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Na het wachten en het zweten
is het eindelijk het moment,
je probeert wel te zorgen
dat je uitgeslapen bent.
Dat zal weer niet lukken,
want de allerlaatste nacht
zijn er altijd nog twee dingen
waar je niet aan hebt gedacht.
Dat is niet te vermijden,
je weet: het hoort erbij
en met veel te kleine oogjes
ben je ’s ochtends toch van de partij.
Je kan hard genieten
van de kers op de taart
want het was het wachten
meer dan dubbel waard.
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Gegroet
Elke dag dichterbij, elke nacht slapen is er weer eentje dichter bij het kamp van dit
jaar. Voel je het al kriebelen? Ruik je het al een beetje in de lucht? Zoek je stiekem in
je kast al je kampspullen bij elkaar? Maak je al plannen voor hoe je stiekem een blik
worstjes kan ‘lenen’ uit de keuken? Droom je alvast dat het dit jaar honderd dagen
zal duren?
Nou, eerlijk gezegd: de leiding voelt, doet en droomt het allemaal en ja, dat is even
normaal: jij natuurlijk ook!
Dan stellen we maar één vraag: Ga je mee?
Vanaf dinsdag 1 juli tot en met 11 juli slingeren we er met de rakwi’s, tito’s en keti’s
vandoor, richting het kleinste stukje overgebleven vrijheid in de wilde jungle, ergens
in de buurt van Meeuwen-Gruitrode . De pinkels en speelclub ontdekken dit hemels
oord vanaf vrijdag 4 juli tot 11 juli.
Chiro Ierlinck
Stefanie, Margot, Tim, Severien, Bert, Sven, Elien, Niels, Louise, Emiel, Florian, Gillian,
Rachel, Rani, Karlijn, Jentel, Stan, Ulrieke & Let.
Bij noodgevallen:
Let:
+32 474 51 76 14
Ulrieke:
+32 485 27 00 36
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Kampthema
Deze zomer zoeken we wel heel exotische oorden op. We trekken met z’n allen de wijde jungle in.
Het wordt één groot avontuur. Dat blijkt ook uit het gedicht dat Baloo, de beer, speciaal voor
ons en voor Mowgli schreef. Lees het maar aandachtig want we zullen zijn tips nog kunnen
gebruiken!

