Chiro Happy-Dorp
Presenteert

Happy-Bubbel-Dorp

Kamp 2020

Bree

Voorwoord
Jongens en meisjes!
Na lang afwachten, hebben we het
nieuws gekregen dat de kampen mogen
doorgaan! En daar zijn wij heel blij mee!
Nu kunnen we beginnen aftellen naar
ons super-coole, mega-fantastische en
giga- geweldig kamp! Ook dit jaar gaat
het weer door van 11 juli tot 21 juli. Dus
zet alvast deze data in je agenda!
Dit jaar zal ons kampthema HAPPY-BUBBEL-DORP zijn! Door de
huidige situatie zal onze Chiro worden opgedeeld in verschillende
bubbels. Dus heel ons kamp zal in teken staan van bubbels en
bellen.
Plaats
Deze zomer trekken we naar Bree. Dit dorp ligt in
de provincie Limburg. 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
Terrein Ksk Bree Beek
Bocholterstraat znr
3960 Bree
In geval van nood kan je steeds iemand bereiken op volgend
nummer: Evy: 0472/65.02.97

Of de hoofdleiding: Nore Van Loon: 0471/05.47.68, Maya Maes:
0476/70.51.49, Lucas Vandersanden: 0472/65.25.68
Wanneer?
Dit jaar zal het vertrek en ophalen anders georganiseerd zijn.
Kijk dus zeker goed de uren na waarop je verwacht wordt.
Vertrek:
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 zaterdag 11 juli. Zij gaan door de
omstandigheden maar 5 dagen op kamp. Dit jaar werken we met
een kiss and ride-systeem om zo weinig mogelijk mensen op de
kampplaats te ontvangen.
Info Speelclub meisjes:
De speelclub meisjes worden verwacht op de kampplaats tussen
16u en 17u. Zij slapen in het gebouw.
Info Speelclub Jongens:
De speelclub jongens worden verwacht op de kampplaats tussen
17u en 18u. Zij slapen dit jaar uitzonderlijk in tenten, hou hier dus
rekening mee!
Het is niet de bedoeling dat de ouders mee op de kampplaats
komen, dus gelieve echt meteen door te gaan na het afzetten van
je zoon of dochter. Dit maakt dat de speelclubs zelf hun bed
moeten installeren. De leiding helpt hier natuurlijk bij, maar zorg
ervoor dat je zoon of dochter dit zelf al eens geoefend heeft. Hoe
makkelijker opstelbaar, hoe beter!

De Rakkers en de Kwikken
Ook voor de Rakwi’s zal het dit jaar een iets korter kamp zijn.
Namelijk van 15 tot 21 juli. Ook jullie worden door de ouders
gebracht en worden op de kampplaats afgezet met het kiss and
ride-systeem.
Info Kwikken:
De Kwikken worden verwacht op de kampplaats tussen 16u en 17u.
Info Rakkers:
De Rakkers worden verwacht op de kampplaats tussen 17u en 18u.
Het is dus ook niet de bedoeling dat de ouders dan mee op de
kampplaats komen, dus gelieve echt meteen door te gaan na het
afzetten van je zoon of dochter. Dit maakt dat ook de Rakwi’s zelf
hun bed moeten installeren. De leiding helpt hier natuurlijk bij, maar
zorg ervoor dat je zoon of dochter dit zelf al eens geoefend heeft.
Hoe makkelijker opstelbaar, hoe beter!
LET OP: VERANDERING! De Tippers, Toppers, Tiptiens en Aspiranten
Jullie komen al vrijdag 10 juli maar dan met de fiets en/of het
openbaar vervoer. Wanneer en waar jullie vertrekken, is nog
afhankelijk van de nieuwe kampplaats. Omdat Bree verder weg is,
zullen we 10 juli al vertrekken en een nachtje vroeger overnachten
op de kampplaats. Meer info krijg je van je leiding.
Ook verwachten we dat alle leden in perfect uniform vertrekken!

Ophalen:
Ook dit is niet voor iedereen hetzelfde:
Speelclub Jongens en Speelclub Meisjes
De Speelclubs worden opgehaald op woensdag 15 juli. Ook hier
werken we met het kiss and ride-systeem.
Info Speelclub Meisjes:
De Speelclub Meisjes worden op de kampplaats opgehaald tussen
11u en 12u.
Info Speelclub Jongens:
De Speelclub Jongens worden op de kampplaats opgehaald
tussen 12u en 13u.
Hierbij is het niet de bedoeling dat de ouders op de kampplaats
komen. Dus gelieve hier ook rekening mee te houden.
Rakwi, Tito’s, Tiptiens en Aspiranten
De overige groepen worden dinsdag 21 juli opgehaald. Ook weer
met een kiss and ride-systeem.
Info Rakwi’s:
De Rakwi’s worden op de kampplaats opgehaald tussen 10u en
11u.
Info Tito’s, Tiptiens en Aspiranten:
De Tito’s, Tiptiens en Aspiranten worden op de kampplaats
opgehaald tussen 11u en 12u.
Hierbij is het ook niet de bedoeling dat de ouders op de kampplaats
komen. Dus gelieve hier ook rekening mee te houden.

