


Kampthema

Deze zomer nemen we een diepe duik tot op de boden
van de oceaan. Daar leeft Bariël, de minder gekende neef
van Ariël. Bariël is een grote zeemeerman met een
prachtige anker tattoo op zijn rechterarm en hij heeft de
sterkste vin van alle zeemeermensen uit Atlantis. (Ook is
hij de regionale limbo-kampioen, maar dat doet even niet
ter zaken.) Deze stoere bink heeft ruzie met zijn nonkel,
dikke Koning Drieton. Dikke Koning Drieton is de tiran
van Atlantis en maakt Bariël graag het leven zuur. Omdat
hij stik jaloers is op de looks en de kracht van Bariël. (En
ook zijn limbo-talent, maar dat doet wederom even niet
ter zake.) Bariël haat het daar op de bodem van de
oceaan tussen de stinkende vissen en kwallen.

Op een dag zwemt onze
stoere held weg van thuis
nadat hij het weer intense
ruzie had gehad met de
koning. Hij vlucht naar de
kustlijn waar hij verliefd wordt
op een snelle Melse madam.
Zijn gevinde vriend Sloweater
volgt hem op al zijn
avonturen. Samen schrijven ze onderwater geschiedenis
en onderweg halen ze nog veel stoten uit.

Bij de baard van Neptunus dat belooft!!!!



Kampinformatie

Inschrijvingen

Inschrijvingen kan via chiromelle.be/kampen/klein-kamp
of via de link die jullie per mail hebben ontvangen. Hier
vullen jullie het formulier in. (Vergeet dit zeker niet!)
Jullie hebben tijd tot 31 mei om jullie kapoen in te
schrijven.

Als je wel al ingeschreven bent, maar toch beslist om niet
mee te gaan, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je
leiding.

De inschrijving voor kamp ligt pas definitief vast als wij
ook een overschrijving hebben ontvangen op het
rekeningnummer: BE70 7360 5416 0925. Als mededeling
vult u in: “klein kamp + naam kinderen“

De prijs voor kamp bedraagt € 85 voor het eerste kind, €
75 voor het tweede, € 65 voor het derde enz. De betaling
verwachten wij ten laatste tegen 15 juli.

Vertrek

Dit jaar werken we een beetje anders en gaan we samen
met de trein op kamp. Hiervoor vragen we af te spreken
op 5 juli, aan het station van Melle om 9:00. Hier
nemen we dan samen de trein naar Sleidinge.

http://chiromelle.be/kampen/klein-kamp/


De kinderen mogen (moeten 😉) terug afgehaald worden
op 9 juli 2022 vanaf 12.30 uur aan het kampterrein
in Sleidinge. Het adres is: Lovendonk 8, 9940 Sleidinge.
Wij organiseren deze middag ook een heerlijke BBQ voor
alle ouders en leden om nog een laatste keer samen te
eten.

Bagage

Hoe zit het dan met de bagage? Die nemen we niet mee
op de trein, maar zal vooraf naar het kampterrein
gevoerd worden. Hiervoor spreken we af dat de bagage
wordt afgezet op Scheldering, 3 juli na de middag of
4 juli in de voormiddag

Na het kamp kan de bagage meegenomen worden bij het
ophalen van de leden.

Bezoek

Voor vele jonge knapen is het al moeilijk genoeg om voor
4 dagen afscheid te nemen van hun ouders. Daarom
vragen wij om niet op bezoek te komen tijdens kamp. Als
er plots een dringend probleem optreedt kan u ons altijd
bellen zodat we een oplossing kunnen bespreken. Wij zijn
te bereiken via:

+32 472 47 96 37 (Ward De Bie)

+32 497 07 55 67 (Ruhne Duthieuw)



BBQ

Om het kamp mooi af te ronden houden we nog een BBQ
voor leden en ouders. Deze start om 12.30 uur op 9 juli.
Alle leden die meegaan op kamp moeten zich hier niet
voor inschrijven. Voor volwassenen is het 15 euro en voor
kinderen 10 euro. Een inschrijvingslink zal nog
doorgestuurd worden.

Post

Het is toegestaan, en zelf aangeraden om eens een brief
te sturen naar jullie kadees. Het adres voor brieven is:

Chiro Melle t.a.v. naam kind
Lovendonk 8
9940 Sleidinge

Zoals elk jaar voorzien wij ook een brief schrijfmoment.
We hebben al ondervonden dat de brieven niet altijd hun
juiste bestemming bereiken. Daarom vragen we jullie om
enkele enveloppen mee te geven met al een adres en
postzegel op. Geen nood als dat niet lukt of vergeten
wordt: de leiding voorziet kaartjes, enveloppen en
postzegels in reserve.

EHBO

Ook dit jaar hebben we weer een zorgzame en goede
EHBO-leiding gevonden:

Ruhne Duthiew en Jef Heylens



Voor specifieke vragen en mededelingen, richten jullie
zich beter tot hen.  Als je kind gedurende het kamp
medicatie moet nemen en/of er bepaalde  dingen zijn
waarmee we rekening moeten houden, gelieve dit voor
het vertrek te  melden aan de EHBO-leiding of gewoon
aan de leiding van de afdeling. Vermeld het ook nog eens
op de medische fiche.

