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E I N D E L I J K  I S  H E T  Z O V E R !

kampboekje: editie groen



joepie! binnen enkele dagen is het weer

zover; de leukste 9 dagen van het jaar

zijn weer daar!

wij kunnen alvast niet wachten om jullie

een spetterend kamp te bezorgen. 

Hoewel het misschien een beetje

aanpassen wordt met al die gekke

maatregelen,  gaat het minstens even leuk

zijn!

In dit super coole kampboekje vinden

jullie alle uitleg die exclusief voor

groen is, dus voor alle andere praktische

informatie kunnen jullie steeds even het

'echte' kampboekje lezen. 

Als jullie nog vragen,  suggesties of

andere dringende opmerkingen hebben,

kunnen jullie ons altijd een mailtje of

sms'je sturen!

tot binnenkort!

Amélie, Arend en siyun 

woordje van de

leiding



Uiteraard is afstand bewaren
heel belangrijk. Gelukkig

moeten we in de bubbel geen
1,5 meter afstand houden van
elkaar, maar van nachtkusjes

worden jullie dit jaar
(jammergenoeg) gespaard!

HOE  HOUDEN WE HET KAMP

Dit jaar zullen jullie, in
tegenstelling tot andere jaren,

lekker proper thuiskomen! Goede
hygiëne is super belangrijk om
virusvrij te blijven, dus er zijn

extra  handenwassessies gepland!

Wanneer we het kampterrein
verlaten, doet iedereen een
mondmasker aan zodat we

anderen niet in gevaar brengen. 
(Vooral belangrijk voor de 12-

plussers hier!)

Omdat je kwetsbaarder bent
wanneer je moe bent, hebben we

heel wat extra (verplichte)
rustpauzes in de planning

gestoken.  Breng dus zeker een
paar strips, boeken of kleine
gezelschapsspelletjes mee! 

ZO VEILIG MOGELIJK?



pyjama mondmasker !!!

regenjas briefomslagen 

en co

witte t-shirt
die gepimt mag

worden !!!!!

klein rugzakje

voor

daguitstapjes

schoenen

(slippers,

sport-
schoenen...

strips, boekje..

om te lezen

tijdens een

rustig moment

IK GA OP KAMP EN IK
NEEM MEE..

Chirohemd +

sjaaltje

vuile was-zak

Veel kledij wasgerief

propere

onderbroeken

tandenborstel

+ tandpasta

zwembroek+

badhanddoek

slaapzak +

kussen + ...

themakledij drinkbus



INPAKTIPS EN EXTRA
UITLEG

 neem lekker veel kledij mee die (heel)

vuil/nat/.. mag worden. tijdens sommige

activiteiten kan het wel eens

voorkomen dat je prachtige witte t-
shirt getransformeerd wordt in een

bruin shirtje.

 dit jaar doen we geen themadag, maar

een themakamp! dus wie meerdere

themaoutfits  in zijn kast heeft liggen,

mag die zeker meenemen.

aangezien we 9 dagen in tenten

vertoeven is het een grote aanrader

om wat insectenspray mee te nemen,

niemand is graag een muggenbuffet!

(dat geldt ook voor zonnecrème! )

om enge ziektes te vermijden , zijn we

dit jaar verplicht om extra

rustpauzes in te lassen. we zorgen

voor strips en gezelschapsspelletjes,

maar breng gerust je eigen boeken

enzo mee!



en dan nu het langverwachte thema....

dit jaar mogen we jammergenoeg niet

op tweedaagse, maar zwemmen staat

wel nog op de planning! vergeet dus

zeker geen klein rugzakje om je

zwemspullen in te steken.

een zaklamp is je beste vriend in een

tent; niet vergeten dus!

met al die extra rusttijd heb je lekker

veel tijd om brieven te schrijven!    maak

een deal met al je niet-chiro vrienden en

familie om een brievenruil te doen.  geef

hen dit adres en krijg duizenden leuke

brieven in ruil, yes!!

chiro crescendo

groen - naam 

Duinenstraat 5,

3660 Opglabbeek



toerisme 
huh, toerisme? wat een gek thema!

nee, helemaal niet! omdat het deze zomer

wat moeilijker is om de spaanse zon of de

zwitserse bergen op te zoeken, brengen

wij ze gewoon naar jullie!

steek je valies dus maar vol met leuke

zonnebrillen, gekke hawaihemdjes en

grappige hoedjes zodat je 'the full

experience' kan hebben.

wij kunnen al niet meer wachten om jullie

leuke outfits te zien!



toch nog vraagjes  over

het kamp? 

aarzel niet om ons een

mailtje te sturen via 

groen@chirocrescendo.be

of stuur een sms'je via

amélie: +32468164031

arend: +32472805725

siyun:  +32487104538

EXTRA INFO:

via deze nummers zijn we ook bereikbaar tijdens kamp.  maar

enkel voor broodnodige zaken,  we zijn het hele kamp druk bezig  

met jullie kids de tijd van hun leven te bezorgen, dus veel sms-
tijd hebben we niet ;)

binnen enkele dagen krijgen

jullie het échte kampboekje

van de hoofdleiding in jullie

mailbox, daar zal alle

praktische info

gedetailleerd in worden

uitgelegd. 


