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Kamp 2021: De belangrijkste info op een rijtje
Beste ouders en ketten, het is weer zover! Op zondag 18 juli vertrekken we voor 10 dagen op kamp richting
Bourseigne-Neuve, Gedinne. De leiding kijkt er alvast enorm naar uit!!!
In deze nieuwsbrief vinden jullie de praktische info inzake het kamp. We vinden het heel belangrijk dat alle
ketten mee gaan op kamp! Dit jaar gaan we met 90 ketten op kamp, 23 leiding, 12 mensen van de
keukenploeg, en 2 vb’s.
Het is echt het topmoment van het jaar! Aarzel dus niet om contact op te nemen met de leiding van uw ket of
de groepsleiding als je nog vragen hebt over het kamp.
Corona-maatregelen:
In tegenstelling tot vorig jaar moeten we niet meer gesplitst op kamp (mits de corona-situatie), maar kunnen
we met alle ketten tegelijk op kamp. Activiteiten in jeugdverband mogen plaatsvinden in bubbels van max.
100 leden, exclusief leiding en keukenploeg. Binnen die bubbel is een mondmasker en afstand niet
verplicht. Ten opzichte van iedereen buiten de bubbel blijven een mondmasker en afstand wel verplicht voor
iedereen ouder dan 12 jaar. Dit zijn de officiële richtlijnen inzake corona, en zullen uiteraard opgevolgd
worden. Voor de zekerheid zullen er op kamp ook sneltests aanwezig zijn. Ter informatie, meer als de helft
van de leidingsploeg zal tegen het vertrek van kamp hun eerste corona-prik hebben gekregen. Na dit
voorwoord lezen jullie alle geldende maatregelen voor Corona die we zullen volgen op kamp.
Valiezen afzetten
Valiezen afzetten op de Chiro dient op zaterdag 17 juli te gebeuren, tussen 17uur en 19uur. Wanneer uw
kleine spruit toekomt op kamp zal zijn of haar valies klaarstaan in de tent! We vragen aan de ouders om een
mondmasker te dragen wanneer er niet voldoende afstand kan worden gehouden.
Aandacht : De ouders van sloeti die op woensdag 21 juli worden afgezet op kamp kunnen de valiezen op 17
juli brengen naar het lokaal of op 21 juli zelf meebrengen naar de kampplaats.
Medische fiche
Dank om de medische fiche in te vullen en af te geven op zaterdag 17 juli wanneer jullie de valiezen komen
afzetten. De medische fiche vind je terug op de website van chiro ganshoren : https://chiroganshoren.be/wpcontent/uploads/2021/04/2020-Medische-Fiche_NL.pdf .
Zoals gewoonlijk vetrekken keti en aspi vroeger op kamp, zij geven hun medische fiches uiterlijk af op het
moment van vertrek aan hun leiding.
Sloeti kan de medische fiche ook afgeven op woensdag 21 juli.
Identiteitskaart
De identiteitskaart van elk kind wordt afgegeven op zondag 18 juli bij het vertrek (voor speelclub, rakwi en
tito), of op woensdag 21 juli (voor sloeti). Keti en aspi houden zelf hun identiteitskaart bij doorheen het
kamp.
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Vertrek:
• Naar goede gewoonte vertrekt Aspi samen met de leiding op voorwacht op vrijdag 16/07. Afspraak om 6u
s’morgens aan het Chiro-lokaal in uniform. Zie jullie leiding voor meer informatie.
• Keti gaat met de fiets naar kamp: Zij vertrekken ook vrijdag de 16e. Zie jullie leiding voor meer info
inzake de fietscontrole en andere zaken. Elke tiptien en kerel moet een fietshelm dragen tijdens de tocht.
• Speelclub, Rakwi, en Tito vertrekken samen op zondag 18/07. Voor hen worden bussen voorzien. Afspraak
om 13u. aan de Chiro, om 14u. vertrekken de bussen. In uniform uiteraard. Aandacht: het is belangrijk dat
alle kinderen tegen dan reeds middag gegeten hebben. Verder vragen we aan de ouders om voldoende
afstand te houden en een mondmasker te dragen wanneer dat niet mogelijk is.
• Zoals reeds gecommuniceerd zullen de sloebers en tintels dit jaar 7 dagen op kamp gaan, van de 21e tot de
28e. We vragen aan hun ouders om onze jongste ketten op de kampplaats af te zetten (Adres: Rue de
Felenne 33, Bourseigne-Nueve 5537, Namen.). We vragen aan de ouders om het terrein niet te betreden
omwille van Corona en om een mondmasker te dragen. Natuurlijk zal de leiding klaar staan om jullie te
verwelkomen.
