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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 des 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 zaterdag 11 juli tot en met dinsdag 21 juli slingeren we er met
de rakwi’s, tito’s, keti’s & aspi’s vandoor, richting het kleinste stukje
overgebleven vrijheid voorbij de rollende, mistige heuvels van de Abdij
Aﬄigem. De pinkels en speelclub vervoegen ons & de monikken op
dinsdag 14 juli.
Chiro Ierlinck
Stan, Hanne, Paulien, Tim, Gianni, Florian, Severien, Rani, Guylian, Elien, Margot,
Gillian, Sven, Niels, Louise, Emiel & Laura.
Bij noodgevallen:
Laura:
+32 497 07 73 53
Emiel:
+32 498 84 73 33
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Kampthema

Vanden Coninc Arture
bestaen menigh avonture
waarvan velen in gedaghten zyn bygebleven
Die nooit nie int vlaemsch werden opgeschreven
Nuij heb ik eenen sconen gevonden
éene van veelen die in t fransch bestonden
Het verhael verleent ons wijsheit so groot
over arture zijn leven tot den doot
Allemael Indesen boeck, sonder meswende
Van beghinne toten ende
Dus zwyghet nuij allemaele
Ik vertelle u dra in die scone vlaemsche tale
al wert het hem te zure
Vanden coninc Arture

Aﬄigem
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een woordje
van de leiding

Beste Pinkels
Als jullie in het rooster al de volgende woorden kunnen vinden en
doorstrepen, zullen jullie zeker niets vergeten in te pakken in je bananendoos voor op kamp. Zo zijn we zeker dat er niets ontbreekt om er
een super tof kamp van te maken.

Groetjes de Pinkelleiding!

Hanne
Kleren
Beker
Slaapzak

Washand
Rugzak
Pet
Badpak

Postzegel
Zeep
Kussen
Zaklamp

Zwembroek
Glimlach
Handdoek
Stan

*Woorden staan allemaal van links naar rechts of van boven naar onder.
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De orde van
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Als lid van de orde van melyn, nodigen
wij u graag uit om
DE VIERING VAN

AUR
mee te maken !
U wordt op 14 juli veracht te Affligem voor
dit 7-dagen durend feest

Aﬄigem
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Liefste Rakwis
JOEPIE !
Het is bijna zover, eindelijk vakantie.
Maar jullie staat een super vakantie te wachten.
Dit chirokamp zal er eentje worden om te koesteren.
Wij kijken er enorm naar uit om met jullie op kamp te gaan.
We hopen jullie met veel enthousiasme te kunnen begeleiden naar
Aﬄigem.
Tot dan,
Liefs
Severien, Florian & Rani
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Zoek de tien verschillen

Aﬄigem

11

A␣␣␣␣␣␣a

Dag Tito ouders
Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van de talrijke risico’s die een chirokamp voor tito’s met zich meebrengt. De tito’s zullen
dit jaar zowel op mentaal als op fysisch vlak tot het uiterste gedreven
worden. Natuurlijk zullen wij, de tito-leiding, onze oogappels begeleiden op deze uitdagende 10-daagse. Dus u hoeft zich geen zorgen te
maken ! Alhoewel …
Op dit kamp zal karakter gekweekt worden, zal eten uit de mond
gespaard worden, zal de pijngrens overschreden worden, zullen
spieren vermoeid raken, zal slaap ontzegd worden,… Kortom zullen
de tito’s tot het uiterste gedreven worden. Dit weliswaar onder het
toeziende oog van een fantastisch trio. Dus geen paniek, uw dochter of
zoon zal heelhuids terug thuiskomen. Maar er is nog meer ! U hoeft
zich na het kamp geen zorgen meer te maken over de was en de plas,
uw zoon of dochter zal namelijk als geen ander getraind zijn in het
stofzuigen, dweilen, kleren wassen, afwassen en ga zo maar door. Al
moeten we wel vermelden dat de tito’s ook een aantal neveneﬀecten
zullen ervaren, die kunnen variëren van nachtmerries met bedplassen tot een enorme drang naar het eten van snottebellen en op schoot
zitten bij moederlief.
Beste mama’s, papa’s, broers en zussen, bij deze zijn jullie op de hoogte.
Nu kort nog een woordje voor onze tito’s.

