Wij gaan op kamp!

1

Het is weer bijna zover!
De zomer is in ’t land, de vakantie komt dichterbij,
allemaal goed en wel, maar nog belangrijker dan dat:

Het Chirokamp komt er weer aan!
Vijf of tien dagen ravotten doen we dit jaar in
Oostham, wie een briefje (!) wil sturen kan dat doen
naar dit adres:

Chiro Tijl & Nele Oostham
t.a.v. Chiro Zevendonk
Naam kind
Bremstraat 7a
3945 Ham
Telefoonnummer voor dringende gevallen:
0495 67 52 44 (Aaron Simsek, onze VB)
(!) We zouden jullie willen vragen om geen
postpaketten/snoep op te sturen. Postpaketten die worden
opgestuurd, bewaren wij en worden pas op het einde van het
kamp afgegeven.
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Wie Wat Waar Wanneer?
Omdat we niet allemaal even groot, klein, dik, dun,
bruin, wit, scheef of schuin zijn hebben we voor elke
groep een aangepaste kampformule:

Sloepie’s:
Speelclubs:
Rakwi’s:
Tito’s:
Aské’s:

5 tem 10 augustus 2022
1 tem 10 augustus 2022
1 tem 10 augustus 2022
1 tem 11 augustus 2022
1 tem 11 augustus 2022

Omwille van praktische redenen maken we geen uitzondering voor
leden die vroeger willen vertrekken of later willen komen!
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Wanneer begint dat avontuur?
Onze Tito’s en Aské’s laten zich van hun sportiefste
kant zien. Zij fietsen, met goed ingesmeerde benen,
naar Oostham.
Ze vertrekken maandag 1/8/2022 om 10u op de Chiro.
In uniform, maar de rok/short mag wel ingeruild
worden voor een fietsbroekje J
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De Speelclubs en Rakwi’s rijden met auto’s (!) richting
de kampplaats. Zij worden op maandag 1 augustus om
12u30 op de Chiro verwacht, in uniform natuurlijk.
Wees op tijd!
De Sloepie’s vertrekken op vrijdag 5 augustus ook
eindelijk op kamp. Zij worden om 10.30 uur op de
Chiro verwacht en rijden ook met auto’s (!) naar de
kampplaats. Ze trekken natuurlijk ook allemaal hun
Chiro-uniform aan.
(!) Inderdaad, ook dit jaar zouden we graag beroep
doen op de ouders om onze jongste groepen naar de
kampplaats te brengen. Bij de online inschrijving van je
kind(eren) zal je gevraagd worden of je
* kan rijden en wil rijden
* kan rijden maar liever niet wil rijden
* niet kan rijden
* niet van toepassing, want mijn kind gaat met de fiets
Later zullen we jullie dan nog contacteren en laten
weten of jullie moeten rijden of niet.
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Speciale dagen:
30 juli: binnenbrengen van de valiezen op de Chiro van
18u30 tot 20u00. (Ook de Sloepies brengen hun valiezen al
binnen!)

Wat breng je dan zeker mee?
•
•

Medicatie indien nodig
Voor kinderen onder de 12 jaar: ISI -kaart of KIDSID en 2 klevers van de mutualiteit
Voor kinderen boven de 12 jaar: ID-kaart en ook 2
klevers van de mutualiteit
Als je nog een SIS-kaart hebt, mag je die ook
meebrengen.
+

5 augustus: Wij kijken uit naar de komst van de
Sloepie’s.
10 augustus: Bezoekavond voor ouders, grootouders,
broers, zussen, liefkes… Zij kunnen vanaf 18 uur een
kijkje komen nemen op de kampplaats. Ook dit jaar
kunnen jullie iets lekkers smullen op de kampplaats.
Later zullen jullie ook kunnen genieten van onze actjes
per groep. Deze beginnen om 19.00 uur.
Voor de Sloepies, Speelclubs en Rakwi’s is dit ook
meteen de laatste avond op kamp. Zij mogen na deze
gezellige bezoekavond met hun ouders terug mee naar
huis.
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Zoals elk jaar organiseren wij ook dit jaar een
verkleedwedstrijdje voor alle bezoekers. Wil jij de
‘Dress-to-impress-cup’ dit jaar mee naar huis nemen of
wil je op de foto met de hoofdpersonages van ons
kampthema? Haal dan je gekste en zotste kleren al
maar uit de kast! Want het thema van dit jaar is …
Disco!!!
De Tito’s en Aske’s blijven nog een dagje langer op
kamp, maar geven hun vuile was en andere overbodige
bagage al mee naar huis. Zij fietsen terug naar huis en
worden 11 augustus in de namiddag terug op de Chiro
verwacht.
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Hoe geraken wij in Oostham?

