
 
Kamp info 2020 

Beste ouders en ketten, 

In dit document zullen jullie alle belangrijke informatie terug vinden over het kamp. Zoals jullie al 
weten zal dit een speciaal kamp zijn, maar niks om bezorgd voor te zijn. Wij de waterleiding zullen 
er alles voor doen dat jullie een leuk kamp beleven en veilig en gezond naar huis kunnen gaan. Ho-
pelijk met interessante verhalen.  

Hoe gaan we naar kamp ? 

Kaspi 
Gaan mee op voorkamp en gaan met de fiets naar de kampplaats.  Afspraak aan het huisje rond 9 
uur 30 . Ze vertrekken op 15/07/20 en gaan terug naar huis op 29/07/20. Om naar huis te gaan zal 
het met de fiets zijn of de ouders kunnen hen komen ophalen. 

Tito 
Vertrekken op kamp de 19/07/20 met de fiets. Afspraak om 10 aan Ten Weyngaert. Ze gaan naar 
huis op 29/07/20. Om naar huis te gaan kunnen ze met de fiets  of de ouders kunnen hen komen op-
halen. 

Rakwi 
De rakwi’s worden verwacht op de kampplaats de 19/07/20 tussen 13 en 14 uur.  Ophalen de 
29/07/20 zal ook tussen 13 en 14 uur plaatsvinden. De ouders zorgen voor het brengen en terug 
komen ophalen van hun kinderen. 

Speelclub 
De speelclubers worden verwacht op de kampplaats de 22/07/20 tussen 13 en 14 uur. Ophalen de 
29/07/20 zal ook tussen 13 en 14 uur plaatsvinden. De ouders zorgen voor het brengen en terug 
komen ophalen van hun kinderen. 

Waar gaan we op kamp ? 
Adres eigenaar: Vlasweg 1, 1745 Opwijk 
kampplaats: coordinaten → 50.944393, 4.154906 

 

→ : rijden  
STOP : kinderen afzetten ( kiss and ride) 

→ : doorrijden 

→ : wij begeleiden de kinderen op de      
kampplaats 

→ : we begeleiden de kinderen naar de auto 
bij het ophalen 



Meeneem lijst 

Kleding: 
    • VOLDOENDE ONDERGOED 
    • Voldoende kousen  
    • VOLDOENDE SPEELKLEDIJ  
    • !!Warme kledij voor avondactiviteiten!!  
    • Regenjas en laarzen of waterdichte schoenen  
    • Zwembroek/badpak + badmuts + badhanddoek  
    • STEVIGE SCHOENEN om te ravotten +  
!!reserveschoenen!!  
    • watersandalen  
    • Kledij in je afdelingskleuren (geel, groen,  
rood, blauw)  
    • Leuke outfit voor de laatste avond (kampvuur)  

• Casino outfit of outfit gerelateerd aan het thema 

Om te wassen e.d.:  
    • Biologisch afbreekbare zeep & shampoo (bv ECOver, Bioclean, CarePlus, Biotop, Sonett...)  
    • Tandenborstel en tandpasta 
    • Plastic beker (tanden-poets-beker)  
    • Kam of borstel  
    • 2 washandjes en 2 handdoeken (1 grote en 1 kleine)  
    • Zonnecrème  
 
Om te slapen:  
    • Warme slaapzak + eventueel extra deken 
    • Veldbed/luchtmatras (test het op voorhand!)  
    • Pyjama of slaapkleed + 1 reserve (ongelukjes gebeuren) 
    • Pillamp + reservebatterijen 
    • Knuffelbeer  

Om op stap te gaan ( bv. naar het bos):  
    • Goede ingelopen stapschoenen!!  
( -12: sportschoenen zijn OK)  
    • Drinkbus  
    • Brooddoos  
    • Hoedje of petje tegen de zon  

Extra 
    • per persoon een mondmasker 
• 2 grote vuilniszakken  

    • 2 keukenhanddoeken, met naam op! 
    • 1 vuillinnenzak (geen plastic zak, natte kledij begint anders te rotten en te stinken)  
    • Eventueel stripverhalen, magazines of boekjes om tijdens de siësta te lezen 
    • Medicatie (met geschreven toestemming ouders, als je die moet nemen, verwittig de leiding!)  
    • JE GOED HUMEUR 

→ Geen snoep meenemen, dit zorgt alleen maar voor problemen. Dus we zouden het oprecht 
leuk vinden dat jullie kinderen geen snoepjes meenemen. Als het wel het geval is moeten wij 
deze confisqueren . 

GSM !!!!!! 
We vragen om geen GSM mee te nemen op kamp. Die kan enkel beschadigd geraken of verloren 
gaan. Indien je hem toch niet kan missen wordt deze afgegeven aan je leiding. 
’s Avonds krijg je heel af en toe terug om je berichtjes na te kijken of er zelf eentje te sturen. Ook 
computers, tablets, mp3-spelers en andere waardevolle spullen horen niet op kamp en zijn niet door 
de Chiro verzekerd.  



Post op kamp 
Post krijgen is altijd leuk. Zeker als je op kamp bent!  
Geef dus zeker dit kampadres door aan  
familie en vrienden en vraag hen om véél brieven te sturen.  

Adres:  
Chiro H2O [naam kind]  
Vlasweg 1, 1745 Opwijk  

Als je kind graag brieven stuurt, zorg dan ook voor omslagen met postzegels en adressen. Voor de 
kleinsten onder ons is het best dat de ouders de adressen al op de omslagen schrijven. Kwestie van 
zeker te zijn dat de postbode ook kan lezen waar de brief naartoe moet.  

Carpool:  
Laat gerust weten of er nog vrije plaatsen in de auto’s zijn of als je nog een plaats zoekt.  
(verwittig Arthur: 0478/82.26.90) 

Belangrijke info!  
Op 15/07/20 wordt de vrachtwagen geladen.  
Dit jaar hoort ook de bagage van uw Tito en kaspi daarbij!  
    • Op 14/07/20  tussen 17 en 19 uur kunnen jullie jullie bagages droppen in het huisje 
    • Max 2 stukken bagage/pp + hang overal de naam van je kind aan!  

NL: 
Door de corona maatregelen worden de zieke kinderen meteen terug naar huis 
gestuurd. Dit wil zeggen dat je altijd bereikbaar moet zijn en meteen uw kind 
kunt komen ophalen. Om andere zieken te vermijden. 

FR: 
Les mesures corona renvoient immédiatement les enfants malades chez eux. 
Cela signifie que vous devez toujours être disponible et pouvoir récupérer votre 
enfant immédiatement. Pour éviter d'autres malades 
 
Voor extra vragen aarzel niet om ons te bellen  
Arthur Merveille: 0478/ 82.26.90 
Silke Blancke: 0470/83.61.25 
Dominique Vankan: 0479/96.88.98  


