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BOERDERIJKAMP?!
In het rustige dorp Couvin bevindt zich een prachtige kinderboerderij waar
boer Jan en zijn boerin Jade elke dag het beste van zichzelf geven. Er is echter
wel een probleem..., niet veel mensen zijn geïnteresseerd in ‘saaie’
boerderijdieren.
Gelukkig kreeg de boer een fantastisch idee om meer bezoekers te trekken en
zo zijn boerderij te redden! Ben jij ook benieuwd naar het geniale plan van
boer Jan? Haast je dan met je beste klompen aan de voet richting landgoed
Kokasnoet!
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LOCATIE VAN ONZE GROTE GRAASWEIDE
Als jullie een brief of kaartje willen sturen naar jullie lieve zoon of dochter,
bezorgt het kipje Curry dit wel even naar het volgende adres:
Chiro Koka (Naam + afdeling)
t.a.v. Jean Claude Dupont
Chemin de la brouffe 19
5660 Couvin
Iedereen op kamp krijgt vier gratis postkaarten inclusief postzegels van ons.
Wil je meer kaartjes sturen? Dan moet je zelf extra postzegels en/of
briefpapier meenemen.
Enkel in heel dringende gevallen mag je de noodtelefoon gebruiken en onze
volwassen begeleiding contacteren. 0485 10 23 54 (Katleen),
0485 95 23 40 (Hans) of 0498 04 96 61 (Bart)
PS: Op de boerderij wordt elke dag enorm veel lekkers voorzien. Het is dus
niet nodig om postpakketten met snoep op te sturen. Er zal niemand iets te
kort komen!
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PRIJSKAARTJE
De bus kan niet vertrekken zonder brandstof en een geldig ticket. Dit en nog
veel meer is te verkrijgen vanaf een kostprijs van … voor …:
€120 voor 9 juni en nadien €130 voor kind 1
€110 voor 9 juni en €120 voor kind 2
€100 voor 9 juni en €110 voor kind 3 en miniclub

Het geld kunnen jullie overschrijven op de Chirorekening:
BE59 7330 3410 4826 (KBC). Gelieve dit te doen voor 9 juni 2019. Als je later
betaalt, geniet je niet van de 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. Jullie kunnen bij
het begin van het nieuwe Chirojaar een papier krijgen dat jullie kunnen
gebruiken voor het afgelopen kamp.

€10
VROEGBOEKKORTING
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VERTREK
De Keti en Aspi vertrekken op 29 juli met de fiets op voorkamp. Hierover
krijgen jullie zeker nog bericht van jullie eigen leiding.
Speelclub, Rakwi en Tito vertrekken op 1 augustus met de trein op kamp. We
verzamelen om 10u aan het station van Kontich-Kazerne. Kijk zeker na wat je
allemaal moet meenemen!
De miniclub vertrekt op 4 augustus en worden gebracht door hun ouders. De
leiding zal tijdig meer informatie geven.

AANKOMST
We komen op 11 augustus terug aan de Chirolokalen rond 16u. Ouders
mogen tijdens het wachten gerust helpen met het uitladen van de bagage!
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IN JE REISKOFFER:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

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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BIJ VERTREK IN JE RUGZAK
Bij vertrek doet iedereen trots zijn/haar uniform aan!
Zorg zeker voor een drinkbus (met voldoende drinken) en een brooddoos met
daarin een lunchpakket. Deze twee handige attributen gebruiken we later op
kamp nog voor de trektocht.
-12 jarigen geven hun kids ID bij vertrek af aan de leiding.
+12 jarigen geven hun identiteitskaart bij vertrek af aan de leiding.
Indien je kind allergisch/intolerant is aan bepaalde voedingsmiddelen, noteer
je dit op de medische kampfiche. Bij verdere vragen/opmerkingen, gelieve
Nele te contacteren voor 1 juli.
Voor eventuele geneesmiddelen met instructies en bijkomende informatie
(dosis, reden frequentie, …) over diëten, allergieën en medicatie kan u bij de
vb’s Katleen en Bart terecht. Dit zijn hun gegevens:
katleen.pszeniczko@telenet.be of 0485 10 23 54 en
reynders.bart@gmail.com of 0498 04 96 61