Terugkomst:
Alle groepen vertrekken op 28/07 van de kampplaats met de bus. Deze bus zal vertrekken rond 13u, de
verwachte aankomsttijd op de Chiro is 16u. Vanaf 15u.30 zijn ouders welkom aan het lokaal. Ook hier
willen we vragen aan de ouders om een mondmasker te dragen wanneer er niet voldoende afstand kan
worden gegarandeerd.
Kampthema en toneelstukjes :
Het thema van dit jaar verklappen we natuurlijk nog niet. Maar we hebben ook deze keer keileuke toneeltjes
uitgewerkt, dus dat wordt eveneens iets om naar uit te kijken!
Wat neem ik allemaal mee :
De lijst van de zaken (kleren en andere spullen) die jullie nodig hebben, volgt op dit voorwoord. In de
artikels van elk van de afdelingen staat ook vermeld welke verkleedkledij jullie nodig hebben voor speciale
activiteiten.
Kookploeg
Op kamp wordt de leidingsploeg bijgestaan door een kookploeg, bestaande uit oud-leiding. In totaal zijn zij
met 12. Zij zullen erop toezien dat jullie ketten steeds goed te eten zullen hebben. Het is dezelfde kookploeg
als verleden jaar, het wordt dus opnieuw heel lekker eten ! Dit jaar heeft de kookploeg zich voorgenomen om
een meer ecologisch kamp te organiseren. Concreet houdt dat bijvoorbeeld in dat er glazen flessen, in plaats
van kartons of petflessen, gebruikt zullen worden.
EHBO en medische ondersteuning :
Er komt ook een huisdokter met de kookploeg mee, Alexander. Hij zal jullie ketten steeds goed verzorgen,
mocht er iets voorvallen. Er is dan ook een EHBO-tent op kamp voorzien.
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Volwassen begeleiders :
Naast de leiding, groepsleiding en kookploeg gaan ook nze VB’s mee op kamp. Zij zijn doorheen het kamp
eveneens beschikbaar voor noodgevallen of dringende vragen :
Nummer Benne: +32474484842
Nummer Sepp: +32472755889
We vragen uitdrukkelijk om geen rechtstreeks contact op te nemen met de groepsleiding of leiding tijdens het
kamp. De GSM’s staan dikwijls af en zijn niet altijd opgeladen. We willen ons ook focussen op de
activiteiten met de ketten.
Post op kamp :
U verstaat weliswaar dat de ketten op kamp geen bezoek mogen krijgen van familie. Je kan je kind(eren)
natuurlijk wel post versturen, en vice versa ! Alle kinderen krijgen graag post op kamp. Hoe meer, hoe liever
zelfs.
Het adres van de boer kan gebruikt worden voor post, wat de ketten elk jaar erg appreciëren. Het adres van
de boer: Rue de Felenne 33, Bourseigne-Neuve 5537.
Daarnaast moet ook vermeld worden: Chiro Ganshoren, Naam ket + afdeling. Op kamp kunnen de ketten
postzegels voor een prijsje aankopen om brieven te versturen.
Inschrijvingsgeld voor het kamp :
Een aantal ouders hebben het inschrijvingsgeld nog niet betaald. Dank om het inschrijvingsgeld (€160 voor
het eerste kind, 2de kind €150, 3de kind €140) over te schrijven, mocht dit nog niet gebeurd zijn. Het
rekeningnummer van Chiro Ganshoren (KBC: BE42 7340 1067 4554), met als vermelding bij de
overschrijving: De naam van het kind + afdeling.
Attesten mutualiteit:
Ook krijgen we elk jaar de vraag voor attesten van de mutualiteit. Ouders kunnen hun ingevuld attest
meebrengen op 17juli bij het binnenbrengen van de valiezen. Wij voorzien op dat moment de chirostempel
en de handtekening.
bij CM :https://www.cm.be/media/Tegemoetkoming_tcm94-24960.pdf
bij Partena : https://www.partena-ziekenfonds.be/MyPartena/ajax/documentPreview.html?
id=100&filename=Terugbetaling%20kampen%20en%20meerdaagse%20activiteiten.pdf
Indien je vragen hebt voor het kamp begint kan je bellen naar:
Arno: 0495 72 71 27
Indien je vragen hebt tijdens het kamp (enkel noodgevallen) kan je bellen naar:
Benne :0474 48 48 42 en Sepp: 0472 75 58 89
Wij kijken er alvast super hard naar uit! Hopelijk jullie ook! Laat u niet ontmoedigen door alle maatregelen
want het wordt zeker en vast een spetterend kamp!
De leiding, de kookploeg en de volwassen begeleiders van chiro Ganshoren.
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2021: Coronabrief Chiro Ganshoren - Richtlijnen van Chiro
Nationaal

