Chiro Happy-Dorp
Presenteert

DIEP IN DE ZEE

Kamp 2018

SCHÖNBERG

Voorwoord
Jongens en meisjes!
De tijd vliegt voorbij en dat
betekent dat we stilaan kunnen
aftellen naar ons super-coole,
mega-fantastische en gigageweldig kamp! Ook dit jaar gaat
het weer door van 11 juli tot 21 juli.
Neem je agenda er als de bliksem bij en noteer deze datum er in
OLIFANTENLETTERS in!
Dit jaar zal ons kampthema DIEP IN DE ZEE zijn! We gaan op
onderzoek in de diepe zee. Wie weet wie komen we allemaal
tegen.
Plaats
Deze zomer trekken we naar Schönberg. Dit is een dorpje in de
provincie Luik, nabij De Ourthe. Natuurlijk is het fijn om eens een
brief, een kaartje, of misschien wel een heel groot postpakket te
krijgen! Laat je ouders, broers, zussen, oma en opa, vriendjes en
vriendinnetjes of je lief dan jouw post sturen naar:
Chiro Happy-dorp
t.a.v. Naam lid + afdeling
Amelscheid 5/D
4782 Schönberg

In geval van nood kan je steeds iemand
bereiken op volgend nummer: Evy: 0472/65.02.97
Of de hoofdleiding:
Eva Maeyaert: 0470/99.78.20
Sarah De Crom: 0496/22.10.69

Wanneer?
De meeste groepen vertrekken op
woensdag 11 juli richting de
kampplaats en op zondag 21 juli
mogen jullie ouders jullie komen
halen om 15 uur op de Chiro zelf.
Het vertrek is niet voor iedereen
hetzelfde:
• Speelclub Jongens en Speelclub Meisjes
Omdat een tiendaags kamp voor de jongsten nog wat lang
is, worden zij op de kampplaats verwacht op zondag 15 juli,
om 11u. Na deze lange rit bieden we jullie allen een maaltijd
aan. Ook moedigen we zeker carpoolen aan, aangezien het
toch wel even rijden is! Wij helpen hier graag bij! Er is zeker
ook nog de mogelijkheid om de kampplaats, waar jullie
kleine spruit 7 dagen zal vertoeven, te verkennen vooraleer
jullie terug huiswaarts zullen keren!
• De Rakkers, de Kwikken en de Tippers
Ook jullie worden door de ouders gebracht en worden op de
kampplaats verwacht op woensdag 11 juli, om 17u. Na deze
autorit bieden we ook jullie een maaltijd aan op de
kampplaats.
• Koppers, Tiptiens en Aspiranten
Jullie vertrekken al op dinsdag 10 juli met het openbaar
vervoer. Het uur van vertrek wordt nog meegedeeld door
jullie leiding.
Voor de jongste afdelingen raden we sterk aan om af te spreken
om samen te rijden!
Ook verwachten we dat alle leden in perfect uniform vertrekken!

Camion
Je kan je bagage altijd meegeven
met onze camion. Op maandag 9
juli tussen 18u00 en 19u00 wordt
de camion ingeladen en kunnen
jullie je bagage dus komen
afgeven op de Chiro. Voor de
jongste groepen is dit niet per se
nodig.
Op het einde van het kamp kan je
je bagage en/of fiets terug
meegeven met de camion. Het
uitladen van de camion gebeurt
op zaterdag 21 juli om 15u00. Na ons vermoeiend kamp is een
helpende hand echter altijd welkom om deze uit te laden.
Prijs
Voor dit bangelijk kamp van 10 dagen vragen we € 145 per kind.
Hiervoor krijgen jullie: 10 dagen animatie van jullie megatoffe
leiding, lekker eten en drinken, een leuke kampsfeer en nog zoveel
meer!
Voor de Speelclub Meisjes en de Speelclub Jongens, die slechts 7
dagen meegaan, vragen we € 110.
Voor ouders met meerdere kinderen hebben wij een speciale
regeling: 5 euro korting voor het 2e kind, 10 euro korting voor het 3e
kind, 15 euro korting voor het 4e kind, enz.
Omdat we dit jaar een busrit voorzien terug van de kampplaats
naar de Chiro op 21 juli, vragen we een bijdrage van 15 euro extra
(inbegrepen in bovenstaande prijs).
Gelieve dit bedrag voor 01/07 over te schrijven op het volgende
rekeningnummer: BE70-7330-1049-4925. Alvast bedankt!

