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Op kamp in de gevangenis
Ham 2017

KAMP HAM 2017

Hé jij gaat toch

ook mee?

kampverhaal
In een land ver weg van hier, leefden er 2 broers genaamd Hans en Piet. Op
een dag haalde Hans wat kattenkwaad uit, maar hierdoor vloog Piet in de
gevangenis en niet Hans!
Natuurlijk voelde Hans zich super schuldig en miste hij zijn broer, dus zorgde
hij ervoor dat hij ook in de gevangenis terechtkwam. Zo zijn de 2 broers weer
herenigd!
In de gevangenis leren de 2 broers een hele hoop mensen kennen: de gebroeders Bankske, Henk de cowboy, Kleine Buffel de indiaan, de kokkin Bella en
heel wat
strenge cipiers! Ondanks dat de sfeer tussen alle gevangen helemaal goed
zit, beginnen ze toch te samen een plan te verzinnen om uit de gevangenis te
kunnen
ontsnappen.
Zal het de gevangenen lukken? Zullen ze ooit nog vrij de buitenlucht kunnen
inademen? Of worden hun plannen gedwarsboomd?
Dat kom je dit kamp allemaal te weten in Ham!
Mis het niet!

kamplied
Strofe 1:
Ze gingen naar de weide, naar de weide van boer Tom.
Ja, de schapen schrokken en de boer draaide zich om.
De politie kwam er aan en Piet die moest meegaan.
Maar dat vond Hans niet eerlijk! (eerlijk)
Refrein:
Hoe geraken zij hier weg?
Laat ze nu gaan. Ze hebben echt wel niks misdaan.
Wie helpt hen daar? De kokkin heeft geen bezwaar.
De cipiers zijn streng in de nacht is't eng.
‘t is niet hun fout en let op wie je vertrouwt.
Strofe 2:
Hans had een goed plan. Hij deed iets wat echt niet kan.
Hij pakte een WC rol en gooide het beeld vol.
De burgemeester kwam piepeloeren en liet hem naar de cel voeren.
Nu zijn ze weer verenigd! (verenigd)
- - Refrein - Strofe 3:
Hans had een idee. Daar ging iedereen in mee.
Ook de indiaan wou er helemaal voor gaan.
Kunnen ze cipiers ontwijken en zo hun doel bereiken?
Of is er een verrader?! (verrader)
- - Refrein X2 - -

Dagindeling
7u30 Leiding en kookploeg staan op
8u00 Opstaan leden!
8u30 Ontbijt en taken
9u30 De rode draad doorheen ons kamp
9u45 Activiteit per afdeling
12u30 Middagmaal en taken
14u00 Welverdiende rustpauze
14u30 Activiteit per afdeling
16u00 Vieruurtje
16u15 Activiteit per afdeling
18u00 Avondmaal en taken
19u30 Activiteit per afdeling
20u30 Sloebers gaan slapen
21u00 Speelclubs gaan slapen
21u30 Rakwi’s gaan slapen
22u00 Tito’s gaan slapen
22u30 Keti’s en Aspi’s gaan slapen
23u00 Dagevaluatie door de leiding

Bagagelijst
Genoeg speelkledij:
☺☺Regenjas
☺☺Lange en korte broeken
☺☺T-shirts en warme truien
☺☺Chiro-uniform (doe je aan bij vertrek naar kamp en op tweedaagse/dagtocht)
☺☺Kleren die heel erg vuil en eventueel weggegooid mogen worden
☺☺Voldoende ondergoed
☺☺Voldoende sokken (ook dikke sokken voor in de stapschoenen)
Schoenen:
☺☺Comfortabele schoenen voor in de vrije tijd
☺☺Schoenen die erg nat/vuil mogen worden
☺☺Comfortabele speelschoenen
☺☺Degelijke stapschoenen
e
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☺☺Waterdichte laarzen
staat!
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Toiletzak:
☺☺Voldoende Handdoeken en een Washandje
☺☺Borstel of kam
☺☺Zeep & shampoo
☺☺Tandpasta en tandenborstel
☺☺Eventueel een bekertje
☺☺Zak voor vuil linnen
☺☺Eventueel anti-muggen spray
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Zwemgerief:
☺☺Zwembroek of zwempak
☺☺Badhanddoek
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Diversen:
☺☺Pyjama (minstens twee)
☺☺Luchtmatras
☺☺Slaapzak
☺☺Kussen
☺☺Drinkbus
☺☺Identiteitskaart!!! of Kids-ID voor de kleinsten
☺☺Medische fiche
☺☺Dit kampboekje, je hebt het dagelijks nodig
☺☺Je opperbeste humeur
☺☺Fietshelm voor de grote kindjes
☺☺Wat je ook mag meebrengen:
Strips, boeken, schrijfgerief, papier, postzegels, enveloppen, zaklamp, zakgeld
(Max €5)