Dag ouder
Ook dit jaar zal het kamp er anders uitzien dan normaal.

GOED OM TE WETEN
Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met
virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons
kamp op een veilige en verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen
zijn goed doordacht en afgetoetst met het overlegcomité en experten, dus we
willen die graag respecteren. Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we deze zomer

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

1. Zieke leden en leiding blijven thuis
Wie ziek is of in de drie dagen voor het kamp ziektesymptomen heeft – hoesten,
verstopte neus, koorts,diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.
Behoort je kind tot een risicogroep? We rekenen erop dat jullie bij de dokter
aftoetsen of je kind mee magop kamp en onder welke voorwaarden. Breng ons
zeker op de hoogte van die eventuele voorwaarden.
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit
goed op te volgen enop uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen
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dat u de voorwaarden erkent en respecteert.
Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

2. Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar
door de jeugdsector en deoverheid voor opgesteld is. Zieke leden moeten naar
huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp be schikbaar te zijn om, indien
nodig, uw kind te komen halen.

3. Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in bubbels. Leiding wordt niet meegerekend in de
maximumaantallen, maar behoort wel tot één bubbel met hun leden. Binnen die
bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en ge geten worden. Tussen de
verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en was sen
ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien
voldoende afstanden als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen
wassen en andere hygiëne blijven belangrijk.We maken dus een soort minikampjes
in ons kamp.
Zo zullen onze bubbels eruitzien: Chiro Ganshoren gaat op kamp in één bubbel van 87 ketten, 23
leiding, 12 mensen van de keukenploeg en 2 volwassen begeleiders.

4. Extra hygiënemaatregelen
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep,
reinigingsproducten, handgel,papieren handdoeken, handschoenen, …
We vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven:
• Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. openbaar
vervoer
• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)
• Eventueel handgel
• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!)
• …
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5. Gegevens verzamelen
We zijn verplicht om enkele gegevens van uw kind(eren) bij te houden. Bij een
besmetting kunnen de gegevens van de aanwezigen opgevraagd worden door de
contacttracers.
• We vragen naam, voornaam, rijksregisternummer en telefoonnummer.
• We delen die gegevens met niemand anders.
• We bewaren ze tot 1 maand na het einde van ons kamp.

