Kampkrantje
2021 Neerpelt
Beste ouders en leden,
Het is weer zover! Een nieuw avontuur! Na nog een speciaal chirojaar eindelijk het
langverwachte tiendaagse kamp! We vertrekken op DINSDAG 20 juli en keren terug op
VRIJDAG 30 juli. Dit jaar gaan we naar Neerpelt in Limburg.
Zoals elk jaar gebeurt alles weer in tenten! Dus we eten, slapen in tenten en de
activiteiten gebeuren natuurlijk puur in de natuur! Er is maar één boodschap: allen
komen!
Alles wat je moet weten staat in dit boekje, lees dus verder en dan ben je helemaal
voorbereid op een keitof kamp!
Inhoud:
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Vertrek en terugkeer
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Kosten en zakgeld
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Belangrijke maatregelen
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Inschrijving
De inschrijving vereist een medische fiche en een ingevuld inschrijvingsstrookje
(deadline 12 juli). De leiding van elk lid zal de ouders/voogd contacteren om dit
kampboekje te overlopen. Een inschrijving is pas afgerond als het kampgeld is
overgeschreven.

Vertrek en Terugkeer
Vertrek: Dinsdag 20 juli
We gaan naar de kampplaats met de trein en zullen afspreken aan de grote
trappen van Brussel-Noord. Het exacte uur wordt later nog meegedeeld.
Iedereen komt in Chiro-uniform of in beige short/rok en rode t-shirt! Dit is
belangrijk zodat we goed kunnen zien wie van onze groep is en dan is het
makkelijker om iedereen bij elkaar te kunnen houden. We houden ons aan de
maatregelen die op dat moment in Brussel van toepassing zijn (daarover volgt
nog info).
Wat neem je mee : o Rugzakje o Tussendoortje o Mondmasker (+12)
o Drinkbus o Regenjas o volle maag, oftewel lunchpakket

Terugkeer : Vrijdag 30 juli
We komen met de bus terug aan op de speelplaats rond 16u, Dapperenstraat
20 in Koekelberg. De camion komt iets vroeger aan, hulp bij het uitladen van
de camion is altijd welkom! Na aankomst is er de eindformatie en zullen er nog
enkele administratieve en andere zaken geregeld worden (ID-kaart, verloren
voorwerpen, kampaandenkens,....) dus gelieve niet meteen te vertrekken!
Iedereen is verplicht de coronamaatregelen van dat moment te volgen!

Contact
Als je graag een briefje zou willen sturen naar uw kind (en wij raden dit sterk aan!) kan
u dit doen naar het volgende adres. Vermeld zeker de naam en groep van uw kind.
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Chiro Sint-Anneke
(naam + groep)
Torenstraat 34,
3910 Pelt
Verder mogen jullie niet langskomen op het kampterrein, dit zou voor de andere kindjes
misschien voor heimwee kunnen zorgen en dit verstoort de activiteiten. Bovendien
gelden de huidige coronomaatregelen: we zijn op kamp met een aparte bubbel en elk
contact met externen moet worden vermeden. Mocht er iets gebeuren waarvan u op de
hoogte moet zijn, zullen we contact met u opnemen. Maar normaal gezien geldt de
regel: géén nieuws is goed nieuws!
Iedereen kan in de facebookgroep “Chiro St.-Anneke” het kamp, via foto’s, volgen.
Mochten er toch dringende zaken zijn, kunt u onze volwassen begeleiders Ilke Weyers
en Christophe Asselman bereiken op het telefoonnummer 0474897524 en 0473379301.

Kosten en zakgeld
Voor het kamp: 1ste kind: 130€ , 2de kind: 115€ , 3de kind: 100€.
Niet-leden en degenen die nog niet betaalden voor het jaar betalen 15€ extra voor
de verzekering. Betalen voor het kamp gebeurt via overschrijving, zo kunnen wij alles
goed bijhouden.
Sinds vorig jaar krijgen wij geen steun meer van het solidariteitsfonds en om dit te
compenseren is er ook een solidair tarief. Dit wilt zeggen dat u, binnen uw eigen
mogelijkheden, een vrije bijdrage meer betaalt bij de inschrijving van uw kind. Zo kunnen
we families die het moeilijk hebben, financieel ondersteunen. Hier is geen enkele
verplichting toe, maar kan een groot verschil maken!
Rekeningnummer: BE24 7341 9805 7538. Met als mededeling:
Kamp 2021 naam + voornaam kind(eren)
De kosten van het kamp kunnen terugbetaald worden voor kinderen onder 12 jaar. Meer
info over de fiscale aftrekbaarheid van het kamp kan u aan de leiding vragen. Indien u
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via uw werk een deel kan terugtrekken en hiervoor de Chirostempel nodig heeft, mag u
deze documenten bij inschrijving, bij vertrek of bij terugkomst laten invullen en
afstempelen.
De leden mogen net als ieder jaar ook zakgeld meenemen: De -12 geeft zijn
zakgeld af aan hun leiding in een omslag (met naam) bij vertrek.
▪ Tintels: €10
▪ Speelclub: €15
▪ Rakwi: €15
▪ Tito’s: €15
▪ Asketi’s: €20