Wat we niet mogen vinden:
Snoep, drank, sigaretten, GSM, mp3-speler, computerspelletjes, slecht humeur
GSM heb je NIET nodig op kamp, de hoofdleiding en volwassen begeleiding
zijn altijd bereikbaar en klaar om te helpen. Leden laten hun GSM dus best
thuis, op kamp mag je hem toch niet gebruiken en kan hij alleen maar gestolen/verloren geraken. Dit geldt ook voor andere gelijkaardigheden, zoals
iPod, MP3, Nintendo, televisie, playstations, atari etc.

Bagage per groep
Sloeber en Speelclub
Sloeber en Speelclub slapen in een gebouw. Er zijn echter geen bedden.
Ze gaan tijdens het kamp ook op dagtocht en nemen dus een stevige en comfortabele rugzak mee. In die rugzak moet hun zwemzak, brooddoos en drinkbus passen.

Extra mee te nemen voor de sloebers:

☺☺Gelieve de kleren van de sloebers per dag in zakjes te steken, dat maakt het
een stuk gemakkelijker voor de leiding :)
☺☺ZET ZEKER DE NAAM VAN JE KIND OP ALLES, uit ervaring weten we dat er
anders véél verloren gaat
☺☺Schoendoos
☺☺Witte t-shirt om op te schilderen, dus komt niet wit terug naar huis
☺☺Leuke kleren voor op de fuif

Extra mee te nemen voor de speelclub:

☺☺ZET ZEKER DE NAAM VAN JE KIND OP ALLES, uit ervaring weten we dat er
anders véél verloren gaat
☺☺Holbewoners kleren

Als Rakwi, Tito, Keti of Aspi
Rakwi, Tito, Keti en Aspi slapen in tenten.
We vragen geen veldbedden mee te nemen omdat die veel meer plaats innemen
in de tenten en onze grondzeilen beschadigen. Een degelijke luchtmatras overleeft gemakkelijk tien kampen. Je kan er eentje kopen bij de vrienden van de
scouts (Hopper - Diestsevest 92A) voor 37,5 EUR.
☺☺Op tweedaagse overnachten we in tentjes van 2 tot 4 à 5 personen. Als je een
tentje hebt, gelieve een mailtje te sturen naar de groepsmail (groep@chirohiperlie.com) met vermelding van het aantal personen. Zo weten we of we iedereen
te slapen kunnen
leggen!
☺☺Tito, keti en aspi gaan met de fiets op kamp, zie dat je allemaal een reserveband mee hebt en een fiets die helemaal in orde is (bel, lichten, ..)
☺☺Vergeet ook zeker je fietshelm niet om te fietsen naar Ham.
☺☺We gaan op tweedaagse en nemen dus een stevige comfortabele rugzak mee.
Die moet groot genoeg zijn, minstens 40 liter.

Extra mee te brengen voor de Rakwi’s:
☺☺Witte t-shirt
☺☺Camouflage-outfit
☺☺Fuif-outfit

Extra mee te brengen voor de Tito’s:

☺☺ Superleuke sportoutfit, hoe kleurrijker, hoe beter
☺☺ Witte T-shirt
☺☺ Diadeem als je er een oude hebt thuis
☺☺ Kleurrijke stofjes (van oude kleren ofz)
☺☺ Naald en draad

Extra mee te nemen voor de Keti’s:

☺☺Bouwvakkersoutfit
☺☺Outfit in thema ham. Wees origineel, enkele voorbeelden om jullie op weg
te zetten: hamster, hamdelaar, gehamdicapte,...
☺☺Witte T-shirt
☺☺Beektochtkleren

Extra mee te nemen voor de Aspi’s:
☺☺ Zwemkleren
☺☺ Witte t-shirt
☺☺ Oude knuffel

Praktische info
Naar Ham
Vrijdag 30 juni tussen 18u en 20u komen Tito’s, Keti’s
en Aspi’s hun bagage naar de lokalen brengen.
Zaterdag 1 juli om 10u verzamelen Tito’s, Keti’s en
Aspi’s aan de lokalen met fiets die tip top in orde is!
Vergeet zeker je helm niet!
Zaterdag 1 juli om 16u00 worden de Rakwi’s verwacht op de
						
kampplaats.
Donderdag 6 juli om 11u00 zijn Sloebers en Speelclubs welkom op
de kampplaats.
Je kan ons tien dagen lang bereiken op het adres:
Chiro Hiperlie
olv Scouts Genendijk
Bivakstraat 4
3945 Ham
Graag krijgen we van ieder die mee op kamp gaat een medische
fiche en SIS-kaart/Kids-ID aan het begin van het kamp.