→ De Ziekenkas geeft een tegemoetkoming in de kampprijs. Wij
vullen graag uw formulier in vanaf dat de kampprijs gestort is. 
Zakgeld
Speelclub: 5€
Rakwi’s: 5€
Tippers: 10€
Koppers, Tiptiens & Aspi’s: 15€
Kookploeg
Dit jaar staat er weer een fantastische kookploeg voor jullie klaar,
waaronder enkele nieuwe gezichtjes. Onze kokkies van dienst zijn:
Cerys en Evy: twee fantastische oud-leiding
Dorien en Jeroen: twee zeer enthousiaste oud-leiding
Greet: mama van Stef
Jolien & Elke: twee gezellige oud-leidsters die het team enkele
dagen zullen versterken
Kaartjes
De Chiro leiding zal kaartjes verkopen aan € 0,50 per stuk. Gelieve
het geld hiervoor in een aparte enveloppe mee te geven. Ook
verwachten we dat postzegels en eventueel enveloppes zelf
worden meegenomen. Deze worden dus NIET verkocht.
Medische fiche
Vergeet ook zeker niet de medische fiches op tijd binnen te
brengen bij de leiding, ten laatste bij aankomst op het kamp.
De medische fiches kan je downloaden op onze chirosite
(chirohappydorp.wordpress.com), bij “Formulieren”. Als je
vegetarisch bent, moet je dit zeker op je medische fiche
vermelden!!!

Themadag
Voor iedere afdeling heeft de leiding ook een fantastische
themadag opgesteld. Heel die dag staat dan in dat thema!
Hiervoor mogen jullie je volledig uitleven en alles uit de kast halen
om je bangelijk goed te verkleden, want wat is leuker dan jezelf
eens gek te verkleden?! Blader snel door naar de pagina van je
groep om te kijken welk thema jouw leiding verzonnen heeft, en
welke extra dingen je eventueel nog moet meenemen op kamp.
Wat nemen jullie mee?
• Sportieve kledij voor goed en minder goed
weer
• Kleding die heel vuil mag worden
• Stevige schoenen en eventueel regenbotten
• Wasgerief (handdoek, washandje, zeep,
shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam,…)
• Linnenzak voor je vuile was
• Pyjama
• Slaapzak
• Luchtmatras of matje (vanaf tito’s: zorg dat je dat ook mee
kan nemen op de fiets) of voor de kleinsten een veldbed
• Knuffel
• Badpak/bikini/zwembroek
• Zonnecrème, muggenmelk en een petje
• Regenjas
• Zaklamp
• 2 keukenhanddoeken
• Eetgerei (plat en diep bord, bestek, beker)
• Aardappelmesje (enkel voor tippers, toppers en keti’s)
• Zakgeld
• Postzegels en enveloppen (deze zijn niet te koop!!), pen en
papier.
• Geld voor kaartjes (liefst apart van het zakgeld)
• Voor de kleintjes zijn voorgeschreven adressen ook handig
• Identiteitskaart of Kids-ID
• Medicijnen, indien nodig (voorzien van een briefje)

• Een grote rugzak (trekkersrugzak) voor op de fiets en voor op
tweedaagse (vanaf tito’s)
• T-shirt voor T-shirtrugby (vanaf tito’s)
• Een kleine rugzak voor op de dagtocht
• Goed humeur, goed weer,….

Thuis te laten!
• Snoep
• Waardevolle spullen ( Gsm, ipod,.. ook geen goede kleding!
Gsm’s en dergelijke kan je niet gebruiken op kamp, dan is een
briefje veel leuker om te ontvangen! 😊)
• Mama, papa, liefjes,...
Gelieve alles van een NAAM te voorzien. Dit om een grote berg verloren
voorwerpen te voorkomen. Voor de Speelclub en hun leiding is het ook
heel gemakkelijk als er voordien zakjes worden gemaakt. Een zakje met
T-shirts, een zakje met truien, een zakje met handdoeken,…
Ook dit jaar slapen alle groepen vanaf de rakwi’s in tenten. Voor hen
raden wij aan om een luchtmatras, of nog beter, een matje mee te
nemen. Dit neemt veel minder plaats in in de tent, dan een veldbed, wat
dus aangenamer is voor iedereen.