Medische fiche

De medische fiche is een zeer belangrijk document. Dit
bestand zal te vinden zijn op onze site en zal naar jullie
doorgemaild worden. Wij vragen van jullie om dit af te
drukken en zo correct mogelijk in te vullen

De medische fiche wordt afgegeven bij het vertrek aan
het station aan de leiding van je kind. De hoogst
belangrijke zaken worden best nog eens mondeling extra
vermeld.

Je steekt de  medische fiche best in een enveloppe samen
met eventueel (dagelijkse) medicatie.  Handig is dat jullie
de naam van je zoon of dochter op de enveloppe
schrijven.

Luizen

Het komt wel eens voor dat hoofdluizen de ronde doen op
kamp en dat het grootste deel van de leden met jeuk
naar huis komt.



Daarom vragen wij bij deze om jullie kapoenen voor ze op
kamp vertrekken nog eens  allemaal grondig te
controleren en wanneer er luisjes of neten zouden zijn, ze
al te  behandelen. Om tijdig in te kunnen grijpen is een
controle, een week voor het kamp zeker aan te raden.

Graag willen wij als leiding op de hoogte zijn welke
kindjes er luizen hebben en of ze er al  tegen behandeld
zijn. Heeft uw kind luizen, geen probleem, maar zeg het
ons! Op kamp zelf zullen wij de leden ook nog eens
controleren en ze eventueel verder behandelen.

Fiscale attesten voor bivak

Sinds 2005 is kinderopvang (voor ons: betalende
activiteiten met de jeugdbeweging) aftrekbaar voor
kinderen onder de 12 jaar. Hiervoor dient u een
bewijsattest te hebben om bij uw belastingbrief te
voegen. Dit document zal doorgestuurd worden na het
kamp naar alle deelnemende leden.

Voordeel voor de mutualiteit

Afzonderlijk van de fiscale aftrekbaarheid bieden
sommige mutualiteiten ook een ‘korting’ aan. Ook voor
kinderen boven de 12 jaar. Vraag dit na bij uw mutualiteit
en bezorg ons het in te vullen attest (tijdig). Deze
attesten kunnen wij niet zelf bezorgen.



Varia

Als jullie nog extra keukenhanddoeken hebben liggen
waarvan u denkt “die gebruik ik toch niet meer”, schenk
ze dan maar gerust aan de Chiro! Let op: iedereen neemt
daarnaast nog 2 extra handdoeken mee voor de afwas!
Gelieve deze duidelijk te naamtekenen zodat ze na het
kamp terug mee kunnen naar huis.

Ditzelfde geldt voor knutselgerief (zoals oude lakens,
verkleedkleren...). Hoe meer  spelmateriaal, hoe leuker.
Toch?

Ben je 2de jaar speelclub bij de jongens- of meisjeschiro?
Vergeet dan niet dat je volgend  jaar op groot kamp gaat
in juli. Eenmaal rakker of kwik ga je op groot kamp i.p.v.
klein kamp.

Heb je nog geen veldbed en ga je er één kopen? Zoek
dan naar een stevig bed dat je kapoen zelf kan opzetten.
De beste bedden zijn
degene die gewoon open
vouwen. Wij zijn met de
Chiro geen fan van
bedden zoals te zien op
de foto. Deze zijn zelf
voor de leiding moeilijk
op te zetten.



De leidingsploeg

Bij de tjoepkes: Lien, Jade, Delphine, Polly en Teresa

Bij de sjamfoeters: Augustin, Ward, Kobe, Jef en Tibbe

Bij de speelclub meisjes: Marise, Lotte en Ruhne

Bij de speelclub jongens: Debie, Aäron, Romeo en Liam

De kookploeg

Ook dit jaar staat de kookploeg voor ons klaar! Nadat ze
eerder afscheid namen van de Chiro, staan ze dit jaar te
springen om de kampsfeer nog eens op te snuiven. Ze
beloofden  ons daarbij ook heerlijke maaltijden voor te
schotelen!

Vegetarisch, halal of voedselallergie? Wij vergeten uw
kind zijn eten niet! Gelieve dit bij de inschrijving te
vermelden!

Hoe ziet een dag op kamp eruit?

● 7.00u: de leiding van dienst staat als eerste op om
iedereen wakker te maken

● 7.30u: goedemorgen allemaal!
● 7.45u: ochtend turnen, wassen, plassen, tanden

poetsen
● 8.30u: een stevig ontbijt
● 9.00u: karweien (jullie zullen nog zien wat dat juist

inhoudt, maar wees maar niet bang)



● 9.30u: opening
● 10.00u: begin activiteiten
● 12.30u: middaglunch + karweien
● 13.30u: platte rust
● 14.30u: begin activiteiten
● 16.00u: vieruurtje
● 18.00u: avondeten
● 19.00u: karweien + EHBO
● 20.00u: sluiting + start avondactiviteiten
● 21.15u: daar is het zandmannetje en onze oogjes

beginnen te prikken



Wat neem je best mee?

