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FICHE VAN DE KOKS 

VOORWOORD
Eindelijk is het zover, je ontving het kampboekje van 2020! Je vindt er alles wat je 
moet weten over het bivak in Geel en nog veel meer. Jij en 155 andere chirowietjes zullen 
er samen met de leiding, de vb’s, de proost en de koks een fantastisch kamp van maken. Lees 
dit boekje zeker grondig door om goed voorbereid op bivak te kunnen vertrekken. Dit jaar 
bevindt er zicht achteraan het boekje een infobundel over de coronamaatregelen op kamp. als er 
hieromtrent nog vragen zijn, kunnen jullie ons bereiken op ons emailadres: chirojomego@gmail.com.
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fiche van de koks
leukste kampmoment: de slappe lach en samen zingen in de keuken

ik verkleed me het liefst in: alles en iedereen, als er maar botten bijhoren

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Slovenië

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: spaghetti

favoriete gespreksonderwerp: inhoud van de Weekbode en tips voor trips

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: the one and only Cora 

hier begrijp ik echt helemaal niets van: boekhouding en belastingen

met dit lied krijg je me op de dansvloer: Jump for joy! 

      van Mora

leukste kampmoment: gewoonweg alles! 

ik verkleed me het liefst in: oud vrouwtje

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Triglav National Park in

Slovenië!

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: pannenkoeken!

favoriete gespreksonderwerp: chiroverhalen van vroeger en nu

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: Wim Opbrouck

hier begrijp ik echt helemaal niets van: Chinees

met dit lied krijg je me op de dansvloer: alles van ABBA

leukste kampmoment: wanneer alle kindjes genieten van het

lekkere eten

ik verkleed me het liefst in: mezelf 

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Mas Pau

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: spaghetti

favoriete gespreksonderwerp: hoe het gaat met mijn

gesprekspartner op dat moment

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: Bruce Willis

hier begrijp ik echt helemaal niets van:hoe het komt dat België

zoveel moeite moet doen om een regering te vormen

met dit lied krijg je me op de dansvloer: Mia van Gorki

leukste kampmoment: met 6 vriendjes op een surfplank dobberen 

 en elkaar proberen in het water te duwen

ik verkleed me het liefst in: disco

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Sahara in Marokko

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: frieten met

frikadellen

favoriete gespreksonderwerp: techniek en sport

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met:  een broodje

en veel andalouse saus!

hier begrijp ik echt helemaal niets van: eeehhhhhhmm... 

met dit lied krijg je me op de dansvloer:  I can't live in a living

room (Red Zebra) 

Ken jij de kokjes die meegaan op kamp? 

Verbind per blad de infofiche met de juiste persoon! 

leukste kampmoment: zal ongetwijfeld nu volgen

ik verkleed me het liefst in: hippie

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Machu Pichu

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: WAP

favoriete gespreksonderwerp: als het maar leutig is

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: Grote Smurf

hier begrijp ik echt helemaal niets van: augurken op sterk

water

met dit lied krijg je me op de dansvloer: Mooi weer vandaag –

likeMe Cast – El Mismo Sol Alvaro Soler of als ik echt diep in

mijn jeugdjaren graag Sisters of Mercy – temple of love

Marjo
lein

Lot

Nele

Mia

Nourdine
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leukste kampmoment: als alle groepen terugkomen van dagtocht of

tweedaagse, samen spaghetti eten... zalig!

ik verkleed me het liefst in: triatleet 

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Spanje en Frankrijk

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: stoofvlees

favoriete gespreksonderwerp: muziek

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: varkenshaasje en

pepersaus

hier begrijp ik echt helemaal niets van: computers

met dit lied krijg je me op de dansvloer: vroegere liedjes van de Cure

Bart

leukste kampmoment: de slappe lach

ik verkleed me het liefst in: mezelf

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: baarmoeder

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: aardappelpuree 

favoriete gespreksonderwerp: over koetjes en kalfjes en

herverdeling van de rijkdom

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: stoofvlees 

hier begrijp ik echt helemaal niets van: Arabisch

met dit lied krijg je me op de dansvloer: I'm gonna be (500 miles)