Let op voor beesten
met een glimlach rond hun snuit.
Vertrouw ze niet.
Ach, hoe leg ik je dat uit?
Halfdicht geknepen ogen
en ze praten wondermooi,
maar ondertussen denken ze:
“Jij wordt mijn prooi!”
Let dus op en kijk uit je kop!
Zijn ze sluw of zijn ze dom?
Zijn ze ruw of zijn ze eerder tam?
Laat je niet vangen aan een slijmerige tong!
Op het eerste zicht
heb je ook beesten met een smoel
waarvan je denkt:
‘die zijn gevaarlijk en heel koel.’
Maar als je ze leert kennen,
dan ontdek je in hun vacht
een hart dat klopt vol liefde.
O, ze zijn zo zacht.
Geef mij maar een beest waarvan je denkt:
“Wat ben je dom!”
want dikwijls schuilt een vriend
achter zijn bange grom.
Maar hoed je voor het beest
dat jou met zoete woordjes slijmt
want het kan gebeuren dat je in z’n bek verdwijnt.
Let dus op en kijk uit je kop!
Zijn ze sluw of zijn ze dom?
Zijn ze ruw of zijn ze eerder tam?
Laat je niet vangen aan een slijmerige tong!
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Een woordje van je
leiding
Dag allerliefste pinkels,
Op het moment dat wij dit tekstje voor jullie aan het schrijven zijn, is het nog exact 65 dagen, 19 uur en
53 minuten voor wij samen de leukste week van het hele jaar zullen beleven! Brullen als wilde leeuwen,
racen met robotten, lopen op water, ... op chiro-kamp kan alles!
Hieronder vinden jullie iets wat we op kamp elke dag zullen gebruiken! Wat het precies is, zien jullie wel
in Meeuwen-Gruitrode! Maar nu mogen jullie het alvast al inkleuren en versieren! Zorg dus ook dat je het
zeker niet vergeet mee te nemen in jullie bananendozen!
Tot 4 juli
Stefanie, Margot & tim
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Beste speelclub,
Zijn jullie klaar om Limburg onveilig te maken? Trek maar jullie stoutste schoenen aan en
vergeet jullie propere onderbroek niet. We bezorgen jullie een onvergetelijk kamp boordevol jungleavontuur en kattenkwaad! Bereid jullie voor om meegesleept te worden in het verhaal van
Mowgli en zijn dierenvriendjes. Wij hebben er alvast zin in! Tot op 4 juli!
Horizontaal:
1. Mannelijke leider die altijd honger heeft.
2. Deze leidster heeft het meeste chiro-ervaring van de vier.
3. Een spel in het donker.
4. We nemen de liedboekjes erbij voor een…
5. Ons favoriete kleur
6. Een hele dag op tocht…
7. Onze kampplaats heet : het…
8. Het kampthema.
9. Deze mensen zorgen voor het eten op kamp.
10. Hiermee sluiten we het kamp af.
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Verticaal:
1. Plonsen.
2. Dit vervangt jouw deken voor 7 dagen.
3. Deze leider is een grote voetbalfan.
4. Zij gaat voor het eerst mee op kamp als leidster.
5. Zingen we elke dag op kamp…
6. De speelclub gaat op … !
7. Hierin slapen de oudste leden.
8. de tofste afdeling!
9. Aan dit verwarmen we ons de laatste avond op kamp.
10. Onze kampplaats ligt in de provincie…
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Beste rakwiekakwie’s,
1 juli is het eindelijk zover! Samen op kamp met al jullie vriendjes en
vriendinnetjes, en de natuurlijk niet te ontbreken, oneindig graag
geziene,steevaste en al-van-op-kilometers-ver-te-zien-hoe-cool-ze-zijne leiding!
Het wordt dolletjes! Omdat we in het verleden vaak hebben moeten afrekenen
met kleine en iets minder kleine blessures, hebben we besloten om er de veiligste
11 dagen van jullie leven van te maken.

Wat we dus allemaal vermijden op kamp : beektochten in de diepste grachten
van de streek, de meest gevaarlijkste tochten in de bossen van de Limburg,
kampen bouwen in de hoogste bomen van het land, schattenjachten, voetballen,
baseballen, sluipertje in het holst van de nacht, etc en pas gaan slapen om 22u!
Dus beste rakwi’tjes, zijn jullie er klaar voor? Voor sommige van jullie de eerste
keer voor 11 dagen lang zwoegen, zweten, lachen, huilen, amuseren, ravotten,
bivakken, enzovoort! We zien jullie dan!
Met vriendelijke groet,
jullie leiding
Louise, Emiel en Niels.

