Hallo iedereen!

Trek je bottinnen, helmen en fluohesjes maar aan, want dit jaar gaan
wij op kamp
‘op de werf’ in Neeroeteren in Maaseik.
We gaan huizen bouwen en muren slopen, timmeren, metsen,
lassen, al wat je maar wilt.
Ben jij ook benieuwd naar wie het meeste nagels kan kloppen in 1
minuut?
Of wie het meeste stenen omhoog gemetst krijgt?
Wie de diepste putten graaft of het hoogst op de stelling werkt?
Kom dan zeker mee op kamp van 21 of 24 tot 31 juli!
Dit wil dus zeggen: zoek je beste werkoutfit uit, duid het vertrek aan
in je agenda, schrijf je in en zorg ervoor dat je koffer op tijd is
ingepakt.
Dan ben je helemaal klaar om mee met ons de werf te trotseren!

Hopelijk zien we jou daar ook!
Vele Chiro-groetjes, de leiding

JOEPIEEE WIJ GAAN OP KAMP NAAR MAASEIK!!
Heb je zin om met ons een week op kamp te gaan van 24-31 juli?
Een week vol spel en plezier met al je vrienden van hier!
Hierbij al een kleurplaat om in de sfeer van ons kamp te komen.
Groetjes van op de werf
Xxx Mira, Jef, Lore en Eleni

Als je deze inkleurt en afgeeft op kamp hebben wij misschien nog een verrassing voor jou…

Mazzels op kamp

Beste mazzels zoals jullie al wel kunnen zien gaan wij deze zomer op kamp! Wij
hebben zelf ook nog een extra mini eigen kampthema piraten! Vergeet zeker jullie
verkleedkleren hiervoor niet en we hopen jullie dan te zien!
Groetjes
Gitte, Michiel, Lars, Joris

Rakwi’s op kamp
Nog 81 dagen tot het eindelijk terug kamp is. Wij hebben er al enorm veel zin in
en jullie kunnen onderstaande woordzoeker maken om al een beetje te weten wat
jullie allemaal te wachten staat.
Groetjes,
Yenthe, Warre, Kato, Loïc en Robbe
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Hoi keti’s!
Jippieeeee kamp komt eraan! 10 dagen genieten. Meer info volgt zeker
nog, maar je kan al een beetje in thema komen door deze woordzoeker
op te lossen.
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GROETEJS JULLIE KETILEIDING
:))

Jongens jongens jongens,
Wat wij toch al allemaal
meegemaakt hebben eig
eh
Maar weet ge wa nu straf
is?
DAT HET BESTE NOG
MOET KOMEN!!!
KROÄTIE & CHIROKAMP 2022
HERE WE COOOOOMEEEEE
ZOENTJES !!!

VERTREK EN AANKOMST
Onze RIBBELS worden op 24 juli op de kampplaats verwacht. De mama’s
en de papa’s kunnen hen afzetten en even rondkijken op het terrein.
Daarna kunnen de ribbels er volledig invliegen. Meer informatie zal tijdig
gegeven worden door de ribbelleiding.
De MAZZELS en RAKWI’S vertrekken op 21 juli met de trein. Meer info
over wanneer zij waar verwacht worden zullen jullie goed op voorhand
weten.
De TITO’S, KETI’S en ASPI’S vertrekken heel ambitieus met de fiets naar de
verre werf! Zij dienen dus paraat te staan op 20 juli. Het uur en plaats
waarop jullie klaar moeten staan krijgen ook jullie nog van jullie leiding!
Na een vermoeiend, maar leuk kamp komen alle afdelingen terug met de
bus. Op 31 juli worden zij opgehaald op de Chiro samen met hun bagage.

ADRES:
Kamphuis de Start
Grotlaan 89
3680 Maaseik

FIETSENCONTROLE
Aangezien we uit voorgaande jaren
geleerd hebben dat sommige fietsen
niet in orde zijn voor we op kamp
vertrekken, dringen we er nogmaals
op aan om hem wél helemaal in orde
te brengen! Het is voor iedereen
aangenamer om zonder stukken en
brokken en met een volledige afdeling
op de kampplaats te geraken!
Als de checklist helemaal in orde is, is je fiets klaar voor het Chirokamp en
kan jij er zonder problemen een heel kamp gebruik van maken!

