Koffers, rugzakken & valiezen
VERTREK & AANKOMST
!!! LET OP: Door de Tomorrowland
vertrekken wij ook dit jaar aan ‘’t
Ruimerke op de Rupelweg 6.
(Industrieterrein Boom)!!!
20 juli 10u: vertrek Aspi’s @ Chiro
10u: vertrek Keti’s @ Chiro

Deze worden op
dinsdag
19 juli op de Chiro
verwacht. Tussen
18u00 en 20u00
kan je je koffer
binnenbrengen. Zoals elk jaar is er dan
ook een verplichte luizencontrole, en zijn
er kaartjes en postzegels verkrijgbaar.

21 juli 13.30u vertrek @ ’t Ruimerke
24 juli 13.00: Vertrek Ribbels @ ‘t
Ruimerke
31 juli ± 14.45u:Komen wij aan in de
Chiro

OM TE ONTHOUDEN
•

•

•

Alle medicijnen moeten voor het
vertrek aan je eigen leiding
worden gegeven.
Iedereen moet zijn
identiteitskaart
meenemen op kamp. Geef deze
voor het vertrek aan je eigen
leiding.
Gelieve de naam van je kind in
ALLE kledingstukken te
schrijven, zo gaan ze niet
verloren.

WIJ WILLEN POST POST!!!
(gelieve geen postpakketten op te sturen)
(post gericht aan 1 kind)

Pexhof
CHIRO CALIMERO
(AFDELING van je kind )
(Naam van je kind)
Pexhofweg 5
3670 Gruitrode

Indien tijdens het kamp de Kampplaats
dringend moet bereikt worden, kan u
terecht bij:
Marc De Meester
0495/25.29.41

Wat nemen we mee?
Kledij om mee te spelen en vuil te
worden:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hawaiikledij + bloemenkrans
Pet/hoofddeksel(bescherming voor
de zon)
Speelkledij (shortjes, T-shirts, lange
broeken, warme trui)
Regenjas of kw
Pantoffels/slippers(makkelijk
schoeisel voor na het douchen)
Extra paar schoenen
Voldoende ondergoed
Voldoende kousen
2 keukenhanddoeken
Kledij die héél vuil mag worden
(stuk mag)
Zwemgerief + handdoek
Gesloten schoenen (met plakkers)

Wasgerief:
• Zeep, shampoo, tandenborstel, beker,

•
•

tandpasta, kam/borstel Dit kan niet
gedeeld worden met broer of zus
4 washandjes & handdoeken
Badhanddoek

Slaapgerief:
•
•
•
•

Slaapzak & kussen (eventueel extra
deken)
Pyjama
Ribbels en Speelclub
Onderlaken en matrasbecherming
Rakwi’s, Tito’s, Keti en Aspi’s
Veldbed of luchtmatras
(1
PERSOONS) (liefst veldbed)

Allerlei:
•
•
•

Linnen zak om vuile kledij in te steken
(Géén plastiek)
Zaklamp
Schrijfgerief om je kaartjes te
schrijven

•
•
•

Knuffeldier
DRINKBUS
Een klein rugzakje

Ben jij een Ribbel?
•

•
•

Jullie vertrekken iets later op kamp.
Je koffers moet je wel gewoon op 19
juli brengen
Studio 100 kleren
Superhelden

o
o

Ben jij een Aspi’s?
•
•
•
•
•

Ben jij een Speelclubber?
•
•

Italiaanse kleren
Prinsen en prinsessen kleren

Ben jij een Rakwi ?
•
•
•
•
•
•

Toeristenkleren
Survivalkledij
Witte effen T-shirt
Pluche knuffel die stuk mag (komt
niet meer naar huis)
Jongens: Meisjeskleren
Meisjes; Jongenskleren

Ben jij een Tito ?
•
•
•

Casinokleren
Chefkleren
Overlevingskleren

Ben jij een Keti’s?
•
•
•
•
•

Schotse kleren
Piratenkleren
Gevangenkleren
Donkere/camouflage kleren
Jullie vertrekken met fiets
Wat neem je mee:
o
FIETS (volledig in orde, dit
wordt 19 juli tijdens de
valiezen gecontroleerd)
o
Slaapzak
o Tent(we verdelen dit nog qua
tenten zodat niet iedereen
er eentje moet meenemen)
o Matje

Zwemkleren
Eten en drinkbus voor
onderweg + middag eten

Tovenaarskleren
Lange witte sokken
Skeer wit hemd (tie-dye)
Hangmat
Jullie vertrekken met fiets
Wat neem je mee:
o
FIETS (volledig in orde. Dit
wordt 19 juli tijdens de
valiezen gecontroleerd)
o Gasbek
o Gamel
o Aansteker
o Tent per 2
o Matje (indien gewenst)
o Slaapzak
o Fietszakken (voor eten +
eigen spullen)
o Rugzak
o Fietsbroek
o Zwemgerief
o
Eten en drinkbus voor
onderweg + middag eten

Wat nemen we NIET mee?
•
•
•

•

•

Horloges, armbanden, kettingen,
oorbellen,…
Geld
Gsm, Ipod,…, dit is enkel storend! Hij
zal afgenomen worden tot het einde
van het kamp.
Andere waardevolle dure voorwerpen,
de Chiro is niet verantwoordelijk bij
beschadiging of verlies ervan.
Snoep, dit zal dan ook
afgenomen worden.

