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select player
sloeber player game

- start world 2-5

speelclub player game

- start world 2-5

rakwi player game

- start world 2-1

tito player game

- start world 2-1

keti player game

- start world 2-0

aspi player game

- start world 1-9

top- 000000

Welkom sloeber player of speelclub player
uw spel start in world 2-5 op 25 juli.
dit spel kost 80 eurocoins.
u vertrekt om 09u30 aan achterkant station hasselt,
spoorwegstraat 80, 3500 hasselt.
een lunchpakket wordt meegenomen. snoep en frisdrank wordt
niet toegestaan.

Welkom rakwi player
uw spel start in world 2-1 op 21 juli.
dit spel kost 150 eurocoins.
u vertrekt om 09u30 aan achterkant station hasselt,
spoorwegstraat 80, 3500 hasselt.
een lunchpakket wordt meegenomen. snoep en frisdrank wordt
niet toegestaan.

welkom tito player
uw spel start in world 2-1 op 21 juli.
dit spel kost 150 eurocoins + 15 eurocoins zakgeld.
u vertrekt om 08u00 aan de chirolokalen met de fiets. Deze
dient inorde te zijn.
een lunchpakket wordt meegenomen. snoep en frisdrank wordt
niet toegestaan.

welkom keti player
uw spel start in world 2-0 op 20 juli.
dit spel kost 150 eurocoins + 15 eurocoins zakgeld
u zal meer info over dit extra level krijgen via uw
spelleiding.

welkom aspi player
uw spel start in world 1-9 op 19 juli.
dit spel kost 150 eurocoins + 15 eurocoins zakgeld
u zal meer info over deze extra 2 levels krijgen via uw
spelleiding.

missie 1:
speldeelname

om deel te nemen aan het spel kan u t.e.m. 10 juli
de eurocoins betalen. Dit kan via overschrijving:
kampgeld ‘naam van het kind‘
naar het rekeningnummer
IBAN BE41 7350 1555 1310

Voor wie het betalen van het startgeld een moeilijkheid
vormt: de mario familie staat met 18 paar oren klaar om te
luisteren en hier een alternatieve oplossing voor te vinden.
Opgelet! Het ziekenfonds betaalt jullie een bepaald bedrag
terug. Dit is afhankelijk per ziekenfonds. Voor kinderen -12
jaar kunnen ouders daarnaast ook de kosten voor ‘deelname
aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingbrief van het
volgende jaar inbrengen. Het nodige attest hiervoor wordt
volgend werkjaar uitgedeeld door de leiding. Meer info kunnen
jullie op onze site vinden:
www.chiroenweka.be/formulieren
We vragen expliciet om de jongste groepen geen zakgeld mee
te geven om praktische redenen (geld bijhouden, moeilijk
teruggeven, vergeten, ...). Op daguitstap krijgen de leden nog
steeds iets kleins (ijsje of dergelijke). De oudere leden
staan we dit wel toe: het is voor hen een kans om, bovenop de
kleinigheid die ze sowieso krijgen, verantwoordelijk om te
springen met het extraatje dat ze krijgen en verdienen.

missie 2:
bagage inpakken

startattributen
Kledij
-

chirokledij					lange en korte broeken			
regenjas						warme truien					zwembroek of badpak

kousen
ondergoed
t-shirts
pyjama

schoeisel
- wandelschoenen					- sportschoenen
- pantoffels						- waterdichte schoenen
- regenlaarzen					- oude schoenen

hygiëne
-

tandenborstel					badhanddoeken					kleine handdoeken				
zeep en shampoo				
muggen- en tekenzalf			
meisjes: maandverband/tampons

tandpasta
washandjes
linnen zak
kam
zakdoeken

varia
-

slaapzak en kussen				
- fleecedeken
zaklamp						- troetelbeertjes
dagrugzakje					- paspoort, kids-id
!!! drinkbus !!!				
- 2 keukenhanddoeken
medicatie + instructies afgeven bij aankomst

verboden attributen
-

zakmessen / gevaarlijke voorwerpen
drugs
alcohol
sigaretten
mp3-spelers en elektronische spelen
snoep
goede kleren
Gsm (andere regel voor keti player en aspi player)
slecht humeur

neem
geen
waardevolle
spullen
mee!
wij
zijn
niet
verantwoordelijk als er zaken verloren gaan, stuk gaan
of gestolen worden.

