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Ons adres
Brieven, kaartjes, postpakketten, … en andere leuke post zijn welkom op dit adres:
Bihain André
T.a.v Chiro PlePlo + NAAM + AFDELING
Rue de la roche 8
6673 Gouvy
LET OP! Dit is een ander adres dan waar ons terrein gelegen is! Kijk op pagina 9 voor de juiste
wegbeschrijving!

Noodnummers
In geval van nood kan u onze groepsleiding contacteren:

•
•

Elias: 0470/51 90 39
Anthony: 0494/90 83 82

De prijs
Inschrijven voor de BBQ: 29 juni

Inschrijven na de BBQ: 29 juni

uw eerste kind

€105

€115

uw tweede kind

€90

€100

uw derde en volgende
kind(eren)

€85

€95

Drommels

€80

€90

OPGELET:
Als u uw kinderen inschrijft na de barbecue (29 juni), dan rekenen wij €10 extra aan per ingeschreven
kind. Dit omdat wij anders kort voor het kamp nog inschrijvingen krijgen, wat voor de leidingsploeg én
de kookploeg heel lastig is.
Gelieve de laatste bladen VOLLEDIG in te vullen en aan iemand van de leiding te geven op een PlePlozaterdag. Lukt dit niet? Steek ze dan in de brievenbus van de PlePlo: Hanegraefstraat 5 bus 5, 2050
Linkeroever.
Pas als het complete bedrag overgeschreven is (op ons rekeningnummer BE72 9731 2707 7916) is uw
inschrijving compleet!
Deze prijs mag geen hinder zijn om mee op kamp te gaan. Mocht dit voor u een probleem zijn, neem
dan gerust contact op met de groepsleiding of de afdelingsleiding.
OPGELET:
Drommels betalen €80 en worden niet meegerekend bij uw andere kinderen.
Voorbeeld: van uw gezin gaat 1 Drommel, 1 Spetter en 1 Krinkel mee op kamp. In dit geval betaalt u
€105 en €90 voor de Spetter en de Krinkel en €80 voor de Drommel.
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Belangrijke data
Data

Uur?

Wat?

Zaterdag 29 juni

Wie?

Uiterste datum voor de
inschrijvingen

Zaterdag 13 juli

Alle leden

Alle leden (behalve

Tussen 10u00 en 11u00

Binnenbrengen bagage

09u00

VERTREK

Zondag 21 juli

10u30

VERTREK Drommels

Drommels (met bagage)

Zaterdag 27 juli

16u30

Weerzien van mama en papa

Iedereen

Donderdag 18 juli

Drommels)
Alle leden (behalve
Drommels)

Zaterdag 13 juli: Bagage binnenbrengen
Vandaag kan u de bananendozen en andere bagage (veldbedden, slaapzakken) van uw
kind(eren) komen afzetten op de PlePlo. Gelieve alle bagage duidelijk te voorzien van een
VOORNAAM, ACHTERNAAM EN AFDELING.
Mocht deze datum een probleem zijn, neem dan tijdig contact op met onze groepsleiding.
ZOETIGHEID:
Zoals elk jaar vragen we om de volgende dingen mee te nemen (af te geven bij het
binnenbrengen van je bagage) :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Drommels: 1 pot choco
Spetters: 1 pak speculaasjes
Krinkels: 1 pot confituur
Stoeiers: 1 kilo suikerklontjes
Blokkers: 1 pot choco
Alle afdelingen: 1 oude keukenhanddoek (die niet mee terugkomt)

Donderdag 18 juli: Vertrek
Vandaag vertrekken we met de bus naar de kampplaats!
Opgelet:

✓
✓
✓
✓

Wees op tijd aan de lokalen, ons kampavontuur begint om 09u00.
Gelieve op deze dag identiteitskaarten (+12) of Kids-ID en ISI+kaarten af te geven.
Breng zeker een picknick mee (in BROODDOOS + hervulbare DRINKBUS MET WATER).
Kom verkleed als Griekse God(in)!
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Zondag 21 juli: Vertrek Drommels
De Drommels vertrekken allemaal samen met de auto op kamp. Afspraak hiervoor om 10u30
aan de PlePlo-lokalen.
We vragen aan de Drommelouders om zelf naar de kampplaats te rijden (zie
inschrijvingsformulier) aangezien de overige leiding en leden al ter plekke zijn.

Zaterdag 27 juli: Weerzien
Op 27 juli nemen we afscheid van elkaar. We willen ook dit jaar weer beroep doen op de
ouders om naar het kampterrein te rijden (zie inschrijvingsformulier) om uw kinderen te
komen ophalen. We verwelkomen jullie om 16u30 op ons kampterrein met een hapje en een
drankje zodat we samen het kamp kunnen afsluiten.