A␣␣␣␣␣␣a
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Hey lieve tito’s
Het wordt dit jaar opnieuw een heel leuk kamp ! We zullen toﬀe spelletjes
spelen, liedjes zingen aan het kampvuur, verhaaltjes lezen voor het slapengaan
en ga zo maar door. Vergeet ook zeker jullie slaapzak niet, dan kunnen we
slaapzakspelletjes spelen ! Joepie ! Hopelijk heb jij er evenveel zin in als ons !
Speelse groetjes
Jullie allertofste leiding
Elien, Julia en Margot

Aﬄigem
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Gegroet ketis
MAAK JULLIE BORST MAAR NAT !
Op 11 jullie start onze queeste als koene ridders en nobele jonkvrouwen. Op ons edel stalen ros begeven we ons 100 kilometer verder naar
het kleine maar zeer gezellige Aﬄigem. Breng maar al jullie stalen
ros in gereedheid en wen maar aan vroeg opgestaan. Ons tocht vangt
namelijk al aan bij de eerste zonnestralen. Om ons stalen ros niet te
veel te vermoeien, naderen we op ons een doel op een gestaag tempo.
Ondertussen vertellen we over ons vorig beleefde ridderavonturen.
Als de zon op zijn hoogste punt staat, hopen we onze vestiging bereikt
te hebben. Ridders en jonkvrouwen hebben echter geen of weinig tijd
om een uiltje te knappen, zeker als de slaapplaatsen nog niet opgezet
zijn… ’s Avonds zullen we moe (hopelijk niet te erg) maar voldaan ons
eerste avondmaal nuttigen in de plaatselijk taveerne en kan ons ridderavontuur eindelijk van start gaan. Ditmaal speelt het hele gebeuren
zich niet af in het middeleeuwse Camelot, maar wel in het pittoreske
Aﬄigem en omgeving.
Welke opdrachten hebben koning Arthur en zijn gezellen voor jullie
in petto ? Zullen jullie – samen met de andere strijdmakkers van de
orde van Chiro Ierlinck – de queeste kunnen voltooien?
Koning Arthur heeft bevolen dat alles voorlopig nog geheim moet
blijven, maar alle nodige voorbereiden zijn bijna klaar. De aanvang
van het grootste, wildste, zotste en meeste ridderlijke avontuur van
alle ridderverhalen komt razendsnel dichterbij. Het worden 10 dolle
dagen waarbij we Aﬄigem en omgeving volledig op zijn kop zetten.
10 dagen lang zullen jullie het opnemen tegen elkaar als dappere en
eervolle ridders en jonkvrouwen. Natuurlijk blijven jullie gemoedelijke middeleeuwers onder elkaar die gezellig samen kunnen zitten leute
en vertier maken aan de ronde tafel! Maar de onderlinge strijd duurt
desalniettemin constant door tot aan het bittere eind. Jullie hebben het
14
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misschien niet zo goed door liefste riddertjes en jonkvrouwtjes, maar
het beruchte “klassement” bestaat wel degelijk en wordt zonder meer
doorgetrokken en verder uitgespeeld tijdens onze 10-daagse queeste.
Wie kan er het meest meedogenloze opdrachten tot een goed eind
brengen? Wie zal uiteindelijk iedereen overwinnen en het heilige
zwaard Excalibur uit de steen kunnen trekken?
Paladijn Gillian en tempelier Sven wachten alvast ongeduldig en vol
spanning op het begin van ons ridderavontuur! Ze zijn ervan overtuigd dat het 10 fantastische en onvergetelijke zomerdagen zullen
worden! Ze verwachten jullie op het eerste uur nadat de haan gekraaid
heeft (7 uur) op het kerkplein der Knesselare met jullie stalen ros met
een volledige en perfecte uitrusting ! Zowel de teugels (stuur), zadel,
pedalen, stijgbeugel, poten (wielen/banden) moeten in tiptop conditie
verkeren. Vergeet ook niet dat de moderne dag van vandaag een wit
licht op het hoofd en een rood licht op de staart verplicht zijn. Een
ros dat kan opgeplooid worden is biologisch onmogelijk en dus niet
toegestaan!
Het enige dat jullie zeker moeten meebrengen om er 10 ongelooflijke
coole dagen van te maken : jullie positieve ridderlijke ingesteldheid !
Tot dan! ;)
Om jullie alvast nog wat te doen te geven voor het kamp en te stijgen in het klassement, mogen jullie volgende vraag oplossen:
Wat zochten koning Arthur en de ridders van de ronde tafel?
Hint : 33 4345443 47225 (sms-taal)
Het antwoord moet bestaan uit 3 afzonderlijke woorden, zoals in de hint. Stuur het
antwoord zo snel mogelijk (de eerste krijgt het meeste punten en zo verder) naar tempelier Sven (moderne rechthoekige apparaat dat licht geeft 0494 27 28 63)!
Aﬄigem
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ASPis

