Love
Peace
Pako

KAMP 2021
Opglabbeek
Liefste chirogrieten, laat al jullie zorgen maar thuis want dit jaar kruipen we helemaal in
de huid van de hippies. Het kamp gaat door van 12 juli tot 20 juli en zal onvergetelijk
worden!

Ik ga op kamp en neem mee:
Slaapgerief

Praktische zaken:

-

Bagage binnenbrengen: Dit gebeurt voor iedereen op 10 juli tussen 18 uur en 21 uur. We
vragen wel aan iedereen +12 een mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden.
Bij het binnenbrengen van de bagage moet iedereen zeker haar medische fiche nog eens
nakijken.
Start kamp:
Aspiranten: vertrekken 10 juli, verdere info krijgen jullie van je leiding.
Tiptiens: vertrekken 11 juli, verdere info krijgen jullie van je leiding.
Tippers: vertrekken 12 juli, verdere info krijgen jullie van je leiding.
Kwiks en speelclub: vertrekken 12 juli: jullie worden om 13 uur verwacht op de parking van
het kerkplein in Opoeteren. Vanaf hier zullen wij naar de kampplaats wandelen.
Pinkels: vertrekken 14 juli op kamp, verdere info krijgen jullie van je leiding.

Slaapzak
Pyjama
Knuffel
Veldbed
Kussen
Warme sokken

Wasgerief
-

Waskom
Washandjes & handdoeken
2 à 3 grote badhanddoeken
Zeep & shampoo
Tandenborstel, tandpasta en bekertje
Kam en/of borstel
Enkele wasknijpers
Veiligheidsspelden
Haarrekkertjes en klemmetjes

Einde kamp: Het kamp is gedaan op 20 juli. Alle leden dienen opgehaald te worden op de
kampplaats samen met hun bagage. Omdat er niet heel veel plaats is voor de auto’s en we
het toch zo vlot mogelijk willen laten verlopen zal het ophalen in twee shiften verlopen.
Vanaf 14 uur zullen de drie jongste groepen (pinkels, speelclub en kwiks) opgehaald kunnen
worden. Vanaf 15uur kunnen de drie oudste groepen (tippers, tiptiens en aspiranten) Eetgerief
opgehaald worden. Zussen die volgens deze planning op een ander moment zouden
Plat en diep bord, beker en bestek
opgehaald worden mogen samen op hetzelfde uur opgehaald worden. Gelieve dit wel op
2 keukenhanddoeken
voorhand aan de leiding te laten weten.
Kledij
Wat met medicatie?
We dienen enkel medicatie op doktersattest toe. Als er geen doktersattest is, mogen wij de
medicatie niet toedienen. De medicatie moet meegegeven worden in de originele verpakking,
met de juiste hoeveelheden en tijdstip van toename bijgevoegd.
ER BLIJVEN NOG STEEDS REGELS ROND CORONA GELDEN. DEZE STAAN OPGESOMD
IN EEN BIJGEVOEGDE BRIEF.
TIPS & TRICKS
-

-

Help bij het inpakken, zodat je weet wat je bijhebt en waar je het kan vinden.

-

Neem herkenbaar en onbreekbaar eetgerief mee.

-

Schrijf overal je naam op! Zeker op handdoeken, washandjes en onderbroeken.
Met alcoholstift gaat dit zeer snel en blijft het er lang genoeg op staan.

-

Kostbare voorwerpen heb je niet nodig op kamp. Neem je toch een gsm,
fototoestel, … mee? Dat is dan op eigen risico!
We hebben een ongelooflijk goeie kookploeg bij die ons met allerlei lekkernijen
gaan verwennen. Laat snoep en koeken dus ook zeker thuis!

-

Voldoende ondergoed en sokken
Voldoende spelkledij
Regenjas
Warme trui en jogging
Badpak of bikini
Sandalen
Stevige wandelschoenen of
sportschoenen
1x kledij die op kamp weggegooid
mag worden
Watersandalen en/of regenlaarzen
Je kleurrijkste hippie outfit

Allerlei

- Voor de kleinsten zijn zakjes met kledij per dag ook handig.
POST

-

Op kamp gaan, daar hoort natuurlijk een briefje bij aan het thuisfront. Wij bieden postzegels aan:
als je er bij ons wil kopen neem je hiervoor dus best wat kleingeld mee. Om zeker te zijn dat alle
brieven aankomen, raden wij aan om te werken met adresetiketten of voorgeschreven
enveloppen. We trekken tijdens het kamp ook een groepsfoto. Deze foto’s worden afgedrukt en
kunnen dan gekocht worden door de leden tijdens het kamp.

-

Post of kaartjes sturen kan naar volgend adres:

-

Chiro Pako ME t.a.v. (naam kind) + (afdeling kind) Duinenstraat 1, 3660 Opglabbeek
Bezoekers verwachten we NIET op kamp en is door corona ook ten strengste verboden. In geval
van nood kan je wel de leiding contacteren.

