Bekkevoort 2022

Pagadders/speelclub: 80 euro
Rakwi/tito/keti/aspi: 140 euro
Gelieve dit te storten op BE40 1030 7602 8163
Met vermelding van naam en afdeling

Noodnummers:
Ward: 0468 28 57 77
Jana: 0468 24 17 22

Wie

Hoe

Wanneer Waar

Pagadder

Openbaar vervoer

6 augustus

Station Kalmthout

8u15
Speelclub

Openbaar vervoer

6 augustus

Station Kalmthout

8u15
Rakwi

Openbaar vervoer

1 augustus

Station Kalmthout

8u30
Tito

Fiets

1 augustus

Chiroterrein NM

8u
Keti

Fiets

31 juli

Chiroterrein NM

8u
Aspi

Fiets

29 juli
13u

4

Chiroterrein NM

Voor het sturen van een briefkaart:

Naam van den bengel
Witteweg 30
3460 Bekkevoort

5

Ophalen van leden op de kampplaats
Pagadders + speelclub + rakwi’s
Tussen 11u – 11u30
Tito’s + Keti’s + Aspi’s
Tussen 11u30 – 12u

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

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
o

slaapzak
pyjama
knuffelbeer
kussen
Pagadder/speelclub: veldbed,
luchtmatras of matje
Vanaf rakwi: luchtmatras of matje

Kledij en schoenen:
o
o
o
o

Zwemgerief:

o
o

o

7

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

Allerlei:
o
o
o
o
o
o
o

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

Vanaf tito:
o drinkenbus
o zaklamp
o 2 binnenbanden
o Fiets: fiets met plooibaar stuur

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

Absoluut niet meenemen!:
o
o
o

GSM en andere elektronische
brol
snoep
(ook niet laten opsturen)
drank en drugs

Bagage binnenbrengen voor alle groepen
Bagage binnenbrengen: donderdag 29/07 tussen
19u. – 20u.
Opmerking: geen harde koffers

!!! Bagage ophalen gebeurt tijdens het
ophalen van de leden op de kampplaats !!!

PAGADDERS

1
0

Dag lieve pagadders,
Eindelijk is het zo ver, tijd voor het enige echte zotte chirokamp! 6 augustus
vertrekken we samen met de trein. We verwachten jullie om 8u15 aan het
station van Kalmthout, in volledig uniform. Vergeet ook zeker je sjaaltje niet!
(Heb je nog geen sjaaltje? Neem dan €2 mee. Dan krijg je er eentje van
ons.) Je kan ook best stevige stapschoenen aandoen. Zorg er ook voor dat
je een goede rugzak bij hebt, waarin je volgende dingen meeneemt:
- Stevige brooddoos met middageten;
- Herbruikbare drinkenbus gevuld met water;
- Een pet of een zonnehoed;
- Zonnecréme;
- Regenjas;
- Zonnebril.
Heb je je koffer al gemaakt? Stop er dan nog snel volgende dingen in! Deze
kan je goed gebruiken op kamp 😉, kan jij al raden waarvoor?
- Een wit T-shirt dat vuil mag worden;
- Kleren die vuil mogen worden;
- Regenlaarzen;
- Verkleedkleren (thema: carnaval);
- Groene kleren;
- Gekke kerstkleren (bv.: kerstmuts, foute kersttrui, ...)
Wij kijken er alvast super hard naar uit! Hopelijk jullie ook 😉
Hebben jullie nog een vraag? Stuur ons dan gerust!
Groetjes, jullie leiding! 😎

Bram - 0495 75 92 82
Kato - 0485 87 62 44
Frouke - 0468 23 35 71

Speelclub

1
2

Heyhoi lieve speelclubbers,
Het is weer tijd voor kamp, wat hebben we er weer zin in !!
Hopelijk jullie ook want er staan toffe activiteiten voor de boeg wat we gaan doen
blijft een verassing natuurlijk
maar we hopen dat jullie deze dingen alvast mee
willen nemen
-

Feestkledij
Zaklamp
Kleren van fc de kampioenen
Goed humeur

Nu jullie deze dingen hebben ingepakt gaan jullie zeker veel plezier hebben
wij hebben er alvast heel veel zin in
Grtjs en tot dan,
Jullie leiding

