Beste ouders en leden,
Bij deze delen wij graag nog enkele uurregelingen mee die van belang zijn om ons kamp vlot te laten
verlopen:
BINNENBRENGEN VALIEZEN 31 JULI:
Op 31 juli worden alle valiezen binnengebracht op het Jeugdheem en wordt er een luizencontrole
gedaan. De valiezen van de pinkels mogen door de ouders zelf meegebracht worden op 7 augustus
indien ze dit willen, maar de pinkels worden wel op de luizencontrole verwacht.
De uurregeling voor het binnenbrengen van de valiezen ziet er als volgt uit:
- 17.00u – 18.30u: binnenbrengen van de valiezen van de pinkels, speelclub & kwiks
- 18.30u – 20.00u: binnenbrengen van de valiezen van de tippers, tiptiens & aspi’s
Wanneer je 2 dochters hebt in verschillende bannen mag je beide valiezen tegelijk afzetten en moet
je geen rekening houden met de 2 tijdssloten.
Vergeet zeker geen klevertjes van de mutualiteit mee te brengen indien je deze nog niet hebt
binnengebracht bij leidster Amber Meskens (Nanovestraat 111, 1745 Opwijk).
De aspi’s mogen hun valies ook direct meenemen wanneer ze naar het Jeugdheem komen op 31 juli
om de leidsters te helpen met het inladen van de camion.

VERTREK OP 4 AUGUSTUS IN OPWIJK:
De speelclub, kwiks en tippers vertrekken om 14u op het Jeugdheem met de bus richting Geel
(Hazenhout 23, 2440 Geel).
De tiptiens vertrekken dit jaar niet met de bus maar wel met de trein richting het kampterrein! Het
exacte vertrekuur van de trein en op welk treinstation de tiptiens verwacht worden wordt door de
tiptienleiding nog meegedeeld aan de leden zelf.

VERTREK PINKELS OP 7 AUGUSTUS:
De pinkels vertrekken op 7 augustus met de auto richting Geel. De pinkels worden tussen 15.30u en
16.30u verwacht op het kampterrein. Er wordt vanwege Corona dit jaar niet samen vertrokken op
het Jeugdheem, de ouders en hun dochters vertrekken allemaal apart (of via carpoolen). Indien er
nog vragen, bezorgdheden… zijn rond dit vervoer mag je ons steeds contacteren (leidster Julie:
0471/41.56.76)!

TERUGKOMST 14 AUGUSTUS:
Op 14 augustus keert iedereen met de bus terug. We keren wegens Corona in 2 groepen terug om
grote drukte op ons Jeugdheem te vermijden:
- De pinkels, speelclub & kwiks worden op 14 augustus rond 16.00u terug verwacht op het
Jeugdheem.
- De tippers, tiptiens en aspi’s worden op 14 augustus rond 16.30u terug verwacht op het
Jeugdheem.
Om eveneens grote drukte te vermijden bij het ophalen van de valiezen, kunnen de valiezen niet
onmiddellijk op 14 augustus meegenomen worden. Op 15 augustus wordt er in de ochtend voor elke
ban een moment georganiseerd om de valiezen op te halen (zie uurregeling hieronder).

OPHALEN VALIEZEN 15 AUGUSTUS:
- 8.00u – 8.45u: pinkels, speelclub & kwiks kunnen hun valiezen ophalen op het Jeugdheem
- 9.00u – 9.45u: tippers & tiptiens kunnen hun valiezen ophalen op het Jeugdheem
- De aspi’s kunnen op 14 augustus hun valies meenemen nadat ze de leidsters geholpen
hebben met het uitladen van de camion.

Bij vragen kunnen jullie ons steeds contacteren!
Wij kijken alvast enorm uit naar kamp! Tot snel!
xxx de leidsters