ADRES
We weten nu wel dat we op kamp gaan in Maaseik, maar waar precies?
Omdat het heel erg plezant is om af en toe toch een beetje info van het
thuisfront te krijgen is hier alles wat er op het postkaartje moet komen:
Chiro Bethanie
Naam en afdeling
Kamphuis de Start
Grotlaan 89
3680 Maaseik
Geef dit aan je mama, papa, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, vriendjes en
vriendinnetjes, …. Zij mogen jou dan leuke
brieven sturen!
Postpakketten hebben we écht niet nodig op
kamp, en we vragen om deze dus ook NIET op
te sturen.

BAGAGE
Ik vertrek op kamp naar de Chiro werf en ik neem
mee...
In portefeuille:
o Identiteitskaart/Kid ID en/of ISI+-kaart (afgeven
bij vertrek)
o Zakgeld in munten (enkel voor kaartjes en postzegels, €0.50 per stuk)
o Adressen (voor de ribbels, mazzels en rakwi’s zijn voorgeschreven
enveloppen (al dan niet met postzegel) of etiketten erg handig)
Toiletgerief:
o Washandjes
o Handdoeken (groot en klein)
o Borstel/kam
o Zeep
o Shampoo
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Bekertje
o Zonnecrème
o Aftersun
o Anti-insecten
middeltje
o Maandverband
o Scheergerief
→ Wij vragen iedereen om op voorhand zijn/haar (teen)nagels te
knippen!!
Speelkledij:
o Shorts
o T-shirts
o Lange broeken
o Truien
o Voldoende ondergoed (+ reserve)

o Voldoende sokken (+ reserve)
o Regenjas!
o Uniform (hebben we aan bij vertrek, eventueel extra uniform)
o Verkleedkleren in het thema ‘op de werf’ (bijvoorbeeld als
timmerman, metser, lasser, Bob De Bouwer…)
Schoenen:
o Goede stapschoenen = wandelbottinnen!
o Regenlaarzen (want op kamp is gras + regen =
modder)
o Reservepaar (vb. sportschoenen)
o Sandalen of slippers
Om te slapen:
o Pyjama
o Slaapzak (het kan ’s nachts serieus
afkoelen dus een warm exemplaar is
aangeraden)
o Voor iedereen: veldbed of luchtmatras (en pomp!)
o Knuffeldier, zaklamp
o Extra deken dat ook gebruikt mag worden om aan het kampvuur te
zitten
Allerlei:
o Zwemgerief (ook zwembandjes voor wie nog niet zo goed kan
zwemmen)
o Zonnepetje, zonnebril
o Schrijfgerief, boek of tijdschriften (voorzien van naam) voor tijdens de
platterust
o Wasknijpers
o Zakdoeken
o (stoffen) zak voor vuile was
o Voor tito’s, keti’s en aspi’s een grote rugzak om op 2 daagse te gaan
o Dagrugzak (voor iedereen)
o Gamel en bestek (voor mazzels, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s)

o Drinkbus (voor iedereen)
Op kamp moet je natuurlijk voldoende materiaal meenemen, maar
overdrijven is zeker niet nodig. Om alles van iedereen mee te krijgen
richting Maaseik, vragen we om je materiaal in een sportzak te stoppen
en niet in harde valiezen. Dit maakt het makkelijker om alles in de
vrachtwagen te krijgen.
Omdat we op het einde van het kamp niet weer met een massa verloren
voorwerpen willen zitten, willen we jullie vragen om alles van een naam
te voorzien! Zo kunnen verloren voorwerpen snel weer naar hun baasje
terugkeren!
We zouden het heel fijn vinden dat alle ribbels en mazzels een veldbedje
meebrengen. Dit houdt de orde in de slaapzaal (voor de ribbels) en tenten
(voor de mazzels) een beetje eenvoudiger en houdt onze bengeltjes zeker
droog, moest het eens hard regenen.
Je bagage mag worden afgegeven op de Chiro op 19 juli tussen 19u en
20u.
Dit geldt voor iedereen, ook voor de ribbels! Ribbels mogen dit jaar ook
de bagage meenemen met de auto.
De vuile was mag ook weer worden afgehaald op 31 juli op de Chiro,
wanneer we daar terug
aankomen. Het exacte uur
hiervoor zal nog worden
gecommuniceerd.

