Lieve Chiromeisjes en ouders,
Op 21 juli is het weer tijd voor het hoogtepunt van het Chirojaar, het
kamp! Dit jaar trekken we naar lommel, in de provincie Limburg.
Wij verwelkomen jullie vanaf 16 uur in uniform op het kampterrein.
Er zullen pijlen staan om het terrein vlot te kunnen bereiken. Mensen
die vroeger aankomen, zullen nog niet in de kamers kunnen. Die gaan
pas om 16 uur stipt open. Nadat iedereen geïnstalleerd is, staat er een
gezamenlijke activiteit op het programma.
Daarna is het tijd voor heerlijke spitburgers of vegetarische broodjes! Bonnetjes daarvoor kosten €5
per spitburger/broodje en kunnen gekocht worden op de inschrijvingsavond. Opgelet! Zowel ouders
als leden moeten dit jaar hun broodje op voorhand bestellen en betalen. Een spitburger smaakt
natuurlijk het best met een lekker fris drankje. Daarom vragen we ons te helpen door koelelementen
of ijs mee te brengen naar het kampterrein. Na het eten wordt het kampthema voorgesteld. Daarna
nemen we afscheid van onze ouders voor vijf of tien dagen vol plezier.
Mogen we vragen je kind op luizen te controleren, zodat we deze minder leuke beestjes kunnen
vermijden op kamp. Mocht je kind luizen hebben, gelieve dat mee te delen aan een van de leidsters.
Als jullie 21 juli zelf niet kunnen rijden of de bagage niet in jullie koffer past, bestaat de mogelijkheid
om de bagage met de camion mee te geven. Jullie kunnen de bagage op 20 juli om 19u aan de lokalen
afzetten. Wanneer u dit wenst te doen, gelieve dan iets te laten weten voor 19 juli door te mailen naar
leiding@chirosintanna.be. Op de achterzijde vinden jullie een checklist, die kan helpen bij het vullen
van jullie valies. Wij vragen om de bagage te beperken tot één stuk zodat iedereen zijn gerief zeker in
de camion past bij de terugreis.
Voor de Pinkels zit het kamp er na 5 dagen op. Zij komen op 26 juli rond 16 uur aan bij de Heirbrugkerk.
Na 10 dagen keren ook de andere afdelingen huiswaarts. Op 31 juli rond 14u worden ze terug verwacht
in Lokeren.
Vrienden en familie kunnen ons via het volgende adres bereiken:
(naam kind)
Chiro Sint-Anna
Nieuwe kopen 4
3920 lommel
Het kamp kost 85 euro voor de pinkels en 145 euro voor de andere afdelingen. De prijs voor het 2de
kind bedraagt 120 euro (geldt niet voor pinkels) . Jullie kunnen cash betalen op de
inschrijvingsavonden of overschrijven voor 11 juli op het nummer BE51 7376 1303 2262.
Vergeet zeker de naam van je kind en de afdeling er niet bij te zetten.
Mochten er nog vragen zijn, kan je terecht bij de leiding of kan je een mailtje sturen naar
leiding@chirosintanna.be. Wanneer jullie ons tijdens het kamp dringend willen bereiken, kan dat via
het gsm-nummer van Laurien: 0488/25 26 26 of Lotte: 0496/29 46 09
Wat nemen we allemaal mee:
R Uniform

R Voldoende speelkledij en een warme trui
R Regenkledij
R Goede wandelschoenen
R Voldoende ondergoed, kousen en zakdoeken
R Linnen zak voor vuile was
R Toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstel, beker,
haarborstel, zonnecrème, aftersun
R Voor Pinkels, Speelclub en Kwiks: veldbed, 1 persoonsluchtmatras, slaapzak en hoofdkussen
R Voor Tippers, Tiptiens en Aspi’s: luchtmatras, slaapzak en hoofdkussen
R Slaapkleedje of pyjama en je allerliefste knuffel
R Eetgerief: stevig plastiek plat en diep bord, beker, mes, lepel, vork, aardappelmesje of
aardappelschiller (afhankelijk van waarmee je dochter het makkelijkst aardappelen mee kan
schillen) en 2 of meer keukenhanddoeken om af te drogen
R Briefpapier, enveloppen, balpen, adressen (voor ouders van Pinkels en Speelclub: het is zeer
makkelijk als de adressen al op etiketten staan of al op enveloppen geschreven zijn, het is
mogelijk om op kamp postzegels en Chirokaartjes te kopen)
R GORE SPELEN KLEDIJ
R Zwemgerief, badhanddoek
R Rugzak (voor Tiptiens en Aspi’s: een stevige rugzak voor op 2 of 3-daagse, andere groepen
een kleine rugzak voor op dagtocht)
R Maximum 15 euro zakgeld
R Drinkfles
R Brooddoos voor dagtocht
R Cd’s en verkleedkleren voor op den bonten avond (naam erop zetten!)
R SIS-kaart, 2 klevertjes van het ziekenfonds en identiteitskaart
R Eventueel een fototoestel
R Chiropet of ander hoedje
Gelieve alle kledij te NAAMTEKENEN, dat reduceert onze verloren-voorwerpen-berg!

Wat nemen we NIET mee:
R
R
R
R
R

Mp3-speler, IPod, Nintendo DS, laptop of andere computerspelletjes
Kostbaar gerief (vb. Juwelen)
Sigaretten
Smartphone/ gsm
Mooie kleren (of enkel voor den bonten avond)

Als we deze voorwerpen toch terugvinden bij iemand, worden die bewaard door de leiding tot
het einde van het kamp.