Bagage
We vragen net als de voorbije jaren weer om de bagage vroeger af te komen zetten
aan onze Chirolokalen in de Dapperstraat 20 te Koekelberg. Dit zodat de bagage mee
kan met de camion aangezien de bagage onhandig zou zijn op de trein. U kunt de
bagage afleveren 15 & 16 juli van 18u tot 20u. Er zal leiding aanwezig zijn om de
bagage in ontvangst te nemen zodat deze ongedeerd op de kampplaats terecht komt.
Op dat moment heeft u ook de gelegenheid om een Chiro-uniform en/of onze eigen trui
(€25) aan te schaffen!

Medisch
Gelieve vóór het kamp zeker de medische fiche volledig ingevuld af te geven aan de
leiding (deadline 12 juli). Op deze manier kunnen we een zo veilig mogelijk kamp
tegemoet gaan! Gelieve dan ook alle ziektes, aandoeningen, eetgewoonten* of
allergieën* (*belangrijk voor de keukenploeg) op de medische fiche te noteren. Als uw
kind ziek is mag hij/zij niet mee vertrekken. Pas na 3 symptoomvrije dagen mag hij/zij
later zelf naar het kamp komen (zie ook achteraan voor meer informatie). Achteraan zit
ook nog eens alle uitleg en maatregelen die wij zullen volgen op kamp en die ook u en
uw kind zullen moeten volgen om met iedereen gezond en wel op kamp te kunnen
vertrekken.
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Graag willen wij ook weten of u als ouder akkoord gaat met het geven van vrij
verkrijgbare medicatie indien uw kind dit nodig zou hebben (misselijkheid, hoofdpijn,
diarree,...). Indien niet, gelieve dit dan duidelijk op de medische fiche te vermelden!
Indien er medicijnen moeten toegediend worden aan uw kind, geeft u deze bij vertrek af
aan Juliette of Asma. Hierbij graag ook aangeven hoeveel, hoe vaak en tot wanneer
deze medicatie moet worden ingenomen. Op deze manier zal het EHBO-team niets
vergeten toe te dienen. Gelieve bij vertrek de Kids-ID af te geven aan Juliette of Asma.

In de valies!
Er wordt verwacht dat de leden in uniform (i.e. beige short/rok, rode T-shirt, groene
trui/Chiro trui) komen op de dag van vertrek. We vinden dit belangrijk omwille van de
herkenbaarheid wanneer we op verplaatsing gaan. Wie dit nog niet heeft kan hiervoor in
de Banier terecht (online of overal in Vlaanderen, maar niet in Brussel). Wij verkopen
ook zelf (tweedehands) Chirokledij alsook onze eigen Chirotrui aan €25. Deze kan u bv.
bij het afleveren van de bagage (zie hoger) nog aankopen.

Slapen
warme slaapzak + evt. een extra dekentje
veldbed of slaapmatje
kussen
pyjama
teddybeer
zaklamp

Kledij (die vuil mogen worden!)
Uniform!
Ondergoed (meer dan het aantal dagen kamp is geen overbodige luxe!)
voldoende kousen (lange kousen voor in laarzen + dikke kousen + andere)
T-shirts
(Warme) truien
shorts/rokjes
lange broek/warme broek
reservekledij
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fuifkledij (zie verder)
regenjas
zwemkledij (+badmuts/zwembril) → voor de jongens: liefst geen losse zwemshort
! Denk eraan dat het ’s avond snel afkoelt, voorzie dus voldoende warme kledij!