Camion
De oudste groepen (vanaf Tito’s) kunnen
hun bagage meegeven met onze
camion. Op donderdag 9 juli tussen
19u00 en 20u00 wordt de camion
ingeladen en kunnen jullie je bagage dus
komen afgeven op de Chiro. Hierbij is
het de bedoeling dat de ouders niet mee uitstappen! Dit doen we
om contact te vermijden. De jongste leden nemen zelf hun bagage
mee.
Op het einde van het kamp kunnen de oudste leden eventueel hun
fiets terug meegeven met de camion. Het uitladen van de camion
gebeurt op dinsdag 21 juli om 19u00. Jammer genoeg mogen de
ouders ons dit jaar niet komen helpen met uitladen. Maar na ons
vermoeiend kamp is een helpende hand van onze oudste leden
(Tito’s, Tiptiens en Aspiranten) echter altijd welkom.
Prijs
• Voor 10 dagen kamp vragen we €140 per kind.
• Voor 7 dagen kamp vragen we €100 per kind. (Rakwi’s)
• Voor 5 dagen kamp vragen we €70 per kind. (Speelclubs)
Hiervoor krijgen jullie: alle dagen animatie van jullie mega toffe
leiding, lekker eten en drinken, een leuke kampsfeer en nog zoveel
meer!
Voor ouders met meerdere kinderen in onze Chiro 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.
! Gelieve dit bedrag voor 16/06 over te schrijven op het volgende
rekeningnummer: BE70-7330-1049-4925. Pas dan is je kind definitief
ingeschreven en zeker dat hij of zij mee kan op kamp.

Vanaf 16/06 worden de bubbels ingedeeld. Bij last minute
beslissingen, wordt daarna gekeken of er nog plek is in de bubbel.
Alvast bedankt!

→ De Ziekenkas geeft een tegemoetkoming in de kampprijs. Wij
vullen graag uw formulier in vanaf dat de kampprijs gestort is. 
Kookploeg
Dit jaar staat er weer een fantastische
kookploeg voor jullie klaar. Onze kokkies
van dienst zijn:
 Cerys en Evy: twee fantastische
oud-leiding die al meer dan 10
jaar een vaste waarde zijn in het
team. Evy is ook onze eerste VB
(Volwassen Begeleider) waar we
altijd bij terecht kunnen.
 Dorien en Jeroen: twee zeer enthousiaste oud-leiding met
even enthousiaste kindjes. Nette en Teun gaan ook mee op
kamp met de Speelclubs. En ook baby Siene is zeer geliefd.
Dorien is onze tweede VB waar we altijd bij terecht kunnen.
 Greet: trotse oud-leiding en ook mama van Stef. Stef gaat
ook mee op kamp met de Toppers.
 Jolien en Elke: twee gezellige oud-leidsters die mee zorgen
voor een leuke sfeer binnen de ploeg!
 Annelies en Hans: een geweldig koppel dat het team na
enkele jaren terug opnieuw komt versterken. Ook bij hun
kinderen zit Chiro in het bloed. Zo gaat Daan mee op kamp
met de Toppers en Hasse met de Tiptiens.
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. Voor de
jongste leden is het handig dat ze etiketten met voorgeschreven
adressen meenemen.

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
→ Dit jaar: zeker genoeg propere kleren!
• Stevige schoenen en eventueel regenbotten
• Wasgerief (handdoek, washandje, zeep,
shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam…) →
Dit jaar: EXTRA zeep en handdoeken voor meer
hygiëne.
• Dit jaar: handcrème of andere verzorging:
→ we gaan veel onze handen moeten wassen en ontsmetten
dus de huid kan droog worden.
• Linnenzak voor je vuile was
• Pyjama
• Slaapzak
• Luchtmatras of matje 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, 2 bekers)
→ Dit jaar: 2 bekers!
• Aardappelmesje (enkel voor Tippers, Toppers, Tiptiens en
Aspiranten)
• Zakgeld