Een dag op ons kamp

7u30

Dienstleiding en kookploeg staan op

7u45

Leiding en leden staan op

8u15

Opening

8u30

Eten en afwas

9u30

Diensten

10u00

Spel

12u30

Eten en afwas

13u45

Platte en vrije rust

14u30

Spel

17u30

Eten en afwas

18u30

Spel

19u30

Speelclub wassen en omkleden

20u00

Sluiting en pap

20u30

Speelclub oogjes dicht

21u00

Kwikken en rakkers snaveltjes toe

21u30

Tippers en toppers doen de oogjes toe

22u00

Keti’s en aspi’s gaan slapen

Leidingsploeg
Speelclub meisjes
Eva Maeyaert

Lore Konings

Baertshoek 12

Kalmthoutsesteenweg 63

2910 Essen

2910 Essen

0470/99.78.20

0479/02.66.80

Speelclub jongens
Nore Van Loon

Maya Maes

Oude Baan 227

Spoorwegstraat 26

2910 Essen

2910 Essen

0471/05.47.68

0476/70.51.49

Kwikken
Fiona Nijssen

Sille Peeters

Essendonk 55

Beylestraat 14

2910 Essen

2910 Essen

0497/07.49.13

0472/64.88.35

Rakkers
Vincent Van Wezer

Lenne Van Thillo

Kalmthoutsesteenweg 267

Bergenvenstraat 31

2910 Essen

2910 Essen

0493/61.55.69

0496/50.03.55

Tippers
Amber Comhaire

Sarah De Crom

Zilverenhoeksteenweg 70

Eikenblok 4

2920 Kalmthout

2910 Essen

0493/79.09.53

0496/22.10.69

Koppers
Thomas Backx

Natasha Gotink

Inge Michielsen

Beylestraat 16

Steenoverstraat 119

Elf-Novemberstraat 30

2910 Essen

2910 Essen

2910 Essen

0477/07.21.17

0494/17.69.34

04/79.84.73.80

Stéphanie Van
Ginderen

Eva Hababurerema

Tiptiens
Sien De Laet
Huybergsebaan 42
2910 Essen
0470/05.88.69

Boomgaardstraat 21
2920 Kalmthout

Over d’Aa 268
2910 Essen
0470/02.05.59

0471/93.52.37

Aspi
Shana Heitzer

Linn Van Loon

Hey-Endlaan 34

Oude Baan 227

2910 Essen

2910 Essen

0471/25.30.06

0472/05.26.33

U kan steeds bij ons terecht voor verdere informatie.

Speelclubjongens
Op kamp nemen wij samen met jullie een
teletijdmachine naaaaaaar de

DINOSAURUSSEN

Bij een mega stoer kamp hoort natuurlijk een mega fantastisch cool thema en
daarom zijn wij op kamp niet alleen speelclubs maar ook echte dinosaurussen!
Wat mogen jullie zeker niet vergeten?
- Verkleedkleren voor onze themadag
(dinosaurussen)
- Kleren die vuil mogen worden
- Jullie beste dino brul

Wij kijken er alvast enorm naar uit! Hopelijk jullie ook !!!!
Stoere dinolekjes van jullie leiding
Maya en Nore

Aller coolste rakkers van het wilde westen,
Zijn jullie klaar voor 10 dagen super veel plezier?
Hopelijk wel want het belooft een prachtig kamp te worden!
Wat moeten jullie zeker nog meenemen?
- Verkleedkleren voor onze themadag in het thema van het wilde westen
- Kleren die heel vuil mogen worden
- Slaapgerief
- Een leuke lach
- Alles om een briefje naar huis te schrijven!
Wij hebben er zoooo veel zin in!!
Vincent en Lenne

JOOOOW koppers
De beste 10 dagen van het jaar komen er weer aan!!!
Schrijf daarom in koeie van letters in jullie agenda van
10 – 21 juli: CHIROKAMP met dit geheimzinnige thema:

Vergeet ook zeker geen:
-

T-shirt voor T-shirt rugby
Legerkleren
Matje voor tweedaagse
Waterpistool
Een knuffel dat kapot mag
Een lange broek
Alles wat vooraan in het boekje staat

Thomas out
Kusjes en knuffels van Natasha en Inge

Allerliefste Tiptiens,
De tofste 10 dagen van de vakantie komen er weer aan!
Het is tijd voor het mega bangelijk Chirokamp.
Astronaut, turn juf, dokter of gewoon mama? Wat was jouw
droomberoep vroeger? Wij zijn alvast benieuwd.
Wat mag je zeker niet vergeten:
• Themakleren: wat je vroeger later wilde worden
• Trekkersrugzak voor 2-daagse
• Kleren die heel vuil mogen worden
• T-Shirt voor T-Shirt rugby
• Een oude witte T-Shirt/ topje
• Het zonnetje ☺
Wij kijken er al mega hard naar uit, hopelijk jullie ook!
Veel liefs, jullie leiding
Sien, Eva en Stephanie

