Beste gevangenen
Deze zomer slaan we iedereen in de boeien. Gaan jullie mee vollen bak?
Dit kamp zal doorgaan van 1 tot 11 augustus 2019. Omdat 10 dagen een beetje
teveel van het goede is voor de wemels en de ribbels vertrekken zij op 4
augustus.
De aspi’s gaan alles al wat voorbereiden, dus zij vertrekken op 31 juli met de bus.
De speelclub tot keti’s vertrekken op 1 augustus met de bus.
Achteraan vind je een duidelijk overzicht van de data en een adressenlijst van de
leiding die je altijd kan contacteren moesten er nog vragen zijn. Wij hebben er
alvast zin in! Jij toch ook?!
Tot 1 augustus!
Leiding en VB’s Chiro Sint-Job

Adres
Het is altijd leuk om op bivak een kaartje toegestuurd te krijgen. Vooral voor onze jongste
chirokindjes is het krijgen van post belangrijk. Vergeet het niet!
Het is niet toegelaten om een postpakket met snoep op te sturen.

Naam
Naam
Chiro
Chiro
Sint-Job
Sint-job
(vermelding
(vermelding
afdeling)
afdeling)
Möderscheider
Ossenberg 7 mühle 5
4770
3460Amel
Bekkevoort

In geval van nood kan u ons telefonisch bereiken: GSM Jan en Birgit 0479/50.29.65
Op bezoek komen op de kampplaats is echter niet mogelijk!

Inschrijven
Inschrijven voor het bivak kan door volgende twee stappen uit te voeren:
1. Uw kind zijn deelname te registeren via www.inschrijvenchiro.be
 U kiest hier de knop met juiste afdeling

2.

Overschrijving van het kampgeld op rekeningnummer:

IBAN: BE35 7512 0093 5237 - BIC: AXAB BE 22
 Duidelijke vermelding van KAMP 2019, naam, afdeling en cijfercombinatie uit
bevestigingsmail
Mogen wij vragen om de inschrijving uiterlijk voor 3 juni 2019 in orde te brengen. Het kamp vraagt
heel wat voorbereiding en daarvoor is het ook belangrijk dat wij snel het juiste aantal kinderen
weten.

Prijs voor Wemels en Ribbels:
Prijs voor Speelclub t.e.m Keti’s:
Prijs voor Aspi’s:

€ 100 + €15 (vervoer)
€ 115 + €15 (vervoer)
€ 125 + €15 (vervoer)

= € 115
= € 130
= € 140

In de prijs zijn inbegrepen: verblijf en eten, verzekering, uitstappen, drie postkaarten met zegel
en een onvergetelijk kamp.
Wanneer u drie of meer kinderen hebt die meegaan, betaalt u voor de twee oudsten de
volledige prijs. Voor de anderen betaalt u € 15 minder. (Grote broer of zus die leiding is telt niet
mee als derde kind.)
Belangrijk:
- Iedereen gaat een volledig kamp mee, later aankomen of vroeger vertrekken kan niet.
- Alleen kinderen die ingeschreven zijn als lid van onze chiro en tijdens het jaar regelmatig
aanwezig geweest zijn kunnen mee op bivak.

Financieel
Zijn de kosten van ons kamp een drempel om je kind(eren) te laten meegaan? Dan helpen we
je graag naar een oplossing.
Misschien kom je in aanmerking voor de 80/20 regeling van de gemeente Brecht. Hierbij wordt
80% van de kosten voor ons kamp terugbetaald. Meer info:
https://www.brecht.be/leven/welzijn-gezondheid/welzijnscampus/financiële-hulp-en-socialehulp/financiële-hulp/80-procent
Of op de welzijnscampus:
Gasthuisstraat 11, Brecht
03 330 11 20
Voor goedkopere uniformkleren kan je ook terecht in ons “winkeltje”.
We bekijken ook graag samen hoe we verder een oplossing kunnen vinden zodat iedereen
mee op kamp kan. Aarzel niet ons hiervoor te contacteren, dit kan in alle discretie.

