Schatten uit de diepte
Als je deze geweldige kampgazet
hebt opengedaan, wilt dat zeggen
dat jij (of jouw kind)
waarschijnlijk meegaat op kamp.
Ofwel hebben jullie zelf dus
heeeeeeeel veel zin in ’t kamp,
ofwel hebben jullie kinderen
heeeeeeeel veel zin in ’t kamp.
Hierin vind je alle info die je nodig
hebt om op dit spetterende kamp te
kunnen vertrekken!
De (ouders van) leden die voor de
eerste keer meegaan, zullen nog
niet goed weten wat dit inhoud.
Daarom geeft dit jullie een
woordje uitleg.
In de titel van dit artikel zag je
alvast dat ons kampthema
‘Schatten uit de diepte’ is. Om de
spanning er wat in te houden
vertellen we hier verder nog niets
over. De eerste kampdag zal
meteen duidelijk worden wat er
allemaal gaande is.

Momenteel lees je de inleiding van
ons jaarlijks kampboekje. Voor de
verandering hebben we hier eens
een kampgazet van gemaakt.
Maaar geen zorgen… alle leuke
aspecten van ons kampboekje
hebben we behouden…
Een dag op kamp, praktische info,
natuurlijk de befaamde
afdelingsblaadjes en nog veel
meer.
Daarna is het tijd voor de leden om
in actie te schieten. De befaamde
afdelingsblaadjes kleuren ook dit
jaar weer ons kampboekje. Lees
snel wat jouw leiding te vertellen
heeft over het aankomende kamp
(en over jullie, hehe).
Na het lezen van dit kampboekje
lijk je helemaal klaar om mee te
gaan op kamp… Toch zijn er nog
enkele belangrijke dingen die je
zeker in orde moet brengen:

•

•

Oefen al een keer het
avondlied/bivaklied zodat je
klaar bent om 10 dagen lang
onze liedjes te laten klinken
tot in Branst (en verder).
De medische fiches moeten
ook zeker nagekeken /
ingevuld worden!

Als alles in orde gebracht is, mag je
mij opbergen en kunnen we
vertrekken op de 10 beste, leukste,
zotste, avontuurlijkste, … dagen van
het jaar!
Bericht aan de ouders, broers, zussen,
liefjes, …:
Alvast onze excuses op voorhand voor
de leden die de laatste dagen voor het
kamp niet meer te houden zijn… Maar
geen zorg, wij nemen het graag vanaf
3 juli van jullie over voor 10 dagen.
Na ons bivak kunnen jullie (de ouders,
broers, zussen, …) weer luisteren naar
al de geweldige verhalen.

Don’ts
Een GSM is helemaal niet nodig
op kamp. Indien je toch je gsm
meeneemt, zal de leiding beslissen
of je deze mag gebruiken of niet. Dit
is ook steeds op eigen
verantwoordelijkheid!

We merken dat elk jaar meer en
meer snoep wordt meegenomen en
opgestuurd wordt in postpakketten.
Daarom laten we GEEN SNOEP
meer toe. Er kan ’s avonds tijdens de
vrije tijd chips, Mentos of Fruitella
gekocht worden.
Snoep dat toch wordt
meegesmokkeld ZAL
ontdekt/gevonden worden door de
leiding en in beslag genomen
worden. Wij kunnen ook niet
beloven dat je dit op het einde van
het kamp terugkrijgt…

Foto’s
Zoals andere jaren zetten wij
regelmatig foto’s van de
kampactiviteiten op onze website.
Zo kan iedereen onze zotte
kampavonturen van op afstand
volgen.
Soms kan dit een paar dagen duren
door WIFI of andere problemen
Foto’s kan je terugvinden op
www.chirobranst.be
PS. Geen nieuws, is goed nieuws

Kampgeld
Dit jaar bedraagt het kampgeld voor het oudste
kind €150, het 2de kind € 140, vanaf het 3de
kind €130. Gelieve het kampgeld, met
vermelding van naam kind(eren), te storten vóór
7 juni 2022 op ons rekeningnummer:
BE32 7509 0382 0702.

