Kampfientje

Tiptiens & Aspi’s
OOSTENRIJK
1-11 juli 2022`

HALLO LIEBE MÄDCHEN,
Liefste Tiptiens, liefste Aspi’s, liefste ouders,
HET IS ZOVER, hier in uw handen rust momenteel het kampfientje, een specialleke deze
keer, want we gaan op buitenlands kamp! Jullie vinden hierin alle praktische info in
verband met ons buitenlands kamp, dat nu écht wel heel dichtbij komt. We herhalen nog
even voor de zekerheid: we vertrekken vrijdag 1 juli (’s morgens) en komen terug op
maandag 11 juli (in de voormiddag). En voor de echte vergeetachtigen onder ons: we
gaan naar Oostenrijk, olé!
Moesten er, na het lezen van dit Fientje, nog vragen zijn, aarzel dan zeker niet om ons te
contacten (telefonisch of via chiro-overijse@hotmail.com). Nieuwsgierigen onder ons
kunnen zeker al een kijkje nemen op www.jeka.be, daar kan ja al heel wat informatie
vinden over bv. onze locatie.
Vele zonnige groetjes,
Estelle, Annelies, Ilke, Annika, Lina, Amelie, Laure, Kato, Louise, Emma, Lisa, Manon, Lise,
Zoë, Sterre, Lissa, Alice, Astrid, Noa, Klara en Laurine

Hoofdleiding
Astrid Baus

Estelle Vergeylen

0474 11 30 63

0494 68 64 51

Dit jaar zingen we ons kamplied op de melodie van ‘te min voor Anja’ van spring.
Hieronder vinden jullie ons kamplied:
Strofe:
Daar op het einde van de straat waar dat
kleine schuurtje staat
Daar woonde sjaakie,
Hij was amper 9 jaar.
Zijn pa zijn werk werd afgepakt toen is zijn
loon wel ferm gezakt, diee arme sjaakie.
Had geen geld voor chocola.
Maar toen las hij in het krantje dat Willy
Wonka ticketjes geeft, hij opent zijn
fabriek naa 15 jaaar.
Toen liep hij naar de winkel met een
laatste beetje hoop, en vond in zijn reep
de laatste goude kaart.

Refrein:
Met Willy Wonka en oempaloempas
doorheen de fabrieek, da vond em wel
chic,
een heerlijk avontuur.
Met Willy Wonka en oempaloempas, ze
waren met vijf in zijn bedrijf.
Wie wordt de nieuwe baaas, in goooik , in
goooik.

Strofe:
De dag erna stond hij paraat, dikke kaspar
kwam te laat.
Hij moest naar huis , hij zat vast in de buis.
Ze ging door zonder gevaar, helaas was
dit niet langer waar.
Violet was een rebel, ze zetten haar leven
op het spel.
Strofe:
Maar het leven kan soms hard zijn voor
die rijke Veruca,

Ze kreeg geen eekhoorn en werd boos op
haar papaa.
Joris was ni echt tevree want hij zat vast
in de tv.
Ze verlieten de keet en gingen gewoon
naar huis.
Refrein:
Met Willy Wonka en oempaloempas
doorheen de fabrieek, da vond em wel
chic,
een heerlijk avontuur
Met Willy Wonka en oempaloempas, ze
waren met vijf in zijn bedrijf.
Wie wordt de nieuwe baaas , in goooik , in
goooik.

Strofe:
En de groep werd steeds kleiner, tot enkel
sjakie overbleef.
En Willy kroonde hem tot nieuwe baas ,
sjakie zat nog in de twijfel want zijn familie
mocht ni mee.
Hij nam zijn schuur, en iedereen kwam
meeee.

Refrein:
Met Willy Wonka en oempaloempas
doorheen de fabrieek, da vond em wel
chic,
een heerlijk avontuur.
Met Willy Wonka en oempaloempas, ze
gaan op pensioen met al het poen.
En sjakieee is nu de baaaas, in goooik , in
goooik

BUSREIS
Onze reis naar Oostenrijk maken we zoals echte toeristen met de bus.
Onze lange busrit richting Oostenrijk vertrekt op vrijdag
1 juli. Het uur en de locatie van afspraak zullen we rond
midden juni communiceren.
Onze terugkomst op maandag 11 juli wordt
voorzien in de voormiddag. We vertrekken zondag
de 10e rond 20u in Oostenrijk en afhankelijk van het
verkeer komen we de volgende ochtend/middag in
Overijse aan.
We gaan aan de leden vragen om onderweg zelf hun ouders te verwittigen. Als zij
geen gsm mee hebben op kamp (uiteraard niet verplicht!), mogen zij zeker en vast een
gsm van de leiding gebruiken. Als we België zijn binnengereden, zullen we dit ook op de
Facebookpagina van Chiro Overijse posten. Ouders die hier lid van zijn, zullen daar dus
al kunnen lezen wanneer we ongeveer zullen aankomen. Maar iedereen wordt dus ook
sowieso telefonisch op de hoogte gebracht.
Aangezien we een lange busreis zullen moeten doorstaan, raden we zeker aan om wat
lectuur of eventueel films mee te nemen. Verder vragen wij ook om het busreglement
te respecteren: gordel dragen, stopplaatsen gebruiken om naar de wc te gaan, eten of
drinken mag, maar houd het proper… Zo kan de lange reis toch aangenaam en vlot
verlopen!
Voorzie zeker 2 lunchpakketten, eentje voor ‘s ochtends een eentje voor ’s middags
en eventueel wat extra snacks.