Proclaimers

leukste kampmoment: slapen in een frietzaktentje in de

Ardense bossen op tweedaagse met de kerels

ik verkleed me het liefst in: de goeie fee

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: de Socca vallei

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: vleesjes 

favoriete gespreksonderwerp: de koers en boeken

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: Nafi Thiam

hier begrijp ik echt helemaal niets van: automechanica 

met dit lied krijg je me op de dansvloer: Hey boy, hey girl

(Chemical Brothers)

leukste kampmoment: creanamiddag! 

ik verkleed me het liefst in: Heidi van Tirol

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Jeriquaquara

(Brazilië)

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: pimp-je-

pasta

favoriete gespreksonderwerp: shoppen

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: Felix

Haantjes

hier begrijp ik echt helemaal niets van: integralen

met dit lied krijg je me op de dansvloer: eentje waar we altijd

op dansen op de chirofuif... kom er nu niet op ;) 

Bert

Daphné

Elke

leukste kampmoment: dauwtrip

ik verkleed me het liefst in: me, myself and I

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is:  Zwitserse bergen

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: klakkaars

favoriete gespreksonderwerp: alles wat interessant is

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: Pascal

Braeckman

hier begrijp ik echt helemaal niets van: van muggen olifanten

maken

met dit lied krijg je me op de dansvloer: Kings of Leon, S. on

fire

Kurt
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leukste kampmoment: WC's kuisen

ik verkleed me het liefst in: lederhosen

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Jericoacoara

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: champignons 

favoriete gespreksonderwerp: de paringsdans van de zeepaardjes 

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: mik mak en mon

hier begrijp ik echt helemaal niets van: politiek

met dit lied krijg je me op de dansvloer: Fight for your right

Katrien

leukste kampmoment: de bedankingsbriefjes van de chiroleden

voor de koks en de geslaagde themadag vorig jaar

ik verkleed me het liefst in: grote smurf

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Noorwegen, de

fjorden

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: spaghetti

favoriete gespreksonderwerp: plannen van een reis

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: iemand die

in armoede leeft, dan kan ik die mens efkes gelukkig maken

hier begrijp ik echt helemaal niets van: fysica

met dit lied krijg je me op de dansvloer: Ordinairy world

(Duran Duran)

leukste kampmoment: met de hele groep dansen op de laatste avond

ik verkleed me het liefst in: mezelf

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: ergens bovenop een

berg

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: pudding met

speculaaskoekje

favoriete gespreksonderwerp: 'naar waar gaan we volgend jaar op

reis?' 

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: Marc Van Ranst

hier begrijp ik echt helemaal niets van: hoe kan een vliegtuig

vliegen? 

met dit lied krijg je me op de dansvloer: alles van Prince

Els

leukste kampmoment: waarschijnlijk op dit kamp

ik verkleed me het liefst in: maffia

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Yellowstone

National Park

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar:

stuutje met choco

favoriete gespreksonderwerp: muziek

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: mijn

handen (maar 'k meuge niet)

hier begrijp ik echt helemaal niets van: koken

met dit lied krijg je me op de dansvloer: alles met stevige

gitaren

Dieter

Karel

leukste kampmoment: nachtspel

ik verkleed me het liefst in: Pipi Langkous

de mooiste plek waar ik ooit ben geweest is: Parc Marguerite

Yourcenar, Parc National des Cevennes & Lake of Tiberias

dit top-gerechtje maak ik op kamp het liefst klaar: WAP

favoriete gespreksonderwerp: desserts en leuke plekken om die

op te eten! 

ik zou best wel eens een kroketje willen eten met: Wim Willaert

hier begrijp ik echt helemaal niets van: mijn belastingsaangifte

met dit lied krijg je me op de dansvloer: Dark Horse (Katy Perry)

Miguel
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Vrouw 

38 jaar 

1m62 

Lottie 

VB chiro Jomego 

 

Dringend! 

Indien je tips hebt 
of je hebt deze 

personen recent 
gezien, meld dit 
onmiddellijk aan 

de politie van GEEL! 

Man 

44 jaar 

1m85 

Frank the tank of Frans 

VB chiro Jomego 

Deze personen worden dringend gezocht tussen 31/07 en 10/08!!!! 
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2440 GEEL 

POST OP KAMP 

Geef het kampadres aan je ouders, 
oma’s en opa’s, nonkels en tantes, 
neefjes en nichtjes... en aan al je 
vriendjes en vriendinnetjes. En bezorg 
zo de postbode van Geel hopen werk! 
  

