BIVAK LUMMEN 2022

ALGEMENE INFORMATIE
WAAR en WANNEER
Het kamp zal dit jaar doorgaan van 21 t.e.m 31 juli in Lummen.
Adres voor post:
Chiro Jeugddroom
tav (naam kind)
Bosheidestraat 47,
3560 Lummen

TRANSPORT
Het vervoer voor alle leden, samen met de valiezen, laten we aan de ouders over.
Indien dit moeilijk is, laat dit dan tijdig weten, dan kunnen we helpen om een carpool
op poten te zetten.
De leden en ouders kunnen vanaf 14u de kampplaats komen verkennen en hun
valiezen beginnen uitpakken.
Onze Ribbels zullen geen volledig kamp meegaan. Hun leiding zal hen op 24 juli
ongeduldig opwachten om 14u.
Op 31 juli zullen we met de bus rond 15u terug aan de lokalen aankomen, samen met
de valiezen. Moesten deze uren wijzigen laten we het tijdig weten.

PRIJS
De prijs van ons bivak bedraagt 10 euro per dag.

• Bivak: 110 euro
(Speelclub, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s)

• Per kind extra: 10 euro minder
(2e kind = 100, een 3e kind = 90)

• Ribbels betalen: 77 euro
Het bivak kan ook in meerdere schijven worden betaald, hiervoor geldt eerste betaling
ten laatste op 1 juni, tweede betaling ten laatste 1 juli. Wie in meer schijven wilt
betalen of meer informatie wilt over spreiding van de betaling, contacteert best eerst
de leiding.
Bedrag overschrijven op dit rekeningnr.: BE54 7351 3604 3797, ten laatste op 1 juli.
Vermeld bij inschrijving duidelijk de naam en groep van je kind.
Indien uw kind alsnog niet mee gaat, betalen wij het volledige bedrag terug mits
annulatie voor 10 juli. Hierna is het geld besteed aan materiaal en kunnen wij niets
terugbetalen.
Vergeet ook zeker de inschrijvingslink op onze site niet in te vullen.

UNIFORM
Ribbels en speelclub: Rode T-shirt
Alle andere leden: volledig uniform
• Beige short / rok
• Chiro T-shirt
• Chiro pull of hemd
Dit uniform moeten de leden elke dag bij de opening aandoen en op allerlei
evenementen doorheen het kamp. Daarom is een extra set wel een aanrader.
Het is echter de bedoeling dat de leden overdag speelkledij aandoen, dus geef ook
zeker voldoende “gewone” kleren mee.
Het is altijd veilig om op zoveel mogelijk voorwerpen en in kledij de naam van uw
kind te schrijven. Dit maakt het verwerken van de verloren voorwerpen ook veel
makkelijker.

CONTACTPERSONEN
Voor eventuele vragen of in geval van nood tijdens het bivak kan u steeds terecht bij
onze groepsleiding.
Lemonie Champagne: +32491712345
Ine Claes: +32479677193
De medische fiche (laatste 2 pagina’s) dient ten laatste afgegeven te worden bij het
aankomen op de kampplaats op 21 juli voor Speelclub, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s
en 24 juli voor de ribbels.

ZAKGELD
Wij raden de volgende bedragen aan als zakgeld (voor eendaagse of tweedaagse):
Ribbels
Speelclub
Rakwi’s
Tito’s

→
→
→
→

€5
€5
€10
€15

Keti’s

→

€20

Aspi’s

→

eigen verantwoordelijkheid

WAARDEVOLLE VOORWERPEN EN GSM’S
Vanaf Tito’s zijn gsm’s toegestaan, alle jongere leden moeten deze aan het begin van
het kamp inleveren en krijgen deze pas aan het einde terug. Daarom raden we dit dan
ook af om deze mee te geven.
Waardevolle voorwerpen zoals spelconsoles, camera’s zijn niet verboden, maar zijn
wel steeds op eigen risico. Wij raden daarom af deze mee te geven.

MEENEEMLIJST
Identiteitskaart
Medische fiche
Veldbed, slaapzak en kussen
Speelclub, rakwi’s en tito’s: gewone rugzak voor eendaagse
Keti’s en Aspi’s: trekrugzak en matje voor tweedaagse
Chirokledij
Speelkledij voor overdag, kleren die helemaal vuil mogen worden
Pyjama of nachtkleed
Voldoende ondergoed
Genoeg kousen of sokken
Regenkledij
Zakdoeken
Toiletgerief: handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheerapparaat,
haarshampoo, zonnebrandcrème...
Linnenzak voor de vuile was
Zwemgerief
Schoenen: stevige stapschoenen, pantoffels, loopschoenen, slippers.. en
eventueel laarzen
Aardappelmesje (enkel Tito’s, Keti’s en Aspi’s)
Keukenhanddoek
Drinkbus
Zaklamp
Knuffelbeer
Hoofddeksel
Briefpapier, enveloppen, postzegels en adressenboekje (handig voor de kleinsten)
Verkleedkleren voor het avondbal met als thema SUPERHELDEN

YOEPIEEE het is eindelijk zo ver…. WE VERTREKKEN OP KAMP!!!
We maken er een super(helden) kamp van!
Wij kunnen al niet meer wachten en kijken er naar uit, hopelijk jullie ook!

Kusjes van jullie leiding
Sofie, Karlien, Flore en Koen

Tot vandaag was het een geheim
Maar hier komt onze Chirorijm
Het kampthema is superhelden
Ga je via de link aanmelden
Nee, het wordt niet een beetje fijn
Het wordt het een gigantisch festijn
Vanaf nu gaan jullie 10 dagen mee
En nee, nee wij hebben geen heimwee
Wij doen allemaal dingen die thuis niet mogen
Zoals eten met onze ellebogen
Nu zijn we even heel eerlijk
Het eten is overheerlijk
Heb je nu al zin?
Nog even ongeduldig wachten…
21 juli vliegen we erin!
Hopelijk zien we jullie dan
Superman ;)

Dag boysss

Hopelijk hebben jullie super veel zin in het kamp. Wij, jullie leiding, gaan er alle sinds alles aan doen
op het super leuk kamp van te maken. Samen spelletjes spelen, ravotten, eten… staan allemaal op
het programma voor jullie!!! Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als wij!
Groetjes
Lupé, Carleen, Quinten en Lucas xxxx

KLAAR OM ONZE KRACHTEN TE BUNDELEN

Eeeej keti’s
Dees kamp wordt echt crazy!
Met ons als leiding kan dat ook niet anders

We verwachten van jullie 10 dagen jullie goed humeur. ’s Morgens kan een koffie wonderen verrichten.

Erica de hardcore Fortnite gamer zal ook aanwezig zijn en heeft er al super veel zin in!

VOOR
!!8!8

Groetjes Amber, Herbots, Gilles en Thomas

Yow Aspiiiiisss
Hopelijk hebben jullie al een beetje zin in kamp, hier is al een woordzoeker met een geheime
boodschap!! Dus zeker maken!! yuw