PRAKTISCHE INFO

We vragen aan ouders, leiding en leden om voorzichtig om te springen met van de
ene jeugdactiviteit overte stappen naar de andere. We willen aanbevelen om te
kiezen voor één jeugdactiviteit binnen dezelfde week.
We vragen ook om na het kamp aandachtig te blijven voor eventuele COVID19symptomen
(koorts, hoest,ademhalingsmoeilijkheden, verkoudheid, keel, hoofd, spierpijn, pijn in de
borststreek, verlies van geur of smaak, diarree zonder duidelijke oorzaak) of een
verergering van chronische ademhalingsproblemen (ast ma, chronische hoest, allergie). In
dat geval bel je de huisarts of een triagecentrum. Zij zullen bepalen of een test nodig is en
welke eventuele andere maatregelen je moet nemen.
Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de groepsleiding (Arno :
0495/72.71.27) of de volwassen begeleiders (Sepp : 0472/75.58.89 en Benne :
0474/48.48.42). Tijdens het kamp zijn enkel de volwassen begeleiders bereikbaar in
geval van dringendheid.

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een
geweldig kamp van! Hopelijk tot op kamp!

Dikke Chiro-groeten, de leiding van Chiro Ganshoren
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Ik ga op kamp en ik neem mee…:
• Veldbed of luchtmatras (sloeti en speelclub nemen best een veldbed mee;
hoe hoger van de grond, hoe minder koud!)
• Slaapzak: Een WARME slaapzak die comfort biedt bij negatieve
temperaturen! (Hoewel het zomer is, is het vaak erg koud 's nachts op
kamp!)
• Eventueel nog een warm deken
• Voldoende ondergoed voor 10 dagen (voor -12 wat extra ondergoed)
• Kousen: gewone kousen en kousen voor het uniform (donkerblauw)
• T-shirts
• Shorts
• 3 lange broeken
• 3 warme truien
• Voldoende kledij die vuil mag worden en tegen een stootje kan
• Regenjas
• Sportschoenen
• Waterschoenen, die vast zitten aan de voeten (geen teenslippers)
• LAARZEN en stevige stapschoenen
• Toiletgerief: 2 washandjes, 2 kleine handdoeken, 1 grote handdoek,
zeep, tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam of borstel, elastiekjes en
speldjes, …
• Voor de meisjes: eventueel maandverband of tampons
• Hoofddeksel tegen de zon (petje, hoed, …)
• Zonnecreme en aftersun
• Pyjama en knuffelbeer
• Linnen zak voor de vuile was
• Voor sloeti: ZWEMBANDJES
• Zakdoekjes
• 3 keukenhanddoeken (!)
• 1 mes, 1 vork, 1 soeplepel, 1 kleine lepel (met naam; geen duur bestek
want dit kan nogal gemakkelijk kwijt geraken)
• Zaklamp + reserve batterijen
• Wasknijpers
• Zakgeld (geen overdreven sommen!)
• Stevige rugzak en veldfles (voor trektocht of twee-daagse)
• Adressen van mama en papa, oma en opa, …. (kaartjes en postzegels
zijn te koop!)
• Piekfijn chiro-uniform
• Verkleedkledij opgesomd in de kampartikels
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Niet meenemen:
• Neem zeker geen waardevolle spullen mee. Laat je gsm, ipod, … zeker
thuis, want je hebt dit niet nodig (fototoestel is wel toegestaan)
• Geen bergen snoep. Al het snoep dat ketten van -12 meenemen, komt in de snoepdoos terecht
en wordt gedeeld met de andere kinderen van dezelfde groep. Op die manier kan iedereen op
dezelfde momenten evenveel snoepen
• Geen alcohol of drugs (anders leidt dit tot uitsluiting!)