Schoeisel
Goede stapschoenen
Regenlaarzen
Watersandalen of schoenen die nat mogen worden
Extra paar (sport)schoenen

Wassen
Washandjes
Handdoeken (minstens 2: voor zwemmen en te wassen)
Tandenborstel + tandpasta
Biologisch afbreekbare (!) zeep/shampoo
Anti-muggen spray
Een eigen borstel/kam en eigen haarrekkers

Andere
Rugzak
Drinkbus (!! Duidelijk voorzien van naam)
Brooddoos
Zonnecrème (!! Iedereen)
Hoofddeksel
Linnenzak voor vuile was
Mondmasker voor +12 (x3)
papieren zakdoeken
evt. handgel
evt. briefpapier, enveloppen met adressen
(postzegels kan je op kamp van ons kopen)
evt. strips, boek …
etc.
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Wij vragen om heel goed na te kijken of alles voorzien is van naam en om op te letten
dat er geen spullen bij zitten in de valies van broers of zussen, zodat er niet moet
worden gedeeld en overgebracht moet worden tussen verschillende slaaptenten.

Speciaal
Voor speciale benodigdheden moet u zeker naar de krantjes van de specifieke groep
van uw zoon/dochter kijken. De leiding heeft hierin eventuele extra of speciale
benodigdheden opgesomd.

Fuif is dit jaar in het thema MARIO KART! Breng zeker iets mee! Je moet
hier niets speciaals voor kopen, gebruik je creativiteit ;)

NIET
● Waardevolle items (PSP, Game boy, fototoestellen, Gsm’s, juwelen, ...)
● IPod mag, op eigen risico. Er is vrije radio tijdens de middagrust waarbij muziek
afgespeeld wordt. Gelieve deze dan aan leiding af te geven zodat kans op
verloren gaan daalt.
● Snoep of frisdrank → Worden meteen geconfisqueerd door de leiding! Er wordt
voldoende lekker eten voorgeschoteld door onze super keukenploeg, dus extra
snoep is niet nodig.
Ieder jaar keren wij met massa’s verloren voorwerpen terug van het kamp. Wij raden u
dus ten zeerste aan om al de kleren en andere spullen (zoals handdoek, toiletzak, ...)
van uw kind van een naam te voorzien. Zeker voor de jongsten is dit erg nuttig
aangezien het niet altijd gemakkelijk is eigen kleren te herkennen (zeker als ze al vuil
zijn!). Indien uw kind last heeft van bedwateren laat dit dan tijdens de kampinschrijving
(medische fiche) of bij vertrek zeker weten aan de leiding, zodat zij hierop voorbereid
zijn en geef dan zeker ook voldoende extra pyjama’s en onderbroeken mee.
Het gebeurt wel vaker dat we op kamp last hebben van luizen. Wij vragen u daarom ook
om voor het vertrek uw eigen kind zelf na te kijken op deze kriebelbeestjes, en indien
nodig te behandelen met een luizenshampoo. Gelieve dan ook aan Juliette/Laure te
laten weten mocht uw kind net luizen gehad hebben of er nog steeds heeft. Dan kan de
leiding dit zonder veel ophef opvolgen en eventueel verder behandelen (dan liefst met
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een eigen luizenkammetje). Voor kinderen met lang haar vragen we dan ook om
voldoende haarrekkers mee te geven zodat het haar te allen tijde kan worden
vastgemaakt. Ook is het handig als op de haarborstels/kammen de naam van uw kind
staat zodat er zo min mogelijk uitwisseling van borstels is. We vragen dit alles zodat we
een uitbraak kunnen vermijden.

Wij kijken er al naar uit om samen een spetterend kamp te beleven! De
vuile kleren, de trektocht, foto's, de zotte verhalen en de mooie
kampaandenkens zal u achteraf zeker en vast te horen/te zien krijgen!
Vele groetjes en tot op
kamp,
De leiding (Lena, Elena, Asma, Juliette, Brandon, Lieza, Aleks, Rogier,
Laure, Boris, Charlotte, Ellen & Louis)
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Tintels
Dag tintels,
Het is weer tijd voor het kamp! Net als ieder jaar, wordt het weer keitof, maar daarvoor moeten
we natuurlijk het juiste materiaal meehebben. Vergeet dus zeker en vast jullie uniform niet, maar
ook een drinkbus en brooddoos mogen niet ontbreken. Wees ook voorbereid op elke mogelijke
weersomstandigheid en neem zonnecrème (best factor 50), een pet (en eventueel zelfs
zonnebril) mee voor mooi weer en een regenjas voor slecht weer.
Er zijn een aantal zaken die altijd meemoeten als je op vakantie gaat, zoals voldoende proper
ondergoed (we zijn elf dagen weg, maar reserve kan nooit kwaad), genoeg sokken (nogmaals,
reserve kan nooit kwaad), een pyjama, genoeg T-shirts (lange mouwen, korte mouwen, geen
mouwen: het kan allemaal), truien, zeker genoeg lange broeken (het kan ’s ochtends en ’s
avonds nogal koud zijn, zelfs als het overdag heel erg warm is) en een wit T-shirt dat niet effen
terug naar huis moet komen.
Qua schoeisel mogen stapschoenen zeker niet ontbreken. Daarnaast zijn comfortabele
schoenen voor op het terrein ook altijd handig en een paar dat goed tegen water kan, kan ook
nooit kwaad. Ook een badpak/ zwembroek/ bikini/ … en badmuts (en eventueel een
zwembrilletje) mogen mee. Voor wie nog niet kan zwemmen, kunnen zwembandjes van pas
komen en een handdoek moet ook mee.
Wat toiletgerief betreft, zijn er de gewoonlijke dingen zoals tandpasta en tandenborstel en een
washandje. Alles van shampoo/ douchegel/ … dat meekomt, moet biologisch afbreekbaar zijn.
Tekenspray kan ook altijd van pas komen en iedereen met lang haar moet een eigen kam en
haarelastiekjes meenemen. Voor het slapengaan zijn een veldbedje of luchtmatras nodig, een
slaapzak en voor wie dat wil, een kussen en/ of knuffel. Ook altijd handig is een zaklamp.
Tot slot kunnen zij die willen, al briefpapier of kaartjes, postzegels en enveloppes meenemen
om post te sturen. Die kunnen ook verkregen worden tijdens kamp, maar mogen dus ook zelf
meegenomen worden. Het zakgeld is tien euro en om echt te eindigen, benadrukken we nog
dat overal best de naam in staat en dat alles dat meegaat, vuil terug moet mogen komen.