aandachtspunt
sloeber player en speelclub player
Voor de kleinsten raden we aan om voor elke dag een plastiek
zakje te maken met de dag erop. Hierin steek je dan een zuiver
onderbroekje, paar kousen, T-shirt, broekje... Dit maakt het een
stuk makkelijker voor de leiding en voor de kinderen zelf.
Na ieder bivak blijven wij ook met een heleboel verloren
voorwerpen zitten. Daarom vragen we nog eens om kledingstukken,
washandjes,
handdoeken…
te
markeren
(initialen,
gekleurd
lintje…)!

missie 3:
bagage afleveren

het doel van deze missie is om al jouw spelbagage
op de juiste plaats te krijgen. Volg hieronder de
spelregels voor het type player dat je in het begin
hebt gekozen.
sloeber player
speelclub player
rakwi player
tito player
bagage wordt in world 2-0 op 20 juli tussen
20u00 en 20u30 naar de chirolokalen gebracht.
bedjes van de sloeber player en speelclub
player worden voorzien van naam zodat deze
klaarstaan bij de spelstart in world 2-5.
keti player
aspi player
bagage
wordt bij vertrek in de lokalen
verzameld. Exacte info hierover volgt via hun
spelleiding.
Opgelet! De medische fiches zijn al ingevuld bij
de start van het chirojaar. Indien hier wijzigingen
aan dienen te gebeuren, geef je dit best zo snel
mogelijk door aan de leiding. Ieder lid geeft bij
vertrek zijn of haar Kids-ID af aan zijn of haar
leiding.

missie 4:
info uitwisselen
eten tijdens het spel
tijdens het spel wordt u voorzien van eten door onze kookies.
zelf eten meenemen is dus niet nodig en snoepgoed wordt door
de leiding in beslag genomen.
voedselallergieën
en
speciale
voedselpatronen
dienen
op
voorhand aan de kookies doorgegeven te worden zodat zij
hier rekening mee kunnen houden. u neemt voor 10 juli contact
op met stijn wouters via telefoon of mail .

stijn.wouters2@hotmail.com / 0494 64 45 11

brieven schrijven
tijdens het drukke spel is het niet mogelijk om je kind
te bellen of via sociale media te contacteren. Je kan wel
briefjes schrijven naar elkaar. Dit met volgende vermelding:
Chiro eNWéKa
TAV ‘naam van het kind’
brulens 37
2275 gierle
(lille)
voor de kleinsten is het makkelijk als
het adres al op voorhand op de enveloppen
geschreven is.

problemen
Voor extra info of bij
hoofdleiding contacteren.
- hl Bart 		
- hl brecht 		

noodgevallen

kan

je

altijd

de

0492 64 30 90
0498 06 30 34

onder het motto ‘geen nieuws is goed nieuws’ zullen we tijdens
het kamp niet urgente vragen via sociale media of telefoon
niet beantwoorden.
(vb. Vindt mijn kind het leuk? eet hij goed? ...)

luizen en teken
heeft je kind voor de start van het kamp luizen (gehad)? geef
ons dan onmiddelijk een seintje zodat we samen maatregelen
kunnen treffen. Dit om een verspreiding op kamp te vermijden.
De dagen voor kamp een tekenbeet gehad? Vermeld
bij het vertrek zodat wij dit kunnen opvolgen.

dit

zeker

missie 5:
de kampworld vinden
adres: brulens 37, 2275 gierle
-

-

vanuit nieuwerkerken rijdt u via stevoort naar kuringen.
hier rijdt u de snelweg e313 op richting antwerpen.
neem afrit 22 herantals-oost vanaf de e313
sla linksaf naar de koning boudewijnlaan.
vervolg de weg naar de geelseweg.
sla rechtsaf naar de ringlaan en volg tot aan de rotonde.
neem hier de tweede afslag en vervolg de ringlaan
tot aan de rotonde.
neem de derde afslag naar de poederleeseweg.
vervolg deze weg 4km en sla rechtsaf naar
de gierlebaan.
sla na 3km linksaf naar de oude lillebaan.
sla direct rechtsaf naar de Brulens en
sla opnieuw rechtsaf om op de
s
en
brulens te blijven.
l
u
br
volg de pijlen en instructies
van onze parkeerwachter.
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game over

beste player, u speelde zonet world 3-0 uit en
daarmee is het spel afgelopen. U kan op 30 juli
om 16u opgehaald worden van op de kampworld. u
dient uw attributen en eventuele fiets zelf mee
naar huis te nemen.

