Chiro Sloratokels

Kamp 2021
Oudsbergen-Gruitrode
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contact
Zit je na het kampbezoek toch nog met vragen? Aarzel dan niet
om contact op te nemen met jouw leiding, groepsleiding of VT.

Sloebers
Justin Claes
Cedric Verbunt
0471/86 46 36
0499/16 87 79
justinclaes.ski@gmail.com cedricverbunt@gmail.com

Rakkers
Sam Pallemans
0476/80 56 76
Sampallemans2000@
gmail.com

Yari Verhelst
0487/18 81 50
yari.verhelst@hotmail.com

Toppers
Seppe De Ruyter
0478/32 52 91
Seppe.de.ruyter@gmail.
com

Sander Pauwels
0476/28 69 41
Sander.pauwels0110@gmail.
com
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Kerels
Wannes De Ruyter
0477/09 68 97
wannes.de.ruyter@gmail.
com

Rens Van Doorslaer
0471/25 30 43
rensvandoorslaer@gmail.
com

Aspiranten
Quinten De Ruyter
0476/09 79 80
quinten.de.ruyter@gmail.
com

Olivier Verbunt
0491/92 94 90
verbuntoli@gmail.com

Groepsleiding
Wannes De Ruyter
0477/09 68 97
wannes.de.ruyter@gmail.
com

Volwassen Team
Jürgen Delissen
0476/ 30 54 10
Jurgen.delissen@gmail.
com

Joris Spruyt
0494/59 05 86
joris.spruyt@gmail.com
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Kampthema

Dag Slørakanęn,
Het is weer de tijd van het jaar. We vertrekken weer op onze
veroveringstøcht met nieuwe plekken op onze route. Op deze
plaatsen zien we wat de toekomst voor øns in petto heeft. Beslist
ons lot dat we onze begraven strijdbijl terug moeten bøvenhalen of
blijkt misschien de vijand van je vijand, je vriend te zijn?
We zetten vøet aan wål in Oudsbergen-Gruitrøde.
Tot dan,
Groetjes van Jullie immer geliefde vorst.
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Post
Ook op kamp horen wij graag hoeveel tanden het kleine zusje al bij
heeft gekregen, of papa nog niet kaal is of dat de bomma weer een
prijs heeft gewonnen bij de bingo-avond. Wij horen gewoon graag
iets van het thuisfront. Maar dat doen we niet via Facebook,
Snapchat,Instagram, Twitter want smartphones zijn uit de boze...
maar via een simpele postkaart op het volgende adres:
NAAM + AFDELING (Chiro Sloratokels)
Caubergshof
Dreefstraat 22
3670 Oudsbergen-Gruitrode
Als je graag een briefje terugkrijgt van uw zoon vergeet dan zeker
dan niet om geld mee te geven zodat hij kaartjes en postzegels kan
kopen.
Dit zijn de prijzen:
• Envelop = 1 euro
• Postzegel = 1 euro
• Kaartje = 1 euro
• Envelop + postzegel + kaartje = 2,5 euro
Tip!
Geef voor de kleinsten al geadresseerde briefomslagen of
voorgedrukte etiketten mee, dan moeten ze geen adressen
onthouden of overschrijven. Jammer genoeg is ‘Oma Merksem’
voor de postbode niet voldoende om het kaartje bij de juiste oma
te bezorgen.
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Wat moet er mee i
SLAAPGERIEF
•
•
•
•
•
•
•

knuffelbeer
pyjama
slaapzak en/of deken
kussen
kussensloop
veldbed

WASGERIEF
•
•
•
•
•
•
•

handdoeken en washandjes
tandenborstel + tandpasta
zeep in een doosje
shampoo
kam/borstel
zonnecrème
muggenmelk

SCHOENEN
•
•

stap- en speelschoenen
laarzen

ZWEMGERIEF
•
•
•
•

zwembroek
badhanddoek
duikersbril
indien nodig: zwembandjes

BELANGRIJK
•
•
•
•

Identiteitskaart
zakgeld om kaartjes (1,00 €) en postzegels
(1,00 €) te kopen (liefst gepast!)
MONDMASKER!!!
Eventueel eigen handgel
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ee in mijn koffer?

KLEDIJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ondergoed
t-shirts
warme, dikke trui
shorten
lange broek
kledij die vuil (kapot) mag worden
kousen (denk ook aan warme sokken)
regenjas
uniform (Chiro korte broek, Chiro hemd !!! & Sloratokels
T-shirt)

ALLERLEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakdoeken
petje
linnenzak (vuile was)
kapstok om je uniform aan op te hangen
degelijke drinkebus
kleine rugzak voor op tocht
gamel (vanaf rakkers, tenzij gevraagd bij jongsten)
2 getekende (!) keukenhanddoeken
zaklamp

VERGEET JE AFDELINGSPAGINA ZEKERN IET NA TE KIJKEN!!
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Praktisch

