Kampbrief 2021
Wat laat je thuis?
•
•
•
•
•

alle soorten snoepgoed
geluidsinstallaties van meer dan 2 Watt (walkmans, mp3-spelers,…)
computerspelletjes
alcoholische dranken en andere verdovende of geestverruimende middelen.
gsm’s (tenzij anders afgesproken onder oudere afdelingen)

Wat nemen jullie allemaal mee op kamp?
o warme slaapzak (moet in de valies zitten of

o sportschoenen en wandelschoenen
(evt. laarzen)

moet eraan hangen, anders is er een plaats tekort)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

matje of luchtmatras (evt. een overtrek)
kussen en kussensloop
slaapkledij (pyjama of baby-doll)
tandenborstel en tandpasta
bekertje
zeep, shampoo
washandjes/handdoeken en grote
badhanddoek (voldoende voor 10 dagen)
scheergerief voor de bohemers onder ons
zwembroek/badmuts
jas en of regenjas
warme truien
lange broeken
veel T-shirts (min. 1/dag, ook vragen we om
zeker 1 wit T-shirt mee te nemen)

o
o
o
o

korte broeken
sokken/ondergoed/zakdoeken (papieren)
uniform!!!
tentje voor de toppers, kerels en aspi’s

o watersandalen of zeer oude schoenen
o rugzak (de 3 oudsten nemen ook een trekrugzak
mee)

o
o
o
o
o

drinkbus (zeer belangrijk)
zaklamp
pet en zonnebril
vuil linnenzak
zonnecrème en insectenzalf

o schrijfgerief, briefpapier, enveloppen,
postzegels (postzegels zijn ook op kamp
verkrijgbaar)

o stripboeken of leesboeken
o Buzzypazz (bij aankomst wordt dit aan de leider
gegeven)

o
o
o
o

lunchpakket voor de dag van het vertrek
eventuele medicatie
3 mondmaskers
Kids-id of identiteitskaart (drie jongste
afdelingen geven dit aan hun leider bij vertrek, de
drie oudste best ook!)

Nog enkele geruststellende feiten
De reden dat zaken zoals gsm’s en dergelijke niet worden toegelaten op kamp is omdat zulke dingen
de sfeer niet ten goede komen. Wij zijn dus ook niet verantwoordelijk voor verlies of eventuele
beschadiging van deze spullen. Ze worden indien nodig afgenomen en op het einde van het kamp veilig
terugbezorgd bij het desbetreffende lid.
In geval van nood kan u onze klusjesman (Jonathan Vandenreyt) bereiken op het volgende nummer:
+32472934369, dit nummer enkel gebruiken in hoogdringende gevallen!!

Op kamp kunnen wij ook reeds jaar en dag rekenen op een opperbeste keukenploeg, zij zorgen meer
dan 10 dagen lang dat onze buikjes goed gevuld raken met overheerlijke, zelfbereide maaltijden.
Smullen maar!
Ook over kleine kwetsuren hoeft u zich geen zorgen te maken. Op kamp kunnen wij rekenen op
verschillende leiders die een EHBO-cursus gevolgd hebben.
Als je echt geen 10 dagen zonder je lieve spruit zou kunnen leven (wat voor hemzelf natuurlijk absoluut
niet het geval is) kan u natuurlijk ook een brief sturen. Gelieve het briefverkeer te beperken.
Het adres waarnaartoe je de brief mag sturen is:

Chiro Herk
t.a.v. (naam van uw zoon en afdeling, zeker vermelden!)
Dreefstraat 22
Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode) 3670

Wat?

Wanneer?

Waar?

Hoelaat?

Medische fiche binnenbrengen

Voor donderdag 8 juli

Billingenstraat
61
(Beemdgalm)

/

3 oudsten afdelingen valiezen
binnenbrengen

Donderdag 15 juli

Beemdgalm

16u30 tot 18u00

Mogelijkheid om uniform te
vervolledigen (jongsten en oudsten)

Donderdag 15 juli

Beemdgalm

16u30 tot 18u00

3 jongsten afdelingen aankomst kamp +
valies

Vrijdag 16 juli

Dicht bij de
kampwei:
Haagweg 43,
3670
Oudsbergen
(Dit is NIET het
postadres)

9u00 tot 10u00

3 oudsten vertrek kamp

Vrijdag 16 juli

Elckerlyc

9u00

Terug in Herk (3 jongsten) zonder koffers

Zondag 25 juli

Elckerlyc

12u00

Terug in Herk (3 oudsten)

Maandag 26 juli

Beemdgalm

Na de opruim

Opruim

Maandag 26 juli

Beemdgalm

10u00 – +-19u00

Ophalen koffers

Maandag 26 juli

Beemdgalm

13u00 tot 18u00

Kiss and ride
Tussen 9u en 10u kan u uw zoon afzetten aan de kiss and ride te Haagweg 43, 3670
Oudsbergen. Hier wordt hij met veel enthousiasme ontvangen en kan hij zijn kameraden
vervoegen. Ondertussen zullen enkele behulpzame leiders helpen met zijn koffer uit te laden.
Gelieve bij de kiss and ride de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen door een mondmasker
te dragen.