Zakgeld

Vertrek: 3 juli 2022
De kindjes moeten gebracht worden naar het kampterrein op 3
juli. Het adres waar jullie jullie kindjes mogen afzetten is
Lindestraat 36 in Alveringem. Dit mag vanaf 11u

Bij vertrek wordt er ook zakgeld overhandigd
aan de leiding. Met deze centjes kunnen de leden
tijdens de vrije tijd een drankje kopen of chips
eten. Hier kunnen ook postkaartjes en postzegels
mee gekocht worden. Gelieve het zakgeld samen
met de identiteitskaart en 2 klevertjes van de
mutualiteit in een enveloppe af te geven aan een
leider van de afdeling van je zoon of dochter.
20 euro
Mini’s
Speelclub
Rakwi’s

30 euro
Tito’s
Keti’s
Aspi’s

Terugkomst: 13 juli 2022

Op 13 juli zit het kamp er jammer genoeg weer op. We hopen
hier weer beroep op jullie te doen. De kinderen mogen
afgehaald worden van 16u tot 18u.
De 3 oudste groepen gaan met de fiets op kamp. We zouden
willen vragen aan alle ouders die een fietsendrager hebben of
ze één of meerdere fietsen terug naar de chiro kunnen
meebrengen. Zo kunnen de leden hun fietsen op de chiro
komen halen.

Kampadres
Als je je kind graag een kaartje
stuurt, vind je hieronder het adres
Je kan altijd terecht bij:
•
•
•

Veebee: Florian Van Daele: 0475/23.57.40
Groepsleiding: Lore Verheyden of Niels Schelfhout:
0495/03.00.50 - 0470/58.58.12
Kampleiding: Stan Sterckx, Thibaud Luyckx, Elle
Schokkaert of Vincent Burm:
0492/95.08.17 -0478/19.14.29 - 0494/24.40.26 0479/69.37.11

Wat nemen we mee op kamp:
Kledij:
□ Uniform
□ Voldoende ondergoed voor 10 dagen
□ Kousen
□ Broeken (zowel korte als lange) of rokjes (meer dan 1 lange broek)
□ T-shirts en topjes
□ Warme pull, meer dan 1 kan van pas komen
□ Pyjama
□ Regenkledij
□ Zwemgerief
□ Schoenen (een paar stevige stapschoenen, sportschoenen, laarzen en minstens 1
reservepaar)
Wasgerief:
□ Handdoeken
□ Washandjes
□

Zeep, shampoo

□

Tandenborstel, tandpasta, bekertje

□ Kam/borstel
Slaapgerief:
□ Slaapzak
□ Een kussentje (+ eventueel een troetelbeertje)
□ Een matje/veldbed,…
□ Pillamp die werkt
Nog enkele belangrijke dingen:
□ Kids ID/ identiteitskaart
□ 2 klevertjes van de mutualiteit !
□

Petje, zonnebril, zonnecrème, muggenstick,…

□

Drinkbus

□

Zakdoeken

□

Een rugzak (om op dagtocht/ 2-daagse te gaan)

□

Een linnenzak/vuilzak (dit om vuile kleren in te steken)

□

Strips en andere lectuur (misschien huiswerk)

□

Schrijfgerei, briefpapier, enveloppen, postzegels (ook bij ons te verkrijgen)

□

Adressen van ouders, liefjes, opa’s, oma’s, minnaars,…

□

Cd’tjes mogen jullie ook altijd meenemen, maar vergeet jullie naam er niet op te zetten

□

Keukenhanddoek. Ja ja, we hebben geen afwasmachine en hebben dus veel handdoeken nodig!

Eventuele medicatie (zie medische fiche):
Indien uw kind gedurende het kamp medicatie nodig heeft, gelieve dit aan (Lore en Niels –
groepsleiding) te laten weten en deze af te geven aan hem.

Strips en Mopjes

~Twee apen zit in het bad. Zegt de ene aap
“oe oe oe oe”. Antwoordt de andere: “doe
er dan wat koud water bij!” ~

~ Weet jij waar bananen groeien?
(- Aan een bananenboom?)
- Zie je, ik wist dat ik het aan een aap
moest vragen!~

~ Heb jij al eens een olifant achter een
grassprietje gezien? Nee? Dan kan hij zich
goed verstoppen hé! ~

~ Twee leeuwen lopen door het centrum van
Alveringem. De ene leeuw kijkt eens goed
rond en vraagt vervolgens: ‘Zeg, waar zijn
alle mensen eigenlijk gebleven?’ ~

~ Twee koeien staan samen in de wei.
Plotseling roept de ene koe: ‘Boe!’ De andere
koe kijkt haar aan en zegt kalm: ‘Ik had je al
gezien, hoor.’ ~