Raad van tante Kaat:
• Steek al je spullen in een grote, stevige reistas of koffer (zeker niet in
een vuilniszak).
• Voor -12: alle kleren die je meeneemt, merken met je eigen naam. We
raden dit ook aan voor alle andere spullen in je toiletzak, je
slaapzakzakje, je zaklamp. Vergeet ook zeker niet je chirokousen,
chiropull, hemd en short te merken. Hiermee proberen we de berg
‘verloren voorwerpen’ te beperken
• Bij de allerkleinsten (tintels en sloebers) vragen wij om per dagje een
pakje klaar te maken met daarin proper ondergoed en propere kousen.
Op die manier verlicht u het werk van de leiding een beetje.
Diepvrieszakjes zijn hiervoor geschikt…
• Overloop ook met uw kleine spruit wat er allemaal in de valies zit. De
leiding steekt natuurlijk steeds een handje toe bij het aankleden of het
zoeken van bv. kousen, maar het is aangeraden dat het kind zelf
ongeveer weet wat het allemaal mee heeft.
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Liefste (nteltjes,
Na een heel leuk jaar gaan we nu allemaal samen op kamp! YOEHOE!! We gaan 7 dagen
samen eten, slapen, gek doen en herinneringen maken.
Op chirokamp spelen we natuurlijk ook heel veel leuke spelletjes maar ook in thema, daarom
mogen jullie je verkleedkledij zeker niet vergeten. Er zijn 3 belangrijke thema’s
waarin jullie je lekker mogen verkleden.
Het eerste thema is survival, dat is het Engels woord voor overleven. Breng
kleren mee die je zou aandoen moest je op een onbewoond eiland of in een
oerwoud zou aandoen. Dit kunnen dierenprinten of safarikleren zijn.

Het tweede thema is prinsessen. Wat dragen prinsessen
graag? Een jurkje, diadeem of kroontje en mooie schoentjes! Als je dit
niet hebt mag je ook gewoon heel chique of elegant komen!
Als laatste thema hebben we hippies. Een hippie is iemand die graag
bloemenprint, veertjes en felle kleuren draagt. Hippies lopen ook graag rond in
blote voeten en slippers.
*Voor de ouders: als jullie geen verkleedkledij hebben, is het niet nodig om dit
speciaal te gaan kopen!

Omdat er vaak spulletjes niet gevonden worden in de valies, vinden we het een goed idee als
je samen met mama en papa je valies maakt, zodat je weet waar alles
ligt. Ook is het handig dat je voor elke dag een pakketje maakt met de
kleren die je dan gaat aandoen. En vergeet zeker niet jullie naam in
jullie kleren te schrijven!
Kijk zeker naar het begin van deze tater, daar vind je een lijst met
dingen die je zeker moet meenemen op kamp. Voor de kleinste raden
we aan op een veldbedje te slapen zodat je hoger van de grond ligt en
minder koud hebt.

We hebben zoveel zin om
jullie terug te zien en we
gaan er een superkamp van
maken ! Groetjes van
leidsters Mila & Tyra
XXXX

Hey Sloeberssssss,
We vertrekken bijna op kamp en wij hebben er alvast heel veel
zin in! Jullie ook??? Dit kamp komt er een derde leidster onze
groep vergezellen zodat het nog leuker wordt op kamp. Wie deze
leidster is blijft nog een grote verrassing! Wel geven we jullie al
enkele tips:
- Ze is lang
- Ze heeft een snor (mopje hahaha)
- Ze heeft blond haar en groene ogen
Succes met het zoekwerk naar wie jullie derde leidster zal zijn!
Aangezien we bijna op kamp vertrekken moeten jullie jullie valies
maken. Het is belangrijk dat jullie samen met jullie ouders al jullie
spullen in de valies leggen zodat jullie weten waar alles ligt. Jullie
valies moeten jullie 17 juli op de chiro brengen tussen 17 en 19
uur. De 21ste komen jullie aan op het kampterrein. Lees alle
andere belangrijke informatie zeker in deze tater!!! Hieronder is er
een lijstje met alles wat jullie moeten meenemen. Jullie gaan jullie
ook drie keer moeten verkleden! Het is niet de bedoeling dat jullie
nieuwe dingen kopen voor het verkleden. Gebruik in de plaats
dingen die je thuis hebt :-)
De verkleedthema's zijn:
- Dieren
- Hippie
- Oermens