Hier vindt u de routebeschrijving naar de kampplaats:
Of geef het adres van de kampplaats in in je GPS:
Bremstraat 7a
3945 Ham
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Wat kost dit avontuur?
Voor deze reuze tiendaagse vragen wij €135.
Voor de Sloepies is het slechts €75 aangezien zij geen
10, maar 5 dagen meegaan.
Bij het vertonen van de UiTPAS kan een korting van
50% verkregen worden.
Groot gezin?
Als er meerdere kinderen van jouw gezin mee op kamp
gaan, kan je genieten van een korting.
Het eerste kind betaalt het volledige bedrag, het
tweede kind krijgt 10% korting, het derde kind 15%
korting enzoverder. Kortom, er gaat steeds 5% af.
Je kan ook het kamp aftrekken van de belastingen voor
kinderen tot 12 jaar.
Er is ook de kans om via de mutualiteit een deel van het
kampgeld terug te krijgen.
Stort het juiste bedrag op rekeningnummer
BE11 7333 4518 6048 en vermeld er zeker je naam +
groep. Gelieve dit te doen voor 14 juli 2022.
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Chiro Zevendonk is er voor iedereen en daarom nemen
wij ook graag iedereen mee op een onvergetelijk kamp!
Jammer genoeg is dat niet voor iedereen altijd zo
vanzelfsprekend, maar wij vinden dat dat wel zo zou
moeten zijn.
Heeft u soms financiële of andere zorgen in verband
met ons Chirokamp? Dan kan u altijd contact opnemen
via volgend mailadres: vb@chirozevendonk.be of
volgende telefoonnummer: 0495 67 52 44, en dan
wordt er met veel plezier aan een discrete oplossing
gewerkt. Bij ons geldt het motto ‘hoe meer zielen, hoe
meer vreugd’! Tot op kamp?
(!) We mogen gelukkig zonder al te veel maatregelen op
kamp, maar we zouden willen vragen dat jullie zeker
jullie gezond verstand gebruiken en je kind niet
meersturen op kamp als hij/zij 3 dagen voor de start van
het kamp ziektesymptomen heeft / gehad heeft.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat het een gezond kamp
wordt voor iedereen!
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Ik ga op kamp en ik neem mee…
Voor de fietsers:
-

Fiets – die volledig in orde is!
Voldoende drinken voor overdag
Lunchpakket
Regenkledij (indien de Frank ons geen zonneschijn
beloofd)
Zonnecrème en zonnebril (indien Sabine zegt dat
het zonnetje gaat schijnen)
Hoofddeksel
Identiteitskaart
Beetje zakgeld
Mondmasker
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Voor iedereen die er mee op uit trekt:
Vergeet niet overal je naam op te schrijven!
Slaapgerief:

Nachtkledij
Slaapzak
Hoeslaken
Veldbed
Matje (Tito's & Aské's)

Toiletgerief:

4 washandjes en handdoeken
Tandpasta en tandenborstel
Kam of borstel
Zonnecrème, aftersun en
lippenbalsem

Ondergoed:

Onderbroeken en hemdjes
Voldoende reserve ondergoed

Spelkledij:

6 à 7 tal shorts en T-shirts
Voldoende paar sokken
Truien, lange broeken en/of
jogging
Voldoende reserve kledij
Stevige schoenen en
speelschoenen

Regenkledij:

Laarzen en regenjas
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Zwemgerief:

Badpak/zwembroek /bikini
Badhanddoek
Zwembandjes indien nodig

Allerlei:

Dikke truien
Eventueel pantoffels
Hoofddeksel en zonnebril (om zonneslag
te vermijden)

Zaklamp
Schrijfgerief, enveloppen en
postzegels (niet op kamp te verkrijgen!)
Zak voor de vuile was
Drinkbus en rugzak (trekkersrugzak
voor tito’s en Aské’s)
Je mooiste fluo-outfit! (Sloepies,
Speelclubs en Rakwi’s)

Zakgeld:

Voor elke groep anders:
Sloepie’s: 5 euro
Speelclub: 5 euro
Rakwi’s:
5 euro
Tito’s:
12,5 euro
Aské's:
12,5 euro

Opgelet! Omwille van praktische redenen dient het zakgeld van de sloepies,
speelclubs en rakwi’s ENKEL om kaartjes mee te kopen. Doorheen het kamp en
tijdens de daguitstap zorgen de kookploeg en leiding voor voldoende
lekkernijen. Daarom is het ook beter om dit zakgeld in muntjes mee te geven
om kaartjes te kopen. Er is anders niet voldoende wisselgeld op kamp.
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Medicijnen:

Stuur indien uw kind medicijnen moet
nemen een mail naar
nienke.jacobs2001@gmail.com met
de info omtrent de medicatie. Schrijf
ook op de verpakking wanneer je
deze medicijnen moet innemen en
vergeet uiteraard je naam niet te
noteren!