• Postzegels en enveloppen (deze zijn niet te koop!!), pen,
papier en eventueel etiketten met adressen op.
• Geld voor kaartjes (liefst apart van het zakgeld)
• Identiteitskaart of Kids-ID
• Medicijnen, indien nodig (voorzien van een briefje)
• Een kleine rugzak voor op de dagtocht
• Dit jaar: 2 reserve mondmaskers
• Goed humeur, goed weer….
Zakgeld:
Omdat veel van onze activiteiten afgelast moesten worden,
kunnen alle groepen wel een extra zakcentje gebruiken. Daarom
hebben we besloten om dit jaar nog eens zakgeld te vragen. Dit
zakgeld gaat naar de kas van elke groep. Hiermee wordt materiaal
en een lekker tussendoortje gekocht.
Zakgeld Speelclubs en Rakwi’s: €5
Zakgeld: Tito’s, Tiptiens en Aspiranten: €10

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, …

Dit jaar slapen de Speelclub Meisjes in de gebouwen. Alle andere
groepen 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.

Medische fiche
Door de strenge maatregelen moeten we van iedereen een
NIEUWE medische fiche krijgen. Deze moeten voor 1 juli bij Maya in
de brievenbus worden gestopt. Haar adres is Spoorwegstraat 26 in
Essen. Vergeet dit dus zeker niet! De medische fiches kan je
downloaden op onze Chiro site (chirohappydorp.wordpress.com),
bij “Formulieren”. Als je vegetarisch bent, moet je dit zeker op je
medische fiche vermelden!!!

Als je risicopatiënt bent, meld je dan op tijd bij je leiding! Na
goedkeuring van de huisarts mag je mee op kamp. Voor meer info
kan je terecht bij je leiding.

Een dag op ons kamp

8u30

Dienstleiding en kookploeg staan op

8u45

Leiding en leden staan op

9u15

Eten en afwas

10u15

Diensten

10u45

Spel

13u00

Eten en afwas

14u30

Platte en vrije rust

15u30

Spel

18u30

Eten en afwas

19u30

Spel

20u30

Speelclub wassen en omkleden

21u00

Sluiting, toneel en pap

21u30

Speelclub oogjes dicht

22u00

Kwikken en Rakkers snaveltjes toe

22u30

Tippers en Toppers doen de oogjes toe

22u45

Tiptiens gaan slapen

23u00

Aspiranten gaan slapen

Leidingsploeg
Speelclub meisjes
Shana Heitzer

Ellen Willemen

Sien Raymakers

Hey-Endlaan 34

Hey-Endlaan 42

Deken Verbiststraat 9

2910 Essen

2910 Essen

2910 Essen

0471/25.30.06

0468/51.68.01

0468/15.66.56

Speelclub jongens
Maya Maes

Thomas Backx

Spoorwegstraat 26

Beylestraat 16

2910 Essen

2910 Essen

0476/70.51.49

0477/07.21.17

Kwikken
Kim Celie

Emma Konings

Pastoor Schoetersstraat 8

Haiinksestraat 10

2910 Essen

4708PE Roosendaal

0490/43.33.50

0472/04.60.06

Rakkers
Merel van Oosterhout

Anita Kibor

Hemelrijklaan 43

Spoorwegstraat 27

2910 Essen

2910 Essen

0468/18.45.70

0485/36.07.52

Tippers
Sille Peeters

Nore Van Loon

Beylestraat 14

Oude Baan 227

2910 Essen

2910 Essen

0472/64.88.35

0471/05.47.68

Toppers
Lucas Vandersanden

Vincent Van Wezer

Hemelrijklaan 27

Kalmthoutsesteenweg 267

2910 Essen

2910 Essen

0472/65.25.68

0493/61.55.69

Tiptiens
Jana Hens

Kaat Peeters

Verbindingsstraat 27

Beylestraat 14

2910 Essen

2910 Essen

0468/11.67.36

0473/36.68.80

Aspiranten
Sarah De Crom

Lore Konings

Eikenblok 4

Kalmthoutsesteenweg 63

2910 Essen

2910 Essen

0496/22.10.69

0479/02.66.80

BLIJF IN JE
BUBBEL!

Dag allerleukste speelclub meisjes!
Hebben jullie ook zo een zin in het Chirokamp? Wij alvast wel hoor! Ons
thema dit jaar is ‘in de dierentuin’!! Om helemaal voorbereid mee op
kamp te vertrekken mogen jullie deze dingen zeker niet vergeten:
Veel groetjes van jullie leiding Sien, Ellen en Shana
Safety first! Om het kamp
veilig te laten verlopen
neem je best 2 (stoffen)
mondmaskers en 2
bekers mee. Vergeet
zeker geen verkleedkleren voor onze
themadag. Hier nog een
kleine tip: zet zeker je
naam op al je kleren en
spulletjes! Zo is de kans
om iets kwijt te geraken
al wat kleiner.

