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Het is weeral lente en dat wil zeggen… Bijna zomer! Dat wil zeggen… Bijna kamp! Joehoeeeew!
Wij zijn al volop bezig met het plannen van een nog maar eens onvergetelijk Chirokamp. Het zou
supertof zijn als we weer met een hele bende op kamp kunnen vertrekken en daar kunnen jullie
voor zorgen. Schrijf je in, pak je koffers en we zijn weg!
In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt voor het kamp. Hieronder vind je een
overzicht.
Wij kunnen nu al niet meer wachten!
Lieve groetjes,
Joke, Hanne, Nine, Lynn, Frauke, Nele, Silke, Yoni, Minske, Mariken, Demi, Caro, Marin, Lien,
Camille, Astrid, Josefien, Anke, Laura, Hanne, Annelies, Yana, Myrthe, Sterre, Fleur
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Uiteraard wil je supergraag mee op kamp! Dan is inschrijven de boodschap! De link naar het
inschrijvingsformulier staat vermeld op onze site (sintjozefmeisjes.be) en vind je ook terug in je
mailbox.
De inschrijving is pas volledig als je €125 hebt gestort op het rekeningnummer van de meisjeschiro:
BE36 7360 2243 7881 met duidelijke vermelding “naam dochter + afdeling + kamp”.
Inschrijven kan tot en met 30 juni. Dat is daarnaast ook de uiterste deadline om het kamp te
betalen. Wie niet op tijd betaalt, zal gevraagd worden €10 extra te betalen. Het ziekenfonds
voorziet een gedeeltelijke terugbetaling van de kampprijs. Vraag dit zeker na bij uw ziekenfonds.
Bij vragen, opmerkingen of problemen in verband met de kampprijs, kan je terecht bij leidster
Hanne VdB, Laura, Nele, Myrthe of de VB’s.
Zorg er dan zeker voor dat je een juist ingevulde medische fiche bezorgt aan de leidsters van je
dochter. Ook die kan je vinden op onze site.

→ Koffers
Op 18 juli worden alle koffers verwacht aan de voorkant van de Chiro. Om drukte te vermijden, zijn
de Pagadders, Mazzels en Speelclubs welkom tussen 17u en 17u30, de Lira’s en Kwiks tussen 17u40
en 18u, de Tippers en Tiptiens tussen 18u10 en 18u30 en de Aspiranten tussen 18u30 en 18u50.
Elk kind mag maar 1 koffer meebrengen. Gelieve ook geen losse zakken aan de koffer vast te
binden. Dit is heel lastig voor het laden en lossen van de camion. Het veldbed mag je uiteraard wel
apart meegeven.
Gelieve de volledige inhoud van de bagage te tekenen met de naam van uw kind. Dit geldt ook
voor de oudsten. Zo wordt het een stuk makkelijker om je spullen terug te vinden.
→ Luizencontrole
Elk kind dat meegaat op kamp moet ook aanwezig zijn op de avond van de koffers binnenbrengen,
omdat we hier een luizencontrole houden. We controleren even of er mogelijk luizen te vinden zijn
bij uw dochter. We doen dit puur uit voorzorgen, dus dat duurt niet lang.
→ Fietsen Tiptiens en Aspiranten
Jullie gaan met de fiets op kamp! Je fiets moet deze avond langs de fietsencontrole op de Chiro.
Zorg ervoor dat je fiets helemaal in orde is (goede remmen, lichten, reflectoren, opgepompte
banden,…). Als je fiets hier niet gecontroleerd werd, kan je niet vertrekken.
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Op kamp slapen, eten, koken en spelen we in tenten. Deze tenten moeten worden opgezet en dat
kunnen de leidsters niet alleen. Wil je graag het kampterrein al eens bewonderen en zien waar je
dochter de komende 10 dagen gaat doorbrengen? Ga dan zeker mee opbouwen! Wij kunnen alle
helpende handen gebruiken. We vertrekken om 7 uur ’s ochtends op de Chiro. Wil je graag mee
gaan opbouwen? Stuur dan even een mailtje naar fleurb.sintjozef@gmail.com. Meer info vinden
jullie in de brief in jullie mailbox!
We zouden willen vragen om je kinderen niet mee te nemen tijdens de opbouw. Uit ervaring weten
we dat dit niet het veiligste speelterrein is voor kinderen.
Tiptiens en Aspiranten zijn ook zeker welkom. Leer zelf je tent al opzetten of misschien maak jij wel
de put van de Hudo dit jaar.