Tot op kamp!
Elena en Lena
PS vergeet niet een outfit mee te nemen in het thema van de fuif: Mario Kart
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Speelclub
Het is weer die tijd van het jaar waar we zo lang op hebben moeten wachten, KAMP !!! Weer 10
dagen spelletjes spelen, slapen in tenten, zwemmen, wandelen, onze buikjes rond eten met al
het lekkers van de keukenploeg, kortom, het wordt weer een geweldige tijd!
Dit jaar hebben Asma en Juliette jullie leiding gegeven, en voor de prijs van 2 krijgen jullie er
een 3e bij: Brandon!! Een grote aanwinst voor de speelclub en wij zijn er zeker van dat jullie
hem top gaan vinden.
10 dagen overleven op kamp is niet van de poes, daarom hebben wij enkele van onze beste tips
voor jullie verzameld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

neem dikke kousen mee voor ‘s nachts om je voeten warm te houden
tijdens de siëst is het altijd fijn om een strip of boek te kunnen lezen
zonnecrème is je beste vriend tegen het verbranden
in het donker naar de kakbak gaan is nogal moeilijk, straks val je er nog in, pak dus
zeker een zaklamp mee
als we op eendaagse gaan, moeten we genoeg drinken en ons lunchpakket meenemen,
neem dus zeker een drinkbus en brooddoos mee
soms valt er al eens een dag in het water als het regent, pak dus zeker je regenjas mee
om je droog te houden
de leiding heeft heel goede oren en kan zelfs gefluister horen…
op de fuif moeten de speelclubbers de andere groepen imponeren, haal je fantasie naar
boven en verkleed je volgens het thema ‘Mario Kart’!
breng je beste humeur mee!

Wij kijken er alvast super hard naar uit en hopen dat
jullie er even veel zin in hebben als wij!
Groetjes,
Asma, Brandon & Juliette
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RaKwI
Rakwi! Het is zo ver, we gaan bijna weer op kamp! (woop woop)
Wij hebben er alvast suuuuuper veel zin in en we kunnen niet wachten om te
vertrekken. Als jullie even ready zijn als wij pak dan maar je valies met
volgende dingen:
-

Een voorwerp waar je niet zonder kan (maar die wel mee mag op
kamp!) bijvoorbeeld een knuffel.

-

Kleren voor de fuif, het thema dit jaar is MARIO KART

-

Kleren voor 10 dagen + extra (want we gaan jullie nooit een heel kamp
mooi proper hebben)

-

Warme kleren (een dikke trui, een warme jas,…) voor ’s avonds

-

Regenjas

-

Uniform

-

Stapschoenen

-

Petje of hoedje voor de zon

-

Zaklamp

-

Zonnecrème en aftersun

-

Drinkbus en brooddoos

-

Leesboek(en) en/of strips

-

Papier en geschreven!!! Enveloppen
voorzien van een postzegel voor brieven
naar huis.

