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Beste Chirovrienden

Het kamp is in zicht! Op 31 juli vertrekken we weer op Chirokamp en beleven we de tofste
tiendaagse van het jaar! Inschrijven gebeurt dit jaar online via onze website
https://chiroaartrijke.be/kamp. Onze kampinschrijvingen lopen tot maandag 11 juli.
In deze infofiche geven we algemene info over ons Chirokamp. Midden juli geven we ook een
kampboekje, hier zal alle laatste info (vertrekuren, wat in de valies…) in staan.
Heb je na het lezen van deze info nog vragen of opmerkingen, aarzel dan zeker niet om ons te
contacteren.

Met vriendelijke groeten
De leidingsploeg
Chiro Aartrijke

1. Wanneer gaat het kamp door?
Het kamp gaat dit jaar door op de vaste kampdatum. Dit betekent:
Aspi’s (5de middelbaar):
➜ Zij vertrekken op zaterdag 30 juli op voorkamp.
Speelclubs, rakwi’s, tito’s en keti’s (3de leerjaar – 4de middelbaar):
➜ Zondag 31 juli t.e.m. woensdag 10 augustus
Sloebers (1e en 2e leerjaar):
➜ Woensdag 3 augustus t.e.m. woensdag 10 augustus

2. Waar gaat het kamp door?
Dit jaar werd gekozen voor de kampplaats d’ Oude Steenbakkerij.
d’ Oude Steenbakkerij
Koolhofstraat 11
8620 Nieuwpoort
De jongste afdelingen (sloebers, speelclub en rakwi’s) slapen in gebouwen. De oudste afdelingen
(tito’s, keti’s en aspi’s) slapen in tenten op het terrein.

3. Kostprijs kamp
3.1.

Hoeveel kost het kamp?

De prijs van het kamp is bepaald op €16 per deelnemende nacht.
- Speelclubs, rakwi’s, tito’s, keti’s = €160
- Sloebers = €112
- Aspi’s = €176
Vanaf het 3de kind wordt een totale korting van €15 gegeven.
Het is mogelijk om in schijven te betalen. Contacteer ons hier gerust voor (zie 11. Contact). Wij
springen vertrouwelijk om met deze info.
3.2.

Wat is inbegrepen in deze prijs?

Wat is inbegrepen? Vervoer naar het kamp, eten, huur kampplaats, verzekering, aankoop
spelmateriaal, 2 kampkaartjes en 2 postzegels, basis EHBO...
Wat is niet inbegrepen? Extra kampkaartjes of postzegels, indien nodig aankoop van luizenshampoo
en medische kosten (deze worden nadien terugbetaald door deverzekering).
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3.3.

Tegemoetkoming ziekenfonds en fiscale attesten

Voor kinderen onder 14 jaar is het kamp fiscaal aftrekbaar. Alle ingeschrevenen krijgen dit
document later via mail doorgestuurd.
Je kan een deel van het kampgeld terugkrijgen van de mutualiteit. De nodige info vind je bij jouw
ziekenfonds. De formulieren van CM en Bond Boyson zijn ook te vinden op onze website bij de
kampinschrijvingen. Indien je hier beroep op wenst te doen, gelieve dit formulier in te vullen
en mee te brengen bij het binnenbrengen van de valiezen 30 juli.

4. Inschrijving en betaling
4.1.

Zijn er huisbezoeken?

We organiseren huisbezoeken waarbij de leiding van de afdeling van je jongste kind op bezoek komt
bij je thuis. Dit is een vrijblijvend aanbod. Op dat moment zullen jullie vragen beantwoord worden
en kan er nog eventueel extra informatie gegeven worden over het Chirokamp.
Voor de sloebers, speelclubs & rakwi’s kan je via https://chiroaartrijke.be/huisbezoek aangeven of je
al dan niet een huisbezoek wenst. Er komt dan een link tevoorschijn om je beschikbare data in te
vullen via een Doodl. Voor de tito's, keti's & aspi's zal telefonisch contact opgenomen worden.