Het is zover! We vertrekken op kamp!
Om 9u15 verzamelen we in perfect (!) uniform aan de ingang van de Sint-Jozefkerk om met z’n
allen, zowel de jongens als de meisjes, nog gezellig een Chiroviering bij te wonen.
Nadien wandelen we onder begeleiding van de muziekkapel naar de jongenschiro. Hier nemen we
afscheid van de mama, papa, broer, zus, tante, nonkel, … en sluiten we af met een formatie.
De Pagadders, Mazzels, Speelclubs, Lira’s, Kwiks en Tippers gaan met de bus op kamp.
Wat neem je mee?
Een rugzak voor een dagtocht met daarin een gevulde drinkbus, eten voor ’s middags, een boek,
strip, … om jezelf te entertainen op de bus en je identiteitskaart of kids-ID. Een 4-uurtje is niet
nodig, daar zorgt de kookploeg voor!
De Tiptiens en Aspiranten vertrekken met de fiets.
Zorg voor goede fietszakken. Een hele dag met een rugzak fietsen is niet zo aangenaam. Neem
voldoende eten en drinken mee, zonnecrème, een petje tegen de zon en ingesmeerde kuiten!
→ Medicatie
Wij mogen op kamp enkel medicatie geven die door de dokter werd voorgeschreven, op de
medische fiche vermeld staat én door de ouders werd meegegeven. Als uw kind geneesmiddelen
moet innemen tijdens het kamp, gelieve deze dan bij het vertrek aan de leiding te geven. Voeg er
een briefje aan toe met: naam van het kind, naam van het geneesmiddel, de reden van inname en
de gebruiksaanwijzingen. Zo kan de leiding mee een oogje in het zeil houden.
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De afbraakploeg vertrekt ’s ochtends aan de Chiro om hun dochters al in de armen te vliegen en
nadien hun energie boven te halen om mee tenten af te breken, de camion in te laden, etc.
Rond 15u30 zullen de bussen van de jongsten aankomen op de parking van de Aveve en de bussen
van de oudsten op de parking van de Carrefour/Inno (aan de achterzijde).
Na de formatie, het tonen van de verloren voorwerpen en een laatste keer de kampdans dansen,
mag u uw dochter mee naar huis nemen om haar in een warm badje te steken. Tussen 19u00 en
19u30 kan je je koffer weer komen halen op de Chiro.

We bevinden ons op dit moment in code geel. Dit betekent dat zo goed als alle beperkingen
wegvallen in het jeugdwerk.
Indien er toch wijzigingen zouden zijn in de regels worden deze zo snel mogelijk gecommuniceerd.
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…
Dit jaar maken wij 10 dagen lang Gruitrode onveilig!
Zijn jullie er al klaar voor? Hier enkele woorden die jullie zeker nodig zullen hebben ;)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

HUDO = de afkorting van ‘Houd Uw Darmen Open’. Op kamp hebben we geen
gewone toiletten maar wel een heel gezellige HUDO!
Laver = een late versnapering voor de aspiranten en leiding net voordat ze in hun
(veld)bedje kruipen.
Estafette = een snelle formatie voor het eten.
Patrouille = de kleinste tenten die we hebben op het kampterrein waar je met 6
personen in kan slapen.
Senior = een grotere slaaptent waar je met 8 in kan slapen.
BIM = een nog grotere tent waar je met heel de groep in kan slapen!
Afghaan = de materiaaltent.
Shelter = een tent zonder zijkanten. Zo hebben we er 2, een waar we ons wassen
en een waar de kookploeg onder kookt.
Vuile Jules = een moment waarop je je zo vuil mag maken als je maar wil om je
daarna met lekker warm water te wassen.
Tafelmomentje = voor en na het eten super luid meezingen met een kort liedje.
Afwasfamilie = het groepje waarmee je heel het kamp de afwas zal doen. Er zijn
verschillende families die elkaar afwisselen met in elke familie van alle groepen
iemand.
Tweedaagse = de 3 oudste groepen gaan voor 2 dagen en 1 nacht van het
kampterrein. Zij gaan op tocht en zoeken dan zelf een slaapplaats.

