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Heel lang geleden bestond alles uit ijs, de mammoeten waren
nog niet uitgestorven en de dieren hadden geen zorgen. Maar
op dat ene moment veranderde alles.
Iemand doet een vreselijke ontdekking…. Het ijs begint te
smelten!! De dieren moeten snel een plan bedenken om dit
probleem op te lossen en moeten op zoek gaan naar een veilige
plek om te leven. Gaat het hen lukken om te overleven tegen de
machtige krachten van de natuur? Kom mee op ons avontuur
door de ijstijd en ontdek de spannende belevenissen van de
dappere dieren!
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Als jullie een briefje willen sturen naar jullie zoon- of dochterlief
bezorgt de postduif dit wel even naar het volgende adres:
Chiro Koka
(Naam + afdeling)
t.a.v. Keppens Bert en Karen
Elshoven 4
3950 Kaulile-Bocholt
Iedereen op kamp krijgt vier gratis postkaarten incl. postzegels van ons.
Wil je meer kaartjes sturen? Dan moet je zelf extra postzegels
meenemen.
Enkel in heel dringende gevallen mag je de noodtelefoon gebruiken en
onze volwassen begeleiding contacteren.
0485 95 23 40 (Hans) of 0498 04 96 61 (Bart)
PS: De mammoeten zijn zeer goede jagers waardoor ze telkens
voldoende en lekker voedsel verzamelen. Het is dus niet nodig om
postpakketten met snoep op te sturen. Er zal niemand iets te kort komen!
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De trein richting de ijskap kan niet vertrekken zonder brandstof en een
geldig ticket.
Dit en nog veel meer is te verkrijgen vanaf:
Kind 1 betaalt voor 12 juni €120, na 12 juni €130.
Kind 2 betaalt voor 12 juni €110, na 12 juni €120.
Kind 3 en Miniclub betalen voor 12 juni €100, na 12 juni €110.
Het geld dient overgeschreven te worden op de Chirorekening: KBC:
BE59 7330 3410 4826.
Gelieve dit te betalen voor 12 juni 2017. Wie deze datum niet
respecteert geniet niet van een vroegboekkorting van -€10! Vergeet
ook niet om de naam en afdeling te vermelden van elk lid dat je inschrijft.
Iedereen kan ongeveer €25 terugtrekken via het ziekenfonds.
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Keti’s en Aspi’s vertrekken op 30 juli met de fiets op voorkamp.
Hierover krijgen jullie zeker nog bericht van jullie eigen leiding.
De Tito’s vertrekken op 1 augustus met de fiets. De leiding spreekt
dit verder met jullie af.
Speelclub en Rakwi vertrekken op 1 augustus met de trein op kamp.
We verzamelen om 10 uur aan het station van Kontich-Kazerne. Kijk
zeker na wat je allemaal moet meenemen!
De Miniclub vertrekken op 4 augustus en worden gebracht door hun
ouders. De leiding zal tijdig meer informatie geven.

We komen terug op 11 augustus 16 uur aan de Chirolokalen. Ouders
mogen tijdens het wachten gerust helpen met het uitladen van onze
bagage!
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Veldbed
Warme slaapzak en eventueel een extra deken voor de koukleumen
Kussen
Pyjama
Voldoende ondergoed en sokken (ook reserve)
Speelkleren: truien, T-shirts, shorts, lange broeken, … (deze kleding
mag vuil worden)
Speel- en stapschoenen
Regenjas
Regenlaarzen
Linnenzak
Wasgerief (washandjes, handdoeken, zeep, shampoo, tandenborstel,
tandpasta, …)
Wasspelden en veiligheidsspelden
Verkleding
Zakdoeken
Zaklamp
Zwemgerief
Zonnecrème en pet/hoedje
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Om ons goed te kunnen inleven in de tijd van toen, verkleden we ons als
echte IJstijdse-figuren. We zijn ook heel gelukkig met zelfgemaakte
verkleding. Hoe origineler, hoe beter!
Mini’s

Mammoet (Manny) & Mammoet (Ellie)

Speelclub

Tijger (Diego) & Tijger (Shira)

Rakwi

Eskimo

Tito

IJsbeer

Keti

Pinguïn

Aspi

Donald Trump & Melania

Kookploeg

Sneeuwman

Uniform doe je aan bij vertrek!
Drinkbus en brooddoos met daarin een lunchpakket.
Voldoende drinken
-12 jarigen geven hun kinderpas bij
vertrek af aan de leiding.
+12 jarigen geven hun identiteitskaart bij
vertrek af aan de leiding.
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GSM - deze neem je mee op eigen risico en mag niet gezien worden!
Geld - Keti’s en Aspi’s spreken dit af met hun leiding.
Snoep & speelgoed
Alcohol en energydrank
Sigaretten & drugs
Muziekinstallaties
Wapens, bijlen en speren
Beautycase

