Chiro Tiejamo presenteert:

vikings
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Kampthema
Houdt u schild paraat en pak uw zwaard in de hand,
er is weer een nieuw kamp aanbeland!
De Vikings nemen ons graag mee op een ongelooflijk
avontuur over zee.
Ons schip staat klaar aan de steiger,
stap in en wordt opgeleid tot een dappere krijger.
Train je armspieren en laat die baard alvast groeien,
jouw kracht en stoerheid hebben we nodig om naar
Amel te roeien!
Om er 10 dagen lang te genieten
van samenspel met deze deugnieten.
Maak kennis met onze nieuwe cultuur;
door gekke verhalen aan het kampvuur.
Zet je schrap en maak je klaar,
onze 18 leid(st)ers zijn daar!
Zet je vikinghelm maar op
en heb geen spijt,
maar onthoud altijd:
“De Noorman nimmer bang
houdt altijd de vijand in
bedwang!”
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Amel
Amel is een Duitstalige gemeente en plaats in de provincie
Luik in België, aan de gelijknamige rivier. De streek waar
de gemeente toe gerekend wordt is de Belgische Eifel.
In de gemeente Amel wonen 5000 collega-vikings die
ervoor zullen zorgen dat we ons direct zullen thuis voelen!
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Inschrijven
Heb je zin om 10 (voor pinkels 7) onvergetelijke dagen mee
te maken samen met ons en de vele andere stoere vikings
in Amel?  Kom dan zeker mee op chirokamp van 11 tot 21
juli!
Schrijf je hiervoor in op zondag 28 april, op 30 april tijdens
Bar T,op zondag 5 mei en op zondag 12 mei! Na de chiroactiviteit zullen Emmie en Judith hiervoor beschikbaar zijn.
Indien jullie op deze momenten niet aanwezig kunnen zijn,
zal het inschrijvingsdocument ook op de chirowebsite
(www.chirotiejamo.be) te vinden zijn. Dan vullen jullie dit in
en bezorgen het tijdig (= voor 23 juni) aan de hoofdleiding.
De kampprijs bedraagt €100 voor de pinkels en €145
voor de andere afdelingen. Voor het 2e, 3e,… kind dat
meegaat, betaalt u €135 i.p.v. €145 (of €90 i.p.v. €100
voor een pinkel). De deadline voor inschrijving is
zondag 23 juni.
De betaling gebeurt liefst via overschrijving op onderstaand
rekeningnummer. Vergeet hierbij de naam van je kind(eren)
en de afdeling niet te vermelden!

Het rekeningnummer is
BE66 8508 3292 4143
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De praktische kant
1. Binnenbrengen van de bagage
Jullie kunnen de bagage binnenbrengen op 10 juli tussen
19u00 en 20u00 aan de bedrijvenparking ter hoogte van de
Antoon-Catriestraat nr.52 in Drongen (zelfde locatie als
vorig jaar). Op deze dag moet alle bagage binnengebracht
worden, dus ook die van de Pinkels, Keti’s en Aspi’s.
Ook de fietsen van de Tito’s, Keti’s én Aspi’s worden
dan binnengebracht, zij hebben hun fiets namelijk nodig als
ze op tweedaagse gaan. Een tip-top-in-orde fiets is een
vereiste. Controle zal vooraf gebeuren door de
afdelingsleiding.

2. Vertrek
Op 9 juli vertrekken de Keti’s en Aspi’s als eersten
richting de kampplaats. Indien deze vertrekdata nog
zouden wijzigen, zal dit zeker door de afdelingsleiding
in een aparte mail meegedeeld worden.
Op 11 juli vertrekken de Speelclubs, Rakwi’s en Tito’s met
de trein. Afspraak aan het station van Drongen.
De Pinkels vertrekken op 14 juli, ook dit gebeurt met het
openbaar vervoer.
De precieze uurregeling zal later nog via mail worden
meegedeeld.
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3. Terugkomst
We komen allen terug met de trein op zondag 21 juli in de (late)
namiddag. De bagage kan die dag zelf nog afgehaald worden
aan het lokaal. Eveneens laten wij u de precieze uurregeling
nog weten per mail.

4. Post
Of je nu een ervaren kamp-ganger bent of niet, post krijgen op
kamp is erg leuk! Alle post van het thuisfront kan gestuurd
worden naar:

*Naam+afdeling*
Chiro Tiejamo
Möderscheider Mühle 5,

4770 Amel
5. Telefoon
In geval van nood kan u ons tijdens het kamp bereiken op
volgende gsm-nummers:
Hoofdleidster Emmie
Hoofdleidster Judith

0470/555 262
0479/925 786
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6. Medicatie
Indien uw kind medicijnen moet nemen gedurende het kamp,
vragen we de medicatie afzonderlijk te verpakken en de
naam, de te nemen hoeveelheid en de tijdstippen waarop
deze moet ingenomen worden, duidelijk te vermelden.
Gelieve deze medicatie af te geven aan de afdelingsleiding
bij het binnenbrengen van de bagage of bij het vertrek aan
het station.
Indien er belangrijke wijzigingen zijn in de medische toestand
van je kind sinds de opmaak van de medische fiche, gelieve
dan ook de afdelingsleiding hiervan op de hoogte te stellen.
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Bagage
In het vuur van het spel laat je al eens ergens een Chirohemd
liggen, in de chaos van de slaapzalen belandt kledij wel eens
in de verkeerde valies,… Je eigen kleren terugvinden wordt
VEEL gemakkelijker als je naam er in geschreven staat!
Gelieve zelf alles te naamtekenen; van een naamkaartje aan
je valies of veldbed tot de initialen van je naam op je
washandje.