Contactgegevens van de leidingsploeg
✓ Hieronder vindt u per afdeling enkele contactnummers die u zowel voor als tijdens
het kamp kan contacteren. Gelieve deze nummers tijdens het kamp enkel voor
noodgevallen te gebruiken. De leidingsploeg is namelijk bezig om uw kind(eren) een
fantastisch kamp te bezorgen!
Drommels

Stoeiers

0495/34.20.28
0486/07.47.86
0489/42.04.42
0498/50.44.86
0479/33.14.70
0498/25.28.12

Spetters

Blokkers

0470/51.90.39
0493/72.07.39
0491/91.29.82
0493/20.27.57
0494/90.83.82
0470/54.41.67

Krinkels

0493/68.87.67
0486/64.28.77
0483/02.13.96
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Wat neem ik zeker mee?
Algemeen: Zeer belangrijk!
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PlePlo-uniform en sjaaltje
Zak voor vuil goed
Zakdoeken
Gevulde drinkbus en brooddoos voor de picknick (beide zijn achteraf ook nodig voor
op de trektocht, dus geef geen drinken mee in een fles)
Muggenstick
Postzegels en enveloppen
Voor Blokkers: matje, gamel en trekkersrugzak voor de 2-daagse
Opgelet: vergeet ook niet je eigen kampprogramma na te kijken voor eventueel
afdelingsmateriaal!!
Kei coole verkleedkledij van een Griekse god (aandoen bij vertrek)!

BELANGRIJK !! Wij kennen uw kinderen, maar niet hun kledij !! Merk ALLE kledij aub !!
(ook PlePlo-uniform)

Om te spelen
✓
✓
✓
✓
✓

Enkele shorts en lange broeken
Genoeg T-shirts
Een paar warme truien
Ondergoed en sokken (voor elke dag + reserve)
‘Voetvriendelijke’ speelschoenen, STAPSCHOENEN en schoenen voor in het water
(geen crocs, teenslippers,... aub)
✓ Regenjas en laarsjes
✓ Opgelet: dit zijn speelkleren en kunnen misschien kapot gaan, neem dus niet de
mooiste/beste kleren mee

Om te slapen
✓ Drommels, Spetters en Krinkels zijn verplicht (om verzekeringsredenen) in een
veldbed te slapen!
✓ Stoeiers en Blokkers nemen een veldbed, matje of luchtmatras mee
✓ Blokkers nemen zeker een matje mee voor op tweedaagse!
✓ Warme slaapzak + eventueel een deken
✓ Hoofdkussen
✓ Zaklamp
✓ Pyjama
✓ Max. 1 knuffeldier
✓ Eventueel strips om in te lezen (met naam zodat ze niet kwijt geraken)
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Toiletgerief
✓
✓
✓
✓
✓

Tandenborstel en tandpasta
BIOLOGISCH AFBREEKBARE zeep en shampoo VERPLICHT !!
Handdoeken
Voldoende washandjes (tip: wegwerpwashandjes zijn handig op kamp)
Kam of borstel

Zwemgerief en zonnebescherming
✓ Zwembroek of badpak/bikini
✓ Badhanddoek
✓ Zonnecrème
✓ Pet of hoedje , dit heb je ook nog nodig voor de groepstrektocht!

Niet meenemen op kamp






Snoep, chips, koekjes, kauwgom… (de kookouders voorzien heel lekker eten!)
Juwelen (deze kunnen enkel kwijt geraken of kapot gaan)
Horloge (de tijd vliegt toch te snel voorbij)
GSM, mp3, iPod, stijltang, haardroger, playstation, laptop, Wii …
Geld (alles wat je nodig hebt wordt door je leiding voorzien)

OPROEP:
Omdat we zeker willen zijn dat iedereen een volledig kamp op een intact bedje met een
warme slaapzak kan liggen, nemen we steeds reservebedjes en -slaapzakken mee. Deze
voorraad begint echter stilaan op te geraken, en daarom zouden wij het heel erg appreciëren
moest u uw OUDE BEDJES en SLAAPZAKKEN, die niet meer gebruikt worden, aan de PlePlo
schenken. Als het bv. tijdens een stortbui in een tent regent, kunnen we onze leden toch
genoeg droge slaapzakken aanbieden om in te slapen.
Ook slinkt onze voorraad keukenhanddoeken ieder jaar.
Heeft u OUDE
KEUKENHANDDOEKEN die u niet meer gebruikt? Geef ze dan zeker mee met uw kind!