Giel - 0483 63 08 04
Wout - 0471 79 99 87
Irés - 0475 80 85 15

Rakwi

JOOW lieve rakwi’s
Binnenkort is het zover, maandag 1 augustus trekken we met zen alle naar
Bekkevoort op kamp!! Jullie worden om 8u30 verwacht aan het station van
Kalmthout in je uniform.
Om te vertrekken heb je nog nodig:
- Drinkenbus en lunchpakket
- Pet of hoedje, kleren aangepast aan het weer
Je hebt echter een paar dingen nodig om mee te nemen:
- Camouflage kleren
- Chique kleren (die natuurlijk wel mee op kamp mogen
- Versiering zodat we onze tent leuk kunnen maken
- Witte T-shirt
- Kleren voor een echte onderzoeker
- Carnavalsmasker
Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Tot 1 augustus!
Sooike en Ward

Ward - 0468 28 57 77
Sooike - 0475 33 13 27

)

Tito

Dag allerliefste Tito’s!
Het tofste moment van het jaar komt weer dichterbij, namelijk een onvergetelijk
Titokamp in Bekkevoort!
Om daar te geraken gaan we eerst een stevig stukje fietsen dus we verwachten
jullie 1 augustus om 8u in uniform op de chiro.
Zorg zeker dat jullie voldoende water bij hebben, snacks, een lunchpakketje en
voor de zekerheid een extra binnenband. We willen zeker zijn dat jullie fietsen in
orde zijn, dus breng deze 29 juli mee naar de chiro wanneer jullie je koffers komen
afleveren.
Vergeet ook zeker geen matje en slaapzak, witte t-shirt, slechte kleren die nadien
weggegooid mogen worden en goed humeur mee te nemen!
Wat je zeker NIET meeneemt op kamp is je GSM en de regen.
Jullie mogen maximum €35 zakgeld meenemen om eventueel iets te kopen op de
daguitstap of onze tweedaagse.
Als jullie nog vragen hebben mogen jullie ons gerust altijd een berichtje sturen of
aan komen kloppen bij de Spar
Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als ons!!!
Groetjes van jullie allerknapste titoleiding,
Bernd, Dina en Marie
Marie - 0468 23 58 82
Dina - 0468 28 37 99
Bernd - 0490 40 38 19

Keti

Hey liefste keti’s
Het is bijna zo ver, ons kamp! Dit jaar trekken we met het fietske richting
Bekkevoort!
Jullie worden zondag 31 juli verwacht om 8u s ’ochtends op de Chiro om
te vertrekken op ons leuke voorkamp. Het is de bedoeling dat jullie zelf
een lunchpakket en vieruurtje meenemen. Vergeet voor de zekerheid ook
geen extra binnenband! Daarnaast controleren we jullie fietsen graag een
keer tijdens het inladen van de camion op 29 juli!
Hier nog enkele praktische dingetjes die jullie zeker niet mogen vergeten:
· Zwemkledij
· Marginale kleren
· Chique kleren
· Witte t-shirt
· Zakgeld: max 60 euro, dat gebruikt zal worden om op voorkamp,
daguitstap of tweedaagse eventueel iets te kopen of een leuke activiteit te
voorzien!
Het is niet de bedoeling dat jullie drank, vapes, sigaretten, drugs,…
meenemen op kamp! Over het gsm-gebruik maken we op kamp nog
verdere afspraken.
Als jullie nog vragen hebben mogen jullie ons altijd een berichtje sturen!
Wij hebben er alvast super veel zin in!
Groetjes van jullie allertofste leiding,
Jana en Irenka
Jana - 0468 24 17 22
Irenka - 0478 32 21 89

v

Aspi

jow jow appies,
We hebben dit jaar al een bangelijk chirojaar gehad, maar het is tijd om jullie
chiro - carrière als lid MAXIMAAL af te sluiten met een mega vet en een beetje
decadent chirokaamp daabaai!
Om dat kamp bij te wonen verwachten we dat jullie het volgende in orde
brengen:
- klein zakcentje (max 50 euro)
- wit - shirt
- gala - kleren (chique kleren)
Het belangrijkste mogen we niet vergeten, hoe en wannneer vertrekken wij op
chirokamp? Awel ja, wij vertrekken 29 juli, om 13u verzamelen we op de chiro,
om te vertrekken met de FIETS!
Tot dan maatjes!
Lovies
Jullie appieleiding
Deckers en Van Loon
Mats – 0478 05 86 70
Rob – 0475 39 66 50

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.

Wij rekenen op jullie gezond verstand en
verantwoordelijkheid. Leden met
symptomen mogen uiteraard niet mee op
kamp.
Verder willen wij jullie graag bedanken
voor jullie vertrouwen in onze chiro.

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 vindt de link naar de PowerPoint op de site en de
facebook. Deze zijn ook gedeeld in de
whatsappgroepjes.

Spelletjes

(voor zij die al iets te doen willen hebben)

Spelletjes

