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Waar naartoe ?
Dit jaar gaan we naar Vosselaar, in de Kempen. Een prachtige
kampplaats dicht bij de Konijnenberg. Het wordt zeker en vast
fantastisch! Twijfel dus zeker niet om mee te gaan voor de beste 11
dagen van het jaar!
We zijn ook nog steeds op zoek naar kookouders, dus als er mensen
zijn die daarin geïnteresseerd zijn, laat ons zeker iets weten!
Indien je graag een brief wenst te schrijven naar je allerliefste zoon of
dochter (of eventueel naar een paar andere coole leden!, of leiding!!, of misschien
wel kokkies!!!) dan doe je dit op volgende manier.
Chiro Pripo
Naam Kind + Naam bubbel
Adres

Adres:
Konijnenbergpad 4
2350 Vosselaar
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Corona
Bubbels
Dit jaar zijn we nog niet helemaal zeker of we in bubbels op kamp
moeten of niet. Als de cijfers goed zijn, kunnen we allemaal samen in 1
bubbel en kunnen we dus op een normaal kamp, joepie!! Als we toch
in bubbels van 50 op kamp moeten, dan zal de speelclub een aparte
bubbel vormen omdat zij later toekomen. Het aankomstuur zal dan
ook nog aangepast worden, dat communiceren we zodra we weten dat
we toch niet in 1 bubbel op kamp kunnen.
Die bubbels zijn altijd gescheiden op kamp, ze hebben hun eigen
slaapzaal, terrein, materiaal… en in het gebouw zal gewerkt worden
met wandelrichtingen om contact tussen de bubbels te voorkomen.
Als broers of zussen in andere bubbels zitten, mogen zij (jammer
genoeg) ook geen contact met elkaar hebben. De Kokkies mogen wel
voor beide bubbels koken, dit gebeurt uiteraard met voldoende
hygiëne en veiligheid. De Bubbels zijn actief vanaf de kinderen afgezet
worden om te vertrekken, tot en met de terugkomst van het kamp. Zo
is de kans op contact tussen de bubbels het kleinst.
Bubbels of niet, mondmaskers zijn nog steeds nodig voor het contact
met de buitenwereld, bijvoorbeeld op dagtocht of tweedaagse. We
vragen dus zeker dat iedereen een mondmasker meeneemt, probeer
er ook voor te zorgen dat het mondmasker herkenbaar is zodat na het
wassen het ook aan de juiste persoon teruggegeven kan worden.
De oudere groepen mogen dit jaar terug op tweedaagse, maar
vermijden daarbij zoveel mogelijk contact met buitenstaanders en
volgen de regels die op dat moment gelden in het openbaar.
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VTK (Vertrek, Terugkomst & Kostprijs)
Vertrek:
We vertrekken op kamp met de Trein en daarom spreken we af op
Zondag 1 augustus om 12u30 op het Stationssplein te Sint-Niklaas.
De speelclub wordt afgezet door de ouders op 6 augustus rond 10u op
de kampplaats. Als de coronamaatregelen het toelaten kan dit door te
carpoolen, dus als je meerdere kinderen kan meenemen in de auto
laat het dan zeker weten zodat de kinderen zonder vervoer ook op de
kampplaats kunnen geraken.

Terugkomst:
Ook de terugreis verloopt met het openbaar vervoer. We zullen met
z'n allen aan het station zijn op 11 augustus rond 13u15.
Indien we toch in aparte bubbels arriveren zullen we de uren zeker op
tijd communiceren.

Kostprijs:
Om mee te gaan op bivak wordt een bijdrage gevraagd van €170, hier
zit alles in: het verblijf, eten, activiteiten. Een jongere broer of zus
krijgt telkens 10 euro korting op die prijs. Een tweede jongere broer of
zus krijgt 20 euro korting enzovoort.
De Speelclub gaat slechts 5 nachten mee en betaalt 100 euro.
Gelieve dit te storten op ons rekeningnummer: BE54 7372 0731 3897
tegen ten laatste 29 juli met vermelding van de naam/namen.
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Valiezen
Valiezen
De valiezen worden op donderdag 29 juli binnengebracht, tussen
18u00 en 20u00 (aan de lokalen van de Chiro). De valiezen worden
met de camion van de gemeente naar de kampplaats gebracht.
Ze kunnen terug opgehaald worden bij de terugkomst op dinsdag 11
augustus tussen 19u en 20u.

