Val-Meer 2020

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

Noodnummers:
Rob: 0475 39 66 50
Evert: 0470 62 79 59
Elien: 0472 70 01 37
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Wie

Hoe

Wanneer Waar

Pagadder

brengen door ouders

6 augustus om 11u

Stroekestraat 10,
3770 Riemst, België

Speelclub

brengen door ouders

6 augustus om 11u

Stroekestraat 10,
3770 Riemst, België

Rakwi

brengen door ouders

1 augustus om
13u30 – 14u

Stroekestraat 10,
3770 Riemst, België

Tito

Fiets + openbaar
vervoer

1 augustus om 09.00 Chiroterrein NM

Keti

Fiets + openbaar
vervoer

31 juli/1 augustus om Chiroterrein NM
07u00

Aspi

Openbaar vervoer

31 juli/1 augustus om Station kalmthout
7u45

Voor het sturen van een briefkaart:

Naam van den bengel
Het stupke
Stroekestraat 10
3770 Riemst ( Val – Meer )
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Ophalen van leden (11/08) op de
kampplaats gebeurt volgens bubbel:
Pagadders + speelclub + rakwi’s
Tussen 9u30 – 10u
Tito’s+Keti’s+Aspi’s
Tussen 10u30 – 11u

Broers/zussen die je wilt meenemen
van
6 andere bubbel, is zeker toegestaan.
Laat dit van te voren weten zodat
leiding hier is op voorbereid.

Wasgerief:
washandje
handdoeken
borstel of kam
shampoo en zeep
tandenborstel en tandpasta
deo

o
o
o
o
o
o

Slaapgerief:
o
o
o
o
o

slaapzak
Luchtmatras, veldbed of matje.
pyjama
knuffelbeer
kussen

Kledij en schoenen:
o
o
o
o

Zwemgerief:

o
o

o
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o

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

o
o
o

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

Eetgerief:
o keukenhanddoek
o bestek
o bord (of gamel)
o soepkom/bord (of gamel)
o beker en/of mok
o

Allerlei:
o
o
o
o
o
o
o

stift
schrijfgerief
adressenlijstje
zonnecrème
strips voor de platte rust
SIS-kaart/ID-kaart
2 mondmaskers
- 1 afgegeven aan de leiding
bij aankomst
- 1 in de bagage

Vanaf tito:
o drinkenbus
o zaklamp
o 2 binnenbanden

Absoluut niet meenemen!:
o
o
o
o

GSM en andere elektronische
brol
snoep
(ook niet laten opsturen)
drank en drugs
geen handgel
dit wordt voorzien door de
chiro/leiding

Bagage binnenbrengen voor tito’s – keti’s – aspi’s

Bagage binnenbrengen: 29/07 tussen 19u. – 20u.
Ouders blijven in auto zitten, leden brengen de
koffers naar de leiding.

!!!Tijdens het ophalen van de leden wordt de
bagage direct meegenomen door de ouders in de
auto, deze gaat dus niet mee op de camion!!!

Bagage binnenbrengen voor pagadders – speelclub-rakwi
Bagage wordt dit jaar niet in de camion
geladen door de corona-maatregelen willen we
materialen tussen 2 bubbels voldoende van
elkaar scheiden.
Dit betekent dat: Je bagage van de leden
meeneemt tijdens het afzetten van je kinderen
op de kampplaats.

!!! Tijdens het ophalen van de leden wordt de
bagage direct meegenomen door de ouders,
deze gaat dus niet mee op de camion !!!

