Algemeen
Ons volledige tentenkamp gaat elk jaar door van 19 tot 29 juli (vanaf de Speelclub). Op 23 juli vervoegen de Ribbels
zich bij onze ploeg om er samen nog zes geweldige dagen van te maken!
Het kostenplaatje ziet er als volgt uit:
•
Vanaf Speelclub: 130 euro
•
Ribbels: 85 euro
Tevens krijg je vanaf een tweede kind in een gezin 5 euro korting. We willen graag dat iedereen zorgeloos mee op
kamp kan! Indien nodig kan u steeds contact opnemen met onze volwassen begeleiders Lobke Liekens (0497 39 86 40)
of Sofie Crauwels (0498 68 00 55) die samen met u een gepaste oplossing zoeken in alle discretie.
De inschrijvingen starten normaal gezien op de Stoofvleesfriet (eind april). Hierbij vragen we ook om een medische
fiche in te vullen. Deze kan u samen met de kleefstickers van de mutualiteit (!) droppen in de brievenbus bij leiding
Lien en Kaat (Dorp 13, Bonheiden). Door de huidige omstandigheden zijn deze natuurlijk nog onder voorbehoud. Zodra
we meer weten van de overheid, volgt er meer info.
Aangezien we bijna letterlijk verhuizen naar de Ardennen, doen we een warme oproep om op 14 juli om 10u samen de
krachten te bundelen om de twee camions in te laden! Voor de helpers wordt er natuurlijk ’s middags eten en drinken
voorzien.
Kampthema
Vanaf we definitief weten dat kamp kan doorgaan krijgen jullie het kampthema! Spannend...
Aankomst
Heengaan doen we steevast met eigen vervoer (carpoolen is sterk aan te raden). We verwachten jullie op de volgende
uren op onze weelderige weide tussen de bossen:
Vanaf Speelclub: 19 juli, 18u - 29 juli
Ribbels: 23 juli, 14u - 29 juli
Na een lekkere hamburger (of in het geval van de Ribbels: een lekker stukje taart) doet de leiding een kort
bezinningsmoment en wordt het kampthema voorgesteld! Nadien is het tijd om afscheid te nemen en aan ons
fantastische kamp te beginnen!
Terugkomst
Na tien dagen missen we onze mama en papa een beetje en gaan we samen met de bus naar huis. Meer concreet zullen
we op 29 juli rond 17 uur (dit hangt af van het verkeer) aankomen op de parking ‘De Meent’. Hier zingen we nog een
laatste keer het kamplied en sluiten we met z’n allen voor een laatste keer af. Hierna stappen we naar het Chirodomein
om de laatste camion uit te laden waarin o.a. onze valiezen zitten.
Planning
DAG

VOORMIDDAG

MIDDAG

DINSDAG 14/04

CAMION INLADEN

15/04 TOT 19/04

VOORKAMP

MAANDAG 20/04

EIGEN GROEP

DINSDAG 21/04

LEIDINGSWISSEL

WOENSDAG 22/04

TWEEDAAGSE

DONDERDAG 23/04

DAGTOCHT

VRIJDAG 24/04

AVOND

BRUNCH / GROEPSFOTO

GEMEENSCHAPPELIJK SPEL

ZONDAG 26/04

EIGEN GROEP

EIGEN GROEP

WOUTLOPERSKEUKEN

MAANDAG 27/04

EIGEN GROEP

EIGEN GROEP

EIGEN GROEP

DINSDAG 28/04

OPRUIMEN

OPRUIMEN

KAMPVUUR

WOENSDAG 29/04

OPRUIMEN

OPRUIMEN

NAAR HUIS

ZATERDAG 25/04

ZANGSTONDE

ASPIDAG

Dagindeling
8:00 Opstaan
8:30 Ontbijt
9:15 Taken
10:00 Spel

19:30 Sluiting van de vlag
19:40 Wassen
20:30 - 23:15 Slapen

12:30 Middagmaal
13:30 Platte Rust
14:15 Spel
18:30 Avondmaal

Activiteiten
•
•

Activiteiten met eigen afdelingsgroep en met eigen leiding (dorpsspel, waterspel, sjorren, bosspel...)
Speciale activiteiten
– Leidingswissel: voor één dag krijg je leiding van andere personen.
– Dagtocht (Speeclub tot en met Tito’s): we gaan op stap met de rugzak en picknicken, ‘s avonds eten wet stoofvlees
met frietjes.
– Tweedaagse (Keti’s en Aspi’s): Twee dagen wandelen met rugzak en tent.
– Aspidag: Aspi’s geven één dag leiding, huidige leiding houdt overzicht en ondersteunt de Aspi’s.
– Groepspel: we spelen één groot spel met heel de Chiro + zangstonde
– Woudloperskeuken (Rakwi’s tot en met Aspi’s): We koken aan een vuurtje (BBQ & hot dogs). De Ribbels en
Speelclub eten boterhammen aan het kampvuur.
– Kampvuur: De laatste avond van het kamp is het groot kampvuur, elke groep doet een toneeltje in het kampthema.
De leiding leest per kind een tekstje voor.

Eten op kamp
Wij kunnen elk jaar rekenen op een enthousiaste groep ouders die 10 dagen lekker en gevarieerd koken voor ons! Indien
uw kind allergieën heeft, kan u dit steeds op de medische fiche schrijven en wordt hiermee rekening gehouden door een
aangepast menu te voorzien.
Taakjes op kamp
•

Kommen en terrein: dagelijks
vuiltjes op het kampterrein rapen
zo is het steeds proper

•
•
•

Afwas: ochtend, middag en avond
Patat: spreekt voor zichzelf
Hout: hout sprokkelen

😉

•

Hudo: voorziening van essentiële
basis hygiëne

Slapen op kamp
Slapen op kamp, altijd een beetje spannend! Dit weet de leiding ook maar al te goed van vroeger! Om dit wat te verzachten,
slaapt de leiding van de Ribbels en de Speelclub mee in de tent van de leden. Tevens waakt de leiding ook in of rond de tent
wanneer de leden slapen. Inzake materiaal raden wij een luchtmatras of veldbed aan (geen twijfelaars of dergelijke), een dikke
slaapzak en een extra denkentje want het kan behoorlijk koud worden in het zuiden van ons landje!
Slaapuren
•
•
•
•
•
•

Ribbels: 20u30
Speelclub: 21u15
Rakwi’s + Kwiks: 21u45
Tito’s: 22u15
Keti’s: 22u45
Aspi’s: 23u15

Meters en peters
Voor een extra knuffel, babbeltje of om gewoonweg samen een spelletje te spelen, krijgen de Ribbels en Speelclub elk een
meter of peter. Dit zijn leden van de twee oudste groepen waarvan de meesten al behoorlijk wat kampervaring achter de rug
hebben.
Kampfilmpjes
Woorden blijven maar woorden… om de échte sfeer mee te pikken, raden we u aan om de volgende aftermovies van de
voorbije jaren te bekijken!
•
•
•
•

Aksent-Sur-Lesse 2019
Aksound 2018
Bra 2017
Chiny 2016

SFEERBEELDEN

CONTACTPERSONEN
GROEPSLEIDING
Bavo Verbiest & Daan Vernimme Kampverantwoordelijken
0487 74 80 14 & 0468 10 46 73
Hanne Busschots Ledenbeheer
0496 83 35 69
Chloé Hébert Communicatie
0478 05 19 04
VOLWASSEN BEGELEIDERS
VERTROUWENSPERSONEN
Lobke Liekens
0497 39 86 40
Sofie Crauwels
0498 68 00 55