Wat geef je af als je de valiezen brengt?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Je medische fiche*
Het terugbetalingsformulier*
Je Kids-ID
Je valies + slaapgerief
2 oude keukenhanddoeken
Choco, Confituur, Mayonnaise, speculoos of suikerklontjes.
(Afhankelijk van in welke groep je zit)

*Medische fiche en terugbetalingsformulier zouden allemaal samen met dit
vliegertje afgegeven moeten zijn. Indien dit niet zo is neem dan zeker contact
op en wij bezorgen het u alsnog.
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Dagindeling
Wij proberen dezelfde dagindeling te behouden als vorige jaren. We
zorgen ervoor dat de eventuele bubbels niet met elkaar in contact
komen tijdens deze activiteiten.
08u00: Opstaan leiding (Tiercé)
08u10: Opstaan voor de leden
08u30: Opening gevolgd door ontbijt.
09u30: Start van de activiteiten (‘eindelijk!’)
12u15: Roeplied + Handjes wassen
12u30: Overheerlijk middagmaal bereid door de kokkies
13u30: Platte rust
14u00: Start van de activiteiten
16u00: Vieruurke (Een lekkere fruitsaté of watermeloenen tijdens de
sportnamiddag)
17u45: Opnieuw handjes wassen
18u00: Avondeten (‘mjammjam bokes!’)
19u00: Vrij halfuurke
19u30: Slot (toneel)
20u00: Slapen Speelclub
21u00: Slapen Rakwi’s
22u00: Slapen Tito’s
23u00: Slapen Keti’s
24u00: Slapen Aspiranten
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Uitleg dagplanning
Tiercé: De leiding wordt gewekt door een toeter en moet een kort parcours
afleggen. Ze moeten wel eerst een extra T-shirt (of hemd,…), broek en
schoenen aandoen, anders worden ze gediskwalificeerd. De leden kunnen de
dag voordien stemmen a.d.h.v. een Top-3. Dit klassement wordt elke dag
bijgehouden. Natuurlijk doet jullie leiding dit niet zomaar, want de eerste 3
leden die over het ganse kamp de meeste punten behalen, krijgen een prijs
aan het kampvuur!

Opening: De leden verzamelen op de tonen van het roeplied. Vervolgens
wordt het kamplied en het lied van de dag dan in groep gezongen, maar ook
de tip van de dag wordt dan gegeven. Ondertussen wordt de Pripo vlag
gehesen.

Ontbijt: Iedereen komt binnen en blijft recht staan achter zijn of haar stoel.
We klappen samen een deuntje, houden een tafelmoment en tot slot zingen
we met volle borst ‘Bikke, bikke, bik!’ en dan pas gaat iedereen zitten. Nadat
iedereen gedaan heeft met het eten, wordt er terug geklapt en doet elke
groep zijn eigen afwas. Het middageten en avondeten gebeurt op dezelfde
manier.

Platte rust: Dit is een uurtje waarin de leden zich rustig binnen kunnen
bezighouden. (bv. boekje lezen, brief schrijven,…).

Vrij halfuurke: Iedereen speelt buiten op een afgebakend terrein onder het
alziend oog van de leiding.

Sluiting: Op dit moment van de dag wordt het kamptoneel gespeeld. De tip
wordt alsook uitgelegd en tot slot zingen we samen het lied van de dag, het
kamplied en het avondlied. Tijdens het avondlied wordt de Pripo-vlag naar
beneden gehaald.
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Spullenlijst
Opgelet: Als we met bubbels op kamp gaan, kan het zijn dat broers en
zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun
leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp geen
direct contact met elkaar hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen
per kind. Shampoo en tandpasta delen is niet toegelaten.

