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Gegroet

毎日近い、毎晩寝
することは 、今 年
のキャンプに別の
1近い存在です。
す
べてのかゆみを感
じますか？あなた
は空気中のすべて
のビットアップそれ
をかぐことができ
ますか？あなたの
クローゼットで一
緒に密かにすべて
のあなたのキャン
プギアをあなたを
見つけますか？あ
なたが台所からル
ックソーセージ「借
り」をこっそりする
方法のためのあな
たの計画を作りま
すか？ 今 年 は百
日間続くことをす
でにドリーム？

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?

緒に来ませんか？

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 1 tot en met 11 juli slingeren we er, met
de rakwi’s, tito’s & keti’s vandoor richting het
laatste keizerrijk voorbij de drakenbergen van
Rotem. De pinkels en speelclub vervoegen de
ninja’s & ons op maandag 4 juli.

Chiro Ierlinck
Hanne, Andries, Gianni, Florian, Severien, Rani, Margot,

Emiel		

+32 498 84 73 33

Gillian, Sven, Louise, Igor, Thibaut, Benji, Lennert, Jens, Sam,

tim		

+32 496 31 60 08

Pepijn, Jesse, Bjarne, Lorenzo, Ruben, Fréderik, Kjell, Lucas

Dag lieve pinkels
Zijn jullie er klaar voor?
Zijn jullie dozen al van de zolder gehaald?
Zet jullie maar al schrap voor een spetterend
kamp!
Het is bijna zover, binnen een aantal weken
vertrekken we met z’n allen op kamp! Dan
dompelen we jullie 7 dagen lang onder in het
kampsfeertje.
De kampplaats is geboekt, de zon is besteld,
het enige dat we nog nodig hebben …
zijn jullie!
Zoals je hiernaast kan zien maken we er dit
jaar een echte festivaleditie van, bereid jullie
dus maar al voor!

Groetjes
Sam, Igor, Thibaut, Hanne en Margot

日が紫色の愛

Liefste Speelclubbers

最愛の黄色

Het is weer bijna zover, de leukste 7 dagen
van het jaar komen er aan.
Nog even aftellen en we vertrekken.
Begin jullie dozen maar al klaar te steken,
slaapzak te wassen en uniform te strijken.
Ja allerliefste, coolste, leukste mannekes en
vrouwkes...

HORIZONTAAL

WE GAAN OP KAMP.
We gaan samen een supertoffe tijd tegemoet
waar we ons vuil maken, waterspelletjes
spelen, kampen bouwen, bosspel, de omgeving
verkennen en zo veel meer.
De leiding hoopt dat we jullie een onvergetelijk kamp kunnen bezorgen.
Vul als voorbereiding van het kamp maar
eens het kruiswoordraadsel in. We zien jullie
graag met een grote lach en jullie bananendozen in de grote vakantie.

5.

1. Tofste groep
jongeren in
Knesselare
2. De mama van
de speelclub
3. Natte activiteit
met de chiro
4. Dit kleine
voorwerp niet bij
= afwas !

1.
7.
2.
3.

VERTICAAL
5. