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Intro
Wie reeds een doorgewinterde (of laten we liever zeggen doorgezomerde)
chirokamp-freak is, weet het intussen wel. Momenteel hou je het Kampslagske
in handen: een Slagske dat het antwoord biedt op een groot aantal vragen
waar menig kersverse Chirojongen, Chiromeisje of Chiro-ouder mee zit als die
voor de eerste keer met een Chiro kamp te maken krijgt. Maar ook voor meer
ervaren leden is dit Slagske natuurlijk onmisbaar.
Om je wat wegwijs te maken in dit kampnummer, geven we je een overzichtje
van wat je in dit Kampslagske terugvindt:
- Een bagagelijst met wat je best meeneemt aan kleren. Vul die lijst
zorgvuldig in, en stop alles in je koffer, valies of rugzak.
- Een inleiding op het kampthema.
- Een afdelingsartikel met wat je zoal mag verwachten in je eigen
afdeling gedurende het bivak.
- Binnenin 4 bagagekaartjes. Je knipt die kaartjes uit en bevestigt ze aan
je bagage. Speelclubbers hebben een geel kaartje, rakwi´s een groen,
tito´s een rood, keti´s een blauw, aspi´s een oranje en kookploeg een roze.
- Enkele kleefetiketten, die je vooraf kunt voorzien van adressen om van op
het kamp een kaartje of een briefje naar te schrijven.
- Een overzicht met uren van vertrek en aankomst, en wanneer je bagage
dient binnengebracht en afgehaald te worden.
- Een medische fiche die je vóór het kamp aan de leid(st)er ingevuld
meegeeft, voorzien van een kleefbriefje voor de mutualiteit.
Neem dit boekje grondig door, en mocht je nog een vraag hebben, aarzel
dan niet ze te stellen aan je afdelingsleid(st)er.
We duimen alvast voor een mega geweldig supertof en plezierig kamp!
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Kampthema
Hallo CHIRO SINT-JOZEF!
Laat ik mezelf even voorstellen. Ik ben Emiel de
tourmanager. Ik heb altijd enorm genoten van het
maken van verre reizen maar door dat TUUUTTT
virus (jullie weten wel wat ik bedoel) kon dat plots
allemaal niet meer. Nu dat we weer volop kunnen genieten van onze vrijheid
heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt.
Ik contacteerde jullie leiding omdat ik jullie heb gekozen om mee te nemen
op een reis rond de wereld! Zij waren alvast meteen enthousiast, ik hoop jullie
natuurlijk ook!
Ik ga natuurlijk nog niet te veel verklappen, maar het belooft een
onvergetelijke trip te worden naar alle hoeken van de wereldbol.
Middenin dit kampboekje vinden jullie je boardingpass terug. Deze mag je
zeker niet vergeten mee te nemen bij vertrek! Het zou jammer zijn dat we
iemand moeten achterlaten.
Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben als mij 😁
Ik zie jullie allemaal op dinsdag 12 juli 2022 op de luchthaven!
Vele groetjes, Emiel

Updates op kamp
Beste ouders,
Ook deze keer kan je op de hoogte blijven van onze megacoole activiteiten en
af en toe eens een update krijgen over hoe de lieve kindertjes het stellen op
kamp.
Dus ben je benieuwd naar het kampleven, check dan de posts op onze
Facebook-pagina.
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Speelclub
Beste deugnietjes,
Het kamp komt eraan en wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie
ook. Het wordt een spannend avontuur waar we mega toffe spelletjes gaan
spelen en stoere uitstappen.
Om dit avontuur extra magisch te maken hebben jullie deze spullen nodig:
- Een witte pet
- Een doos
Als er nog vragen zijn mag je altijd een berichtje sturen of bellen.
Groetjes van de speelclubleiding,
Febe, Jason en Merel
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Rakwi’s
Beste rakwis,
Maak jullie klaar voor de reis van jullie leven. Het is niet zomaar een reis. Het is
een avontuurlijke reis. Een reis waarin je grenzen zal verleggen en je zelf en de
groep beter zal leren kennen. Jullie zullen in deze week nog nooit zo vuil
geworden zijn! Het zweet en de modder zal in overvloed aanwezig zijn.
Ongekamd haar, Slapers in je ogen, een heel kamp dezelfde onderbroek en
kousen aandoen… het maakt niet uit! We gaan ervoor! We gaan helemaal
back to basic in chirostyle! We nemen het kamperen tot een hoger niveau.
Jullie zullen echte kleine survivortjes terugkrijgen na het kamp. Echte
chirozwijntjes!
Wat heb je zeker nodig?
☐ een gamel
☐ een gasvuurtje
☐ wandelschoenen
☐ een zaklamp
☐ wit t-shirt
Opgelet! Deze reis is niet voor zwakelingen
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Tito’s
Hey marco hi prima
Zoals jullie wel weten komt het kamp steeds dichterbij! Joepieee, acht dagen
met de beste leiding op kamp! 😊 We hopen dat jullie er veel zin in hebben, wij
alvast wel.
Maar opgelet: dit wordt geen normaal kamp! Zorg ervoor dat je zeker je
vliegticket meeneemt!
Het wordt sowieso superleuk, maar jullie zullen hiervoor wel een paar dingen
zeker moeten meenemen:
- Oude jeansbroeken die kapot mogen (zal je achteraf niet meer kunnen
gebruiken)
- Marginale kleren (je mag all the way gaan)
- Wit shirt
- Boerderijkleren
Groetjes van Marthe en Chloë 😊
Chloë: 0471 55 31 37
Marthe: +32 493 83 64 53
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Keti’s en Aspi’s
Dag lieve kindertjes allemaal
How you doing? Ik moest een tekstje typen want de stylo deed het niet. Het is
weer mega kamp tijd. Waah tof zeg! Hopelijk zijn jullie er klaar voor, want het
belooft een GEWELDIG kamp te worden!
Wat neem je zeker mee?
- Je dash witter dan wit t-shirt
- WC rol: want aje moet kakken, moeje kakken
- Trekrugzak, gamel, gasvuurtje voor tweedaagse
- De wereld ligt aan je voeten, GOEIE SCHOENEN DUS!
- Zwart t-shirt, mission accomplished.
- Genoeg ondergoed en sokjes om het kamp te overleven (ongelukjes
kunnen altijd eens gebeuren en vooral op voor- en nawacht)
Blij dat gij in mijn team zit!
Salaat!

Stylo was
echt net op
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Bagage + heen- en
terugreis
Alle bagage wordt binnengebracht op woensdag 6 juli tussen 18u en 20u.
Zorg ervoor dat alles stevig verpakt zit in valies, rugzak, reistas of
bananendoos (NIET in plastic zakken en als je een plastieken valies meegeeft
is dit op eigen risico, er wordt namelijk gestapeld in de camion).
Aan ieder stuk bagage hangt een ingevuld naamkaartje in de afdelingskleur
(Speelclub geel / Rakwi’s groen / Tito’s rood / Keti’s blauw / Aspi’s oranje /
leiding afdelingskleur / kookploeg roze). Indien nodig maak je een
naamkaartje bij in je afdelingskleur.
BELANGRIJK: Gelieve ook bij het afgeven van de bagage je ingevulde

medische fiche + 2 klevertjes van de mutualiteit mee te brengen.
Bij het vullen van de camion zijn ook alle helpende handen welkom, we zullen
op onze facebookpagina concreet laten weten wanneer dit doorgaat.
Voor de heenreis verzamelen we op dinsdag 12 juli om 7u30 op het
stationsplein te Brugge aan de hoofdingang. Wees op zeker op tijd!
Je zorgt voor een picknick voor ’s middags. ’s Avonds krijgen jullie dan een
warme maaltijd voorgeschoteld.
Bij de terugreis komt de trein aan in het station van Brugge op woensdag 20
juli rond 17u (het concrete uur zal op de facebookpagina verschijnen).
De bagage en de verloren spullen kunnen worden opgehaald op vrijdag 22
juli tussen 17u en 19u (houdt die dag best ook de Facebookpagina in de
gaten, we laten weten of de camion vroeger toekomt en je dus reeds vroeger
om de bagage kan komen).
9