Terug naar Korbeek-Lo
Op dinsdag 11 juli zijn we om 13u met de bus terug aan de lokalen.

Inschrijven
Inschrijven doe je in twee eenvoudige stappen:
1. Je registreert je op onze website, chirohiperlie.be
2. Je bevestigt je inschrijving door de betaling van het kampgeld
Je bent dus pas definitief ingeschreven als je je zowel online geregistreerd
hebt en het volledige kampgeld hebt betaald.
Op 10 juni 2017 worden de inschrijvingen definitief afgesloten en is
inschrijven voor het kamp dus NIET meer mogelijk!

Betalen
Je schrijft het kampgeld over op ons welgekende bankrekeningnummer:
IBAN: BE98 7343 4705 5093
BIC: KREDBEBB
Begunstigde: Chiro Hiperlie
Referentie: “ZOMERKAMP 2017- NAAM”
De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan 10 dagen op kamp, van 1 tot 11 juli,
en genieten van de diensten van kookploeg en leiding voor
155 EUR voor een eerste kind
130 EUR voor je tweede kind en volgende kinderen
Sloebers en Speelclubs komen de 5 laatste dagen mee op kamp, van 6 tot 11
juli, ze maken de leukste midweek van het jaar mee voor het eenvoudige tarief van 100 EUR per kind.

Communicatie
Leiding contacteren
Voorafgaande aan het kamp via info@chirohiperlie.be
Op kamp:
Volwassen begeleiding
Emilie: 0497259136
Benjamin: 0474605935
Groepsleiding
Jacob: 0477856572
Lotte: 0478658939
Gedurende het Chirojaar kunnen jullie steeds de afdelingsleiding contacteren
doch vragen wij u om tijdens het kamp gebruik te maken van de bovenstaande
nummers.

Communicatie
Helaas geen Wi-Fi verbinding op de kampplaats. Wel kan je op de ouderwetse
manier nog je opmerkingen, diepzinnige bedenkingen, klachten, lof, gevoelens of andere dingen neerpennen in een brief.
Je kan je kroost bereiken door een kaart of brief te schrijven naar volgend
adres:
Naam + Voornaam kind
Chiro Hiperlie
olv Scouts Genendijk
Bivakstraat 4
3945 Ham
Je kroost kan uiteraard ook kaartjes of brieven terugschrijven. Hiervoor kunnen zij op de kampplaats kaartjes, postzegels en enveloppen aankopen. Je
kan uiteraard ook al gefrankeerde enveloppen van thuis meegeven met bovenvermeld adres op.

Kleurplaat

Medische fiche
Weeral een mediche fiche??
Ja, het is vervelend, we weten het. We vragen dit niet voor ons plezier, wij
verzamelen ook liever postzegels dan medische fiches. Maar het is nu eenmaal
belangrijk als we je kind mee op kamp nemen dat we op de hoogte zijn van al
zijn/haar probleempjes.

Gelieve deze dus in te vullen, uit te scheuren en af te geven bij vertrek.
Wie is het snelst? Mama/papa die de medische fiche invult of de leden die de
uitgang van de gevangenis zoeken?

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

Met deze Individuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun
kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Als je’t mij vraagt:

CHIRO

LET OP!

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend:
- SIS-kaart
- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND
Naam......................................................................................................................................................................................................................
Voornamen ..........................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum ................................................................................................................................................................................................
Straat en nummer .............................................................................................................................................................................................
Postcode en gemeente ...................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer ....................................................................................................................................
Gsm-nummer ouders/voogd ........... ............................................................................................................................................................
Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn?
Naam:.....................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................................................................................

MEDISCHE GEGEVENS
Naam en telefoonnummer huisarts ...........................................................................................................................................................
Bloedgroep en resusfactor.............................................................................................................................................................................
Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen .............................................................................................................................................
Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?

Ja, in het jaar ...................................................

Neen

Uw kind lijdt aan:
astma

slaapwandelen

allergie voor bepaalde stoffen

bedwateren

suikerziekte

........................................................................

epilepsie

allergie voor bepaalde

........................................................................

hartkwaal

voedingsmiddelen .................................

hooikoorts

........................................................................

geneesmiddelen .....................................

huidaandoening

........................................................................

........................................................................

reuma

........................................................................

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
[ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62
[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

allergie voor bepaalde

andere

Hou zeker onze Facebook-pagina
in de gaten wanneer we op kamp zijn!

Chiro Hiperlie Korbeek-lo

