Kamp Lokeren 2020 update terugkomst
Sloebers, Ribbels, Speelclub, Superspeelclub en Rakwi’s
Op maandag 20 juli zullen de Sloebers, Ribbels, Speelclub, Superspeelclub en
Rakwi’s door de ouders worden opgehaald op de kampplaats in Lokeren,
Hillarestraat 121.
Ook de bagage zal mee afgehaald worden. Als het door gebrek aan plaats niet
mogelijk is om bagage mee naar huis te nemen, kan deze op 21 juli met de camion
mee naar Millegem komen.
Er zal nog avondeten voorzien worden op de kampplaats.
Broers en zussen worden samen met de eerste bubbel afgehaald. Heb je bv. 1
kind bij de Ribbels en 1 bij de Rakwi’s? Dan zal de Rakwi samen met de gele bubbel
worden afgehaald.
Tito’s, Keti’s en Aspi’s mogen op 20 juli hun bagage niet meegeven met hun
ouders, wegens het niet mengen van de bubbels.
De bubbels worden beurtelings opgehaald in volgende tijdsvakken:
Bubbel
Paars
Geel
Bruin
Groen

Afdeling(en)
Sloebers
Ribbels & Speelclub
SuperSpeelclub
Rakwi’s

Tijdstip 20 juli
18u00 - 18u30
18u45 - 19u15
19u30 - 20u00
20u15 - 20u45

Afhaal plannetje:

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Parkeer uw auto op de parkeerstroken ter hoogte van Hillarestraat 121. Best
aan de rechterkant wanneer u vanuit Lokeren komt, dan bent u aan de juiste
kant en hoeft u niet over te steken.
We vragen aan de ouders om een mondmasker te dragen wanneer jullie je
oogappeltje(s) gaan ophalen en de bagage oppikken.
U gaat langs rechts wanneer u het paadje in gaat richting de kampplaats.
Halverwege zal de leiding de bagage van de bubbel geplaatst hebben. U kan
de bagage van daaraf meenemen.
Uw oogappel(s) zal u dan met veel plezier tegemoet lopen!
Verlaat via hetzelfde paadje de kampplaats en wandel weer aan de
rechterkant.

Tito’s, Keti’s en Aspi’s en bagage die 20 juli niet mee kon
De Tito’s en Keti’s zullen op dinsdag 21 juli met de trein naar huis gaan. Ze zullen
door de ouders (met mondmasker) opgehaald worden aan het station. De uren van
aankomst zijn:
Bubbel
Blauw

Afdeling(en)
Tito’s & Keti’s

Tijdstip station 21 juli
14u00

De Aspi’s komen ook met de trein maar gaan eerst de camion nog afladen aan de
kerk. De aspi’s kunnen dus afgehaald worden aan de kerk samen met hun bagage.
De bagage voor de oudste afdelingen – tito's, keti’s en aspi’s - alsook de bagage van
kinderen van de jongere afdelingen die op 20 juli niet thuis geraakte, kunnen volgens
volgende schema aan de kerk afgehaald worden:
Bubbel
Geel + Bruin + Groen

Paars

Afdeling(en)
Ribbels, Speelclub,
Superspeelclub,
Rakwi’s
Sloebers & Aspi’s

Blauw

Tito’s & Keti’s

Tijdstip bagage 21 juli
14u30 – 15u00
(voor kerk)
15u00 – 15u30
(achter kerk aan
glasbollen)
15u15 – 15u45
(voor kerk)

Weetjes
Verloren voorwerpen zullen dit jaar niet aan de kerk uitgestald worden op 21 juli. Ze
zullen de eerste twee zondagen van het nieuwe chirojaar uitgestald worden aan de
ingang van de Chiro. Indien de voorwerpen dringend terug thuis moeten geraken
kunnen deze opgehaald worden via de afdelingsleiding.
Het is terug chiro op zondag 6 september. Deze is nog in de afdeling van dit
chirojaar. Uiteraard volgen we de evolutie van Corona goed op en zullen we hierover
nog verder informeren.
Alle leden krijgen ook dit jaar een brief mee van het jaarlijkse moedersweekend. Dit
gaat traditioneel het eerste weekend van oktober door. Ook hier zal de status van het
Corona-virus goed opgevolgd worden. Zo bekijken we of en hoe het
moedersweekend kan doorgaan.

