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Pagadders/speelclub: 75 euro
Rakwi/tito/keti/aspi:
135 euro
Gelieve dit te storten op BE05 7331 2217 6075
Met vermelding van naam en afdeling

Tim:

0478/39.71.07

Noodnummers:
Maxim: 0474/11.59.24
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Hoe
Trein
Trein
Trein
Fiets
Fiets
Auto

Wie

Pagadder

Speelclub

Rakwi

Tiio

Keti

Aspi

Station Wildert
Station Wildert
Station Kalmthout
Chiroterrein NM
Chiroterrein NM
Chiroterrein NM

6 augustus om 08.30
6 augustus om 08.30
1 augustus om 09.45
1 augustus om 07.00
31 juli om 09.00
29 juli om 09.30

Wanneer Waar
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Chiro Sloepi Nieuwmoer
Het Zavelheem
Duinenstraat z/n, 3660 Opglabbeek

Naam van den bengel

Aankomst met de bus:
tussen 14u30 – 15u00
aan de kerk
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washandje
handdoeken
borstel of kam
shampoo en zeep
tandenborstel en tandpasta
deo

o

o

zwembroek (geen te lange
short), bikini of badpak
handdoek

Zwemgerief:

o

o

o

o

o

o

Wasgerief:
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slaapzak
Luchtmatras, veldbed of matje.
pyjama
knuffelbeer
kussen

o

o

o

o

o

o

o

o

o

broeken
shorts
T-shirts
sokken
ondergoed
dikke trui
regenjas
pet of hoedje en zonnebril
Schoenen

Kledij en schoenen:

o

o

o

o

o

Slaapgerief:

stift
postzegels
schrijfgerief
adressenlijstje
zonnecrème
strips voor de platte rust
SIS-kaart/ID-kaart

Vanaf tito:
o drinkenbus
o zaklamp
o 2 binnenbanden

o

o

o

o

o

o

o

Allerlei:
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o

o

o

o

GSM en andere
elektronische brol
snoep
drank en drugs
…

Absoluut niet meenemen!:

Bagage binnenbrengen: 30/07 tussen 19u. – 20u.
bagage ophalen:
11/08 tussen 19u. – 20u.
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PAGADDERS

Beste pagaddertjes
Na een jaar wachten vertrekken we dit jaar weer op een superleuk kamp. De
meesten onder ons weten al hoe zo een kamp is maar voor sommige pagadders
is dit de eerste keer (spannend seg). We verwachten jullie allen op 6 augustus om
8:30 aan het station van Wildert helemaal gepakt en gezakt. Daar kunnen de
mama’s en papa’s jullie uitzwaaien en beginnen onze 5 fantastische dagen kamp.
We maken nog rap een klein lijstje met extra spulletjes die wel eens handig
kunnen zijn
-

Zaklamp

-

Knuffel

-

Witte t-shirt

Adres van mama, papa, oma, opa, moeke, vake,… om een mooi briefje
naartoe te sturen
-

Drinkenbus en boterhammendoos

GSM’s, snoep, frisdrank, elektronische spullen, … laat je allemaal thuis. Deze heb
je niet nodig en kunnen enkel kapot gaan. Jullie leiding kijkt er al enorm naar uit
en tot dan!
Pagadderleiding Kaat, Robin, Daan, Bart
ROBIN: 0497 64 66 25
BART: 0494 13 08 66
KAAT: 0474 10 17 57
DAAN: 0472 27 05 49

11

12

SPEELCLUB

Liefste duracelkonijntjes
Joepiedepoepie het is eindelijk zomer, dat wil zeggen dat het bangelijke kamp voor
de deur staat. Jouw leiding staat al te popelen om te vertrekken op 6 augustus op
het perron van de Wildert om 8:30. Om het kamp goed te laten verlopen moet je
zeker deze spulletjes meenemen.
Vergeet zeker niet :
-

Een witte T-shirt die vuil mag worden

-

Een waterpistool

-

Een zaklamp

-

Zonnecrème

-

Een hoofddeksel ter bescherming van de zon

Wij zijn al aan het af tellen, tot dan!
Superduper veel groetjes van jullie leiding
BRENT: 0476 01 61 23
LIESE: 0470 23 59 47
HANNE: 0471 06 98 56
MATS: 0478 05 86 70
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RAKWI