KAMPGROETEN
De Leiding

VLINDERSTRAAT 1 

CHIRO JOMEGO

NAAM CHIROLID

ENKELE TIPS
 -  De leden krijgen de kans om briefjes naar huis te schrijven. Maak vooraf een lijstje waarop  
 je de nodige adressen schrijft. Zo zullen de kleinsten niemand vergeten. Voor hen is het   
 misschien interessant om de adressen op een etiket te schrijven. Dan hoeven ze het enkel  
 maar op de envelop te kleven.
 - Beperk het aantal brieven dat de kleinsten naar het thuisfront moeten sturen. Op kamp 
 hebben we een druk volzet programma. Veel tijd is er dus niet om brieven te schrijven.
 -  Voor € 1.6 kan je op kamp een pakketje van 1 bivakpostkaart, 1 postzegel en 1 envelop  
 kopen. Hiervoor geef je dus best geld mee aan je chirowietje.
 -  Voor € 1/stuk kan er dan een postzegel of kaartje gekocht worden.

EVEN JULLIE AANDACHT
 - Als je 10 dagen weg bent van thuis is het fijn om af en toe eens iets van het thuisfront te  
 horen. Zeker de kleinsten onder ons worden wat ongerust als ze een aantal dagen niets van  
 thuis hebben gehoord. Houd ook rekening met de weekends waarop de post niet werkt.
 -  De leiding is tijdens het kamp niet bereikbaar op het eigen gsm-nummer. Bij dringende   
 gevallen, en enkel bij dringende gevallen (!), kan je ons steeds bereiken via de 
 groepsleiding (Merel: 0472/78 24 32 en Klaas: 0483/45 29 27) en onze volwassen 
 begeleidster Lieselot: 0486/96 47 79.
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WOORDJE VAN DE EHBO 
Op kamp doen wij er met de leiding alles aan om het voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te 
maken. Wij, als EHBO-verantwoordelijken, staan op kamp in om de kleine en grote ongemakken 
van zoon- of dochterlief te verhelpen. De laatste jaren stellen wij echter vast dat de kinderen samen 
met enkele tochtgenoten vertrekken. Deze befaamde luisjes hebben wij liever niet mee op kamp.

Om dit een halt toe te roepen, 
hebben we sinds enkele jaren volgende 
maatregel getroffen: kinderen horen enkele 
dagen voor het kamp grondig op 
luisjes en neetjes gecontroleerd te. 
Indien het kind luizen of neten heeft, moet men 
van thuis uit een behandeling starten en de 
betreffende producten mee geven met de leiding. 
Zo kunnen wij uw kind op kamp verder behandelen.

Wanneer we bij aankomst op kamp, na een grondige controle, merken dat een kind luisjes heeft, 
zien wij ons genoodzaakt om een behandeling op te starten. Liet u dit als ouder niet weten, dan 
vragen wij u om de gepaarde kosten terug te betalen. Wij geven na afloop van het kamp een briefje 
mee. Breng dit zo snel mogelijk in orde. Dit om luizenepidemieën binnen een groep of meerdere 
groepen op kamp te vermijden. We hopen met deze noodzakelijke maatregel jullie attent te maken 
op het belang van luizencontrole en zo het kamp en de dagen nadien voor ieder kind zo 
aangenaam mogelijk te maken!

Op de laatste bladzijde van dit boekje vind u een strookje. Gelieve op dit strookje aan te 
duiden indien uw kind luizen heeft op het moment van de valiezeninzameling. Neem dit 
strookje zeker mee bij het vertrekken met de bus. (Zie hoofdstuk “vertrek & terugkomst”)

In een bosrijke omgeving kan het al eens voorvallen dat een teek zich aan de huid vastzet. Tijdens 
het kamp controleren we de chirowietjes regelmatig op tekenbeten, maar het is aan te raden dit bij 
thuiskomst nog eens zorgvuldig te doen. 

Daarnaast willen we graag met aandrang vragen om zeker bij de jongste 3 groepen (sloebers, 
speelclub en rakwi’s) medicatie die uw kind nodig heeft gedurende het kamp zeker niet in de 
valies stoppen maar samen met de kids-id af te geven aan de EHBO-verantwoordelijken 
bij het verzamelen van de valiezen! 