-

Enveloppe met zakgeld (15 euro)*

-

Kids-ID*

-

Medicatie*
*Deze worden afgegeven bij aankomst aan het station aan de leiding

Vergeet zeker niet in/op alle kleren je naam te schrijven, we hebben elk jaar
redelijk wat verloren voorwerpen en zo voorkomen we al wat verwarring.
Wij kijken er alvast naar uit om met jullie op kamp te gaan, het worden 10
dagen vol modder, verf, bloem, kampvuren en vooral heel erg veel fun.
Moesten er nog vragen/problemen zijn mogen jullie ons altijd een berichtje
sturen via facebook of sms 0471/582 609 (Lieza) en 0491/511 915 (Aleks)

Hey, nieuwtje van het jaar: we gaan op kamp! JEEJ! Feest, feest!
Voor de meesten onder jullie de eerste keer als +12, dus:

Eerste nachtspel, eerste tweedaagse, eerste van alles en nog wat. Maar veel blijft
ook hetzelfde: lekker eten, spelen spelen en ons amuseren (ha, dat rijmt).
Een paar dingen die jullie zeker niet mogen vergeten zijn jullie UNIFORM,
(stap)schoenen waar je gemakkelijk lange afstanden mee stapt zonder daarna te
zagen over pijnlijke voeten (heel belangrijk!), een zaklamp, jullie zakgeld (€15),
proper ondergoed, genoeg reservekleren, een drinkbus (belangrijk), zonnecrème
(ook belangrijk), een rugzak en (hehe) jullie goed humeur…
Dingen die jullie wél mogen vergeten: elektronica (kan mee op eigen risico, maar zal

)), snoep enz (dat neemt toch te veel plaats
in in de valies en er is meer dan genoeg op kamp).
weinig toegankelijk zijn op kamp (

Tot sneeeeeeeeel,
R&L&B

Sorry bij voorbaat aan de been- en bilspieren, want dit jaar gaan we op voorkamp TE FIEEEETSSSSS! We spreken af op
17 juli om 9u aan de lokalen om mee te helpen met het inladen van de camion. Nadien begint onze loodzware tocht naar
het verre Neerpelt, wat gedurende 10 dagen onze nieuwe thuis zal zijn.
Voor voorkamp neem je de volgende spullen mee:

-

-

Rugzak
Slaapzak (en matje)
Regenjas
Portefeuille, gevuld met ID en 20 eurieesss.
Brooddoos en dikke dikke drinkbus (voorzie genoeg
drank!)
Papieren zakdoeken
Hoofdbedekking
Zonnecrème
Fietsmateriaal:
o Een intacte fiets
o Helm
o Fietsslot
o Potentieel
poepbedekking/zadelkussen/originele antipoeppijn constructie
o Eventueel een kleine rugzak voor de dingen
die je snel nodig hebt tijdens het fietsen
(water, zakdoeken, een eetje enzowww)
o Eventueel fiets-fix shizzle (plakkers, extra
binnenband, etc.)
Corona-materiaal:
o Mondmasker
o Desinfecterende handgel

Alles voor op kamp mag in jullie bagage (die met de

camion op het kampterrein wordt afgezet):
- Bedje, kleren, toiletgerief,… jullie weten wel.
- Extra mondmaskers.
- Gsm en andere elektronica (op eigen risico +
wordt enkel geladen voor activiteiten en
tweedaagse)
- Eetjes voor tweedaagse

PS: Wie nog de tijd heeft om snel efkes een beenmassage cursus
te volgen, het gaat ten zeerste geapprecieerd worden.

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

Wie mag er mee op kamp?
Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De deelnamevoorwaarden zijn:
● Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen, je kan pas
deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent.
● Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon
kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
● Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de
huisarts of ouders.

Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat
daarvoor door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten
naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om,
indien nodig, uw kind te komen halen. Je mag pas terug deelnemen/zelf
terugkomen naar kamp als je 3 dagen symptoomvrij bent.

Contactbubbels
Dit jaar mogen we in bubbels van 100 exclusief begeleiding op kamp gaan. Voor ons
betekent dit dat alle leden, leiding en keukenploeg één grote bubbel vormen. Binnen
de bubbel mogen we contact hebben met elkaar, afstand houden is niet van
toepassing. Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Contact
met externen wordt zo veel mogelijk vermeden.
OPGELET:
Voorzie toch voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is
bijvoorbeeld niet toegelaten.
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Persoonlijke hygiëne
Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het
noodzakelijk.




Extra de handen wassen, gebruik van papieren handdoeken, hoesten in de
elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens de
jeugdwerkzomer nodig.
Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen of andere
bubbel(s) noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is.

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de Volwassen Begeleiding:
0474897524 (Ilke), 0473379301 (Christophe).

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

Hopelijk tot op zomerkamp Speelse Chirogroet

De leiding van Chiro St.-Anneke
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