-

Papieren zakdoeken
Drinkbus
Brooddoos
Identiteitskaart/Kids-ID (af te geven
aan de leiding bij vertrek)
Maandverband en/of tampons
Enkele plastiek zakken
Linnen zak voor vuile kledij
Zonnecrème, pet en aftersun
Briefpapier, enveloppen en adressen
en schrijfgerief
2 à 3 mondmaskers (in een plastic
zakje)
Kleingeld voor foto’s en postzegels
Zaklamp

JIPPIEEEE, jij gaat mee op kamp!!! Samen gaan we 7 dagen lang op Hippie
avontuur. De leiding kan alvast niet wachten om te vertrekken. Wat je zeker
nog extra in je valies moet steken is een feeënoutfit en je goed humeur,
dan ben je helemaal klaar om op kamp te vertrekken.
Wij zien jullie graag 14 juli om 11u waar laten we nog weten.
Tot dan! ☺ ☺ ☺
Kusjes, de leidsters
XOXO
YA YA HIPPIE HIPPIE YA YA YEE, WIJ GAAN OP KAMP EN NEMEN JULLIE MEE.
WE ZINGEN YA YA HIPPIE HIPPIE YA YA YEE, HET WORDT EEN KAMP OM
NOOIT TE VERGETEN. (K3 – Ya Ya Yippie) ☺
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Liefste Kwiks
Jullie gaan met super veel mee op kamp, hoe leuk is dat!!!
Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Deze 9 dagen kamp gaan onvergetelijk worden.
Vergeet zeker al The Peace and Love niet, want dit jaar staat het kamp in het thema van
de hippies.
We hebben al heel wat leuke dingen op het programma staan, maar daar gaan we nog
niet al te veel over verklappen.
Wat jullie wel al zeker in jullie koffer
kunnen steken is een legeroutfit.

Het enige wat we jullie nu nog
willen meegeven is:
Don’t worry and be happy
Kusjes Ella, Floor en Liese xxx

Heeeeey knappe bloempjes
We zijn super blij dat jullie allemaal mee op kamp gaan!
Wij hebben er alvast kei veel zin in! Hopelijk jullie ook
.
Wat we juist gaan doen is nog een verrassing maar we
kunnen al verklappen dat het een bangelijk kamp wordt!
Als jullie nog iets speciaals moeten meenemen, laten we
dit weten in de groep dus zeker eens checken.
Tot snel, dikke kussen
Flore, Anouk en Hopefull Hanne

Dag liefste tiptiens!
Aangezien jij dit aan het lezen bent,
wilt het zeggen dat jij meegaat op
kamp, JOEPIE! Veel kunnen wij nog
niet verklappen, maar wij kunnen al
wel met zekerheid zeggen dat het ne
knaller van formaat gaat worden dus
bereidt jullie al maar voor!
Om op kamp al die nice dingen te kunnen doen, is het wel ten zeerste aangeraden om volgende
dingen zeker mee te brengen:
-

Een marginale aka Johnny & Marina outfit
Een legeroutfit
Oude knuffel die kapot mag
Twee witte T-shirts
En ja ja, wij mogen op voorkamp! Wij verwachten jullie daarom met
de fiets aan het Chiroheem op zondag 11 juli om 8.30u ‘s morgens!
Nu, wat breng je mee op zo’n voorkamp?

-

-

Een fiets (die in orde is: werkende
lichten, opgepompte banden,
fietsbel,…) met fietszakken
Drinkbus (of meerdere) met water
Lunchpakket voor dag 1 + enkele
(on)gezonde snackjes
Een matje om op te slapen tijdens
onze nacht
Slaapzak

-

Slaapgerief en proper ondergoed
Zonnecrème, zonnebril &
aftersun
Extra T-shirt
Regenjas en/of poncho
Identiteitskaart
Mondmaskers
Wij kijken er al mega hard naar uit en wij
hopen jullie ook! Tot dan!
XOXO
Liene & Iris

Heyhey Aspi’s
Wij gaan dit kamp op pad met onze enige echte PEACEFULL PATRICK! En amai
wat hebben wij er al zin in
We doen alles à l’aise (omdat de Patrick ons
dat opdraagt) maar gaan ons ook echt zo hard uitleven met veel actieve
activiteiten, ge kent ons hé.
Wat gaan we nu juist doen al die dagen? TOP SECRET! Wil je toch al wat hints
en goeie schijfkes om in de kampsfeer te komen? Check dan zeker onze
PEACEFULL PATRICK playlist zodat je luidkeels kan meezingen op kamp.
https://open.spotify.com/playlist/4rEpOtBvh21nbxaVxgtrCA?si=ed5a6e6610e
2403f&nd=1

Wat moet je zeker meenemen in je valies? Een outfit rond het
thema water (wees creatief
) en je hangmat. Campingstoel mag je ook
zeker meenemen.
Wanneer vertrekken we? Zaterdag
10 juli om 10u zien we jullie graag
allemaal enthousiast aan het
heem. (Wat je best meeneemt
laten we nog weten!)