Louise, Emiel & Niels
PS : Breng alvast je leiding
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Hallo Tito’s,
Binnenkort is het weer zover: de machtigste tijd van het jaar komt er aan.
YOLO!!
Deze keer verblijven we met z’n allen tien dagen in Meeuwen-Gruitrode. Toen we
daar onlangs op bezoek waren, viel onze überhippe trendwatcher Rainy meteen
iets vreemd op aan de outfit van sommige plaatselijke bewoners.
Zij droegen namelijk een mysterieus object boven op hun hoofd. Terwijl Rainy vol
verwondering deze trend observeerde, herkende Rachele dit object als een …..
VALHELM.
Zij heeft namelijk thuis een volledige collectie van deze objecten zodat ze er elke
zaterdagochtend één uit kan kiezen, passend bij haar koersoutfit. Ook voor Floortje was dit object niet onbekend. Als echte natuurman moet hij zijn hoofd wel
vaker beschermen tegen vallende bomen en overvliegende vogels. Gilli kon echt
niet begrijpen dat zij dit, niet al te elegante, object ook droegen om gewoon te
winkelen, te werken of op café te gaan. Hij sprak dan ook één van de opvallende
personen aan om deze zaak uit te klaren.
Dit was het antwoord van de Meeuwen-Guitrodenaar: “OMG, dragen jullie dit
niet??? :-o ! Jullie zijn zo not-fashionable!! Ik hoop dat als ik jullie deze zomer
tegenkom, jullie er toch wat stylisher bijlopen.” Dus Tito’s, jullie hebben het goed
gehoord: we kunnen deze zomer niet op kamp vertrekken zonder jullie ultra-moderne-hippe fietshelm. De leiding vindt deze trend alvast een prima idee.
Modebewuste kusjes
Gilli, Rainy, Rachele & Floortje.
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Dagindeling
7.30 uur: leiding en kookploeg staat op
8.00 uur: wekmoment
8.05 uur: opstaan van alle leden, wassen, haren kammen, aankleden…
8.30 uur: ontbijt
9.15 uur: diensten
10.00 uur: dagopening + activiteiten
12.30 uur: middagmaal
13.30 uur: siësta + diensten
14.30 uur: activiteit
16.00 uur: vieruurtje
18.00 uur: avondmaal
18.45 uur: diensten
19.30 uur: kampthema (toneel)
19.50 uur: zangstonde, stil moment… afgerond met dagsluiting
20.00 uur: avondactiviteit
20.30 uur: pinkels en speelclub gaan naar bed
21.15 uur: rakwi’s gaan naar bed
22.00 uur: tito’s gaan naar bed
22.30 uur: keti’s gaan naar bed
23.00 uur: aspi’s gaan naar bed
23.30 uur: leiding heeft een overlegmoment en dagevaluatie
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Benodigdheden
goesting, goed humeur, enthousiasme, glimlach !
1.

Toiletgerief
zeep, shampoo, tandpasta
washandjes, (bad)handdoeken
kam of borstel
tandenborstel + beker

2.

Kledij
shorts en T-shirts
lange broek en warme trui
regenkledij
sokken en schoenen (eventueel pantoffels)
pyjama
voldoende ondergoed
zwemgerei

Neem kledij mee die tegeN eeN stootje kaN eN vuil mag wordeN!
tip: voor ouders vaN de kleiNsteN oNder oNs: maak eeN zakje met verse kouseN/oNdergoed/
rokje/shortje/t-shirt per dag. dat zal de leidiNg eN de kiNdjes heel wat zoekwerk bespareN.
3.

Varia
slaapzak, bedovertrek, kussensloop en kussen
luchtmatras + eventueel pomp (Tito’s, Keti’s en Aspi’s)
linnenzak voor vuile kledij (géén vuilzak, dit laat onaangename geuren na).
TIP: neem een extra kussensloop mee.
zonnebril, pet
zonnecrème en aftersun
klein rugzakje voor op tocht (voor pinkels, speelclub, rakwi’s, en tito’s)
een (trek)rugzak voor tweedaagse (keti’s en aspi’s)
drinkbus
zaklamp
2 keukenhanddoeken +5-tal wasspelden
(handdoeken van naam voorzien want die worden verzameld aan het begin van het kamp)

identiteitskaart (enkel voor +12-jarigen)
Om brieven te schrijven:
papier, enveloppen met de adressen en postzegels erop, postzegels,
schrijf gerief.
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Indien nodig: medicatie. Breng de leiding hier zeker van op de hoogte.
Graag duidelijk vermelden wanneer, wat en hoeveel in te nemen!!
(zie ook punt 13 bij “praktische info”)

alles moet voorzien zijn van jullie
naam!
4.

Zakgeld
Pinkels: 15 euro
Speelclub: 15 euro
Rakwi’s: 15 euro
Tito’s: 20 euro
Keti’s: 30 euro

Het zakgeld van de jongste afdelingen (pinkels, speelclub en rakwi’s) wordt samen
met de bananendozen en de SIS-kaart afgegeven op maandag 30 juni. Het geld
moet niet in een aparte portemonnee zitten, maar mag afgegeven worden in een
envelop. Schrijf er zeker je naam op. We vragen om niet meer mee te geven dan
hierboven vermeld is.