…
In Gruitrode zullen we elke avond kijken naar de avonturen van Harry Potter.
Harry Potter is een doodgewone, maar ongelukkige jongen die sinds de dood van zijn
ouders bij nonkel Herman en tante Petunia in een bezemkast onder de trap woont.
Op zijn elfde verjaardag arriveert er een geheimzinnige brief voor hem die zijn hele leven
zal veranderen; hij wordt uit het huis van zijn nonkel en tante gered door een woeste figuur
op een vliegende motorfiets en hij komt erachter wie zijn overleden ouders waren.
Harry’s magische avontuur kan nu echt beginnen! Gaan jullie mee?
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12

13
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Wist je dat ze vroeger soms haar brieven
op voorhand schreef zodat ze dat op
kamp niet meer hoefde te doen?

Wist je dat haar lievelingseten op kamp
de BBQ is?

Wist je dat ze supergraag gaat
kamperen?

Wist je dat ze kan jodelen?

Wist je dat ze altijd uitkijkt naar het
ontbijtbuffet op de uitslaapdag?
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Wist je dat haar favoriete kampmoment
gezellig met z’n allen liedjes zingen aan
het kampvuur is?

Wist je dat haar mama niet zo lang
geleden VB was in onze chiro?

Wist je dat haar lievelingseten
spinaziepuree met zelfgemaakte
tartaarsaus en worst is?

Wist je dat ze vegetariër is?

Wist je dat ze houdt van de geur van
nieuwe boeken?

Wist je dat ze vegetariër is?

Wist je dat ze voor een stuk Canadees is?
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Wist je dat ze haar favoriete moment
op kamp de volksdans is?

Wist je dat CSI haar favoriete
kampthema is?

Wist je dat ze als lid niets liever deed
dan in de bomen klimmen?

Wist je dat ze graag haakt?

Wist je dat ze van paarden houdt?

Wist je dat haar favoriete
kampherinnering een dauwtocht is?

Wist je dat haar favoriete eten op kamp
wok is?
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Wist je dat ze houdt van honden?

Wist je dat de volksdans haar favoriete
kampmoment is?

Wist je dat haar favoriete chiromoment
Krinkel is?

Wist je dat haar favoriete kampeten
wok is?

Wist je dat haar mooiste
kampherinnering tijdens het kampvuur
samen naar de vallende sterren kijken
is?

Wist je dat haar favoriete kampeten
het ontbijtbuffet op de uitslaapdag is?
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Wist je dat het haar 21e chirokamp bij
Sint-Jozef meisjes is?

Wist je dat het zijn 23e chirokamp is
waarvan al 7 bij Sint-Jozef Meisjes?

Je kan de VB’s bereiken in geval van
nood, wanneer je dringend iemand
nodig hebt op het kampterrein!
0497 78 17 74 – 0475 56 97 91
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Hieronder staat een hele lijst met wat je best kan meenemen op kamp. Omdat we beperkt
zijn in plaats, mag elk kind maar 1 (niet te grote!) koffer meenemen. Een veldbed mag wel
apart. Belangrijk is dat je ALLE SPULLEN van een NAAM voorziet! Zo kunnen we verloren
voorwerpen gemakkelijker terug aan hun eigenaar bezorgen!

o

Veldbed of luchtmatras met handmatige pomp (GEEN MATJE!)

o

Slaapzak

o

Extra deken

o

Kussen

o

Knuffel

o

2 pyjama’s + warme trui

o

Toiletzak

o

Tandenborstel + tandpasta + beker

o

Zeep (Ecover)

o

Kam of borstel en voldoende haarelastiekjes

o

Shampoo

o

Zonnecrème

o

Washandjes

o

Handdoeken

o

Iets tegen de muggen, insecten,…
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o