4.2.

Wanneer moet ik mijn kind inschrijven?

Inschrijven kan dit jaar tot en met maandag 11 juli via https://chiroaartrijke.be/kamp.
Je inschrijving is bevestigd bij het betalen van de kampsom (sloebers: € 112,00 ; speelclubs tot
keti’s: € 160,00; aspi’s: € 176,00). De deadline om te betalen is donderdag 21 juli. Het bedrag
schrijf je over naar BE54 7775 9125 5997 met vermelding van naam en afdelingsgroep.
4.3.

Wat met de medische fiche?

Ook de medische fiche kan je digitaal invullen via dezelfde link als de inschrijvingen
https://chiroaartrijke.be/kamp.
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5. Hoe ziet het kamp eruit?
5.1.

Hoe ziet een dag eruit?

7u30: Wekken van de leden
8u00: Formatie, ontbijt en diensten
10u00: Programma per groep
12u00 - 12u30: Middagmaal
13u30: Afwas en platte rust
14u30: Programma
16u00: Vieruurtje
18u30: Avondmaal en wasmoment
20u00: Kampthema toneel
Na kampthema: Slapen sloebers
20u30: Slapen speelclubs
21u00: Slapen rakwi’s
21u30: Slapen tito’s
22u30: Slapen keti’s
24u00: Slapen aspi’s
5.2.

Wat eten we op kamp?

Ontbijt: boterhammen met choco, confituur, speculoospasta en warme chocomelk
Middag: warme maaltijd met soep en dessert
Vieruurtje: fruit of boterhammen met scheerzeep (boter met lichtbruine suiker)
Avond: boterhammen met beleg en groenten
Er wordt rekening gehouden met allergieën, dit laat je weten via de medische fiche. We
motiveren de leden om van alles te proeven.
5.3.

Contact op kamp

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te houden met de kampplaats:
- Je kan brieven sturen naar de kampplaats, gelieve geen postpakketjes te versturen.
- Af en toe geven wij een update van het kamp op Facebook.
- Sloebers t.e.m. tito’s mogen geen gsm meenemen op kamp.
- Wij organiseren geen bezoekdag.
- Bij noodgevallen kan je altijd de leiding of onze volwassen begeleider contacteren.
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6. Valiezen
De valiezen worden verwacht op 30 juli aan de Chirolokalen (ook van de sloebers die later
vertrekken). Exacte tijdstippen voor het afzetten op 30 juli en het ophalen op 10 augustus zal later
meegedeeld worden in het kampboekje.
Alles wordt via een vrachtwagen naar de kampplaats gebracht. De valies en de inhoud ervan moet
allemaal voorzien worden van een naam.

7. Kampboekje
Midden juli ontvangen jullie in de brievenbus het kampboekje. Hierin zal alle concrete en meest up-todate info in staan. Zoals wat je moet doen met de valiezen, wat het vertrekuur is, welke spullen er in de
valies moeten…

8. Contact
Heb je na het lezen van deze info nog vragen of opmerkingen, aarzel dan zeker niet om ons te
contacteren via info@chiroaartrijke.be.
Hieronder vind je ook een overzicht met contactpersonen:
➜ Volwassen begeleider: Wouter Hoedt (0496/56.31.17)
➜ Groepsleiding: Sarah (0471/78.95.44) & Selattin (0473/27.57.69)
➜ Afdelingsverantwoordelijke sloebers: Louise Lanszweert (0495/62.98.79)
➜ Afdelingsverantwoordelijke speelclub: Marie Missinne (0470/29.99.72)
➜ Afdelingsverantwoordelijke rakwi’s: Bo Vanhessche (0496/24.19.53)
➜ Afdelingsverantwoordelijke tito’s: Maya Sioen (0479/35.40.08)
➜ Afdelingsverantwoordelijke keti’s: Sarah Van de Voorde (0471/78.95.44)
➜ Afdelingsverantwoordelijke aspi’s: Eva Missinne (0472/73.90.98)
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