23 | 06 | 2015

Groeten Loulou & Niels

16

Bivak 2015

Dagindeling
07h 30
08h 00
08h 05
08h 30
09h 15
10h 00
12h 30
13h 30
14h 30
16h 00
18h 00
18h 45
19h 30
19h 50
20h 00
20h 30
21h 15
22h 00
22h 30
23h 00
23h 30
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Leiding en kookploeg staan op
Wekmoment
Iedereen staat op, wassen & aankleden…
Ontbijt
Diensten
Dagopening & activiteiten
Middagmaal
Siësta & diensten
Activiteit
Vieruurtje
Avondmaal
Diensten
Kampthema
Avondsluiting
Avondactiviteit
Pinkels en Speelclub gaan naar bed
Rakwi’s gaan naar bed
Tito’s gaan naar bed
Keti’s gaan naar bed
Aspi’s gaan naar bed
Leiding evalueert hun dag !
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benodigdheden
goesting
1.

goed humeur

enthousiasme

glimlach

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.

Aﬄigem
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3.

Varia
slaapzak, bedovertrek, kussensloop en kussen
DEGELIJKE luchtmatras (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
kleine rugzak voor op tocht (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.
fietshelm + deken om de fiets te beschermen!

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
20

Bivak 2015

4.

Zakgeld
Pinkels: 15 euro
Speelclub: 15 euro
Rakwi’s: 15 euro
Tito’s: 20 euro
Keti’s: 30 euro
Aspi’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
vrijdag 10 juli. 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…) geplastificeerde bananendoos te maken. Je mag je
creativiteit de vrije loop laten. Het doel van deze verpersoonlijking en
plastificatie is dat ze nog een aantal jaren 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.
Aﬄigem
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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 &
geen andere vormen van kartonnen dozen !
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praktische info
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, keti’s & aspi’s gaan 10 dagen mee op kamp en vertrekken
op 11 juli. Pinkels en speelclubbers gaan 7 dagen op kamp.
Zij vertrekken op 14 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 dinsdag 21 juli met de volledige groep terug naar
Knesselare. We wijken hier enkel van af wanneer de leden op 20 juli
op de kampplaats zelf worden afgehaald. Neem hiervoor contact op
met de leiding.

3.

Bezinningsmoment

Op vrijdag 10 juli is er om 18u een bezinningsmoment in de Kerk.
We komen allemaal bijeen om met een fris en gezond hoofd op kamp
te kunnen vertrekken.

Aﬄigem
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4.

Bagage

Diezelfde vrijdag, 10 juli, verwachten we IEDEREEN (ook pinkels en
speelclub) na het bezinningsmoment (rond 18h45) aan de Flabuit op
het sportterrein waar de bagage en KIDS-ID worden afgegeven.
Pinkels, speelclub en rakwi’s geven dan ook het zakgeld af.

UNIFORM EN SJAALTJE NIET IN JE BAGAGE STOPPEN!
JE MOET DIT AAN HEBBEN TIJDENS DE VIERING EN
BIJ HET VERTREK!

5.

Fietsen

Keti ’s & Aspi’s nemen hun fiets mee op kamp, dus wij verwachten
jullie met je fiets op woensdag 31 juli aan de flabuit, want dan worden
ook de fietsen opgeladen.

VOORZIE EEN GOEDE FIETS ÉN EEN GOED SLOT!
IEDEREEN DIENT OOK EEN FIETSHELM
MEE TE NEMEN!
Soms wordt er heel wat afgefietst op kamp. Wees daarom voorbereid en
rij met een goede, veilige fiets!
We leggen hierop sterk de nadruk omdat het fijner is voor jou om vlot
te fietsen én om vertragingen of ongevallen te vermijden!

6.