IN DE OOSTENRIJKSE BERGEN
Wij verblijven in het dorpje Lechtal, in twee verschillende challets maar wel naast
elkaar!

ONS ADRES:

Haus Verriest
Dorf 14
6642 Stanzach, Austria

Vermeld zeker de organisatie ‘JEKA’ op de enveloppe, zodanig dat als er een foutje staat
op het adres, dat de postbode de brief kan afgeven aan het bureau van JEKA in Stanzach.

WIE GAAT ER MET ONS MEE?
We gaan op reis met een groep van 44 Chiromeisjes
Tiptiens
Zoë Herremans
Mira Cartuyvels
Gitta De Saveur
Ellen Leroy
Alyssia Vermeulen
Lou Lafont
Anke Claesen
Ella Weemaels
Millie Dufaur
Febe Levis
Jill Nees
Sterre Van Den Berge
Lore De Sutter
Alix Heytens
Yelena Vanmessom
Mila Chambost-Manciet
Noor Brankaer
Fien Verlinden
Aspi’s
Anaïs Herremans
Lana Coenen
Fiona Van Laer
Joyce Munsala Lema
Marine Boeraeve
Jill Verlinden

Leiding Tiptiens
Ilke Baus
Lina Bernaerd
Annika Vermeir
Leiding Aspi’s
Annelies Van Exem
Estelle Vergeylen
Kookleiding
Alice Demoraes
Amelie Vaneeckhout
Astrid Baus
Emma Brankaer
Kato Brankaer
Klara Vandeuren
Laure Hartoch
Laurine Vaneeckhout
Lisa Corten
Lise Heyrbaut
Louise Van Bever
Manon Orban
Noa Van Laere
Sterre Verlinden
Zoë Deraemaeker

WE PAKKEN ONZE BIEZEN
Per persoon is slechts 1 koffer of rugzak van max. 20 kg + 1 stuk handbagage
(20x30x30 cm) toegestaan. De slaapzak mag in een aparte zak meegenomen worden (bij
voorkeur geen vuilniszak). Gelieve deze echter niet aan de buitenkant van de koffer of
rugzak te bevestigen: dit bemoeilijkt het stapelen in de kofferruimte van de bus.
Voorzie zowel je koffer/rugzak als je handbagage met een kaartje (dit krijg bij
vertrek) met volgende info:

Naam
Chiro Overijse
Groepsnummer: S22-AT-350962
Adres: Haus Verriest
Dorf 14
6642 Stanzach, Austria

WAT MOET JE ALLEMAAL MEENEMEN?
-

-

Idenditeitskaart
Word assistance card / Europese ziekteverzekeringskaart (ziekenfonds)
Ouderlijke toestemming voor buitenlands bivak (aan te vragen op de
gemeente waar je woont)
Hoeslaken, kussensloop en slaapzak (er zijn bedden, dus geen matje/veldbed)
Pyjama
Toiletgerief (tandpasta, tandenborstel, washandje, zeep, shampoo, deo..)
Handdoek
Linnenzak en enkele wasknijpers
Schoenen (voorzie zeker een paar goede stapschoenen, speelschoenen,
WATERsandalen, slippers)
Slipjes en behaatjes
Sokken
- Brooddoos
Speelkleren
- Drinkbus
Warme trui en lange broek voor
- Zaklamp
’s avonds
- MUGGENMELK
Regenjas (die we hopelijk niet
- 2 keukenhanddoeken en een
nodig zullen hebben)
aardappelmesje
Zonnepet, zonnebril en
- Eventueel persoonlijke medicatie
zonnecrème
- Ontbijt en lunchpakket voor in de
Zwemgerief
bus
Rugzak

Op eigen risico
-

Cd’s/iPods
Gsm
Fototoestel
Films/ boek/ spelletjes voor in de bus

Neem ook allemaal wat zakgeld mee of een bankaart die in het buitenland actief is.
De momenten dat de tiptiens en aspi’s eventueel geld nodig zullen hebben, zullen
momenten zijn wanneer ze vrij mogen rondlopen in een stad. Hier zullen uiteraard ook
bankautomaten aanwezig zijn. Overdrijf hier echter niet in. Wat je meeneemt/ afhaalt, is
op eigen risico. Alleen voor kaartjes, postzegels, toiletten onderweg, drankjes
onderweg… zal je eventueel wat eurootjes nodig hebben.