PAGADDERS

1
0

Liefste Pagadders!
Wat hebben wij jullie gemist seg dit jaar! Gelukkig mogen wij jullie op ons
megacool kamp verwachten vanaf 6 augustus om 11u 's ochtends op ons
kampterrein in Riemst!
Neem zeker eens goed door in het kampboekje wat je allemaal nodig hebt
en wat je beter thuis laat en dan maken we er samen 6 geweldige kamp
dagen van!
Neem zeker ook even door waarop we samen gaan letten op kamp door
corona!
Het kampthema gaan we jullie nog niet verklappen maar daar komen jullie
snel achter op kamp.
Wij staan alvast te popelen om op kamp te gaan met jullie in onze gezellige
bubbel!
Elleboogjes van jullie leiding:
Anthony, Bernd en Elien

Anthony: 0475 39 66 50

Elien: 0472 70 01 37
Bernd: 0490 40 38 19

Speelclub

1
2

Liefste Speelclubs,
Na ons drie maanden te hebben moeten gedragen als dode vissen, gaan jullie ons
nu niet meer moeten missen!
Nu staat er een héél Chirokamp voor jullie klaar, en wordt het toch nog een
onvergetelijk Chirojaar!
Dit moeten jullie nog meepakken in jullie koffer, en zo maken jullie ons kamp nog
toffer!
- Waterpistool
- Duikbril
- Wit T-shirt
- Dierenpak (verkleedkleren van een dier)
Van jullie kapoentjes,
Lander, Lise & Frouke

Frouke: 0468 23 35 71
Lise: 0474 57 85 87
Lander vk: 0473 36 32 46

Rakwi

Er was eens …
Een jaar waar wij 4 maanden geen normale chiro hebben kunnen geven op
zondag. De leiding was creatief online chiro aan het geven en aan het hopen net
zoals jullie dat het kamp mag en kon doorgaan.
Een rakwi met sjaaltje en volledig uniform ,
die op 1 augustus wordt gebracht door hun ouders naar de kampplaats tussen
13u30 – 14.00 u want dat is de norm.
De bagage meegenomen in de auto.
Onze rakwi nam daarin chique kleren mee om in een casino te pronken,
en ook een setje kleren die weg mochten wanneer ze door het vuil te hard
stonken. Verkleedkleren om te feesten.( wees creatief, de winnaar krijgt een
beloning)
Maar wat er ook zeker bij hoort op kamp is een wit t-shirt, een waterpistool en
een zaklamp.
Onze rakwi had ook een rugzakje apart gezet met daarin een tussendoortje en
een lunchpakket + drinken mocht je nood hebben aan een lunch tijdens de
aankomst op de kampplaats.
Rakwi’s slapen dit jaar in een tent, dikke slaapzak + kleren voor de nacht door te
komen zijn zeker aangeraden. Veldbedje wordt niet toegelaten dus voorzie een
luchtmatrasje of matje.
Een kamp vraagt natuurlijk ook veel andere voorbereiding,
maar dat liet onze rakwi over aan zijn superfantastische leiding!
Wij maken er samen een super kamp van met verschillende verassingen die wij in
petto hebben voor jullie, hopelijk hebben jullie net zoals ons al zoveel goesting om
op kamp te vertrekken.
Groetjes
Jullie lieve leiding
Rob, Steffie en Niels
Niels : 0478 59 49 66
Sander: 0483 06 69 64
Rob : 0475 39 66 50

Tito

Beste toosties,
Binnenkort is het weer zover! Julie staan hoogstwaarschijnlijk even hard te
springen als de leiding om op kamp te vertrekken.
Hmm maar hoe gaan we op de kampplaats geraken?
Awel se, wij gaan dus eerst een stevig stuk fietsen en pakken onderweg den trein.
Jullie worden 1 Augustus op de chiro verwacht om 9u.
Zie zeker dat je voldoende water mee hebt, voedsel, en natuurlijk een extra
fietsband en een reparatiekitje.
Vergeet ook zeker geen casino kledij en een wit t shirt in je koffer te steken!
Het laatste dat we nog even willen melden is dat je zeker goed de info over de
corona maatregelen moet nalezen die in dit boekje en in de powerpoint staan
uitgelegd.