5.

Bananendozen

Aangezien valiezen niet altijd handig zijn, gebruiken wij al enkele jaren bananendozen (cfr. Chiquita, Bonita….). Deze zijn zeer stevig, stapelbaar en er kan veel in. Niks
dan voordelen dus!
Daarom vragen we iedereen om zijn eigen gepersonaliseerde (beschilderd, beplakt met papier, foto’s, collage, posters…) en volledig (buiten, boven, onder…)
kunnen meegaan. Laat wel de openingen voor de handgrepen vrij. Da’s nog eens
zo gemakkelijk om te dragen. Voorzie ook een plaatsje voor je naam en je adres.
We verwachten dat je de doos niet vergroot of voorziet van vervelende aanhangsels zoals schoenen, zakjes…
We doen dit om plaats te besparen op onze vrachtwagen en het stapelen van bagage heel wat makkelijker te maken.

bivak 2014_Meeuwen_Gruitrode

chiro ierlinck

13

Enkele praktische afspraken:
Van iedereen verwachten we maximum 2 bananendozen.
Slaapzakken kunnen meegegeven worden in een vuilniszak (PMD–zak voorzien van
uw naam) of in het zakje van de slaapzak zelf (dus geen sportzakken, trekrugzakken,
valiezen…).
We verwachten enkel bananendozen en geen andere vormen van kartonnen dozen.
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Praktische
informatie
1.

Bezoek

Er is géén bezoekdag tijdens ons bivak. Mochten er problemen zijn, dan worden de
ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht.

2.

Aankomen/vertrekken

Rakwi’s, tito’s en keti’s gaan 10 dagen mee op kamp en vertrekken op
1 juli. Pinkels en speelclubbers gaan 7 dagen op kamp.
Zij vertrekken op 4 juli.
Niemand kan nog achterkomen. Indien er écht geen enkele andere mogelijkheid
bestaat, moet dit worden voorgelegd aan de leiding. Die zoekt dan naar een eventuele oplossing. Geval per geval wordt bekeken. In de regel wordt achterkomen
dus voor niemand meer toegestaan.
Iedereen komt op woensdag 11 juli met de volledige groep terug naar Knesselare.
We wijken hier enkel van af wanneer de leden op 10 juli op de kampplaats zelf worden afgehaald. Neem hiervoor contact op met de leiding.

3.

Bezinningsmoment

Op maandag 30 juni is er om 18u een bezinningsmoment in de
. We komen
allemaal bijeen om met een fris en gezond hoofd op kamp te kunnen vertrekken.

4.

Bagage

Diezelfde maandag, 30 juni, verwachten we IEDEREEN (ook pinkels en speelclub)
na het bezinningsmoment (rond 18.45) aan de Flabuit op het sportterrein waar de
bagage en de SIS–kaart worden afgegeven.
Pinkels, speelclub en rakwi’s geven dan ook het zakgeld af.
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uniform en sjaaltje niet in je bagage stoppen!

je moet dit aan hebben tijdens de viering en bij het vertrek!

voorzie eeN goede fiets éN eeN goed slot!

vaNaf dit jaar dieNt iedereeN ook eeN fietshelm mee te NemeN!
om vertragingen of ongevallen te vermijden!

6.

Bewegingskledij

Voor alle afdelingen is het dragen van een afdelingsdas tijdens het volledige bivak
ding.
Rakwi’s, tito’s zijn verplicht om enkel het bovenstuk van hun uniform te dragen.
Keti’s zijn verplicht een
te dragen.
Dit is een onderstuk (rok of broek) en de keuze voor een bovenstuk (t-shirt,pull of
hemd)

7.