Belangrijke info
Tentenkamp
Ook dit jaar gaan we ook weer op kamp met énkel tenten! Houd rekening met volgende tips:
✓ neem voldoende warme kleren mee
✓ neem zeker regenlaarzen mee
✓ neem zeker biologisch afbreekbare zeep en shampoo mee!
(Omdat de natuur onze vriend is, voorzien wij dit zelf ook.)
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Bananendozen
Wij vragen met aandrang om je bagage in bananendozen te steken i.p.v. in onhandige
tassen of koffers. Dit is gemakkelijker voor het laden van de camion en de bus én voor het
terugvinden van je kleren.
Tip 1: Vraag uw bananendozen aan de groente- en fruitafdeling van uw supermarkt naar
keuze!
Tip 2: Maak je bananendoos waterdicht door ze te plastificeren of vernissen! Maar zorg wel
dat ze nog open/dicht gaat. Een vuilniszak op de bodem van je doos houdt ook al veel water
tegen.
Tip 3: Zorg dat je naam en afdeling duidelijk op je bananendoos staat!!

Verloren voorwerpen
Elk jaar zitten we met een grote berg verloren voorwerpen. Zet daarom in ELK
KLEDINGSTUK je NAAM !!

Medische fiches
Indien uw kind nieuw is op de PlePlo en er nog geen medische fiche is ingevuld, gelieve er
dan zo snel mogelijk één te vragen aan een leider of leidster op de PlePlo en ingevuld af te
geven.
Indien de medische toestand van uw kind veranderd is sinds het begin van het jaar, kan u
deze veranderingen invullen op het inschrijvingsformulier (zie laatste bladzijde) of op de
medische fiche.

Beestjes
Het luizenprobleem duikt elk jaar weer op. Niet alleen zorgt dit voor ongelooflijk veel jeuk,
het kost ons ook veel geld om ze te bestrijden. Aangezien ze bij iedereen op visite kunnen
komen, vragen we vriendelijk uw kind(eren) vóór het vertrek te controleren. Indien deze
kriebelige vrienden toch op bezoek zijn, meld dit dan aan de afdelingsleiding en geef een
bestrijdende shampoo mee.
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Wegbeschrijving
Adres kampterrein: Route de Rettigny 6673 Gouvy
Vertrek: Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen
1.
2.
3.
4.

Stap in je auto! 😊
Rijd ons terrein af en sla Linksaf richting de Galgenweellaan.
Sla rechtsaf naar de Galgenweellaan.
Sla linksaf naar de Blancefloerlaan/de N70. Volg de 3 linkerrijstroken om linksaf te
slaan?
5. Volg een rijstrook naar keuze om de verbindingsweg naar Ring
Antwerpen/Breda/Luik/Brussel/Antwerpen te nemen.
6. Houd links aan en voeg in op de 34.
7. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Antwerpen-Zuid om de borden E19 richting
Brussel/Mechelen te volgen.
8. Vervolg je weg op de E19.
9. Volg de 3 linkerrijstroken bij het knooppunt Machelen om de borden richting E411
Namen/Luik/Leuven/Brussel/ Luchthaven Zaventem te volgen.
10. Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de E40 en volg de borden Luik/Leuven.
11. Volg de 3 rechterrijstroken bij het knooppunt Loncin om de
borden Liège/Luxembourg/E25te volgen.
12. Vervolg je weg naar de E25.
13. Neem afslag 50-La Roche naar N89 richting Vielsalm.
14. Neem de N30, N812 en Cherain naar de Rettigny in Gouvy.
15. Sla linksaf naar Baraque de Fraiture/de N89.
16. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Fraiture/de N30.
17. Vervolg je weg op de N30..
18. Sla linksaf naar de N812.
19. Sla rechtsaf naar Cherain/Montleban.
20. Sla rechtsaf om op Cherain te blijven.
21. Vervolg je weg naar Rettigny
22. Stap uit je auto en knuffel je kinderen. 😊
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De PlePlo in’t groen
Elk jaar spenderen wij ons kamp omgeven door het groen, tussen de bossen en
heides. Graag willen we ook iets terugdoen voor onze geliefde groene vriend!
Daarom vragen wij zoals elk jaar aan alle ouders om biologisch afbreekbare zeep
en shampoo mee te geven met uw kind(eren).
Vele merken als Ecover bieden dit aan en deze zeep is vindbaar in elke grote
supermarkt. Wij en ook de eigenaars van onze kampterreinen vinden het dan ook
uitzonderlijk belangrijk dat ieder kind deze zeep, en geen milieuvervuilende variant,
meeneemt op kamp!
De leidingsploeg en het groen in de omgeving dankt u!
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Spetters
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Krinkels
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blokkers kampkrantjepdf.pdf

blokkers kampkrantjepdf.pdf
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