Indien je kind medicatie moet nemen, noteer je dit op de medische
kampfiche. Bij verdere vragen/opmerkingen i.v.m. medicatie, gelieve
Katleen

te

contacteren:

katleen.pszeniczko@telenet.com

of

0485/10.23.54
Indien je kind allergisch/intolerant is i.v.m. voedingsmiddelen, noteer je
dit op de medische kampfiche. Bij verdere vragen/opmerkingen (ook als
je wijzigingen in de menu wil voor je kind!), gelieve Nele te contacteren:
nele_de_bruyn@hotmail.com of 0479/35.80.76
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Als de gegevens op de medische fiche van je kind niet meer actueel zijn,
gelieve dit dan aan te passen via de website.
Om er zeker van te zijn dat je niet zonder kleren vertrekt en jouw koffer
op de juiste plaats terecht komt, is het handig om een lintje in de
afdelingskleur aan jouw bagage te hangen. Hier zijn ze nog even op een
rijtje:
Miniclub

paars

Speelclub

geel

Rakwi

groen

Tito

rood

Keti

blauw

Aspi

oranje
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7:45

Alle bewoners van de ijskap ontwaken na een ijzige nacht.

8:15

De tijgers gaan jagen.

8:45

De taken worden verdeeld en de Eskimo’s ruimen hun iglo op.

9:30

Alle dieren verzamelen zich op de ijsvlakte om hun dag te starten.

9:45

Iedereen maakt zich klaar om een nieuw avontuur te beleven.

12:30 De mammoeten scheuren van de honger en gaan op jacht.
13:30 Iedereen helpt om de ijskap proper te houden.
14:00 Van al dat jagen worden de dieren moe, ze doen een middagdutje.
15:00 Alle dieren zijn terug fit voor een nieuw avontuur.
18:00 De Eskimo’s steken het vuur aan voor een lekkere maaltijd.
18:30 De ijskap houdt een grote schoonmaak.
19:00 De avond valt, maar de buidelratten zijn nog lang niet moe.
20:00 De mammoeten hebben genoeg gejaagd voor vandaag en gaan slapen.
(Mini)
20:30 De tijgers zijn uitgeput van al dat spelen en zoeken hun grot op.
(Speelclub)
21:00 De Eskimo’s kruipen in hun iglo. (Rakwi)
21:30 De ijsberen gaan naar dromenland. (Tito)
22:00 De pinguïns zijn moe van een hele dag te
ravotten en vallen in slaap. (Keti)
22:30 Trump en Melania zijn moe na een hele
dag te speechen. (Aspi)
23:00 De leiders van de ijskap vergaderen over
de planning van morgen.
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Volwassen begeleiding:
Katleen, Hans & Bart
Onze culinaire sneeuwmannen en sneeuwvrouwen:
Saar
Nele
Bronnie
Stefaan
Toon
Sas
Jeroen
Debbie
Gert
Goedele
Tom
Bart
Foxy
Er zal vanuit Kontich een diepvries mee gaan op kamp waar ouders van
kinderen met allergieën desgewenst zelfbereide maaltijden kunnen
invriezen en meegeven voor hun kind.
EHBO:
Katleen & Bram
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o 4 juni:

Deadline invullen medische fiche

o 24 juni:

Overheerlijke BBQ

o 1-2 juli:

Werkweekend Aspi’s en leiding

o 2 juli:

Geen chiro

o 9 juli:

Geen chiro

o 16 juli:

Een dagje naar zee met de hele chiro

o 23 juli:

Geen chiro

o 29 juli:

Binnenbrengen persoonlijk gerief
+ inladen palencamion tussen 19u-21u.
Alle helpende handen zijn welkom!

o 30 juli:

Keti & Aspi vertrekken op voorkamp
+ Inladen Agora vanaf 19u. Ook hier is alle hulp welkom 

o 1 -11 augustus: Het leukste kamp voor speelclub tot aspiranten
o 4 -11 augustus: Het mega coole kamp voor miniclub
o 12 augustus:

Tentencontrole voor alle leiding (oud en nieuw
vanaf 13u

o 13 augustus:

Verloren voorwerpen aan de lokalen tussen 13u en
15u.

o 13 -14 -15 -… augustus: Opruimdagen voor alle leiding vanaf 10u
o 3 september:

Overgang en bekendmaking nieuwe leiding

o 10 september: Vriendjesdag XL
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