Zoooow dat was het dus zowa,
Groetjes van jullie leidingz
Rune, Jens en Toon

Jens: 0472 32 04 70
Rune: 0487 35 83 37
Toon: 0471 41 05 69

Keti

Jowjow liefste keti'tjes, na heel lang wachten mogen we eindelijk (bijna) op kamp!
Door enkele maatregelen op de kampplaats weten we nog niet of we 31/7 of 1/8
vertrekken, maar dit laten we jullie zo snel mogelijk weten! In ieder geval
verwachten we jullie om 7 u met jullie fiets ( in orde!!) op de Chiro. We zullen
vanaf daar fietsen naar het station in Kalmthout, om vervolgens onszelf een deel
met de trein en een deel met de fiets te verplaatsen. Jullie hoeven GEEN
middageten te voorzien.
We gaan er dit jaar gewoon weer een bangelijk kamp van maken, maar daar
moeten jullie wel een paar extra spulletjes voor meenemen ( deze hoef je niet te
kopen, maar wees creatief ): Babykleren, kleuterkleren , Tienerkleren( super
harde gabberkleren dus) , volwassene kleren, bompakleren en natuurlijk een
potje (grote pot) goed humeur.
wij kijken er alvast super hard naar uit jullie terug te zien
groetjes
Kroketje en Yannis xxx
Evert: 0470 62 79 59
Yannis: 0471 62 38 22

Aspi

Lieeeeeefste aspi’s

Aspi zijn wil zeggen dat je je nog één jaar lang volledig kan uitleven als lid.
Knotsgekke dingen doen, lachen en vooral heel veel plezier maken.
Aspi zijn wil ook zeggen dat je (mogelijk) stilaan de stap naar leiderschap zet,
wat natuurlijk een heel avontuur is. Kortom een jaar volop genieten van Chiro.
Jammer genoeg heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat jullie bangelijke aspijaar niet loopt zoals verwacht. Geen leefweek, zotte activiteiten … . Onze laatste
echte activiteit was de knaleditie van Bier Zoekt Vrouw op 7 maart, al 4 maanden
geleden! Jullie hebben hier keihard voor gewerkt, maar dus nog niet kunnen
genieten …
Maaaaaaaaar niet getreurd!!! We mogen op kamp en we gaan ervoor zorgen dat
dit kamp voor altijd op de eerste plaats zal staan in de top 3 van jullie favoriete
kampen! Dat verdienen jullie!!
Dus enkele belangrijke aandachtspunten voor het kamp:
•
Bagage en fiets binnenbrengen bij de camion
•
Witte t-shirt en zwemkledij zijn een must op kamp
•
Bij vertrek een rugzakje met eten en drinken meenemen
Als er nog vragen zijn laat het maar weten aan ons en we houden jullie nog op
de hoogte via Facebook!
Wij hebben er alvast heeeeeeeel veeeeeel zin in!!!
Ciao
Mats en Brent

Brent: 0476 01 61 23
Mats: 0478 05 86 70

Nog geen sjaaltje ?
De leiding neemt de sjaaltjes mee op
chirokamp, geef uw zoon/dochter 2 euro
mee waardoor hij of zij op de kampplaats
het sjaaltje kan kopen.

Zijn er nog vragen ?
Bekijk dan de PowerPoint voor de verdere en
uitgebreidere info of om je geheugen op te frissen wat
alle regeltjes/maatregelen zijn die de leiding neemt voor
het chirokamp veilig en vlot te laten verlopen.
Het is ook aangeraden voor ouders die geen vragen
hebben om de PowerPoint even door te nemen.
Je vind de link naar de PowerPoint op de site en de
facebook. Deze zijn ook gedeeld in de
whatsappgroepjes.
Nog vragen neem contact op met Brent Verelst,
contactgegevens zie PowerPoint.

Spelletjes

(voor zij die al iets te doen willen hebben)

Spelletjes

Spelletjes
Oei! Nu heeft Yannis zijn fristi toch wel weer
door een doolhof laten vallen!
Help jij Yannis gehydrateerd blijven tijdens
deze dorstige dagen?