WAT NEEM IK MEE OP KAMP?
Kleding:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

12 paar kousen/sokken
12 onderbroeken
5 T-shirts
2 dikke truien
2 lange en 3 korte broeken
Regenkledij
waterschoenen vb: laarzen, crocs, …
Stevige wandelschoenen
Sport- en speelschoenen
Hoofddeksel
Verkleedkledij: Oermens en favoriete dier en hippie

Wasgerief:
■
■
■
■
■

2 washandjes
2 badhanddoeken
Zeep/douchegel en Shampoo
Tandenborstel en tandpasta
Toiletzak

Slaapgerief:
■
■
■
■

Luchtmatras, matje of veldbed
Slaapzak, eventueel extra deken
Pyjama
Eventueel een knuffel

Diversen:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Zakdoeken
(Linnen) zak voor vuil goed
Een keukenhanddoek
Zwemgerief
Balpen
Drinkbus
Zaklamp
Snoepjes (Niet te veel)
En een goed humeur!!!

Zijn er nog eventuele vragen,aarzel dan zeker niet om ons een sms'je te sturen of te bellen.
Wij hebben er heel veel zin in!!!!
Tot snel!
Nummers:
Anais:
Mathias: 0476776616

Dag allerliefste speelclubmeisjes,
Wij kijken al heel hard uit naar kamp! We hopen jullie ook, daarom hier al een kleine teaser
van wat we gaan doen op kamp! We hebben al veeeeel leuke spelletjes verzonnen :)
Wat mogen jullie zeker niet vergeten mee te nemen op kamp?
1. Een veldbed! Dat is hoger droger en warmer dan een luchtmatras.
2. Een zaklamp! Het kan ‘s nachts heel donker worden op de kampplaats; zaklampen
zijn dus zeker geen overbodige luxe.
3. Jullie knuffel of iets waarmee jullie ’s nachts slapen (als jij dit graag hebt)
4. Genoeg schoenen, ook schoenen die tegen water kunnen en waar je voeten droog in
blijven.
5. Adressen van familie naar wie je kaartjes wil sturen.
6. Kledij die vuil mag worden!
Natuurlijk spelen we ook dit jaar weer een aantal themaspelen op kamp. Het zou leuk zijn
als jullie daarvoor verkleedkledij meenemen! Je hoeft hier zeker geen heel dure spullen voor
mee te nemen of nieuwe spullen voor te kopen. Dit zijn de thema’s:

Reis rond de wereld
Een Parisienne met een baret, een Schot met
een kilt, een Japanse vrouw met een kimono…
Keuze genoeg! Neem kleding mee die typisch is
voor een bepaald land of een bepaalde regio!

Hippies
Een losse broek of wikkelrok, vrolijke printjes,
een zonnebril en een bloemenkrans in het
haar… Ga maar voor een volledige zomerse
festivallook, want jullie mogen je een dagje
verkleden als hippies! Vraag maar tips aan je
ouders, zij zullen hier wel raad mee weten :)

Blazer/kostuumvest
Als laatste mogen jullie ook een blazer of kostuumvest meenemen ,
zoals Sophie Wilmès vaak aanheeft :) Klaar om een dagje de
president van het kampterrein te zijn?