Alvast hartelijk bedankt 
De EHBO-verantwoordelijken
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Neem ook mee: 
Arabische kledij
(tip: Aladdin)
en vuile kledij
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WANTED
RAKWI’S

BELONING: SUPER MEGA FANTASTISCH CORONAPROOF KAMP 
De chiro zoekt hun 34 coole Rakwi’s. Zonder hen kunnen we niet vertrekken richting Geel. 

Smeer jullie kuiten maar al in want het belooft een onvergetelijk kamp te worden! 
Groetjes jullie allerliefste leiding Pauline, Andreas, Niels en Febe

Tot snel !
Zoë, Lukas, Geike, Lex, Wout, Briek, Flore, Louis, Louise, Amos, Stien, Lotte, Marie, Fran D.P., Fran 
D.M., Julie, Eva, Keano, Yana, Bo, Warre, Ella, Milan, Hannes, Jantien, Polina, Flor, Ans, Gaëlle, 

Amélie, Senne, Nina H., Nina V., Leon

EXTRA MEE TE NEMEN: EXTRA MEE TE NEMEN: 
Countrykledij, Vikingkledij, Legerkledij, Bouwvakkerskleren.Countrykledij, Vikingkledij, Legerkledij, Bouwvakkerskleren.
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TITOKAMP 2020
GEEL

NETFLIX ORIGINALS

NICKNAME:
EL PROFESSOR

NICKNAME:
BERLIN

NICKNAME:
HELSINKI

NICKNAME:
TOKYO

NICKNAME:
NAIROBI

SPECIALE KLEDIJ:
 - RODE KLEDIJ/ OVERAL
 - VUILE KLEDIJ
 - LEGER- / DONKERE KLEDIJ
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In een angstaanjagende toekomst worden de
tieners Jolien V. en Louis gevraagd voor een tv-
programma waarin jonge concurrenten een gevecht
op leven en dood moeten voeren. 
 
Cast: Jolien C. , Remi, Wout
Regisseur: Viktor France

Na 9 dagen survivallen, proeven spelen en tactisch
nadenken weten we eindelijk wie Expeditie
Robinson ketidition 2020 wint. De 23 kandidaten
gaven steeds het beste van zichzelf maar uit de drie
finalisten: Laurine, Karsten en Siebe S., kan er maar
één winnaar zijn.

K1-9-8
Tv-guide

The Hunger Games

Zaterdag 1 augustus

16.00u

Expeditie Robinson: ketidition
Finale

18.27u

Als Siebe D., Jeroen en Andreas wakker worden na
een wild vrijgezellenfeest, is Jarne spoorloos
verdwenen. Probleem: hij is degene die in het
huwelijksbootje stapt. Ze hebben 24 uur de tijd om
hem terug te vinden.
 
Cast: Vic, Ella, Fauve
Regisseur: Sare Plets

The Hangover

19.14u

Zondag 2 augustus

Acht sexy singles: Floor, Yinse, Lieze, Lente, Judith, Lotte, Mary en
Quienta  vertrekken naar een paradijs voor een zomer vol liefde…
Althans, dat denken ze. Ze feesten, daten en flirten er lustig op los
onder broeierige temperaturen en in een tropische setting. De perfecte
omstandigheden voor prille romances of misschien wel het vinden van
de ware (vakantie)liefde. Net als de vonken er vanaf vliegen komt er
onverwacht bezoek van hun exen. Sommigen willen wraak, anderen
hopen hun ex terug winnen. Eén ding is zeker; verstoppen is zinloos.
Want niemand weet waar en wanneer er een nieuwe ex opduikt. Whose
EX is next?
Presentatrice: Jule Dejonghe

Ex on the beach: double dutch
18.20u
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Wat mee te nemen: 

zie Facebookgroep 

#aspileiding op tijd 

Jeej, we 
gaan op 

kamp!!!!!!!!
!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONA HERE, CORONA THERE, 
CORONA EVERYWHERE! 
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BEZOEK OP KAMP  
Beste ouders en familie

In verband met bezoek op kamp hebben wij vaste regels. Wij organiseren geen bezoekdag, dit is en 
blijft een vaste regel.