Hang om te beginnen zeker een kaartje met de naam van
je dochter/zoon aan de valies, zodat wij weten welke
valies bij welk kind hoort.

Mogen we u ook vragen om per dag één zakje te voorzien
waarin de kleren zitten voor die dag. Dus in één zakje zit
bijvoorbeeld een paar kousen, een onderbroek, een
T-shirt en een korte broek.

● Veldbed, luchtmatras of matje
● Slaapzak
● Kussen en knuffel
● Pyjama of slaapkleed
● Speelkledij (voor warm en koud weer): T-shirts,

shorts, pulls, lange broek,
● Stapschoenen/sportschoenen, kledij die zeker vuil

mag worden…
● Waterdichte regenjas en laarzen als het weer er

minder goed uitziet
● Ondergoed en kousen (voldoende!)
● Linnenzak voor de vuile was
● 2 keukenhanddoeken
● Bestek (vork, lepel, mes, koffielepel) + drinkbeker

+ bord
● Zakdoeken
● Schrijfgerief (adressen waarnaar je een kaartje wil

schrijven + postzegels)
● Zaklamp met reserve batterijen
● Pet of hoedje en zonnebril



● Eventuele medicijnen
● Toiletgerief: shampoo en zeep, kam/borstel,

haarelastiekjes, 2 washandjes, 2
● Handdoeken, tandenborstel & tandpasta, beker,

zonnecrème, muggenmelk,
● Luizenshampoo
● Identiteitskaart (kids-id) en medische fiche
● Verkleedkleren over het thema
● Lunchpakket voor de eerste dag
● Zwembroek of bikini/badpak

Graag alle kledingstukken en persoonlijk materiaal
naamtekenen.

Wat nemen we zeker niet mee?

● Elektronische toestellen: zoals gsm’s, tablets,
Nintendo’s…

● Kostbare voorwerpen die je zeker niet kwijt wilt
raken

● Je mooiste communiekledij



Sjamfoeters

Hey Sjamfoeters, omdat we jullie al wat willen
voorbereiden op het spelen op kamp hebben we al een
paar kleine spelletjes om te oefenen.



Tsjoepkes

Binnen enkele weken is het weer bijna zover, DE LEUKSTE
5 dagen van het jaar, KLEIN KAMP!!!Woehoewwww.

Wat kunnen jullie allemaal verwachten: dagen vol met
leuke spelletjes, knutselen, een kampvuurtje, gezellig
samen slapen (op een matje en in een slaapzak zoals
echte avonturiers😊)…

Alleen maar plezier dus en dit jaar in het thema “de
kleine zeemeermin”. Hieronder een klein quizje om jullie
voor te bereiden. De personages zijn hun namen
verloren, kunnen jullie ze aanvullen?

Om echt in het thema te leven op kamp, mogen jullie al
jullie gekste verkleedkledij klaarleggen.

Ziezo, nu zijn jullie klaar om op kamp te vertrekken. Jullie
leiding heeft er alvast zin in, hopelijk jullie ook.



Speelcubjongens

Beste stoere speelclubbers en ouders

Nog maar een paar keer slapen en het is zo ver, op 5 juli
trekken we met z’n allen naar Sleidinge om er het beste
kamp ooit van te maken. In Sleidinge wachten Ariël en
Sebastiaan ons op. U kunt het thema al raden: de kleine
zeemeermin.

Wij, de leiders, zijn er helemaal klaar voor om er de
beste, coolste, stoerste en leukste dagen van te maken.
Helemaal klaar om de zotste kampen te bouwen en de
gekste dingen te beleven?! Wie weet moeten we wel een
nieuwe drietand maken voor Neptunus, de god van de
zee :o?? Één ding is zeker, Sleidinge weet niet wat hun te
wachten staat!!! We maken er een mega zot kamp van!

Ons geweldig kamp zal afgesloten worden met een
overheerlijke barbecue met de ouders. Mmmmm
smullen!!

Wij tellen alvast ongeduldig af naar 5 juli!

Jullie favoriete leiders,

Debie, Romeo, Liam en Aäron



Speelcubmeisjes

Daaag liefste kleine gele monstertjes,

Dit is het dan het kampboekje voor het langverwacht
kamp! J Wij hebben er alle drie supeeeeeeeerrrr veel zin
in, hopelijk jullie ook!!!

We gaan 5 dagen samen spelen, ravotten, knutselen,
lekker eten, tijd met de vriendinnetjes en nog zoveel
meer. Het wordt de perfecte afsluiter van een superleuk
jaar dat we al samen hebben gehad.

Wij hebben alle 3 super genoten van jullie onuitputtend
enthousiasme voor het AA-spel en eigenlijk alle spelletjes.
Dit wordt dan ook gewoon mooi voortgezet voor de 5
dagen op kamp.

Ariël, haar familie en vriendjes in het onderwaterland
Sleidinge zijn ook helemaal klaar om jullie te ontvangen.
Zorgen jullie op dit doolhofje dat Ariël bij Botje kan, dan
kunnen ze zeker allebei mee op kamp!



DIKKE KNUFFEL VAN ONS

RUHNE      -         LOTTE - MARISE