Schrijf je graag
briefjes? Vergeet dan
zeker geen pen en
papier! Schrijf je
liever kaartjes? Wij
verkopen er! Vergeet
dan zeker geen geld
om een kaartje te
kopen. Postzegels en
enveloppen neem je
zelf mee. Nog een tip:
Neem een lijst mee
met adressen, zo
komt je
kaartje/briefje zeker
aan.

Neem zeker iets mee om
jezelf even rustig te kunnen
bezighouden voor als je ’s
ochtends vroeg wakker bent
of voor tijdens de vrije rust.
Bv strip, boek

Dag lieve minions
Het is weer die tijd van het jaar om op zoek te gaan naar nieuwe
super schurkjes. Nu we allemaal in ons kot hebben moeten blijven
zijn wij er zeker van dat jullie super goed zijn geworden in het
uithalen van kleine boeven streekjes. Dit jaar is het een speciale
editie, want wij gaan eens de eerste dagen op kamp! Hoe cool is
dit!!
Jullie krijgen ook al 1 opdracht voor onze missie begint, en dat is je eigen
bed/matje leren opstellen en afbreken. Zodat dit vlotter kan verlopen
(omdat de ouders niet op de kampplaats mogen)

Wat neem je mee op onze super missie:
●
●
●
●
●
●
●

Verkleedkleren als minion om niet op te vallen tijdens de missies
Kranten om je achter te verstoppen
Warme slaapkleren (wij slapen in een tent dit jaar)
Iets om je in stilte bezig te houden
2 stoffen mondmaskers
2 drinkbekers
Zo veel mogelijk labelen met je
naam
(Zo is het makkelijker om
koffers te nemen)

De meest verschrikkelijke groeten
Scarlet Maya Overkill & Felonius Thomas Gru

.

Kwikken
Jippie, het is weer zover Chirokamp!!! We hebben hier even een lijstje
voor jullie gemaakt met wat jullie zeker niet mogen vergeten. Het
kamp dit jaar is een beetje anders dan anders dus lees het zeker goed
na.
Ik ben mij voor altijd ik ben wat je ziet, ik ben wie ik ben en dat is like
me, het thema van ons kamp dit jaar is Like me!!!
Zeker mee te nemen:
-

Like me verkleedkleren
Een wit T-shirt om mee te knutselen
Postzegels
Een lijst met adressen kan ook handig zijn
Handcrème/ bodylotion
2 stoffen mondmaskers
Goed humeur
We gaan dit kamp meer douchen dus neem ook meer
handdoeken mee dan normaal

Vele lieve en muzikale groetjes
Emma en Kim

Liefste Tippers, hopelijk hebben
jullie er net als wij énorm veel zin,
want het thema is:

TIPPERS EN DE
CHOCOLADEFABRIEK!!!

Van ons krijgen jullie een
golden ticket om mee op ons
superlekkere kamp te gaan!
Maar wat jullie zeker niet
mogen vergeten:

▪ De film ‘Sjakie en de
chocoladefabriek’ kijken!!!
▪ Een wit T-shirt
▪ Kleren in thema ‘Sjakie en
de chocoladefabriek’:
chocolade, snoepjes,
personages uit de film…
▪ Heel veel goesting in
zoete lekkernijen
▪ Je zoed humeur ;)

Wat jullie zeker
niet mogen
vergeten!!!

Chiro Happy-Dorp

VAN DE TIPTIENS
Uw goed
humeur

2 stoffen
mondmaskers!!!

2 witte Tshirts
Kleren die
vuil mogen
worden

Themakleren voor het
thema: STRIPFIGUREN

Een centje voor
een postkaartje

Aspi’s! JOEPIEE we gaan weer 10 dagen op kamp! Omdat dit jaar
het kamp er een beetje anders zal uitzien, doen we eens zot. We
hebben niet 1 maaaar 2 kampthema’s: Body del Sol en Marc Van
Ranst. Dus ga alvast opzoek naar je zonnigste Hawaii hemd en
kleurrijkste V-halspulleke
Nog enkele dingen dat je niet mag vergeten: themakleren voor de
twee thema’s, Aspi-trui, postzegels voor je brieven naar je liefjes,
versiering en lampjes voor in de tent en een KAMPEERSTOELTJE!
xxx Lore & Sarah xxx