Bewegingskledij

Voor alle afdelingen is het dragen van een afdelingsdas tijdens het
volledige bivak verplicht (voorzie deze duidelijk van je naam.) Je kan een
das verkrijgen bij de leiding.
24

Bivak 2015

Rakwi’s, tito’s zijn verplicht om enkel het bovenstuk van hun uniform
te dragen.
Keti’s & Aspi’s zijn verplicht een chiro-outfit 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 vertrekken op zaterdag 11 juli met de trein vanuit
Aalter naar de kampplaats.
Keti’s & aspi’s vertrekken op zaterdag 11 juli met de fiets vanaf de
Flabuit naar de kampplaats.
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.
Pinkels en Speelclub vertrekken op dinsdag 14 juli. Gezien onze
kampplaats niet zo ver is van Knesselare, opteren wij ervoor om te
carpoolen richting Aﬄigem. Dit jaar kan dit op 2 manieren ! Enerzijds
kunnen jullie afspreken om rechtstreeks naar Aﬄigem te rijden. Het
exacte adres en tijdstip van aankomst zullen op de website worden
geplaatst ! MAAR ER IS OOK EEN EXTRA MOGELIJKHEID !

Aﬄigem
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De pinkel- & speelclubleiding hebben een spel in elkaar gestoken die zowel de pinkels
& speelclubbers helemaal in de kampsfeer moet brengen & ook mama & papa
kunnen zich weer even kind voelen.
Jullie zullen aan de Flabuit vertrekken & via een alternatieve route richting Aﬄigem
trekken. Gedurende deze tocht zullen jullie verschillende opdrachten uitvoeren om de
queeste tot een goed eind te brengen.
Extra info & een korte presentatie van het spel zullen jullie vinden op de website.
Voor dit spel zullen jullie wel op voorhand moeten inschrijven via de website !

8.

Terugreis

We komen allemaal terug met de trein in het station van Aalter op
dinsdag 21 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, keti’s & aspi’s slapen in tenten.
Zij brengen ook een slaapzak & een goede luchtmatras mee.

10.

Kostprijs.
Rakwi’s, tito’s keti’s & aspi’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.
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Indien de betaling van het inschrijvingsgeld financiële moeilijkheden
met zich mee brengt, kan je tot 50% terugbetaald krijgen. Je hoeft
hiervoor geen ingewikkelde papiermolen te doorworstelen.
Vraag gerust meer uitleg bij:
De jeugddienst
Het OCMW
Hoogte 3 Maldegemseweg 3
9910 Knesselare | 9910 Knesselare

09 325 78 94
09 325 89 89
jeugddienst@knesselare.be

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

11.

Fiscaal aftrekbaar?

Ons bivak valt onder de regeling voor fiscale aftrek voor kinderen
jonger dan 12 jaar op het moment van het bivak. Wij bezorgen iedereen de nodige attesten na het bivak.
De terugbetalingsattesten van het ziekenfonds houden geen verband
met de fiscale attesten. Ze kunnen dus gecombineerd worden.

12.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 15 juni. Betalen kan tot en met 1 juli. Wie dit
wenst, kan dit doen via overschrijving op volgend rekeningnummer:
737-0154965-02
Chiro Ierlinck
met volgende mededeling:
NAAM - AFDELING – INSCHRIJVING KAMP 2015
Vb: Miguel De Bospoeper– speelclub – inschrijving kamp 2015

Aﬄigem
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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 doorgaan wegens grote controle en wassen
van haren. Ook de financiële inspanningen 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 is van alle nodige medicatie, ook voor kinderen (oa
Junifen, Dafalgan). Wanneer dit nodig is, zullen wij deze zorgvuldig
toedienen. Wij houden dit nauwgezet bij. De medicatie die specifiek is
voor uw kind, kunt u afgeven aan de leiding. Zij zullen deze bewaren
en op de geplande momenten toedienen.

15.

Het kampadres

Thuisblijvers, stuur jullie gekste brieven op naar:

Chiro Ierlinck Knesselare
Naam + afdeling
Abdij Aﬄigem
Abdijweg 6
B - 1790 - Aﬄigem
28
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afspraken
1.

Snoep

Zoals vorige jaren wordt er op kamp een zakje snoep voorzien. Je
brengt dus géén 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

Op kamp geldt er een algemeen rookverbod voor leden. Indien er sigaretten worden gevonden bij leden, worden deze afgenomen & ook niet
terug bezorgd.