Kledij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende ondergoed (Voor als je in je broek moest doen)
Kousen en sokken (deo helpt niet tegen zweetvoeten ☹)
T-shirts (want het zal warm zijn)
Shorts (korte broek nvdr.)
Lange broek (tegen gemuteerde teken e.d.)
Trui (voldoende warme kleding want om het virus te verslaan, gaan
we extra veel buiten spelen)
K-way of regenjas (ingeval van)
Sportschoenen, stevige wandelschoenen, Slippers of sloffen
Uniform (dit is de basisuitrusting, vanaf het vertrek)
Petje, hoedje… tegen de zon (om cool te zijn en te blijven)
Zwembroek of duikerspak (zuurstofflessen mag je thuislaten)

Verzorging en Hygiëne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeep en shampoo (voor de typische bruine zeep spellekes?)
Handdoeken
Washandjes (kan je poppenkast mee spelen)
Tandenborstel en -pasta (nee, geen spaghetti!)
Kam of borstel (tussen vuur en vlam, daar lag ne keer ne kam)
Medicatie (af te geven aan de leiding)
Zonnecrème (aspi’s, voor jezelf )
Mondmasker (nodig voor contact met buitenwereld)
Papieren zakdoekjes
Eventueel handgel
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Slapen
•
•
•
•
•
•

Luchtmatras, veldbed, matje (denk aan je rug!)
Slaapzak of deken (om ’s nachts niet te bevriezen)
Pyjama
Muggenzalf (Neem 836 muggen en mix…)
Knuffelbeer (je mama is geen knuffelbeer!)
Kussen

Extra’s
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Medische fiche (in dit vliegerke/extra papier)
De kids-ID (af te geven bij valiezen samen met medische fiche)
Identiteitskaart voor oudere leden zelf bij te houden
Zaklamp (om te zoeken naar ratten en ander ongedierte)
Strips, gezelschapsspelen voor platte rust
Schrijfgerief, papier en postzegels
Enveloppen anders vergeet je toch het adres, tenzij je postduiven
meebrengt). Je krijgt twee postkaartjes en postzegels kan je
desnoods kopen bij de leiding.
2 Oude keukenhanddoeken (geef je af bij de valiezen)
Klein rugzakje + brooddoos + drinkbus (voor op dagtocht)
Drinkbus is dit jaar niet enkel voor op dagtocht, maar iedere dag,
zeker meenemen dus!
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Wat breng ik zeker niet mee
•
•
•

Walkmans, radio’s, hifi-torens, mp3, iPod, enz.….
Sigaretten, alcohol, drugs (wordt afgepakt en ben je voorgoed kwijt!)
Computers, lap-tops, game-boys …
Bollekes geweren, kruisbogen, pistolen, bazooka’s en
atoombommen.

Op eigen verantwoordelijkheid
•
•
•
•

Fototoestel (leiding neemt foto’s en je kan die wel bijbestellen)
Muziekinstrumenten (Wat weegt een vleugelpiano ongeveer?)
Geld
Gsm (mag je meenemen maar deze geef je op voorhand af aan de
leiding en zij zullen je dan elke dag een kort momentje geven waarbij
je een berichtje kan sturen eventueel.)

LET ER OP DAT OP ALLE KLEDIJ, STRIPS,… ZEKER
EEN NAAM STAAT!!!
OOK OP DE UNIFORMEN!!!
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Nog enkele praktische afspraken
Het kampgeld bedraagt 170 euro per kind, voor elke jongere zus of
broer die ook meegaat gaat er 10 euro af. 10 euro van dit bedrag
wordt besteed als zakgeld (o.a. aan een ijsje op dagtocht…)
Speelclub en Rakwi’s moeten dus geen zakgeld meenemen, maar de
ouderen nemen best wel nog wat extra zakgeld mee.
Tito’s: 20 euro
Keti’s: 40 euro
Aspi’s: 40 euro
Er kunnen chirokaartjes gekocht worden op kamp aan 0.50 euro/stuk
(ieder lid krijgt 2 gratis kaartjes), postzegels moeten zelf meegebracht
worden! Voorgeschreven enveloppen zijn handig!

Iedereen uit elke afdeling
dient ook iets mee te brengen
Speelclub: 1 pot confituur
Rakwi’s: 1 pot choco
Tito’s: 1 pot mayonnaise
Keti’s: 1 pak speculaas (3-pack)
Aspi’s: 1 pak suikerklontjes
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