Wij tellen al af naar de 18e en hebben heel veel zin om jullie terug te zien! Tot dan! Als jullie
nog vragen of bezorgdheden hebben, mogen jullie ons altijd bellen.
Knuffels en tot snel,
Hannah (0497859701) en Sien (0498637590)

Dag lieve speelclubjongens,
Het kamp komt steeds dichterbij en we hebben er heel veel zin in, hopelijk
jullie ook!
We gaan veel leuke spelletjes spelen waarvoor jullie soms ook verkleedkledij
nodig hebben. Voor het grote groepsspel hebben jullie Hippiekledij nodig.
Hiervoor kunnen jullie gewoon een paar losse oude vakan?ekleren meenemen
of een speciale zonnebril en moeten jullie niet perse iets aankopen.
Zoals jullie weten is er elk kamp een leuke fuif,
hiervoor mogen jullie mooie kleren meenemen om
zo misschien iemand te kunnen verleiden ;)
Op een van de kampdagen gaan jullie zich moeten
bewijzen aan ons als echte soldaten, hiervoor
moeten jullie ook legerkledij voor meenemen.
Omdat we niet samen met jullie de Interna?onale
vrouwendag hebben kunnen vieren, gaan we dat
samen op kamp doen, hiervoor dus graag wat
vrouwenkleren meenemen.

Wij hebben er alvast onwijs veel zin in. Jullie
mogen ook zeker niet jullie goed humeur
vergeten. Een lijst van wat jullie voor de rest
moeten meenemen staat vanboven in deze tater,
vergeet dit lijstje zeker niet af te vinken en alles
mee te hebben.
Veel kusjes en knuﬀels want we ziIen nu in
dezelfde bubbel,
Marie & Killian.

Dag allerliefste kwikiesssss xxx,
Na een lange tijd elkaar niet gezien te hebben, is het
eindelijk tijd voor de allerleukste 10 dagen van de
vakantie. Wij hebben jullie gemist en kijken er al vast
naar uit.
Voor dit kamp hebben jullie uiteraard verkleedkledij
nodig maar we verwachten niet dat jullie daar
aankopen voor doen. Maak gebruik van jullie
creativiteit. :)
Maika, jij zou je als Zeus verkleden. Juliette, jij bent de god van de onderwereld
Hades. Ella is de supermooie Athena. Marie, jij bent Apollo. Lisa, jij bent
Poseidon en tenslotte Rosalie, jij bent de god van de liefde Aphrodite.
Neem zeker en vast ook maar mooie kledij mee zoals een hemd.
Jullie mogen ook een paar lekkernijen meenemen, maar niet te veel eh meisjes
:). Ook zou het leuk zijn om lampjes op te hangen in de tent voor de
gezelligheid.
Paar praktische spullen die jullie zeker niet mogen vergeten: een zaklamp, een
paar laarzen, een kussen, genoeg warme kledij, sokken en ondergoed, een strip
of boek, brieven en postzegels, drinkbus, vuile kledij…
En vergeet vooral jullie goed humeur en jullie mooie glimlachjes niet ;)
Wij kijken er vast naar uit, hopelijk jullie ook. Voor verdere vragen over kamp,
kunnen jullie mij (+32 471 45 76 13) of Eva (+32 493 04 75 39)

YUUU DE RAKKERS
De leukste tijd van het jaar is weer aangebroken. We hebben er een heel jaar lang
naartoe geleefd. 18 Juli vertrekken we EIN-DE-LIJK op kamp!!
Voor we kunnen vertrekken op kamp zijn er nog een paar zaken dat in orde gebracht
moeten gebracht worden.
1) een piekfijn chiro-uniform

2) hippiekledij

3) Kleren dat te maken hebben met het wereldbekende game merk: NINTENDO

4) vergeet ook zeker niet van voldoende kleren mee te nemen dat vuil mogen
worden.

