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ALGEMEEN



ALGEMEEN
Informatie

Datum
11 tot 19 augustus

Adres
De Royer Brem

Harmonieweg 35

3670 Oudsbergen

Contact
Sofie Van Besauw – 0493 14 54 32 (Volwassen begeleider)

Bo Top – 0496 73 67 40 (hoofdleidster)

Merel Verrote – 0470 61 76 57 (hoofdleidster)



ALGEMEEN
Informatie

Jongste leden
- Slapen binnen
- Nemen een veldbed mee

Oudste leden (vanaf rakwi)
- Slapen in tenten
- Nemen een veldbed mee

→ De leiding bezorgt jullie een brief ten laatste op 15 juni met nodige 
extra informatie zoals verkleedkledij, extra materialen, enzovoort.



ALGEMEEN
voorkamp/ tweedaagse 

→ Tweedaagse (tijdens kamp, 
leidsters blijven bij de groep)

TIPPERS

ASPI

TIPTIENS

ASPITIPTIENS

→maandag 8 augustus

→ dinsdag 9 augustus



ALGEMEEN
prijzen

Kamp €150 
❖3de kind: €135
❖Dit bedrag dekt alle kampkosten (verzekering, eten, huur tenten, huur 

terrein,…)
❖Ten laatste tegen 10 juli storten
❖Wie door ziekte niet mee kan op kamp krijgt 80% van dit bedrag 

terugbetaald mits doktersbriefje

Post sturen
❖ Pakket (postzegel, enveloppe, kaartje) = €2
❖ Postzegel = €1
❖ Kaartje/enveloppe = elk €0,5



ALGEMEEN
Bananendozen en camion heen

Dinsdag 9 augustus: bananendozen brengen naar het Chiroheem

- Iedereen moet tussen 16u en 18u de bananendozen en 
veldbedden binnenbrengen. Gelieve deze uren te respecteren!

- Op dit moment zullen jullie ook de medische fiche moeten 
ondertekenen, dus is het belangrijk dat je als ouder op dit 
moment aanwezig bent. 

- Op dit moment kunnen jullie ook verzekeringspapieren krijgen 
van de verschillende mutualiteiten.

- GEZOCHT: helpende handen om de camion te helpen vullen 



ALGEMEEN
Treinrit

Donderdag 11 augustus: afspreken aan het station van Wevelgem

De treinuren zullen later gecommuniceerd worden, maar sowieso vertrekt 
iedereen in de voormiddag.

Vrijdag 19 augustus: aankomst aan het station van Wevelgem

Het specifieke aankomstuur zal nog gecommuniceerd worden, maar dit zal 
in de late namiddag/ avond zijn. 

! MEE BIJ VERTREK ! 
❖ Identiteitskaart 
❖ Lunchpakket
❖ Chiro-uniform aan



ORGANISATIE



ORGANISATIE
Afspraken

Snoep
❖ Niet toegelaten → afgenomen door leiding

Multimedia
❖ Wordt afgenomen
❖ Eigen verantwoordelijkheid
❖ Valt niet onder verzekering bij schade of diefstal

Bellen
❖ Enkel bij noodsituaties ≠ heimwee

Post
❖ Iedereen krijgt graag eens een briefje!
❖ GEEN postpakketjes toegelaten



ORGANISATIE
Bananendozen

❖ 2 per kind
(slaapzak en veldbed apart, 
niet vastgebonden!!)

❖ Schilderen in eigen kleur
❖ Onderaan dichtmaken
❖ Naam MOET er op

Niet elk jaar nieuwe doos?
❖ Plastificeren 



Koks 
❖ Helpen bij jongste afdeling

Eten 
❖ In grote tent samen
❖ 2x warme maaltijd

ORGANISATIE
Koks & eetmomenten



DAGINDELING



DAGINDELING
Extra activiteiten

❖ Zangstonde

❖ Groepsspel

❖ Dagtocht 

❖ Laatste avond 

❖ Bezinning 


