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WELKOM!

• Vraag? Steek gerust jullie hand op! 

• VOORLOPIG NOG GEEN EXTRA CORONAMAATREGELEN! 

• De presentatie staat ook op onze website: 

https://chiromillegem.be/kamp

• Blijf achteraf zeker hangen op ons kampcafé! ☺

https://chiromillegem.be/kamp
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Oudsbergen

1. Waar?

• Limburg

• 54 km

• Fusie in 2019 tussen 

Meeuwen-Gruitrode en Opglabeek

• Deelgemeente: Gruitrode



Oudsbergen

2. Kampplaats

• Jeugdverblijfcentrum: De Royer Brem

• Harmonieweg 35, 3670 Oudsbergen

• Groot gebouw met veel speelruimte en bos!



Omgeving



Omgeving



Achterkant + speelterrein gebouw



Voorkant + oprit + tentengrond rechts



Wandelpad +

outdoor fitness 

links (openbaar)



Veel parking vlak voor gebouw



Grondplan beneden



Grondplan boven



Gang beneden + trap naar boven



Refter



Keuken



WC’s (Dames en Heren) 

boven en beneden = hetzelfde



Douches en lavabo’s

boven en beneden = hetzelfde



Slaaplokaal Speelclub of Superspeelclub



Refter boven = Slaaplokaal Sloebers & Ribbels



Kelder = leidingslokaal



Oudsbergen

3. Kampperiode

➢ Sloebers – Ribbels 

Begin kamp 15 juli

Einde kamp 21 juli

➢ Speelclub – Superspeelclub – Rakwi’s – Rakkers 

Tito’s – Keti’s – Aspi’s

Begin kamp 11 juli

Einde kamp 21 juli



Oudsbergen

4. Kampthema

De 7 dwergen in Oudsbergen



Oudsbergen

5. Kampvervoer (vertrek)

- 11 juli

- Lagere school (Speelclub tem Rakkers) gaat heen met de 

trein en bus

→ Trein tot Genk, vanuit daar Lijnbus tot 700m van 

kampplaats

- Middelbaar (Tito’s, Keti’s en Aspi’s) gaan met de fiets

→ Afhankelijk van route: 44-55 km 

- 15 juli

- Sloebers en Ribbels komen ook met de trein en bus



Oudsbergen

5. Kampvervoer (vertrek)

- Treinuren (heen) 

- Deze staan ook in het kampboekje

Afdeling Vertrektijd

Station Mol

Aankomsttijd 

kampplaats

Speelclub, 

Superspeelclub, 

Rakwi’s, Rakkers

11/07 om 10u40

(trein vertrekt om 11u07)

+-14u

Sloebers + Ribbels 15/07 om 08u40

(trein vertrekt om 09u08)

+-12u



Oudsbergen

5.  Kampvervoer (vertrek)

- Fietsen (heen) 

- Deze komen ook in het kampboekje te staan.

- ZIE DAT JE FIETS IN ORDE IS! (Lichten, remmen, reserve binnenband, ..)

Afdeling Vertrektijd

Miloheem

Aankomsttijd 

kampplaats

Tito’s 9u30 +-14u

Keti’s 10u00 +-14u

Aspi’s 9u00 +-14u



Oudsbergen

5. Kampvervoer (terug)

- 21 juli

- Om 11u30 moeten we van de kampplaats weg zijn

Afdeling Vertrektijd kampplaats 
Aankomsttijd kerk 

Millegem

Sloebers, Ribbels, Speelclub, 

Superspeelclub, Rakwi’s en 

Rakkers

11u → bus + trein 15u30

Tito’s, Keti’s en Aspi’s 11u → fiets 15u30



Oudsbergen

6. Bagage

- Iedereen brengt zijn bagage (ook sloebers en ribbels!) op zondag 10 juli

• 19u-19u45

• Chirolokaal

- Uren worden ook in kampboekje vermeld.

- Bagage moet kleurencode van de afdeling hebben (kampboekje)

- We moeten met onze eigen mankracht alles inladen! Geen slaapzakken of zakken aan 

andere bagage binden.



Oudsbergen

6. Bagage

• Afhalen van bagage gebeurt samen met ophalen van de leden ☺

• 15u30 

• Kerk Millegem

• Ook nu laden we alles uit met onze eigen mankracht! Extra helpers mogen altijd 

vroeger naar de kerk komen



Oudsbergen

7. Kampgeld 

• € 100 voor eerste lid van het gezin

• € 70 voor tweede, derde, vierde leden van het gezin

• € 70 voor sloebers en ribbels

→ Geen verhoging van kampgeld



Oudsbergen

8. Inschrijvingen en betalingen

• Digitale inschrijvingen van 8 mei tot en met 1 juni!

• Voldoende tijd voor verdeling bubbels, contactlogboek/aanwezigheidslijsten 

opstellen, kampmenu opstellen en bestellingen doen, …

• Digitaal formulier:

• Ook aanvinken indien uw kind niet meegaat

• Betaling onmiddellijk gebeuren

• Kampboekje digitaal of in de brievenbus?

• Medische fiche: https://chiro.be/file/medische-steekkaart

• Heel belangrijk! Allergieën, medicatie, ..?

• Voor kamp nieuw exemplaar invullen tov start Chirojaar

→ Zo hebben we zeker juiste gegevens

https://chiro.be/file/medische-steekkaart


Oudsbergen

8. Inschrijvingen

- Formulier op website https://chiromillegem.be/kamp

- Medische fiche niet digitaal owv GDPR

- In brievenbus leiding

- Gele klevertjes niet nodig, kids-ID of paspoort is voldoende. Tegenwoordig 

worden alle gegevens langs die weg opgevraagd.

