✁--------------------------------------------------

€ 25 × ......... personen
€ 30 × ......... personen

€ 10 × ......... personeN
€ 15 × ......... personen

De familie ................................................ schrijft zich in voor de bezoekdag:

Kinderen (-12), enkel barbecue:
Volwassenen, enkel barbecue:
Inschrijven ten laatste tegen 12 juli.

Kinderen (–12,) bus en barbecue:
Volwassenen, bus en barbecue:
Inschrijven ten laatste tegen 29 juni.

Er zal enkel een bus kunnen ingelegd worden als er genoeg mensen zijn
die de bus willen nemen. Alleen zo kunnen wij de kosten dekken.

Totaalbedrag: € ...................

WAT MOET ER IN DE BANANENDOOS?
SLAAPGERIEF

VOORWOORD
Liefste leden,
Beste ouders,
Als u dit leest, wil dit zeggen dat het kamp er weer bijna
aankomt. Jawel, van woensdag 13 juli tot woensdag 20 juli
gaan wij op kamp naar Lommel. De keti’s en aspi’s gaan
daarop aansluitend op driedaagse met hun leiding, en zijn
dus maar terug thuis op 22 of 23 juli.
Dit boekje bevat alle informatie die je zal helpen bij het
maken van je bananendoos en werpt een blik op de
praktische zaken van het kamp. Als er nog vragen zijn kan
u natuurlijk altijd bij ons terecht. Dit kan per mail,
chiromelden@hotmail.com, of via de hoofdleiding:
Joren Clepkens
Emiel Kennis

0478/35.06.27
0496/81.27.54

Veldbed (voor iedereen!)
Slaapzak
Hoofdkussen
Nachtkledij
Knuffel
Zaklamp

TOILETGERIEF
Tandenborstel
Tandpasta
Zeep
Handdoeken
Shampoo
Washandjes
Zonnecrème
Persoonlijke spullen

ALLERLEI

Wij kijken er alvast enorm naar uit, en wij hopen van u
hetzelfde!
Groeten, de leiding
Aaron, Andreas, Ben, Ciel, Emiel, Gilles, Hanna, Jara, Joren,
Kim, Lard, Laura, Leon, Lies, Lisse, Lotte, Lukas, Marie,
Martha, Mathias, Noah, Sâmi, Tiele, Victor & Viktor

Linnenzak
6 wasknijpers
2 keukenhanddoeken
Boek of strip
Pet
Rugzak

KLEDIJ
Voldoende ondergoed
T-shirts
Sportkledij
Schoenen reserveschoenen
Stapschoenen
Regenvest
Korte en lange broeken
Dikke truien
Zwemgerief
Verkleedkledij: thema Winnie de
Poeh

DAGTOCHT EN DRIEDAAGSE
(Enkel voor keti en aspi)
Matje, slaapzak en trekzak
Zakgeld (€50 volstaat)

DIT LAAT JE THUIS
Verdovende middelen, alcohol
Gameboys, mp3, etc.
GSM voor sloepie tot en met
rakwi.

(Als we toch een GSM vinden, wordt deze
in beslag genomen en op het einde van
het kamp terugbezorgd.)

In de Chiro worden we al snel eens vuil, neem dus zeker niet de
mooiste kledij mee.
Wij zouden ook willen vragen om op alle kledij de naam van uw
kind duidelijk aan te brengen.
Denk eraan: wat je niet meeneemt, kan je niet verliezen.

Samenvatting
WANNEER

Woensdag 13 juli t.e.m. woensdag 20 juli

LOCATIE

Oude Diestersebaan 1A
3920 Lommel

BEZOEKDAG

DRIEDAAGSE

VERTREK

Woensdag 20 juli

Keti: 20 juli t.e.m. 22 juli
Aspi: 20 juli t.e.m. 23 juli

Woensdag 13 juli aan het station van
Oudenaarde. Afzetten om 8u45 aan de
fietsenstalling aan de voorkant van het
station.

PRAKTISCHE INFO
KAMPPLAATS
Oude Diestersebaan 1A
3920 Lommel
Indien u een briefje stuurt, gelieve hier dan op te vermelden:
‘t.a.v Chiro Melden, voor (naam van uw kind)’
Voor noodsituaties is kookmoeder Julie Verhoye bijna altijd
bereikbaar op het nummer 0499/26.21.12.