3.

Alcohol

Voor leden onder de leeftijd van 16, is alcohol uit den boze op kamp.
Voor keti’s & aspi’s wordt sporadisch een uitzondering gemaakt, indien
u hiervoor vragen heeft, kan u altijd terecht bij de leiding.

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!
Aﬄigem
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6.

Gsm’s

De mobieltjes blijven thuis. Je kan steeds een briefje schrijven. Voor
dringende zaken kan je steeds terecht bij Laura (+32 497 07 73 53) of
Emiel (+32 498 84 73 33).
De aanwezige gsm’s worden door de leiding uitgezet en bewaard.

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
erg aangename dagen te maken.

30

Bivak 2015

adressenlijst
PRAKTISCHE PLOEG
Emiel Waerniers

Laura Vandeweghe

Klissestraatje 2 - 9910 Knesselare

- 9000 Gent

+32 498 84 73 33

+32 497 07 73 53

emiel. waerniers@gmail.com

lauravdw@gmail.com

Jan Van Rafelghem
Nieuwsstraat - 9910 Knesselare
+32 497 53 13 63
jan.vanrafelghem@gmail.com

HOOFDLEIDING
Louise Bulcke

Elien Van Verdegem

Kloosterstraat 14 Bus 0101 - 9910 Knesselare

H. Sakramenstraat 33 -9910 Knesselare

+32 479 18 27 96

+32 495 43 67 88

louise.bulcke@gmail.com

elien.vanverdegem@hotmail.com

KAMPLEIDING
Gillian Van Heyste

Florian De Kesel

Veldstraat 38 - 9910 Knesselare

Kluizestraat 50 - 9910 Knesselare

+32 471 29 18 66

+32 479 02 22 76

gillian.vanheyste@gmail.com

florian.dekesel@hotmail.com

tim van verdegem
Doornzelestraat 42 - 9000 Gent
+32 496 31 60 08
vanverdegem.tim@gmail.com

Aﬄigem
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PINKEL LEIDING
Stan Van De Casteele

Hanne Timmerman

Kloosterstraat 58 - 9910 Knesselare

Pietendries 16 - 9910 Knesselare

+32 495 63 29 61

+32 499 34 81 00

stannenmanrobbinson@hotmail.com

hanne.timmerman@hotmail.com

SPEELCLUB LEIDING
tim van verdegem

Paulien Cockheyt

Doornzelestraat 42 - 9000 Gent

Eentveldstraat 9A - 9910 Knesselare

+32 496 31 60 08

+32 493 70 80 72

vanverdegem.tim@gmail.com

paulien.cockheyt@hotmail.com

RAKWI LEIDING
Florian De Kesel

Rani Huyvaert

Kluizestraat 50 - 9910 Knesselare

Kerkstraat 38 - 9910 Knesselare

+32 479 02 22 76

+32 497 79 85 54

florian.dekesel@hotmail.com

rani.huyvaert@hotmail.com

Severien Standaert
Hooiestraat 8 - 9910 Knesselare
+32 474 88 29 23
severienstandaert@gmail.com
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TITO LEIDING
Margot Bulcke

Elien Van Verdegem

Kloosterstraat 14 Bus 0101 - 9910 Knesselare

H. Sakramenstraat 33 -9910 Knesselare

+32 476 05 12 16

+32 495 43 67 88

margot.bulcke@hotmail.com

elien.vanverdegem@hotmail.com

Guylian Nemegeer
Spanjaardsstraat 8- 9910 Knesselare
+32 495 99 42 15
guylian.nemegeer@gmail.com

KETI LEIDING
Gillian Van Heyste

Sven Van Hulle

Veldstraat 38 - 9910 Knesselare

Kluizestraat 43 -9910 Knesselare

+32 471 29 18 66

+32 494 27 28 63

gillian.vanheyste@gmail.com

sven.van.hulle@skynet.be

ASPI LEIDING
Louise Bulcke

Niels Deloof

Kloosterstraat 14 Bus 0101 - 9910 Knesselare

Eentveldstraat 116 -9910 Knesselare

+32 479 18 27 96

+32 477 45 06 89

louise.bulcke@gmail.com

deloof.niels@hotmail.com

Aﬄigem
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Spelletjes
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