Deze regel is er omdat de ’10 dagen op kamp zijn’ niet doorbroken zou worden. De kinderen gaan 
namelijk op kamp om bij hun vriendjes. Als er familie op bezoek komt, is het voor de kinderen die 
‘thuis’ missen nog lastiger. Het zou alleen maar moeilijke situaties opleveren. Het weerzien na 10 
dagen is dan ook veel leuker en wilde verhalen krijg je na het kamp zeker te horen van dochter- of 
zoonlief. We hopen dat jullie ons standpunt begrijpen.
Bedankt om hier rekening mee te houden en een kaartje te schrijven naar jouw kind in plaats van 
ons op te zoeken.
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VERTREK & TERUGKOMST
vertrek thuis - kampplaats: 
 
 - aspi’s vertrekken op 31 juli 
 - tito’s en keti’s vertrekken op 1 augustus 
 -  sloebers, speelcub en rakwi’s vertrekken op 2 augustus 
 
vertrek kampplaats - thuis: 
 
 - sloebers, speelclub, rakwi’s, tito’s en keti’s vertrekken op 9 augustus 
 - aspi’s vertrekken op 10 augustus 
 
Een deel van de leiding, de koks en VB’s vertrekken samen met de aspi’s op 31 juli. Zo kunnen wij 
ervoor zorgen dat alles startklaar, ingedeeld en dus corona-proof is om alle Chirowietjes per bub-
bel te ontvangen en wegwijs te maken. Dit gebeurt natuurlijk met de nodige afstand!

OPHALING KINDEREN
DAG VAN OPHALING (9 AUGUSTUS)

U krijgt voor het aanvang van het kamp een nummer toegewezen. We vragen om dit duidelijk 
achter de voorruit, aan de kant van de copiloot, op te hangen. Op die manier weten wij, zonder in 
contact te moeten komen, welke kinderen u komt ophalen.

HOE HAAL IK MIJN KIND OP

1.U plaatst het nummer dat u eerder doorkreeg van ons duidelijk zichtbaar aan de kant van de   
   copiloot van uw voorruit.
2.U komt met de wagen toe aan het adres vlinderstraat 1 te Geel.
3.U parkeert uw wagen in de berm en wacht tot er een leiding komt.
4.De leiding kijkt naar uw nummer dat zichtbaar ligt aan de voorruit, hij/zij geeft dat nummer door
   en zo weet hij/zij welk(e) kind(eren) mee moet(en) in de auto.
5.Als uw kinderen komen, helpt de leiding (mét mondmasker) om de bagage in te laden. U mag 
   dus niet uitstappen.
6.Uw kinderen stappen in en u vertrekt direct huiswaarts.

WAT AFGEVEN BIJ HET OPSTAPPEN OP DE BUS

Dit jaar vindt er geen valiezeninzameling op voorhand plaats. De koffer krijgt in de bus een plaats-
je. Daarom vragen we, zoals eerder vermeld, om EHBO gerelateerde zaken af te geven aan de 
leiding. Dit wordt niet in de valies gestoken.

EHBO:
We vragen om het volgende in een envelop te steken: Dit is zowel voor jullie als de leiding 
efficiënter om af te geven en mee te nemen. Vermeld op de envelop de naam en afdeling van uw 
kind. In de enveloppe steekt u: ID- / Kids ID kaart, luizen-/ nettenstrookje, eventueel 
handeleiding voor de medicatie dat u kind moet nemen (hoeveelheid, tijdstip van inname, 
gsmnummer van bereikbare ouder). 
Daarnaast steekt u de enveloppe samen met de medicatie  in een diepvrieszak of
eventueel medicatiedsoos. Ook deze zak-/doosje voorziet u van een naam. 

BELEG VOOR OP KAMP ZOALS CHOCO, SPECULOOSPASTA, SMEERKAAS, ETC....
U geeft dit af wanneer uw kind op de bus stapt. 
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WAT MOET ER IN DE KOFFER
VOOR HET ONTBIJT 
 - Sloebers: Speculoospasta (500 gram) 
 - Speelclub: Choco (500 gram) 
 -  Rakwi’s: Aardbeienconfituur (500 gram) 
 -  Tito’s Smeerkaas (300 - 400 gram) 
 -  Keti’s: Peperkoek (1pak)
 -  Aspi’s: Choco (500 gram)

SPECIAAL 
 - MONDMASKER 
 - OUDSTE VAN HET GEZIN NEEMT HANDZEEP MEE, VOORZIEN VAN HANDPOMPJE
 -  Geel kledingstuk
 - Galakledij voor laatste avond.