Belangrijk
De ochtend van vertrek heb je je identiteitsdocument of identiteitskaart bij
en geef je die af aan de verantwoordelijke leid(st)er. Enkel de oudsten (keti’s
en aspi’s) mogen tijdens de treinreis hun identiteitskaart bijhouden. Bij de
jongsten is een identiteitsdocument (zonder foto) afgeleverd door de
gemeente, of een identiteitsbewijs (met foto) dat het bewijs van hun leeftijd
aantoont voldoende.
Kauwgom hoort niet thuis op Chirokamp, net zoals snoepjes, koekjes … Deze
worden bij de aanvang van het bivak in een grote snoep-doos gestopt en bij
gelegenheid onder de afdeling verdeeld.
Veel zakgeld heb je niet nodig (voor de kleinsten volstaat ongeveer € 10),
tenzij er massaal kaartjes moeten verstuurd worden (en vergeet niet dat er
ook postzegels moeten gekocht worden).
Waardevolle en dure voorwerpen laat je best thuis. Dus geen smartphones,
fototoestellen, dure uurwerken… Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies
indien het toestel toch wordt meegenomen. Het is ook niet mogelijk om deze
toestellen op te laden op kamp! De weinige stopcontacten hebben we
immers nodig voor belangrijkere dingen.
We vertrekken in uniform! (Dit geldt niet voor de speelclub, maar het mag
natuurlijk.)
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Kampadres
Chirojeugd Sint-Jozef
(Naam van de geadresseerde)
Berenheide 10
3670 Oudsbergen Meeuwen
Dit kampadres bewaren de ouders best thuis. Mogen we vragen enkel te
telefoneren bij noodgevallen! Je kan natuurlijk wel altijd een kaartje sturen
naar zoon- of dochterlief J