Voor elke dag: proper ondergoed en kousen + reserve ondergoed

o

Voldoende speelkledij: T-shirts, shorts, lange broeken, truien

o

Stevige schoenen

o

Reserve schoenen

o

Waterschoenen/sandalen

o

Regenlaarzen

o

Regenjas

o

Zwemgerief

o

Uniform (aandoen bij vertrek)

o

Vuile Jules outfit (kleren die op kamp in de vuilbak gaan)

o

Zaklamp

o

Schrijfgerief, adressen, enveloppen, postzegels, papier

o

Een strip of boek voor tijdens de platte rust (niet de hele bibliotheek!)

o

Enkele wasspelden

o

1 kapstok om je uniform aan te kunnen hangen (vooral voor pagadders, mazzels en
speelclub)

o

Linnenzak voor je vuile kledij

o

Zonnebril

o

Petje of hoedje tegen de zon

o

Mondmasker(s)

o

Je treinticket voor de Hogwarts Express (dit vind je achteraan in het boekje)
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o

Goede stevige trekkersrugzak (Als je dit enkel op kamp gebruikt, probeer er dan
één te lenen van iemand. Dit kan anders een grote kost zijn.)

o

Matje om op te slapen

o

Goed ingelopen stapschoenen!!

o

Goede, stevige, waterdichte fietszakken

o

Matje om op te slapen

o

Waardevolle spullen zoals gsm’s, smartphones, tablets, …

o

Snoep of koeken (de leidsters en kookploeg zorgen voor lekkere tussendoortjes!)

o

Sigaretten, (sterke) drank, drugs

23

Geen Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchats of doodgewone sms’en op kamp. Wij
sturen brieven naar elkaar! Wil je je dochter graag een briefje, kaartje, … sturen? Doe het
dan op dit adres:

Chiro Sint-Jozef Meisjes
Naam Kind (afdeling)
Caubergshof
Dreefstraat 22
3670 Gruitrode-Oudsbergen

Als je zelf graag post krijgt van je dochter, kan je er best voor zorgen dat zij daarop
voorzien is. Geef de adressen mee of schrijf ze al op de enveloppen. Dat is een stuk
handiger. Op het kampterrein hebben we zelf ook een klein winkeltje. Je kan je dochter
gepast geld meegeven zodat ze volgende dingen op kamp kan kopen.

Een echt Chirokampkaartje + postzegel + enveloppe = €1,90
Kaartje + enveloppe = € 0,70
Postzegel = €1,20

Op de kaartjes staan foto’s van de mooiste momenten op ons kamp. Op het kampterrein
hebben we 2 postbussen voor de leden. 1 postbus voor de post die ze naar de
buitenwereld versturen en 1 postbus voor de binnenpost. Met de binnenpost kunnen de
leden briefjes, postjes of tekeningen naar elkaar sturen. Zo krijgt zeker iedereen post op
kamp. Zorg er dus zeker voor dat je schrijfgerief en papier bij hebt!
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7u30

Goedemorgen iedereen!

8u

Ontbijten

9u30

Spelen maar!

12u

Bikke bikke bik! Hap hap hap! Etenstijd!

14u

De leiding heeft weer een leuke activiteit voor jullie!

16u

Vieruurtje!

16u30

Joepie! Spelen!

18u

Smakelijk!

19u30

Tijd om te gaan kijken naar de avonturen van Harry Potter…

20u

Daal nu bij het zinken van deze dag… Avondformatie!

20u30

Slaapzacht Pagadders, Mazzels en Speelclubs

21u

Slaapzacht Lira’s en Kwiks

21u30

Slaapzacht Tippers

22u

Slaapzacht Tiptiens

22u30

Slaapzacht Aspiranten
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26

27

28

29

30 mei

31 mei

1 juni

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

6 juni

7 juni

8 juni

9 juni

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

15 juni

16 juni

17 juni

18 juni

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

1 juli

2 juli

3 juli

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

9 juli

10 juli

11 juli

12 juli

13 juli

14 juli

15 juli

16 juli

17 juli

18 juli

19 juli

20 juli

21 juli
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