WAT IS HET VERSCHIL MET EEN BINNENLANDS KAMP?
❖ De zon! Wij hopen in ieder geval dat dit een verschil wordt, zodat we met een
mooi kleurtje kunnen terugkomen.
❖ Organisatie. Dit kamp wordt grotendeels georganiseerd door JEKA. Elke dag zal
er op onze kampplaats dan ook een medewerker komen kijken of alles in orde is,
of er problemen zijn enzoverder. Schrik dus niet als er eens een man verschijnt
tussen ons hele vrouwelijke Chirogebeuren.
❖ De busreis. Het is lang rijden, heel lang. Maar dat wordt vast en zeker
gecompenseerd door een fenomenaal kamp!
❖ We verblijven niet op een kampplaats zoals we gewoon zijn: geen veld met
tenten, maar een huisje met bedden! Neem daarom zeker een hoeslaken mee in
plaats van een matje/veldbed. Een slaapzak is wel nog nodig!
❖ Uitstappen. Omdat we een verre reis maken, moeten we natuurlijk ook een
beetje toeristisch en culturele plekjes opzoeken. We zullen dus zeker enkele
plezante uitstappen maken.
❖ De taal. Wie een mondje Duits spreekt, zal zich waarschijnlijk makkelijk wegwijs
maken in de Oostenrijkse wereld. Anderen kunnen alvast beroep doen op hun
Engels, of we kunnen natuurlijk ook nog altijd terugvallen op gebarentaal.
❖ …

DE KLEINE LETTERTJES
Iedereen draagt zorg voor zijn eigen spullen. JEKA kan in geen enkel geval aansprakelijk
gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies.
Wat bij problemen?
Wij zijn verzekerd bij de verzekering van Chiro Nationaal voor burgerlijke
aansprakelijkheid, ongevallen, overlijden en invaliditeit.
De annuleringsverzekering, die in de kampprijs inbegrepen is, werd afgesloten bij
WDR & PARTNERS NV en heeft tot doel de kosten en vergoedingen te betalen wanneer
een deelnemer zijn aangegane verbintenissen met JEKA verbreekt als gevolg van ziekte,
ongevallen of overlijden van de verzekerde of een familielid van de tweede graad. Enkel
mits voorlegging van een gedetailleerd doktersgetuigschrift en voor zover ze niet
voorzien waren op het ogenblik waarop de verzekering ingaat.

Contactgegevens WDR & Partners:
WDR & PARTNERS NV
Grote baan 225
1620 DROGENBOS
tel: 02.333.82.82 ('s ochtends)
fax: 02.333.82.80
rekeningnummer: 142-0638571-45
www.wdr.be, thomas.willems@wdr.be
Contactpersoon: Thomas Willems

Wij hebben er alvast superveel zin!

OM TE EINDIGEN
Oef, nu weet je bijna alles om mee op kamp te kunnen!
Hieronder zijn de fientjes per groep terug te vinden. Kijk deze zeker eens na voor
jouw groep, want er staat vaak nog wat extra verkleding in of een speciaal voorwerp
dat je mee in je valies moet steken!
Als er nog vragen zijn, beantwoorden wij die met veel plezier via
chiro-overijse@hotmail.com!
Hadden we al gezegd dat we niet kunnen wachten om te vertrekken?
Hopelijk jullie ook! Tot snel!

Tiptiens

Ik ga naar oostenrIjk en neem mee…
- Kleren die HEEL vuil mogen worden
- Bikini of badpak
- Stevige stapschoenen
- Een witte t-shirt die vuil mag worden
- Jullie mooiste tiroler outfit
- Een hippie outfit
- De mooie blauwe Tiptiens regenjas
➔ Hou zeker en vast ook de watsapp groep goed in de gaten !!

asPI’s In oostenrIjk
Hallo liebe Aspis,
Innerhalb weniger Wochen werden Sie
auf die Reise Ihres Lebens gehen.
Dafür sollten Sie bestimmte Dinge auf
keinen Fall vergessen!
Was nimmst du mit in die Berge?

-

Jouw haarkleuring!!!!!
Stapschoenen!
Drinkbus
Rugzak(je)
Hoeslaken + kussensloop
Brooddoos!!!
Tirolerverkleding
Go pro / box / wegwerpcamera (op eigen risico)
Veeeeeeeeeel snacks
Versiering voor jullie kamer
Verdere info vind je in het meeneemlijstje
Houdt goed de messengergroep in het oog voor extra dingen!

Wir hoffen, Sie sind bereit für den Urlaub Ihres Lebens.
PS: vergiss deine deutschkenntnisse nicht!
seh dich später XXX

Tiroler Frau

Tiroler Frau

Estelle

Annelies