Vertrek

Rakwi’s, tito’s & keti’s vertrekken op dinsdag 1 juli met de trein vanuit Aalter naar de
kampplaats.
Pinkels en Speelclub vertrekken op vrijdag 4 juli, eveneens met de trein vanuit Aalter.
Voor de exacte vertrek- en aankomsturen verwijzen we jullie naar de site van chiro
Ierlinck: www.chiro-ierlinck.be
Neem gerust een stripverhaal, kaartspel… mee op de trein om de tijd door te brengen.
Vergeet ook hier je naam niet op te vermelden!

Wees op tijd, treinen wachten niet.
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8.

Terugreis

We komen allemaal terug met de trein in het station van Aalter op
vrijdag 11 juli . We verwijzen opnieuw naar de site om het juiste uur
van aankomst in Aalter te vermelden.

9.

Slapen
Pinkels, speelclub en rakwi’s slapen binnen. Zij moeten zeker een slaapzak,
hoeslaken, kussensloop en kussen meebrengen.
Tito’s en keti’s slapen in tenten. Zij brengen ook een slaapzak,
een goede luchtmatras/veldbed en pomp mee.

10.

Kostprijs.
Rakwi’s, tito’s en keti’s betalen € 140 voor 10 dagen bivak.
Pinkels en speelclubbers betalen € 120 voor 7 dagen bivak.
Voor het tweede, derde, vierde… kind vragen we € 10 minder.

papiermolen te doorworstelen. Vraag gerust meer uitleg bij:
De jeugddienst
Hoogte 3
9910 Knesselare
09 325 78 94
jeugddienst@knesselare.be

Het OCMW
Maldegemseweg 3
9910 Knesselare
09 325 89 89

Ook binnen onze chiro zijn geldzaken bespreekbaar. Stel gerust vragen. We zullen
deze vragen in alle discretie behandelen.

11.

Fiscaal aftrekbaar?

kinderen jonger dan 12
jaar op het moment van het bivak. Wij bezorgen iedereen de nodige attesten na
het bivak.
cale attesten. Ze kunnen dus gecombineerd worden.
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12.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 1 juni. Betalen kan tot en met 9 juni. Wie dit wenst, kan dit doen
via overschrijving op volgend rekeningnummer:
737-0154965-02
Chiro Ierlinck
met volgende mededeling:
NAAM - AFDELING – INSCHRIJVING KAMP 2014
Vb: Miguel De Bospoeper– speelclub – inschrijving kamp 2014
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13.

Beestjes op kamp

Tijdens voorbije bivakken werden wij al geconfronteerd met de aanwezigheid van
luizen. Dit zorgde voor heel wat ongemakken. Activiteiten konden bijvoorbeeld niet
ningen die wij daarvoor moesten opbrengen, zijn niet te onderschatten.
Daarom vragen wij om uw kind te controleren voor het vertrek en ons op de hoogte
te brengen van de eventuele aanwezigheid van luizen. Op die manier kunnen wij
een behandeling op kamp verder zetten en uitbreiding voorkomen. Alles wordt uiteraard in alle discretie behandeld.

14.

Medicatie

Extra medicatie meegeven hoeft niet. Wij hebben een medische koffer die voorzien
dit nodig is, zullen wij deze zorgvuldig toedienen. Wij houden dit nauwgezet bij. De
bewaren en op de geplande momenten toedienen.

15.

Het kampadres

Thuisblijvers, stuur jullie gekste brieven op naar:

Chiro Ierlinck Knesselare
Naam + afdeling
Het Pexhof
Pexhofweg 5
B-3670-Gruitrode
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Enkele
afspraken

1.

Snoep

snoepgoed mee en je hoeft het ook niet te laten opsturen!
Alle snoepgoed dat tijdens het bivak afgegeven of gevonden wordt, verdwijnt en
wordt niet teruggegeven.

2.

Roken

Niemand rookt op kamp.

3.

Alcohol

Alcohol hoort niet thuis op kamp! Indien wij er toch vinden, volgt een gepaste sanctie.

4.