~ De juf zegt: 'Wie zich dom voelt, moet gaan
staan.' Niemand staat, behalve Jantje. Juf:
'Jantje vind jij jezelf dom?' 'Nee, maar ik vind
het zo zielig dat alleen u staat.' ~

Mini’s

Rakwi’s
Beste mede bouwvakkers en bouwvaksters
Het kamp komt steeds dichterbij maar door de
zware stormen doorheen het jaar is er vanalles
kapot gegaan op ons kampterrein. Deze gaan wij
helpen herstellen. Schaaf je timmer en zaag
skills nog wat bij en maak alvast de woordzoeker
onderaan :).
Groetjes De Rakwileiding

Tito’s

Aspi’s

Op kamp gaan is spelen en ravotten tegen 100 km per uur. Daarvan krijg je natuurlijk honger! Dankzij onze topchefs die
voor ons 10 dagen lang het beste ‘powerfood’ op tafel zetten, worden onze buikjes steeds rond gegeten. Maar wie zijn
deze topchefs nu eigenlijk?

Deze twee maken deel uit van het duo
“Jelle & Sofie”. Deze topchefs gaan al
voor een 6de jaar mee op kamp. Met Jelle
hebben we niet alleen een kok maar ook
een handige Harry, wat we kunnen
gebruiken op kamp.

Het duo “Laura & Florian zijn onze twee
VeeBee’s. Florian helpt in de keuken waar hij kan
en is ze ook om onze leidingsgroep te
ondersteunen.
Laura kent als voormalige groepsleiding de chiro
van binnen en buiten. Ze weet als de beste hoe de
leden hun groentjes het liefst gesneden hebben ;)

Tom aka Boenke is niet enkel kookploeg, hij staat ook
bekend als onze “fourrier”. Hij kan letterlijk alles. Tijdens
het koken de Tour de France volgen via een zelfgemaakte
satelliet is geen probleem!
Jef gaat dit jaar voor de eerste keer mee op kamp als
kookploeg. Als oude-leiding kent hij wel alles over de chiro
en het kamp. Hij gaat dit dan ook heel goed doen.
Sam & Sofie gaan dit jaar ook mee als nieuwe kookploeg.
Zij staan al te popelen om te beginnen koken voor jullie.
Wij kijken er alvast naar uit en krijgen al zin in al het
lekkere eten.
Veel succes

Mini’s
Jullie gaan een geweldig kamp
tegemoet met top leiding.
Sloddervossen die jullie zijn,
zorg dat alles in jullie valies
blijft zitten.
Veel plezier

Tito’s
Hou je vast aan de touwen van
de tenten want het wordt een
top kamp. Jullie hebben al jullie
best gedaan met het baseballen
in het jaar dus met die inzet zal
het kamp geen probleem zijn.

Speelclub

Keti’s

Het staat in de sterren
geschreven dat jullie top leiding
voor een super kamp gaan
zorgen. Vriendschap is heel
belangrijk, denk eraan
deelnemen is belangrijker dan
winnen.

Er is kans dat je deze week ziek
wordt, maar de sterren zijn het
hierover nog oneens. Het staat
wel vast dat je gespaard zal
blijven van de dolle
koeienziekte.

Rakwi’s
Als jullie goed meedoen wordt
het een leuk kamp. Neem
voldoende rust, het kamp ziet er
erg vermoeiend uit.

Aspi’s
U kan een nieuwe vriend
vinden, maar dit kan evengoed
een nieuwe vriendin zijn of juist
niemand. De kans op financiële
meevallers blijft bestaan, maar
is echter zeer klein met het
kamp in vooruitzicht.

HET BIVAK LIED
De leiding verwacht dat de leden dit lied zeker kennen, andere liedjes mogen nog meegelezen worden op onze
liedjesflappen. Jammer genoeg merken we dat nog heel veel leden dit niet vanbuiten kennen. Nog eventjes tijd om
te oefenen, zodat we met veel lawaai ons kamp kunnen starten!

HET AVONDLIED
Naar goede gewoonte wordt elke kampavond afgesloten met het onderstaande lied. Ook dit lied
vinden wij als leiding belangrijk. We hopen dan ook dat elk lid dit voldoende kent en we samen
elke kampdag in rust kunnen afsluiten

BEDANKT