- Per groep verantwoordelijke > graag in die brievenbus ten laatste 12 juni!

- Contacteer leiding (ook liefst de verantwoordelijke van de groep) bij vragen, 

onduidelijkheden, extra informatie, …

• Gegevens leiding in bijlage

• Verantwoordelijke per groep staat rood gemarkeerd

https://chiromillegem.be/kamp


Oudsbergen

9. Extra meenemen

- We vragen voor de zekerheid dat iedereen 2 mondmaskers meeneemt!

- Medische mondmaskers

- In ZipLock zakje

- Jongste groepen: kleren voor themadag (staat in kampboekje)

- Vanaf Rakwi’s in tenten: extra deken

- Knutselkeuze: als lid wilt t-shirt verven → wit t-shirt meegeven

- Bagage voorzien van kleurencode van jouw afdeling
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Praktisch 

• Inschrijven tem 1 juni (betaling + medische fiche bij verantwoordelijke in de bus)

• Kampboekje staat vanaf 8 mei online (nieuwsbrief en website)

• papier indien gewenst (aangeduid bij inschrijving): vanaf 15 mei

• Communicatie gedurende het kamp graag via onze veebee’s

-> contactgegevens in bijlage

• Voedingsallergieën graag zo snel mogelijk doorgeven aan verantwoordelijke groep 

zodat in het kampmenu hiermee rekening kan gehouden worden

• Belangrijke medische informatie ivm uw kind graag op voorhand bespreken met de 

verantwoordelijke leiding of Sabine









KAMPBOEKJE + INSCHRIJVEN:

http://www.chiromillegem.be/kamp

Online inschrijven: klik hier

MEDISCHE FICHE:

https://chiro.be/file/medische-steekkaart

http://www.chiromillegem.be/kamp
http://www.chiromillegem.be/kamp
https://inschrijven-online.be/form/ChiroMillegem/kampinschrijvingen-oudsbergen-2022?fbclid=IwAR0EJDjMWBhyMgR2vpoCZvjrdeCzTZZA0m-4LNtHpIsm80xVFZn0m_QIGBk
https://chiro.be/file/medische-steekkaart


POST

Chiro Millegem

Naam van uw oogappel

Afdeling (vb. Sloebers)

Harmonieweg 35
3670 Oudsbergen

→ Priorzegels (zowel post naar thuisfront als naar 

kampplaats) zijn echt aangeraden!!



Tot slot

Hopen wij op een deugddoend kamp!

Hopelijk dit jaar zonder extra maatregelen en Corona.

We gaan er een knal-editie van maken!

Wij willen jullie alvast bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking

DANKJEWEL!

leidingsploeg en veebee’s Chiro Millegem
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KAMPPLANNING

10 juli Valiezen binnen brengen!

11 juli Vertrek naar kampplaats 
→ Speelclub, Superspeelclub, Rakwi’s en Rakkers: Trein + 

bus

→ Tito’s, Keti’s en Aspi’s: fiets

12 juli

13 juli VM: Spelkeuze

14 juli Familiedag



KAMPPLANNING

15 juli Sloebers & ribbels: vertrek aan station Mol

Andere afdelingen: dagtocht/tweedaagse

16 juli Themadag voor jongste groepen

Avond: knutselkeuze

17 juli Oudleidingsdag

18 juli Kampfoto’s

19 juli

20 juli Bonte avond + Kampvuur

21 juli Terug naar huis 



DAGINDELING

8u00 Opstaan – wassen – aankleden

8u30 Opening – kamptoneeltje

8u45 Ontbijt – diensten

10u00 Voormiddagprogramma

12u15 Middageten – diensten – platte rust

14u00 Namiddagprogramma 1

16u00 Vieruurtje

16u15 Namiddagprogramma 2

18u00 Sluiting – avondeten – diensten

19u30 Zangstonde + avondprogramma

20u30 Slapen Sloebers & Ribbels



FOTO’S EN COMMUNICATIE
 Kookploeg trekt met camera doorheen de dag enkele foto’s

 Enkele foto’s worden regelmatig op onze Facebookpagina’s gepost

 Na het kamp verschijnen alle foto’s op Facebook

 Jouw kind liever niet op de foto? Meldt dit zeker nog eens extra 

aan de leiding!

 COMMUNICATIE NAAR KAMP GEBEURT ALTIJD VIA VEEBEE’S!

 Whatsappgroep wordt niet gebruikt tijdens het kamp

 Enkel belangrijke communicatie!

 Kampbezoeken zijn niet toegestaan!



WAT MEENEMEN OP KAMP?
 Verkleedkleren (wordt door leiding gecommuniceerd)

 Verkleedkleren themadag

 Slaapzak

 Veldbed

 Kussen

 Zaklampje

 Drinkbus

 (knuffel)

NIET:

• Computerspelletjes

• Elektronische apparaten (bv. elektrische tandenborstel)

• Snoep



WAAR ZORGT DE LEIDING VOOR?

 Een mooie kampplaats

 Leuke spelletjes

 Af en toe een lekker snoepje

 Een gezellig kampvuur

 Ongelofelijk lekker eten!!!

WAAR ZORGT DE KOOKPLOEG VOOR?



Vragen?