Jarigen
Jarig in juli…
21
26

Daan
Naomi

27
29

Anthonny
Marthe

Tito
Tito
Rakwi
Leiding

En jarig op kamp…
13

Taylor

Rakwi

14
15

Sofie
Ybe

Keti
Rakwi

16
19

Lore
Lencio

Leiding
Speelclub
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Bagagelijst
Spelkledij
O ...... shorts of rokken
O ...... T-shirts
O ...... eventueel trainingspak of jogging
Warme kledij
O ...... dikke trui of pullover
O ...... sweater of sweatshirt
O ...... lange broeken of leggings
O ...... hemden
Zwemgerief
O ...... badpak, bikini of zwembroek (spannende zwembroek voor op
dagtocht!)
O ...... 1 badhanddoek
Sokken & schoenen
O ...... 1 paar stevige wandelschoenen
O ...... 1 paar (strand)slippers
O ...... 2 paar (sport)schoenen
O ...... 9 paar sokken
Regenkledij
O ...... 1 regenjas
O ...... 1 paar laarzen (eventueel, maar toch sterk aan te raden)
Wasgerief
O ...... 3 washandjes
O ...... 3 handdoeken
O ...... 10 wasspelden
O ...... douchegel en shampoo
O ...... handzeep
O ...... 1 toiletzak met kam, tandenborstel, tandpasta, bekertje
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Linnen & ondergoed
O ...... onderbroeken
O ...... onderlijfjes, topjes of bh’s
O ...... papieren zakdoeken
O ...... stoffen zak, net of oude kussensloop voor de vuile was
Slaapgerief
O ...... veldbed met luchtmatras of matje (niet enkel een luchtmatras, door
de takjes en steentjes die in de tent terecht zouden kunnen komen, kan
er een gaatje ontstaan.)
O ...... slaapzak & eventueel deken
O ...... hoofdkussen
O ...... pyjama
Diversen
O ...... zaklamp
O ...... 8 keukenhanddoeken
O ...... drinkbus
O ...... zonnecrème
O ...... zonnepetje
O ...... eventueel anti-muggenmelk en/of anti-tekenmelk
Mee te nemen op de trein
O ...... uniform
O ...... ontsmettingsgel
O ...... 3 herbruikbare mondmaskers (verplicht vanaf 12 jaar)
O ...... identiteitsbewijs of identiteitskaart
O ...... zakgeld (denk ook aan de eventuele kaartjes!)
O ...... boarding pass
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Luizen en teken
Beste ouders,
Als veel kinderen samen veel tijd doorbrengen, is het goed mogelijk dat naast
plezante tijden, ook luizen gedeeld worden. Deze komen er doordat één of
meerdere leden deze beestjes meebrengen op kamp.
Voor ons is dit een zeer lastig probleem, een heleboel leuke activiteiten
moeten worden geschrapt om iedereen te controleren, om de kinderen in
kwestie te behandelen …
We hebben ook al een aantal jaren op kamp een paar flesjes luizenshampoo
moeten aankopen om de kinderen te behandelen. Wij zouden niet graag
hebben dat alle kindjes met luisjes naar huis gaan, dus worden ze wel altijd
direct behandeld. Maar zoals jullie waarschijnlijk ook weten, zijn zo’n flesjes
behoorlijk duur. En we kunnen toch veel leukere dingen doen met dat geld,
hé?
Dus vragen wij aan ALLE OUDERS om uw zoon/dochter (eender welke leeftijd)
te controleren VOOR ze op kamp vertrekken. Mocht uw zoon/dochter last
hebben van deze vervelende beestjes is dit geen enkel probleem zolang u het
ons maar MEEDEELT en uw kind al behandeld is. Wij kunnen altijd de
behandeling voortzetten op kamp als u de shampoo aan uw kind meegeeft
en contact neemt met de leid(st)er. Schrijf best de naam van uw kind op het
doosje zodat de shampoo enkel voor uw kind wordt gebruikt en ook u niet
onnodig dure flesjes hoeft te kopen.
Luisjes zijn lastig maar wees gerust: iedereen heeft er weleens last van, ook je
leiding heeft er vroeger gehad. Maar zeg het ons, dan hoeven we geen leuke
activiteiten te schrappen!
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Ook dit jaar kamperen we terug in een streek waar teken voorkomen. Teken
zijn kleine, zwarte diertjes, zo groot als een speldenkop. Deze dieren leven
meestal op lage begroeiing, waar ze wachten tot een gastheer passeert. Ze
hechten zich dan aan je huid en zuigen zich vol bloed. Een ongestoorde teek
kan tot 7 dagen blijven zitten eer hij voldaan is en lost. De beet van een teek is
volledig pijnloos.
In België is ongeveer 1 op de 10 teken drager van de ziekte van Lyme. Wanneer
zo’n teek langer dan 12 uur blijft vastzitten, kan het zijn dat de ziekte van Lyme
wordt overgegeven. De symptomen waar je op moet letten als je kind
terugkomt van kamp zijn:
- Een rode ring op het lichaam waar eerder een teek heeft gezeten. Deze
vlek wordt groter en voelt warm aan.
- Griepachtige verschijnselen als hoofdpijn, keelpijn en koorts.
Indien deze symptomen zich voordoen, neem dan contact op met uw
huisarts. De ziekte van Lyme is namelijk goed te behandelen.
We stoppen veel tijd in de constante strijd tegen deze beestjes, vooral bij de
jongere groepen. Om deze klus eventueel tot één keer per dag te kunnen
beperken, zullen wij erop letten uw kind zo min mogelijk met korte broek in
lang gras te laten spelen. Er bestaan echter ook middelen, verkrijgbaar bij de
apotheek, die een tekenwerende werking hebben. Deze zijn nooit 100%
effectief maar kunnen wel een extra hulp zijn. Deze zijn niet goedkoop (toch
gemiddeld zo’n €8 tot €10) en wij willen u daarom absoluut niet tot deze
aankoop verplichten. Met of zonder tekenmelk, wij zullen ons best doen om
teken zo snel mogelijk op te merken en te verwijderen! Indien u tekenmelk
meegeeft aan uw kind, gelieve dit dan, voorzien van naam, bovenaan de
bagage te steken.
Wij doen ons uiterste best, maar wij raden u toch aan om het hele lichaam
nog eens goed te controleren eenmaal thuis. Indien u er toch nog één vindt,
en u kan deze zelf niet verwijderen, neem dan contact op met uw huisarts, of
u kunt altijd bellen naar leidster Lieselot (0471 62 55 17).
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