion Nike’s, New Balance of Adidas’en mee want geloof
ons, het wordt een sportief kamp! #fitteboysandgirls
- Download alle hippe liedjes op jullie spotify want geslapen tijdens de platte rust wordt
er toch nooit gedaan #musicislife
- Rubberen laarzen aka Katsjoe botten zijn een must op Chirokamp! Je weet nooit op
welke modderige velden we belanden om een danske te placeren! #danseninGroen
- Versier jullie fietshelm almaar met de coolste Spider-Man/ Hello Kitty stickers zodat we
goed gezien worden als we aan het cruisen zijn door de prachtige landschappen van
Limburg #welniettesnelfietsenwanthetisLimburg
- Voorzie genoeg vuile kleren! Je weet nooit dat er eens toevallig een portie spaghetti op
je hoofd valt! #hergeborenwordenkanookleukzijn
Hopelijk helpen deze tips om jullie kamp goed voor te bereiden en heelhuids te
overleven!

Wij kijken er al super hard
naar uit en zijn stiekem de
dagen al aan het aftellen!
Heel veel kampkusjes van
de tofste leiding en tot snel!!
Xx
Eugeintje en CloClo!

Bezoekdag
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op kamp een bezoekdag.
Op die dag kunnen ouders en andere familieleden een kijkje komen nemen
op de kampplaats.
Ook dit jaar gaat de bezoekdag opnieuw door en dit op de enige zondag tijdens het
kamp: 6 augustus.
We voorzien ook dit jaar opnieuw een avondmaaltijd, meer bepaald BBQ!
Gelieve vooraf in te schrijven voor de bezoekdag. Dit kan via de website
www.chiromoevia.be.
Op het inschrijvingsformulier kunnen jullie aanduiden of jullie al dan niet een
maaltijd willen nuttigen.
De kostprijs bedraagt 12 euro per volwassene en 7 euro per kind (3 – 12 jaar)
Gelieve voor 31/07/2017 in te schrijven.
We verwachten jullie om 14u00 (écht uur, geen kampuur) op de kampplaats en de
terugreis is voorzien tussen 19u30 en 20u00.
Ieder moet eigen vervoer voorzien, er wordt geen autobus ingelegd.

	
  

Adres

Chiro MoeVia
Vorststraat 130, 3271 Zichem

Speelclub

Elena Droesbeke 0476 52 95 46
Vera Masschelein: 0483 42 35 50
Amber Sterckx: 0479 27 60 88

Rakwi's

Jonas Thoonen 0492 31 97 52
Sonia Kim-Saga: 0485 28 34 40
Neal Desterbecq: 0470 31 02 64

Tito's

Freke De Roeck : 0478 39 43 34 (hoofdleiding)
Tineke Daneels: 0477 40 09 91 (rechterhand van de hoofdleiding)

Kaspi's

Cloë Chevalier 0497 14 06 79
Eugenia Ilieva 0472 51 74 82