Neem zeker ook nog een mondmasker mee. Dit zal niet
heel het kamp gedragen moeten worden. We vragen
dit enkel voor de zekerheid. Als we op verplaatsing
zouden gaan (denk aan een doktersbezoek), is dit
namelijk verplicht.
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Allergie of intolerantie:
Indien uw zoon of dochter een bepaalde allergie of
intolerantie heeft zal onze geweldige kookploeg er alles
aan doen om een lekkere aangepaste menu te maken.
Omdat het belangrijk is dat de leiding en kookploeg
voldoende op de hoogte is van de allergie of intolerantie
vragen wij om een attest van de dokter mee te geven.
Dit attest bezorgt u zo snel mogelijk via mail aan de
leiding. Zo kunnen wij al eens samenzitten met de
kookploeg en bekijken hoe we de menu zullen
aanpassen.
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Een schoner milieu op bivak
Elk voorwerp heeft een lange weg afgelegd voor we het
in handen krijgen. Door bewust ons materiaal te kopen,
proberen ook wij een verschil te maken in onze
omgeving. Daarom vragen we alle leden om alle zeep en
shampoo thuis te laten.

Wat laat je nog allemaal thuis?
* Sierraden, want die kan je alleen maar verliezen!
* MP3, Nintendo, radio, … De leiding zorgt voor de
nodige muziek en amusement!
* GSM’s. GSM’s horen niet thuis op bivak, de postbode
komt elke dag langs en voor noodgevallen kan je op
ons noodnummer terecht! GSM’s die zich op kamp
bevinden worden afgenomen en bewaard door de
leiding. Pas na het kamp worden deze teruggegeven.
* Alle andere waardevolle voorwerpen
* Snoep en drinken! Het is toegestaan een kleine
hoeveelheid snoep mee te nemen. De leiding maakt
hierover afspraken per groep. Verder zorgt onze
geweldige kookploeg ervoor dat onze honger op tijd en
stond gestild zal worden!
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Uniform niet meer in orde?
Geen probleem!
Indien uw kind geen volledig uniform heeft, kunt u een
mail sturen naar de leiding van uw kind. Zij nemen het Tshirt of de trui mee op kamp. Hier kan uw kind
verschillende maten passen. Het enige wat u hoeft te
doen is het geld storten op onze rekening. Vermeld
duidelijk voor wie + groep + wat (T-shirt en/of trui) en
dan bezorgen wij het aan uw kind.
Een T-shirt kost €7,5 en een trui €20.
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De Banier
Heb je nog spullen nodig zoals Chirokleren,
knutselmateriaal en noem maar op?
Ga dan zeker eens een kijkje nemen bij De Banier!
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Chiro Zevendonk online!
Bekijk onze website
www.chirozevendonk.be
En volg ons op facebook:
http://www.facebook.com/ChiroZevendonk
Je kan ons ook volgen op instagram: @chiro_zevendonk
Voor verdere vragen/opmerkingen/bedenkingen/
ideeën/… kan je ook altijd terecht bij de hoofdleiding:
hoofdleiding@chirozevendonk.be
Ook dit jaar kan je de avonturen van je kind(eren)
volgen op onze blog:
www.chirozevendonk.be
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Toestemming foto’s
Bij de inschrijvingen zullen we vragen om jullie
toestemming om foto’s van uw kind(eren) te nemen
gedurende het kamp.