Vertrek naar het kamp
Aspi’s
Woensdag 31 juli 2019
Zoals alle jaren gaan de aspi’s op voorwacht, zij vertrekken iets vroeger om de kampplaats al
een beetje in orde te maken. Hiervoor gaan ze gezamenlijk met de bus dit jaar wegens de
lange afstand. Ellen, Nino en Joshua spreken dit verder af met de aspi’s.
Speelclub, Mazzels, Lira’s, Dora’s, Tito’s en Keti’s
Donderdag 1 augustus 2019
Deze groepen worden verwacht om 12.45u op de chiro. Om 13.00u vertrekken zij daar met de
bus. Het is de bedoeling dat de kinderen gegeten hebben voordat ze vertrekken. Wegens
lange afstand gaan ook Tito’s en Keti’s met de bus.
Wemels en Ribbels
Zondag 4 augustus 2019
Onze twee jongste afdelingen gaan voor zeven dagen mee op kamp. Zij verzamelen om
12.15u aan de chiro en gaan ook met de bus die vertrekt om 12.30 u.
Op de kamplaats zullen de keti’s hen helpen om mee de bedjes in orde te brengen en hen wat
wegwijs te maken op de kampplaats. Het is de bedoeling dat de kinderen hebben gegeten
voordat ze vertrekken.

Aankomst terug in Sint-Job
Wemels, Ribbels, Speelclub, Lira’s, Dora’s, Tito’s en Keti’s
Zondag 11 augustus 2019 komen de kinderen terug naar huis.
Zij genieten eerst nog van een heerlijk middagmaal. Later komen ze aan op de chiro rond
14u30.
Aspi’s
Zondag 11 augustus 2019
Zij komen in de loop van de avond terug, naargelang het
opruimwerk op de kampplaats vlot verloopt.
Bij aankomst zal er een moment voorzien worden om
allemaal samen af te sluiten en foto’s uit te delen.

Bagage
Bagage voor Wemels en Ribbels
De Wemels en de Ribbels nemen hun bagage mee bij vertrek op zondag 4 augustus.
Bagage voor Speelclub t.e.m. Aspi’s
Bagage binnen brengen op dinsdag 30 juli 2019 tussen 19.00u en 20.30u.
Bagage afhalen na kamp
De bagage kan opgehaald worden op zondag 11 augustus 2019 tussen 19.00u en 20.30u.
Die dag kan je ook eens langskomen om een kijkje te nemen bij de gevonden voorwerpen. En
om nog een laatste knuffel aan je leiding van dit jaar te geven.
Koffers kunnen niet vroeger afgehaald worden.
Bij deze willen wij ook vragen om zoveel mogelijk te kiezen voor sportzakken als koffer ipv een
valies. Dit is voor ons veel makkelijker om in de camion te stapelen. Zorg er ook voor dat uw
kind zijn eigen koffer nog kan dragen, want wij weten uit ervaring dat dit niet altijd zo is.
Het in- en uitladen van de camion is een hele karwei, het zou fijn als er net als vorig jaar
enkele ouders een handje toesteken.

Medische Fiche
Voor elk aanwezig kind op kamp moeten wij in het bezit zijn van een medische fiche. Deze is reeds
ingevuld bij de start van het chirojaar. Indien er iets veranderd is, dat wel belangrijk is voor op
kamp, geef de leiding dan een seintje of bezorg ons een brief. Bij het begin van het kamp worden
de SIS-kaarten/ISI + ID-kaart/Kids-ID opgehaald door de leiding en gezamenlijk bewaard.
Vergeet ze niet!!
Indien uw kind om de één of andere reden een dieet moet volgen of medicijnen nemen op kamp,
vragen wij hiervoor een doktersattest. (bezorgen aan groepsleiding of vb’s)
Afspraken in verband met het dieet kan je terecht bij kookie: joeri@soleainternational.com
Geef dit aub ook al mee als opmerking bij de inschrijving op de site !
Mensen die vegetariër zijn of een dieet volgen moeten dit voor 20 juni laten weten aan
groepsleidster Laure Hendrickx (laure.hendrickx@gmail.com). Alleen dan kan ervoor gezorgd
worden! Ook dit geeft u reeds aan in het veld opmerkingen bij de inschrijving op de site !