Jooooow Rakwi’s!
Hedde gulle gelek as oos al kaaaaaj veul goesting int kaamp?
Den jiersten augustus pakken waaj den boemel in de statie van Kalmthout!
Tis dermej da waaj afspreke om 09u45 doar. Omda waaj wel nen hjielen tijd
onderwege zen motte gulle ne rugzak meejneme mej doarin: botterhamme,
regenfrak, klak, drinken, zonnebril, ID-kaart, goej humeur,… Wa da ge mot
oanduun is aw uniform, sjaaleke en stjevige stapschoenen.
Wa ge nog extra in awe valies (die in de camion goat) stjeekt da zen: aa
schwoon kostum, veur de vrouwkes onder oos van diejen ouwe schmink, kljere
die weg meuge om wa vetzakkerij meej uit te steeke, awe zondag (da mag 10
euro zen) en een pillaamp.
Pas oep, we weurre kwoad a ge dees mejpakt: GSM’s, snoepkes, frisdrank en
aanderen elektronischen brol! Vinne waaj dees wel in ulle valies ofzow, dan
pakke we da af!
Voor diegenen die ons niet zo goed verstonden, volgt hier een kleine checklist!
Vertrek: Om 09u45 aan het station in Kalmthout
In je rugzak bij vertrek: Lunchpakket, drinken, regenjas, zonnebril, ID-kaart,
goed humeur!
Aandoen bij vertrek: VOLLEDIG Chiro-uniform, sjaaltje, stevige stapschoenen.
Extra in de valies: Chique kleren (bv.: hemdje, kleedje), voor de meisjes oude
schmink, kleren die nadien in de vuilbak mogen, zakgeld (€10) en een zaklamp.

Wat NIET meenemen: Snoep, frisdrank, gsm’s en andere elektronische
spullen
Wij hopen dat jullie er allemaal even hard naar uitkijken gelijk ons!!!
Greeettzzzzzz
Toon, Elien, Anthony, Maxim
ELIEN: 0472 70 01 37
ANTHONY: 0479 09 10 31
MAXIM: 0474 11 59 24
TOON: 0474 10 26 14
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TITO

Beste tippers en toppers
Het kamp komt nu wel echt dichtbij maar voor we kunnen vertrekken moeten
jullie nog wel een paar dingen weten. We moeten 120km fietsen dus we spreken
om 7u af op de chiro zodat we op ons gemak kunnen fietsen en toch nog op tijd
zijn voor het avondeten (neem wel een lunchpakketje mee). Belangrijk is dat je
een goede fiets hebt en deze mee neemt voor controle bij het camion inladen .
Zie ook dat je een reserveband bij hebt.
Bovendien rekenen we op jullie om dit jaar de tent te versieren. We verwachten
er veel van! Daarnaast zou het ook handig zijn voor de fantastische spellen die we
gepland hebben dat jullie putakleren, kleren die weg mogen (voor de doop) en
een witte T-shirt meenemen.
Wij hebben er alvast super veel zin in!
Tot op 1 augustus!
Sven, Simon en Chiel
CHIEL: 0471 09 10 76
SVEN: 0473 49 83 28
SIMON: 0470 52 59 35
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KETI

Lieve keti’s
Over een kleine maand is het zo ver en gaan we eindelijk op kamp! We verwachten
jullie 31 juli om 9h op het chiroterein! We gaan met de fiets , dus zorg maar dat
deze in orde is. Neem ook zeker een slaapzak en matje mee voor de overnachting.
Voor de rest vul je je rugzak maar met een goei lunchpakketje en genoeg water voor
onderweg! Niet vergeten in chirouniform te vertrekken hè 🙂 Wat jullie van kleding
moeten meenemen staat vooraan in het boekje! Ook zouden jullie 30 euro zakgeld
moeten meenemen! Ook een leuke lach en goeie fietshumor voor onderweg! Willen
jullie verder nog iets weten dan sturen jullie ons maar een berichtje! Tot 31 juli!! Wij
hebben er alvast veel goesting in!!
KURT: 0476 37 04 07
HANNE: 0470 63 28 58
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ASPI

Beste aspi's
Voor dat jullie aan een nieuw hoofdstuk beginnen van jullie leven(leider) gaan we
eerst nog een bangelijk kamp van maken. Wij vertrekken op 29 juli aan de chiro om
half 10 met u fiets,koffer en u rugzak. de koffer en fiets laten we achter op de chiro
want die moeten mee in camion tuut tuut. Wij gaan liftend vertrekken richting kamp.
We gaan eerst op voorkamp maar dat is nog een verassing waar we naartoe gaan.
Breng zeker genoeg zakgeld mee op kamp(50euro). In u rugzak pak zeker een
lunchpakket,slaapzak,pillamp en het hoogstnodige
toilettengerief(tandeborstel,tandpasta,...).Pak zeker in je koffer een wit tshirt,waterpistool,grave kleren(marcelleke,...)mee.
hopelijk tot dan.
grtjs julie leiding
Evert,Tim en special gast

TIM: 0478 39 71 07
EVERT: 0470 62 79 59
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