DIT NEMEN WE NIET MEE











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, energydrank en frisdrank
Sigaretten
Drugs
Muziekinstallaties
Harken, schuppen en hooivorken
Beautycase
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MEDISCHE FICHE EN LINTJES
Voor het kamp vragen we jullie om de medische fiche via Google Drive even
opnieuw in te vullen. met de link die je hiervoor bij de inschrijving van jouw
kind hebt ontvangen, is dit heel eenvoudig. Niet ingevuld voor zondag 9 juni
2019 = niet mee op kamp.
Om er zeker van te zijn dat je niet zonder kleren vertrekt en jouw koffer op de
juiste plaats terecht komt, is het aangeraden om een lintje in de afdelingskleur
aan jouw bagage te hangen. Hier zijn ze nog even op een rijtje:
Miniclub
Speelclub
Rakwi
Tito
Keti
Aspiranten

paars
geel
groen
rood
blauw
oranje

VERKLEDING
Om ons te kunnen inleven in de wereld van de boerderij, verkleden we onszelf
als echte dieren! We zijn ook heel gelukkig met zelfgemaakte verkleding. Hoe
origineler, hoe beter! Wij gaan zelf bijna nooit naar een verkleedwinkel, maar
knutselen of lenen iets. Het hoeft zeker niet duur te zijn om leuk te zijn.
Meisjes
Jongens
Leiding

boerderijdieren
tropische dieren
boeren en boerinnen
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DAGINDELING
Een echte boerderij dag ziet er
zo uit…
7:30
8:00
8:30

9:00
9:15
9:45
12:30
13:30
14:00
15:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00

De haan kraait luidkeels en maakt alle boerderijdieren wakker in de
mooie ochtendzon.
Een goede dag op de boerderij kan niet met een lege maag …
Ontbijten maar!
Na het ontbijt ruimen alle leden braaf op en doen ze wat de leiding
vraagt. Vervolgens gaat iedereen hun tanden poetsen en doen ze hun
verkleedkledij aan
De jongens gaan naar de opening
De meisjes gaan vervolgens ook naar de opening voor wat toneel om
de dag mee te starten.
Elke groep speelt een super spel.
Honger gekregen van al dat spelen! Middageten.
Ook na het middageten, wassen de plichtsbewuste dieren hun
bordjes en bestek af.
We houden een siësta.
Ook de namiddag zit nog vol avonturen.
Alweer honger? Avondeten.
Afwas moet ook gebeuren...
De avond valt, maar wij zijn nog lang niet moe.
Wanneer de sterrenhemel stilletjes aan zichtbaar wordt, kruipen de
Miniclub in hun bedje.
De Speelclub zijn doodop na een hele dag te spelen in de modder en
gaan rustig slapen.
Ook de Rakwi zijn het grazen moe en zoeken hun veldbed op.
De Tito kruipen op stok en doen hun ogen toe.
De Keti gaan op tijd slapen zodat ze morgen weer vlot door hun
herders kunnen worden gewekt!
De Aspiranten zijn ook doodop na een hele dag te dartelen in de wei
en gaan slapen.
De leukste leiding vergadert over de planning van de volgende dag.
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HELPENDE HANDEN
Wij willen graag onze lieve koetjes bedanken om ons zo goed te helpen op
kamp (en daarbuiten).
VOLWASSEN BEGELEIDING:
Katleen, Hans (Hakke) en Bart (Baresi)
KEUKENASSISTENTEN:
Bart VG (Gompy)
Bram (Bronny)
Inneke
Jan
Goedele
Tom
Saar
Nele
Sas
Jeroen (Jerre)
Carolien
Kurt (Shumi)
EXTRA KRUIDEN:
Wies (peper)
Jules (zout)
EHBO:
Bart R. (Baresi) en Katleen

Er zal vanuit Kontich een diepvries meegaan op kamp waar ouders van
kinderen met allergieën desgewenst zelfbereide maaltijden kunnen invriezen
en meegeven voor hun kind.

10

KNIP, SPAAR EN GA LEKKER OP KAMP!
Ook dit jaar kan je weer massaal codes sparen voor gratis speculoospasta op
kamp!
Per 10 ingezonden unieke codes, ontvangen we één gratis pot Lotus
Speculoospasta, dus sparen maar!
Deze en andere acties mogen in de brievenbus van de Langbosweg nr. 25 te
Kontich gedeponeerd worden of aan de leiding worden afgegeven.
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AGENDA
Maar eerst nog…

12 mei
9 juni
22 juni
30 juni
7 juli
8 juli - 12 juli
14 juli
21 juli
29 juli
29 juli
30 juli
1-11 augustus
4 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
13-14-15 aug.
8 september
15 september

Infoavond rond het kamp voor Mini-, Speelclub en nieuwe
leden om 20u.
Deadline invullen medische fiche
BBQ (brief volgt)
Geen Chiro
Geen Chiro
Werkweek voor Aspi’s en leiding
Dag naar zee
Geen Chiro
Keti en Aspi vertrekken op voorkamp.
Inladen Cartri (15u00) en binnenbrengen van persoonlijk
gerief (19u00); helpende handen zijn welkom.
Agora inladen vanaf 19u; alle hulp is welkom.
Langverwachte kamp!
Miniclub vertrekt op kamp!
Terug naar huis.
Tentencontrole voor alle leiding (oud en nieuw) vanaf 13u.
Ophalen van verloren voorwerpen aan de lokalen tussen 13u
en 15u.
Opruimdagen voor alle leiding vanaf 10u.
Vriendjesdag
Overgang
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AFTELKALENDER KAMP
(12 juni)
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