Wist-je-dat…
... U ons er een plezier mee zou doen, moest u alle kledij van uw lieve spruit voorzien van een naam,
zodat uw zoon dit jaar de juiste kleren mee terug naar huis neemt (ook handdoeken, washandjes,
sokken en ondergoed!!)
... Het makkelijk zou zijn als u dit alles in 1 koffer krijgt. Gelieve de koffer ook te voorzien van naam
en afdeling.
... De drie oudste afdelingen een bedrag van maximaal 15 euro mogen meenemen als ‘zakgeld’.
... De drie oudsten een trekrugzak moeten meenemen.
... De Toppers, Kerels en Aspi’s ook een tentje moeten meesleuren.
... De drie oudste afdelingen een nachtje langer blijven slapen zodat we de opruim in één bubbel
kunnen voltooien.

... Je zoon(tje) jou kan laten weten hoe het is op kamp door een brief te sturen naar het thuisfront.
Voor de jongste afdelingen is het handig als u reeds stickers, met adressen van oma, opa, tantes en
nonkels op, maakt. Best geeft u uw zoon zelf ook postzegels mee. Postkaarten alsook postzegels zijn
eventueel ook verkrijgbaar op de kampplaats.
... Als er nog vragen moesten zijn kan u telefonisch terecht bij de hoofdleiding Stijn Schreurs
(+32 493 18 73 90) en Michiel Claes (+32485 07 28 13) of aan de Beemdgalm van 10u tot 18u als u de
leiding persoonlijk wilt spreken.
… Er geen bezoekdag is dit jaar.

Werking op kamp
Om het kamp vlot en hygiënisch te laten verlopen lichten wij graag even de werking en het verloop
van kamp toe.
Dit jaar kunnen wij gelukkig in één bubbel op kamp. Ons programma bestaat dit jaar uit spelen met
een minimum aan lichamelijk contact, er worden ook voldoende vrije- en rustmomenten ingelast.
Bij de aankomst van de 3 jongsten op de kampwei zal er een kiss and ride zone voorzien worden.
Gelieve hier dan zeker gebruikt van te maken en te denken aan het dragen van een mondmasker. Er
zal ook een plannetje op de website komen. Hierop zal u kunnen zien waar u uw zoon kan afzetten.
Heeft uw zoon 5 dagen op voorhand ziekte symptomen (hoesten, koorst, keelpijn, verstopte neus
diarree, moeilijk ademhaling) kan hij niet mee op kamp. Dit voor zijn eigen welzijn en dat van de
anderen.
Mogen wij vragen dat er altijd 1 verantwoordelijke voor uw zoon tijdens het kamp stand-by kan
staan en bereikbaar is. Dit voor in eventuele noodgevallen. (indien uw zoon ziek is moet hij naar huis)

Basis hygiëneregels op kamp
-

Was u voldoende! Zeker uw handen meermaals per dag.
Voorzie altijd een papieren zakdoek en gebruik deze slechts 1 keer
Hoest en nies in uw elleboog.
Materiaal wordt genoeg gereinigd voor en na de activiteiten.
De tenten worden voldoende verlucht.

Persoonlijk hygiëne op kamp
Ook dit jaar is persoonlijke hygiëne belangrijker dan anders op ons kamp. Houd dus zeker rekening
met de onderstaande puntjes tijdens het voorbereiden en maken van je valies voor op kamp te gaan.
-

Breng eigen papieren zakdoeken mee (geen stoffen)
Voorzie voldoende kledij voor een heel kamp, er kan niks worden nagebracht (er is geen
bezoekdag)
Voorzie genoeg en apart wasgerief zodat uw zoon hier een heel kamp mee toe komt.
Indien uw zoon een risicopatiënt is, vraag dan zeker een attest van de dokter aan.
(met de bevestiging dat hij op kamp mag gaan)
Neem zeker een eigen drinkbus mee (Dit is verplicht!)
Mogen wij u er ook nog op wijzen dat uw zoon best 1 week na kamp geen contact heeft met
risicogroepen of 2 dagen na kamp aan zomerkampen deelneemt. Dit is afgeraden door de
overheid.

De leidingsploeg verheugd zich alvast op het kamp met jullie in Oudsbergen
(Meeuwen-Gruitrode) !!