Zo, met deze informatie zijn jullie volledig klaargestoomd om je 10 dagen volop te
amuseren op kamp!!
Tot op kamp, rakkers
-De leiding

Arne: 0470293409
Stan: 0488818885

Dag lieve
TIPPERS!!
Binnen een dikke week is het zover, we vertrekken op kamp! We zijn met heel de leidingsploeg al
druk in de weer geweest om het kamp voor te bereiden. Voor het kamp zijn er een paar dingen
die jullie moeten meenemen!!!
Verkleedkledij:
- tik tok kledij! Aangezien jullie allemaal al bijna bekende tiktokkers zijn, is het niet moeilijk om
jullie daar in te verkleden 😉
- hippie kledij: gewoon een zonnebrilleke, een bloemetjes krans, een lang kleed… je verzint wel
iets!

Dan heeft iedereen apart nog iets om zich in te verkleden:
- Politieker --> voor collette
- CEO --> voor camille
- Rechter --> voor luu
- Chirurg --> voor eva
- Architect --> voor zohra
- Rijke tahtah --> voor marilyn

Voila, vergeet niet dat jullie niks te hoeven aankopen qua verkleedkledij, origineel zijn is ook
goed!

Tot 18 juli!!!
kusjessssssss

Kamptater Toppers:
Yooo de toppers, hopelijk gaat alles goed met jullie en hebben jullie enorm veel zin in kamp.
Jullie leiding alvast wel!!! Dit jaar gaan we met onze 7 toppers naar Gedinne, naar een nieuwe
kampplaats.
Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereiding van het kamp. Jullie behoren nu als
toppers tot +12, dus jullie kamptaken veranderen :) Zo zullen jullie nu en dan ook eens patat
moeten schillen, maar kunnen jullie langs de andere kant later gaan slapen. Zie dat jullie tegen
het vertrek (18e juli) goed uitgerust zijn, want het belooft een fantastisch kamp te worden.
Voor het kamp moeten jullie een aantal bijzondere zaken meenemen, in het thema van maffia,
leger en vrouwen/meisjes:
Maffiakledij: gekke zonnebril, een hoofddeksel in maffiastijl.
Leger: bijvoorbeeld een camouflagepak (als dat niet te warm is). Jullie moeten elk ook een
een speciaal gadget naar keuze, maar wel in het thema van leger, meenemen.
Vrouwenkledij: een rok en een topje bijvoorbeeld.
In verband met de verkleedkledij willen wij benadrukken dat het niet de bedoeling is dat deze
zaken aangekocht worden.
Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd bereiken op:
Arno: +32495727127
Loïc: +32495192498

Hellooooo everybody!!!!
Are you all readyyy for a big party with a lot of boozzz, drugsss and girlsssssss, except for
the boozzz and the drugsss… Het is weer bijna kamp en dit jaar zal weer heel vermoeiend
zijn: Als tiptiens zijnde wacht er een heel zwaar kamp op jullie, maar uiteraard gaaat daar
alleen maar plezier mee gepaard.
Wat we op kamp gaan doen is een verrassing , maar dit is wel belangrijk om mee te nemen:
- neem voor op fietstocht zeker mee slaapzak, matje, helm, reserve fietsbinnenband , €25 en
zeker een goed humeur
Voor het kampthema is het belangrijk om hippiekledij als verkleedkledij mee te nemen,
daarnaast nemen jullie ook volgende verkleedkledij mee: sportkledij en princessenkledij.
Voor fietstocht verwachten we jullie de 16e om 9u op de chiro, laat allemaal jullie fietsen
controleren, breng ze in orde!!!
Maandag 12/07 om 14u is het fietscntrole voor keti, iedereen komt dit doen!!
groetjeszzzz,
tot snel girlss
alex eliot

Yuuuuuuuuuuuuuu,
The best time of the jaar is almost there! The chirokamp goes almost begin! Hopfully have
you evenveel envie in chirokamp as we.
In this wordpuzzel stand som things that you have to take wiv you to chirokamp. Find the ten
woorden and krijg a cadeauke on kamp.

We meet the 17th of Juli in the ochtend at 7 o CLOCK with a brede glimlach and a broek vol
goesting.
See you then <3
De leiding