Maandag 19 juli 2021- Binnenbrengen bagage

Dit jaar zijn we genoodzaakt dit in stukken te doen zodat er niet te
veel volk samenkomt op hetzelfde moment.
Sloebers:
18u-18u30 (niet verplicht mag je ook 24/07 meenemen.)
Rakkers:
18u30-19u
Toppers:
19u-19u30
Kerels-Aspis:
19u30-20u
Zit je broer bij een andere afdeling...geen probleem je mag
ineens de bagage voor beide achterlaten op eenzelfde tijdstip.
De afdelingsleiding zal een gekleurd stukje plakband aanbrengen
op de bagage zodat de verschillende afdelingen gescheiden
blijven.
Gelieve ook een mondmasker te dragen en de social distacing
regels te volgen.
Zit je nog met vragen of extra uitleg over medicatie, allergieën,
problemen,... spreek gerust iemand van de leiding buiten aan en
ga zelf niet binnen opzoek naar de leider/leidster die je nodig
hebt. De leider buiten zal de juiste persoon naar buiten sturen en
zo vermijden we te veel over en weer geloop.
Zorg ervoor dat al je gerief ergens inzit, geen aparte plastieken
zakjes dus! Zo kan er alvast niets kwijt gaan in de camion.
(Aan de achterkant van de Chiro is een grote parking die normaal
dan zo goed als leeg zou zijn. Als je in de straat geen plekje vindt,
hoef je je nergens dubbel te parkeren.)
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Woensdag 21 juli 2021 - Vertrek kamp
8u00
De Toppers, Kerels en Aspi’s worden aan de Chiro verwacht met hun
fiets. Ze vertrekken dan naar de kampplaats voor een stevige tocht
van ongeveer 105 km. Het is heel belangrijk dat je fiets volledig in
orde is. Dit wil zeggen : opgepompte banden, een bel die werkt,
remmen die werken,... We raden ook aan om een reserveband
mee te nemen. De leiding zorgt voor plakgerief. Vergeet ook geen
middageten en voldoende drinken.
!!! Een week voor het kamp nog een probleem met je fiets en vind
je nergens nog een plekje bij een fietsenmake? Geen probleem!
Contacteer gerust leider Wannes, hij werkt in een fietsenwinkel en
kan het probleem misschien snel oplossen zonder al te veel stress !!!
12u30
De Rakkers verzamelen aan de Chiro. Zij worden via de auto
gebracht naar de kampplaats.
Zaterdag 24 juli 2021 - Vertrek sloebers
12u30
De Sloebers verzamelen aan onze Chirolokalen om met auto’s te
vertrekken richting kampplaats.
Zaterdag 31 juli 2021 - Terug thuis
13u00
Onze vrachtwagen komt aan in Merksem (als alles volgens plan
verloopt). Bereidwillige ouders kunnen dan al helpen met uitladen.
13u30
Een bus, volgeladen met doodvermoeide kinderen, stopt aan de
Chiro. Snif, Snif, weeeeiiih, … het kamp zit erop. De bagage kan
ineens meegenomen worden naar huis.
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Belangrijke Info
Voor de kleinsten zijn kledingpakketjes per dag heel handig. Laadt
samen met je kind de koffer in. Dat spaart uren zoektijd uit.
Wist je dat we niet graag uren met kousen of washandjes staan te
zwaaien die zo gezegd van niemand zijn. Dus de boodschap: ALLES
voorzien van je NAAM!
Vele ziekenfondsen betalen een deel van dit Chirokamp terug!
Breng je papier dus zeker binnen bij de groepsleider dan zorgt hij
ervoor dat je dit ingevuld terug krijgt.
Moesten er tijdens het kamp problemen zijn op het thuisfront, dan
kan u ons telefonisch bereiken op het volgende nummer: Yves
Venken (kookploeg): 0472/41.72.08
Steek al je materiaal in een stevige koffer of rugzak. Kleine zakjes
met een paar botten of enkele losse voorwerpen vallen uit elkaar
in de vrachtwagen. Als je vuilniszakken gebruikt om je slaapzak in
op te bergen, zorg dan dat deze aan de buitenkantherkenbaar zijn.
Schrijf er zeker je naam op (en liefst ook je afdeling).
Medicatie kan samen met de bagage of bij het vertrek bezorgd
worden aan de afdelingsleiding!
Alcohol, drugs en rookwaren laten we thuis, gsm, computerspelletjes
en andere dure spullen zijn niet nodig op kamp!
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Hoe te betalen?
De oudste afdelingen (de Rakkers, Toppers, Kerels en Aspi’s) gaan
van 21 juli tot en met 31 juli op kamp. De jongsten (Sloebers)
komen pas vanaf 24 juli.
Aan dit leuke kamp hangt natuurlijk ook een prijskaartje.
Hieronder volgt de uitleg over de prijs en hoe je moet betalen.
De prijzen zijn als volgt:
• Sloebers betalen €110 voor 8 dagen, de gezinsprijs is €105.
• Rakkers, toppers, kerels, aspi’s betalen €130 voor 11 dagen,
de gezinsprijs is €125.
De gezinsprijs houdt in dat de oudste broer de volle prijs betaalt en
dat alle jongere broers de gezinsprijs van hun afdeling betalen. De
Aspiranten hebben een aparte regeling en betalen €110.
Net zoals vorig jaren werken we dit jaar enkel met overschrijvingen.
Om alles praktisch te kunnen regelen (o.a. de planning van de
keukenploeg) willen we vragen dat iedereen uiterlijk donderdag 1
juli 2021 de overschrijving uitvoert.
Lukt het voor niet om de volledige prijs in één keer te betalen? Neem
contact met Wannes op en stel met samen een afbetalingsplan op.
Om het financieel overzichtelijk te houden willen we ook vragen
om:
• per lid een overschrijving te maken
• om duidelijk de mededeling in te vullen met naam, voornaam
en afdeling
• rekeningnummer: BE32 7785 9449 8002
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SLOEBERS

Benodigdheden:
- Boeren kleren
- Opa kledij
- Wetenschapperskledij
- Kleren die vuil mogen worden
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Rakkers

Extra mee te nemen
● Legerkledij
● Je eigen superheldenkostuum
● Gentleman kledij
● Volledig zwarte kledij
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TOPPERS
Wat moet mee?
Trekkersrugzak
matje
Gammel
(Eventueel camping-Gasvuurtje)
Leger Outfit
Casino-kledij
Kledij die vuil mag worden
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Aspiranten
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Ontwerp van het kamp alvast jouw vlag voor op je vikingsboot.
Neem hem mee op kamp en wie weet val je in de prijzen.

19

20