1. Kledij (Naamtekenen!)
Het is en blijft een Chirokamp, neem dus enkel speelkledij
mee!
Chiro-uniform (niet voor pinkels); aandoen bij
vertrek!
Lange broek (voor in het bos of voor bij slecht
weer)
Korte broeken
T-shirts
Lichte trui
Warme, dikke trui
Voldoende ondergoed en kousen
Zwemgerief (+ eventueel zwembandjes voor
pinkels)
(Sport)schoenen (die vuil mogen worden)
Binnenpantoffels
Stevige wandelschoenen of bottines
Regenkledij
Verkleedkledij in het thema “vikings” 
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Uit ervaring kunnen we ook het volgende aanraden om mee te
nemen:
Min. 1 paar waterdichte schoenen, zoals laarzen of
bottines.
(Bij slecht weer willen we immers niet met natte
voeten rondlopen)
Lange kousen om aan te doen in laarzen; zo vermijd
je schuurranden op de benen.

2. Slaapuitrusting (Naamtekenen!)
Slaapzak
Hoofdkussen
Pyjama
Veldbed/matje/luchtmatras
Speciaal voor de Rakwi’s: dekbedovertrek (er zijn een
beperkt aantal bedden aanwezig)
Knuffel

3. Toiletgerief (Naamtekenen!)
Washandjes
Badhanddoek
Zeep of douchegel
Tandpasta en
tandenborstel
Kam of borstel
Shampoo
Zonnecrème, -bril, -petje
Muggenstick
Evt. hygiënische
verbanden
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4. Allerlei (Naamtekenen!)
Drie keukenhanddoeken
Rugzakje voor de dagtocht of tweedaagse
Drinkbus
Zakdoeken
Veiligheidsspelden
Zaklamp (+ batterijen indien nodig)
Linnenzak
Evt. schrijfgerei en papier
Evt. stripverhalen
Evt. gezelschapsspelletje

5. Speciaal & belangrijk
of KidsID
Zakgeld
 €10 voor de Pinkels, Speelclubs en Rakwi’s
(vooral voor het kopen van kaartjes en
postzegels; daarom graag vooral in MUNTEN
meegeven)
 €20 voor de Tito’s, Keti’s en Aspi’s.
(vooral voor een extraatje op tweedaagse)
De identiteitskaart en het zakgeld worden voor Pinkels,
Speelclubbers, Rakwi’s en Tito’s samen afgegeven aan
de afdelingsleiding bij het binnenbrengen van de bagage
of bij het vertrek met de trein.

Buspasje (indien je kind dit heeft)
Ook het buspasje wordt afgegeven bij het binnenbrengen
van de bagage of bij vertrek; de leiding houdt ze allemaal
samen bij.
Adreslijstje
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Eventueel omslagen en postzegels
(postzegels en kaartjes zijn ook op kamp te kopen)
ALLEEN voor de MEISJES: een wit kleedje of
een grote witte t-shirt die vuil mag worden (!)

6. Opmerking
Gsm’s, IPods, … zijn VERBODEN!
Indien we er aantreffen worden ze dan ook voor de tijd van
het kamp in beslag genomen en teruggegeven aan de
ouders bij de terugkomst. Op bivak gaan staat in het teken
van verbondenheid met elkaar; je even afsluiten van de
buitenwereld maakt de kampervaring alleen maar intenser.
Ook willen wij niet verantwoordelijk zijn voor hoge
telefoonrekeningen!
Ongeruste ouders kunnen steeds briefjes sturen en in
uitzonderlijke gevallen bellen naar de groepsleiding (Emmie
of Judith)!
Als een oudere afdeling toch een gsm nodig zou hebben
voor een spel, wordt dit door de afdelingsleiding
meegedeeld.
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Vragen?
Heb je na het lezen van dit kampboekje nog vragen?
Blijf er zeker niet mee zitten: trek eens aan de oren van de
afdelingsleiding of kom op zondag na de chiro eens een
praatje slaan met de leiding!
Vragen kunnen ook altijd gesteld worden via
info@chirotiejamo of *voornaamleiding*@chirotiejamo.be
Wij zijn altijd bereid jullie vragen te beantwoorden!
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Belangrijke data:
Zondag 28 april:
Een eerste mogelijkheid om in te schrijven voor het kamp!
Dinsdag 30 april (Bar T), Zondag 5 mei & 12 mei:
Je kan ook vandaag inschrijven voor het fantastische
kamp!
Dinsdag 9 juli:
De Keti’s en Aspi’s vertrekken als eersten richting de
kampplaats.
Woensdag 10 juli:
Binnenbrengen van de bagage tussen 19u00 en 20u00.
Donderdag 11 juli:
De Speelclubs, Rakwi’s en Tito’s vertrekken naar Amel.
Zondag 14 juli:
De pinkels vertrekken met de trein op kamp.
Zondag 21 juli:
We keren gezamenlijk terug naar Drongen.
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Tot in Amel!

Fran, Lotte, Louise, Isa, Emmie, Judith, Lisa, Willem,
Justine, Kobe, Margot, Jarno, Kilyan, Vincent, Helena,
Lore, Hannah en Ruth