VOOR ONS BED  
 - Een onderlaken 
 - Een klein kussentje
 - Luchtmatras (Vanaf Tito’s) 
 - Een slaapzak
 - Een pyjama 
 - Je teddybeer

OM ONS AAN TE KLEDEN
 - Voldoende vers ondergoed en verse kousen  
 - T-shirts
 - Shorts/ rokjes 
 - Enkele lange broeken 
 - 2 warme truien 
 - Regenkledij 

OM ONS TE WASSEN 
 - Minstens 7 washandjes 
 - Minstens 4 kleine handdoeken
 - 1 grote badhanddoek 
 - Toiletzak: zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, bekertje, haarborstel, rekkertjes

AAN ONZE VOETEN
 - Goede stapschoenen
 - Sandalen
 - Pantoffels/ slippers
 - Eventueel laarzen (handig voor de oudsten bij regenweer)
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WAT MOET ER IN DE KOFFER
VANAF TITO’S
 - Identiteitskaart 
 - Zaklamp 
 -  Luchtmatras voor in de tent 
 -  Grotere, stevige rugzak voor op tweedaagse (niet wegens COVID-19) 
 -  Een matje om op te slapen tijdens tweedaagse (niet wegens COVID-19)
 -  Wat zakgeld voor op tweedaagse: richtprijs 15 euro (niet wegens COVID-19)

VANAF KETI’S 
 - Eventueel fietszakken voor op tweedaagse (niet wegens COVID-19) 
 - Grote plastiekzakken kunnen handig zijn bij regenweer
- Een fiets die tiptop in orde is en eventueel fietsstopping
 -  Wat zakgeld voor op tweedaagse richtprijs:  15 euro (niet wegens COVID-19)

WAT WE ZEKER OOK NIET MOGEN VERGETEN  
 - Een fluohesje om op tocht te gaan (hoef je niet aan te kopen) 
 - Een goed sluitende en voldoende grote drinkbus
 - Gemakkelijk zittende en niet te grote rugzak die je bij je hebt bij het vertrek. TIP: draag-  
            zakken met 1 draagriem zijn misschien modieus, maar niet zo comfortabel bij het stappen. 
 - Zwempak/bikini voor meisjes en zwembroek voor jongens. 
 - Zonnecrème/aftersun en zonnepet 
 - Eventueel muggenmelk
 - Zakken om de vuile was in op te bergen 
 - Zakdoeken
 - Een plasticzak om eventueel nat gerief in op te bergen 
 - 1 keukenhanddoek die je niet meer nodig hebt thuis (af te geven bij inzameling valiezen)
 - 2 Warme truien 
 - Vergeet niet om goed op jullie afdelingsblaadjes te kijken, want daar staan vaak nog 
 speciale zaken op die je nodig zal hebben bij een activiteit.
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EVEN JULLIE AANDACHT 
 - Waardevolle zaken laat je thuis, dan kan je ze ook niet kwijtspelen. 
 - Voor de kleinsten is het handig als de kledij per dag in een zakje verpakt zit, zodat het zich  
 klaarmaken ’s morgens een stuk vlotter verloopt. Dit is echter geen noodzaak. 
 -  Een kamp is geen modeshow. Gelieve dan ook geen dure kleren/kleren die niet vuil mogen  
 worden mee te geven. 
 -  Het is handig om de koffer samen met je kind te maken. Zo weten ze wat waar zit en wat ze  
 wel of niet meehebben op kamp. 
 -  Mogen we vragen om alle kledij, waslapjes, handdoeken…, kortom ALLES, te naamtekenen.  
 Zo kan de berg verloren voorwerpen aanzienlijk verkleind worden.
 -  De leiding en koks nemen foto’s tijdens het kamp. Een fototoestel heb je dus niet nodig.
 - Het is beter om iets te veel weg te stoppen in je koffer, dan de was te moeten doen op   
 kamp. Maar houd rekening met de grootte van de camion. 
 - Hang een duidelijk zichtbaar naamkaartje aan je koffer, want met 155 leden samen, kunnen  
 er wel eens dezelfde koffers aanwezig zijn. 
 -  We gaan op kamp om te spelen en dat kan al eens een klein ongelukje met zich 
 meebrengen. De Chiro is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële schade, ook niet 
 voor schade aan brillen. Wie een bril draagt, doet daarom (indien mogelijk) best een oude  
 bril mee op kamp. 