Drugs

Drugs zijn nog steeds illegaal, ook op kamp. Bij een vondst worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd en wordt de betrokkene onverbiddelijk naar huis gestuurd.

5.

Elektronische snufjes

Diskman, MP3-speler, gameboy of andere elektronische snufjes blijven thuis.
De leidingsploeg beschikt over eigen fototoestellen en neemt voldoende foto’s tijdens het kamp. Als je toch een eigen (digitaal) fototoestel meebrengt, zijn wij niet
verantwoordelijk voor verlies of schade. Dit is op eigen risico!

6.

Gsm’s

kan je steeds terecht bij Let (+32 474 51 76 14) of Ulrieke (+32 485 27 00 36).
De aanwezige gsm’s worden door de leiding uitgezet en bewaard.
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Wij doen ook een warme oproep naar
de ouders toe om hun kinderen aan
te sporen deze afspraken na te leven.
Ze werden gemaakt om van ons bivak
7/10 aangename dagen te maken.
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Adressenlijst
VOLWASSEN BEGELEIDING
naam

adres

telefoonnummer

email

Let Clincke

0474 51 76 14

letclincke@gmail.com

Ulrieke Van De Weghe Hooiestraat 18

0485 27 00 36

ulriekevandeweghe@hotmail.com

GROEPSLEIDSTER
naam

adres

telefoonnummer

email

Rachel Waerniers
Elien Van Verdegem

Klissestraatje 2

0494 68 21 54

H. Sakramentstraat 33 0495 43 67 88

rachelwaerniers@gmail.com
elien.vanverdegem@hotmail.com

naam

adres

email

tim van verdegem
Gillian Van Heyste

H. Sakramentstraat 33 0496 31 60 08

Veldstraat 38

0496 05 37 93

vanverdegem.tim@gmail.com
gillian.vanheyste@gmail.com

Emiel Waerniers

Klissestraatje 2

0498 84 73 33

emielwaerniers@gmail.com

KAMPLEIDING
telefoonnummer

LEIDING PINKELS
naam

adres

telefoonnummer

email

Stefanie Mortier
Margot Bulcke
tim van verdegem

Moerakkerstraat 5
Kloosterstraat 14

0476 67 90 09
0476 05 12 16
0496 31 60 08

stefkemortier@hotmail.com
margot.bulcke@hotmail.com
vanverdegem.tim@gmail.com

H. Sakramentstraat 33
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LEIDING SPEELCLUBBERS
naam

adres

telefoonnummer

email

Sven Van Hulle
Bert Van der Plaetse
Severien Standaert
Elien Van Verdegem

Kluizestraat 43
Kloosterstraat 43
Hooiestraat 8

0494 27 28 63
0493 75 29 20
0474 88 29 23
0495 43 67 88

sven.van.hulle@skynet.be
bert.vanderplaetse80@gmail.com
severien.standaert@base.be
elien.vanverdegem@hotmail.com

H. Sakramentstraat 33

LEIDING RAKWI’S
naam

adres

telefoonnummer

email

Louise Bulcke
Emiel Waerniers
Niels De Loof

Kloosterstraat 14
Klissestraatje 2
Eentveldstraat 116

0479 18 27 96
0498 84 73 33
0477 45 06 89

louise.bulcke@hotmail.com
emielwaerniers@gmail.com
nielspeee@hotmail.com

naam

adres

telefoonnummer

email

Gillian Van Heyste

Veldstraat 38

0496 05 37 93

gillian.vanheyste@gmail.com

Rani Huyvaert
Rachel Waerniers

Moerakkerstraat 7
Klissestraatje 2

0497 79 85 54
0494 68 21 54

knettergekke_rani@hotmail.com
rachelwaerniers@gmail.com

naam

adres

telefoonnummer

email

Karlijn Vanaerde

Driesstraat 24

0498 82 64 83

vanaerdekarlijn@gmail.com

0495 63 29 61

stannenmanrobbinson@hotmail.com

LEIDING TITO’S

LEIDING KETI’S

Stan Van De Casteele Kloosterstraat 58
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