MEDISCHE FICHE EN MEDICIJNEN
De medische fiche die jullie bij dit boekje vinden, moet zo compleet
mogelijk worden ingevuld. Er moet één medische fiche per kind worden
ingevuld. Voor zaken waar speciale aandacht aan besteed moet worden
kan u best de leiding en/of VB’s op voorhand even verwittigen zodat dit
tijdens het bivak voor geen enkel probleem kan zorgen.
Als het af en toe wel eens gebeurt dat uw kind in bed plast, gelieve dit dan
duidelijk te vermelden op de fiche. De leiding kan er dan rekening mee
houden. Op die manier kunnen lastige ongelukjes voorkomen worden.
Indien medicijnen genomen moeten worden op kamp, moet dit duidelijk
vermeld staan op de medische fiche (welke medicijnen, hoeveel keer per
dag, welke hoeveelheid…). Mogen we ook vragen dit (in de mate van het
mogelijke) op de verpakking van het medicijn aan te brengen?
Verder vermelden we hier ook graag bij dat we niet graag hebben dat
onze leden zelf ‘apotheker’ gaan spelen. Gelieve dan ook alle medicijnen
af te geven en niets in de toiletzak of bagage te steken!
Je geeft de medische fiche voorzien van 2 kleefbriefjes van de ziekenkas
af aan de leiding wanneer je jouw bagage komt inleveren.
Medicijnen, identiteitskaart (en ISI+kaart) worden op de dag van vertrek
verzameld door de leiding. Op kamp worden ze bewaard door onze VB’s.
ALLERGIEËN
Omdat er rond de 120 kindjes meegaan op kamp, zitten er wel eens een
paar zitten die allergisch zijn aan bepaalde dingen. Dan is het voor onze
cookies altijd handig om dit op voorhand te weten. Zo kunnen zij hun
planning en menu hieraan aanpassen.
Gelieve daarom het briefje dat je bij dit boekje vindt, ingevuld terug te
bezorgen aan de leiding ten laatste op 22/06.

KOSTPRIJS
Het totale bedrag voor een kamp bedraagt €140 voor een
mazzel/rakwi/tito/keti/aspi, en €120 voor een ribbel. Als je echter vóór 1 juli betaalt
ontvang je een vroegboekkorting van €10! Je dient het bedrag te storten op
rekeningnummer BE40 9797 8946 9463 met vermelding van “Naam kind – Afdeling –
Kamp”.
Als er meerdere broers of zussen in het gezin zijn, krijg je nog eens €10 korting vanaf
het derde kind. Bijvoorbeeld: in jouw gezin zitten 1 tito, 1 rakwi, 1 mazzel en 2
ribbels. Je betaalt op tijd en geniet dus ook nog eens van een vroegboekkorting van
€10 per lid. De tito en rakwi betalen elk 130 euro, de mazzel betaalt 120 euro en de
ribbels betalen dan elks 100 euro.
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn in verband met de betaling, aarzel dan niet
om een mailtje te sturen of ons aan de poort aan te spreken.

OPTIE 1: inschrijven
startend in MEI
STAP 1: in de maand mei
betaal je 50 euro. Aangezien je
nu al de betaling start, krijg je
10 euro korting.
STAP 2: in de maand juni
betaal je 50 euro
STAP 3: in de maand juli betaal
je de overschot (10 euro voor
een ribbel, 30 euro voor een
ouder lid*)

OPTIE 2: het hele bedrag
in één keer

VOOR 1 JULI:
110 euro voor een ribbel,
130 euro voor een ouder lid*
(dit mag in elke maand
betaald worden,
zolang het voor 1 juli is)

VANAF 1 JULI:
120 euro voor een ribbel,
140 euro voor een ouder lid*

PROFICIAT, JE BENT INGESCHREVEN VOOR HET KAMP!
*Als dit gaat over het derde kind (of vierde, of vijfde, enz. in een gezin, dan dient er tien euro minder
betaald te worden.

LEEFREGELS
Omdat we met een zeer grote groep en ook met een heel deel nieuwe
gezichtjes op kamp gaan, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken
zodat iedereen weet wat er wel en zeker niet verwacht wordt. Lees ze dus
maar eens goed door!
• SNOEP: De cookies zorgen elke dag voor lekker eten, een gezond
vieruurtje en op tijd en stond voor een snoepje. Het is dus ook niet nodig
om hier zelf voor te zorgen!
• ROKEN: Dit is slecht voor je gezondheid en slecht voor anderen hun
gezondheid. Dit is dan ook uit den boze! Met de aspi’s kunnen hierover
duidelijke afspraken gemaakt worden.
• GSM, Ipad … hebben we helemaal niet nodig! We zijn met zoveel op
kamp dat er altijd wel iemand is waarmee je jou kan amuseren! Laat deze
dus maar gewoon thuis!
• UNIFORM hebben we aan bij vertrek, zo kan iedereen zien dat we op
avontuur vertrekken. Als je geen uniform hebt, vragen we je wel de juiste
kleuren aan te doen. Dit wil zeggen een beige short/rok, een rode Chiro
(Bethanie) T-shirt en een blauwe (Chiro)trui.
• ALCOHOL en DRUGS zijn dingen die wij niet nodig hebben om ons uit te
leven. Deze middelen zijn dan ook ten strengste verboden om mee op
kamp te nemen!
• MEDICIJNEN: Deze worden op kamp door de VB’s bewaard. Het is niet
de bedoeling dat iedereen op zichzelf ‘apotheker’ begint spelen, want zo
kunnen we wel eens voor verrassingen komen te staan. Medicijnen
worden dus allemaal afgegeven bij vertrek!
Indien we merken dat deze afspraken niet worden nageleefd, zullen wij
sancties moeten nemen.
Wij rekenen op jullie!!!