Dagindeling
8.00
8.30
9.00
10.30
11.00
13.30
15.00
17.00
17.15
19.00
20.30

De leiding staat op.
De leden worden zachtjes wakker gemaakt.
Ochtendgym, ontbijt en de taken
Thematoneel
Start activiteiten
Middagmaal en taken
Start namiddagactiviteit
Vieruurtje
Vervolg namiddagactiviteit
Avondmaal en nogmaals taken
Avondactiviteit

Tussen 21.30u en 23u kruipt iedereen doodmoe in zijn slaapzak, trekt de leiding de wacht op,
wordt de vorige en de volgende dag besproken,…..
Rond 1u verkeert alles in diepe rust.

Uniform
Iedereen vertrekt in volledig uniform (voor Wemels en Ribbels is een t-shirt en een trui
voldoende). Als je niet meer weet wat er allemaal bij hoort, kijk dan eens in je welkomboekje.
Of ga eens kijken op onze website: www.chirosintjob.be.
Voor de T-shirts en de truien van chiro Sint-Job kan je terecht bij:
Dominique en Sarah
Brugstraat 52
Tel Dominque: 04 70 90 37 93
Tel Sarah: 04 78 69 91 32
Ga zeker nog langs voor juli, deze mensen gaan namelijk ook wel eens op vakantie. De
overige uniformdelen kan je aanschaffen in de chirowinkel: “De Banier” te Antwerpen of te
Turnhout.

Goed om te weten
- Zorg ervoor dat je naam in al je kledingstukken staat geschreven, zeker uniform, handdoeken
en washandjes!
- Loshangende zakjes, plastiek zakjes e.d. zijn niet toegelaten
- Een rugzak waar alles aan vastgebonden is, is heel vervelend bij het inladen. De
vastgebonden zakjes halen we er toch af, doe dit dus niet! Leg daarom beter je slaapzak en
matje apart en zet je naam er duidelijk op.
- Pak samen met je kleine kampeerder in, zo weet hij/zij waar alles zit.
- Mazzel t.e.m. Aspi’s slapen in tenten. Jongere groepen in gebouwen.
- Elk jaar opnieuw komen er kindjes op kamp die bezoek hebben van luizen. Wij willen
nog eens met aandrang vragen om dit te melden op voorhand, dit bespaart ons op kamp
heel wat werk!
Voor wemels en ribbels is het handig als u per dag een zakje met kleren klaarmaakt.

Checklist voor bagage
o
o
o
o
o
o
o
o

Voldoende speelkleren: shorts en t-shirts
Jeansbroek of andere lange broek
+/- 2 warme truien
regenjas
+/- 12 onderbroeken
+/- 10 paar sokken
pet of iets tegen de zon
zwemgerief

o
o
o
o

stapschoenen
speelschoenen
slippers of espadrilles
laarzen

o
o
o
o
o

hoofdkussen
slaapzak
pyjama (voor in de tenten iets warms)
knuffelbeest
veldbed

o
o
o
o
o
o
o

zeep en shampoo
+/- 2 handdoeken, +/- 4 washandjes, +/- 1 groot badlaken
zakdoeken
kam
tandenpoetsgerief
zonnecrème
maandverband e.d.

o schrijfgerief, adressen, ev. extra postzegels
(iedereen krijgt sowieso 3 kaartjes met postzegel)
o Keukenhanddoek
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

zak voor vuil linnen
eventueel medicijnen (met doktersattest)
zaklamp
ID-kaart/ Kids ID (afgeven bij vertrek aan leiding)
identiteitskaart
fluovestje
drinkbus
rugzakje (wemel tem dora) (Om te stappen en groot genoeg
voor een picknick, zwemgerief en regenkledij)
grote rugzak (tito tem aspi)
matteke (tito tem aspi)
bestek, beker en gamel (tito tem aspi)