AANDACHT
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GSM- VERBOD
We gaan 10 dagen op kamp, eventjes weg van de buitenwereld. Dit kon de voorbije jaren zonder 
gsm. We gaan ervan uit dat dit ook dit jaar weer mogelijk is. We weten dat velen het moeilijk zullen 
hebben met deze regel, maar de leiding zal duidelijke regels stellen rond het opmerken van een 
gsm.

TERUGBETALINGEN
We zijn ons ervan bewust dat het kamp een relatief grote kost met zich meebrengt. Maar wist je 
dat de meeste mutualiteiten een deel van het lidgeld én het kampgeld terugbetalen? Jullie kunnen 
het formulier van jullie mutualiteit meebrengen op een eerst volgende Chiro-activiteit? 

Daarnaast kunnen voor leden onder de 12 jaar ook bij de overheid de kosten van het kamp 
binnengebracht worden. Dat doe je door op het belastingformulier het totaalbedrag in te vullen 
onder de code 1384-71 van vak VII. Het fiscaal attest dat je daarvoor nodig hebt, zal dit jaar 
aanwezig zijn bij het ID van uw kind. Dit zal in de valies zitten

KALENDER 

16 en 23 augustus:  geen Chiro

30 augustus:   laatste Chiro

6 en 13 september:  geen Chiro

20 september:  startdag

16 oktober:   diamontage

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
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Indien u nog met dringende vragen bleef zitten, kan u steeds de leiding contacteren. Dit 
kan op het persoonlijk groepsadres of naar ons algemeen:  chirojomego@gmail.com. 
Voor dringende vragen kunt u hier ook alle contactgegevens van de groepsleiding terugvinden.

SLOEBERS
Leidster Merel, Elize, Jamie en  leider Wolf zijn bereikbaar via: 
sloebers.chirojomego@gmail.com

SPEELCLUB
Leidster Zoë, Marta, Fieke en  leider Klaas en Reinert zijn bereikbaar via: 
speelclub.chirojomego@gmail.com

RAKWI
Leidster Febe, Pauline en  leider Andreas en Niels zijn bereikbaar via: 
rakwi.chirojomego@gmail.com

TITO
Leidster Lotte en Flore en  leider Ewaut, Arne en Bartel zijn bereikbaar via: 
tito.chirojomego@gmail.com

KETI
Leidster Sare en Jule en  leider Viktor zijn bereikbaar via: 
keti.chirojomego@gmail.com

ASPI
Leider Sam en Ward zijn bereikbaar via: 
aspi.chirojomego@gmail.com

GROEPSLEIDING
Leider Klaas: 0483/45 29 27 | Gitsestraat 354 | 8800 Roeselare
Leidster Merel 0472/78 24 32 | Stadenstraat 24 | 8800 Roeselare

CONTACTGEGEVENS LEIDING
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Beste ouder

We vragen aan elke ouder om zijn kind voor aanvang van het kamp op luizen EN neten te 
controleren.. Vul dan eerlijk het strookje hier onderaan in. Start indien nodig al een 
behandeling op en geef eventueel de producten mee met de valiezeninzameling. Om er 
zeker van te zijn, worden alle kinderen bij aankomst op de kampplaats gecontroleerd. 

Wanneer er niets wordt gevonden, worden de betreffende kosten door de Chiro in rekening 
gebracht.

Vulde u het strookje incorrect in of gaf u dit niet af. Dan zal de leiding, indien uw kind toch een 
aanzienlijke hoeveelheid luizen en/of neten op kamp meenam, de gemaakte 
kosten voor de producten aan u doorrekenen. Breng dit vervolgens zo snel mogelijk in orde.

Wij hopen dat u hier begrip voor heeft,
De leidingsploeg

  

	 	 Heeft	uw	kind	luizen	of	neten?	 	 	 	 ○	Ja
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ○	Nee
   
	 	 Indien	ja,	heeft	u	al	de	behandeling	gestart?	 ○	Ja
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ○	Nee

LUIZEN-/ NETEN STROOKJES
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