VERTREK
De bagage wordt verzameld in bananendozen op dinsdag 12 juli
aan de lokalen, tussen 18u en 20u.
Gelieve uw bananendoos duidelijke te kenmerken.
Iedereen, behalve de aspi’s, worden verwacht op woensdag 13 juli
om 8u45 aan het station van Oudenaarde met picknick.
De aspi’s vertrekken een dag eerder met de fiets, verdere
informatie hierover bij de aspileiding

Prijskaartje
sloepie’s, speelclub, rakwi en tito:
keti’s en aspi’s:

€130
€150

Gelieve dit bedrag voor de aanvang van het kamp over te schrijven
naar BE54 7375 1215 5797 + naam van uw kind(eren).

BAGAGE

Afleveren dinsdag 12 juli. Van 18u tot
20u.

BEZOEKDAG
EINDELIJK!!! nodigen we iedereen weer uit om de kampsfeer te
komen opsnuiven op de bezoekdag, de laatste dag van het kamp.
Door vaste verhuurperiodes van onze kampplaats valt deze dit
jaar op een woensdag, namelijk woensdag 20 juli.
Het dagverloop ziet er als volgt uit:
De bus vertrekt om 09.45u aan de lokalen (indien bus)
Aankomst rond 11.30u-12.00u
Aperitief en wandeling
Overheerlijke BBQ
Slotformatie
Vertrek rond 17u
Aankomst camion(/bus) aan de lokalen rond 19.15u
Mogen we vragen om deze de planning te volgen en te blijven tot
na de slotformatie als u uw kind komt ophalen. Deze begint om
circa 16.30u zodat we in groep het kamp kunnen afsluiten.
Er zal enkel een bus kunnen ingelegd worden als er genoeg
mensen zijn die de bus willen nemen. Alleen zo kunnen wij de
kosten dekken. De bus zou vertrekken rond 9u45 aan de lokalen
van de Chiro. De terugrit start om 17u, je zal terug aan de lokalen
zijn rond 19u15.
De kostprijs van de bus kan u zien op de laatste pagina.
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op de achterkant
van dit boekje (in te leveren samen met de bagage) of via Google
documents, te vinden in uw mailbox en op Facebook en dit te
laatste tegen dinsdag 12 juli en voor de bus ten laatste tegen 29
juni.

DRIEDAAGSE
Het kamp duurt voor alle leden een week, van woensdag 13 juli tot
woensdag 20 juli. De keti’s hebben nog een 2-daagse samen met
hun leiding. Ze zullen vrijdag 22 juli in de late namiddag of avond
terugkeren naar Oudenaarde, meer info hierover volgt via hun
leiding.
Voor de aspi’s is er nog een 3-daagse samen met hun leiding. Zij
zullen zaterdagavond 23 juli terugkeren naar de Chiro.
Voor zowel de keti’s als de aspi’s wordt er zaterdagavond 23 juli
spaghetti voorzien om te eten in café ‘De Oude Schelde’ om het
kamp af te sluiten.
Vrijwilligers gezocht!
De jongste leden (sloepie’s tot en met tito’s) keren na de bezoekdag
samen met hun ouders terug huiswaarts met de bus of auto. De
vrachtwagen met het kampmateriaal arriveert gelijktijdig met de bus
aan de lokalen. Aangezien de Leiding en de oudste leden
ondertussen op driedaagse zijn, doen wij een beroep op de
oudleiding en de ouders, u dus, om te helpen de vrachtwagen te
lossen. Dit op woensdagavond 20 juli na de terugreis. Alvast
bedankt!
OK-pas
Voor inwoners van Oudenaarde met een klein inkomen is er de
mogelijkheid om tegen sterk verminderd tarief te genieten van tal
van culturele en vrijetijdsinitiatieven en -activiteiten. Sommige
mutualiteiten geven ook een (gedeeltelijke) terugbetaling van het
kamp. De aanvragen worden na het kamp verwerkt. Meer informatie
hierover bij de hoofdleiding.