Geen snoep, messen, gsm’s, mp3’s, geld, aanstekers, …

Overzicht
o Dinsdag 30 juli 2019
19.00-20.30u Bagage van de Speelclub t.e.m de Aspi’s inleveren
o Woensdag 31 juli 2019
Vertrek Aspi’s (meer info in bijkomende brief)
o Donderdag 1 augustus 2019
12.45 u
Vertrek Speelcub t.e.m Keti’s met de bus
O Zondag 4 augustus 2019

12.15u

Vertrek Wemels en Ribbels + bagage Wemels en Ribbels

o Zondag 11 augustus 2019
+/- 14.30
Wemels t.e.m Keti’s terug aan lokaal
Aspi’s terug in de loop van de avond
19.00u-20.30u Bagage afhalen voor iedereen
Er wordt geen bagage vroeger afgehaald!

Contactlijst leiding
Wemels
Hana Verschraegen
Matijs De Swert
Robbe Van Dyck

Hana.Verschraegen@hotmail.be
deswert.matijs@gmail.com
robbe.vandyck@hotmail.com

0487/45.65.89
03/636.30.07
0491/24.93.33

claudia_geefs@hotmail.com
Alex.havermans00@gmail.com
ella.claes2000@gmail.com
jefpaulussen@outlook.com

0476/64.23.05
0494/90.07.38
0471/92.34.40
0477/90.87.89

roeland.r@hotmail.com
ro.dfytchannel@gmail.com
manu.moons97@gmail.com
emma.marant@hotmail.be

0478/09.28.80
0471/53.38.88
0478/63.26.71
0470/11.91.92

Heremanscaro@gmail.com
marie.heynderickx1999@gmail.com
christophe.schoenmaekers2908@gmail.com
tomas.deckx@hotmail.com

0470/51.34.88
0478/04.53.97
0479/85.94.70
0487/49.43.11

murawski_anna@hotmail.com
lottehetvosje@hotmail.com
thomas.verhespen@telenet.be
marlies.vanhoutte@hotmail.com

0474/62.22.72
0487/45.65.35
0489/82.80.72
0471/06.20.72

fienpaulussen27@gmail.com
sarahboden88@gmail.com
dries.lambrechts@telenet.be
maxim.moons@gmail.com

0472/04/60/67
0479/53.88.48
0488/90.65.60
0485/07.56.92

jasper.hendrickx@hotmail.be
nikias.verschraegen@hotmail.be
thomasvandoninck@msn.com
chantyelst@hotmail.com
miguel.mielants13@gmail.com

0489/ 01. 91. 18
0487/45.65.44
0470/29.52.39
0468/12.31.16
0496/42.40.32

laure.hendrickx@gmail.com
lune_anne@hotmail.com
nils.cop@gmail.com
nico.haamel@hotmail.com

0478/69.22.27
0479/11.41.17
0471/44.30.66
0479.13.95.06

ellen.dhondt@outlook.com
joshua.onzia@gmail.com
nino.symons@live.be

0491/30.57.90
0493/06.63.11
0497/06.30.61

roeland.r@hotmail.com
laure.hendrickx@gmail.com
marie.heynderickx1999@gmail.com

0478/09.28.80
0478/69.22.27
0478/04.53.97

jan.verduyn@hotmail.com
eulaersbirgit@hotmail.com

0479/50.29.65
0486/35.65.88

Ribbels
Claudia Geefs
Alex Havermans
Ella Claes
Jef Paulussen

Speelclub

Roeland Ruelens
Duncan Faes
Manu Moons
Emma Marant

Mazzels
Caro Heremans
Marie Heynderickx
Christophe Schoenmaekers
Tomas Deckx

Lira

Anna Murawski
Lotte Devos
Thomas Verhespen
Marlies Vanhoutte

Dora
Fien Paulussen
Sarah Boden
Dries Lambrechts
Maxim Moons

Tito
Jasper Hendrickx
Nikias Verschraegen
Thomas Van Doninck
Chanty Elst
Miguel Mielants

Keti

Laure Hendrickx
Lune Anné
Nils Cop
Nico Haamel

Aspi
Ellen Dhondt
Joshua Onzia
Nino Symons

Groepsleiding
Roeland Ruelens
Laure Hendrickx
Marie Heynderickx

VB’s
Jan Verduyn
Birgit Eulaers