CHECKLIST FIETS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wit voorlicht
Rood achterlicht
Witte reflector vooraan
Rode reflector achteraan
Voorrem werkt optimaal (met goede remblokjes)
Achterrem werkt optimaal (met goede remblokjes)
Bel
Zadel en stuur op goede hoogte
Gesmeerde ketting die perfect van lengte is
Trappers hangen vast en draaien goed
Indien je versnellingen hebt, werken ze zoals het moet
Banden met profiel
Banden opgepompt
Extra binnenband (van juiste formaat!!) voorhanden
...

CONTACTGEGEVENS LEIDING (mail)
Mira Leyssens

mira@chirobethanie.be

Leiding ribbels

Lore Van Looy

lore@chirobethanie.be

Leiding ribbels

Eleni Van Gils

eleni@chirobethanie.be

Leiding ribbels

Jef Leyssens

jef@chirobethanie.be

Leiding ribbels

Lars Van ’t Slot

lars@chirobethanie.be

Leiding mazzels

Gitte Dockx

gitte@chirobethanie.be

Leiding mazzels

Michiel Ost

michiel@chirobethanie.be

Leiding mazzels

Joris Pemen

joris@chirobethanie.be

Leiding mazzels

Robbe Symoens

robbe@chirobethanie.be

Leiding rakwis

Warre Tijsmans

warre@chirobethanie.be

Leiding rakwis

Loïc Swysen

loïc@chirobethanie.be

Leiding rakwis

Kato Van Grimbergen

kato@chirobethanie.be

Leiding rakwis

Yenthe Milbouw

yenthe@chirobethanie.be

Leiding rakwis

Katrijn Vermeesch

Katrijn@chirobethanie.be

Leiding titos, groepsleiding

Lies Leyssens

lies.l@chirobethanie.be

Leiding titos

Gijs Peeters

gijs@chirobethanie.be

Leiding titos

Toon Van Dyck

toon@chirobethanie.be

Leiding titos

Nelle De Clerck

nelle@chirobethanie.be

Leiding ketis

Billie De Sterck

billie@chirobethanie.be

Leiding ketis, groepsleiding

Rik Verberck

rik@chirobethanie.be

Leiding ketis

Ruben Verwerft

ruben@chirobethanie.be

Leiding ketis

Flore Wemers

flore@chirobethanie.be

Leiding aspis

Lies Peeters

lies.p@chirobethanie.be

Leiding aspis

CONTACTGEGEVENS LEIDING (gsm GL+VB)
RIBBELS
Mira
Lore
ribbel@chirobethanie.be Leyssens Van
Looy
MAZZELS
Lars Van Gitte
mazzel@chirobethanie.be ‘t Slot
Dockx
RAKWI’S
rakwi@chirobethanie.b
e

Michiel
Ost

Robbe Symoens Warre
Tijsmans
Kato Van
Grimbergen

TITO’S
tito@chirobethanie.b
e

Eleni
Jef
Van Gils Leyssens

Katrijn
Vermeesch
Groepsleiding
GSM: +32 493
53 23 33

Joris
Pemen
Loïc
Swysen

Yenthe
Milbouw
Lies
Gijs
Toon
Leyssens Peeters Van
Dyck

KETI’S
Nelle Billie De
Rik
Ruben
keti@chirobethanie.be De
Sterck
Verberck Verwerft
Clerck Groepsleiding
GSM: +32 485
89 42 16
VB’S
Connie Van Ballaert
vb@chirobethanie.be GSM: +32 470 72 74
70

Jan Ardies
GSM: +32 496 69 54
48