Onze mailadressen:
SLOEPIES: sloepies@chirozevendonk.be
SPEELCLUBS: speelclubs@chirozevendonk.be
RAKWI’S: rakwis@chirozevendonk.be
TITO’S: titos@chirozevendonk.be
ASKE’S: askes@chirozevendonk.be
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Hey liefste Sloepies!
Het is bijna zover, het kamp komt er weer aan! Wij hebben er al
superveel zin in, hopelijk jullie ook!
Maar er is een klein probleempje: Deze piraat is zijn schat kwijt en
het kamp kan pas doorgaan als hij die heeft teruggevonden! Kunnen
jullie de piraat naar zijn schat leiden? Jullie mogen de tekening ook
mooi inkleuren!
P.s. wie weet heeft deze kleurplaat wel iets te maken met ons thema
op kamp...
Groetjes
Lotte, Jitske, Aj, Thijs en Emma
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Liefste Speelclubs
HOERA wij gaan op kamp! De leiding heeft er alvast super veel zin.
Zo als elk jaar hebben wij een super tof kampthema ineen gestoken.
Kan jij al raden wat het is?
R

E

N

O

W

E

B

L

O

H

S
E

P
N

T
M

A
T

K
O

B
B

I
O

V
R

A
S

K
D

D

E

O

A

O

O

P

L

E

E

I

N

O

R

K

T

N

E

T

B

M
A

I
E

S
T

E
D

P
L

O
H

E
R

I
D

L
D

D
L

R
I

M
O

H
A

D
I

O
E

O
N

C
U

I
N

L
H

E
V

P

R

M

R

G

D

B

G

S

C

Oplossing:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bivak
Chirokamp
Dino
Holbewoner
Hond
Kat
Kookploeg
Leiding
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Oostham
Piramides
Ridder
Robot
Romeinen
Tent
veldbed

Dag Rakwi's, nog even en we vertrekken weer met z'n allen richting
Oostham om er een fantastische Chiro-10-daagse van te maken!
Maar er is nog iets heel belangrijks dat moet gebeuren vooraleer we
van start kunnen gaan. Deze vlam moet nog in het stadion geraken!
Helpen jullie even mee? En als je zou weten wat deze vlam zo
speciaal maakt ben je al een stapje dichter bij ons kampthema! Tot
snellll, groetjes Pieter, Joppe, Cis, Yorick, Zylani en Margot
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Hey lieve Tito’s Het is weer bijna zover. Chirokamp komt er weer aan en om
jullie alvast een beetje warm te maken voor deze zot leuke 11 dagen hebben
wij een kruiswoordraadsel gemaakt! Met de letters in de gele vakjes kunnen
jullie een woord vormen, dit woord is een tip is naar ons kampthema. Succes!!!
Wij hebben er alvast mega veel zin in! Groetjes Ayline, Eva, Famke, Michiel,
Sam en Manoux
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Hey liefste Aské’s
Amai, wij hebben al zin om ons te verkleden. Youtube, Snapchat en
Instagram laten we tien dagen thuis, dan is er tijdens onze leuke
spelletjes zeker geen ruis. Als je met ons meegaat, is er altijd fun, you
know zoals toen met ‘the Nun’. We hopen dat jullie allemaal met ons
meegaan! Tot dan!
Veel kampgroetjes, Laura, Lisa en Sien
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Het leven na ’t kamp
Zondag 14 augustus: Geen Chiro
Zondag 21 augustus: Geen Chiro
Zondag 28 augustus: Nog geen Chiro, geniet nog
van het laatste weekend van jullie vakantie!
Zondag 4 september: Opendag en overgang
Zondag 11 september: VRIENDJESDAG!
Bij de vriendjesdag (zondag 11 september)
organiseren we opnieuw ons heus Chirocafé!
Iedereen is welkom om elkaar te leren kennen en
zo kunnen jullie ook de leiding al wat beter leren
kennen. Ook zullen het oudercomité en onze VB
aanwezig zijn zodat jullie hen ook kunnen leren
kennen. Vanaf 16u is ons Chirocafé geopend.
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Dankuwel, dankuwel, dankuwel !
Ook dit jaar kunnen wij rekenen op enkele sponsors en
veel helpende handen.
Zij verdienen allemaal een dikke MERCI!
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Nog veel te lang slapen…
We hopen dat we een antwoord hebben kunnen geven
op al jullie vragen, zit je toch nog met enkele
onzekerheden? Je kan hiermee altijd bij de leiding
terecht!
Wanneer je per groep nog iets extra mee moet nemen,
krijg je daarover nog bericht van je leiding.
Vergeet als laatste de zon en je goed humeur niet in te
pakken, zodat het weeral een fantastisch bivak wordt!!!

Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Speelse groetjes,

Jitske – Aj – Emma – Thijs – Lotte – Kaat – Lisa
G – Nienke – Tim – Mathijs – Saartje – Margot –
Pieter – Yorick – Joppe – Cis – Zylani – Sam –
Michiel – Eva – Ayline – Famke – Manoux –
Sien – Lisa DR – Laura – Aaron
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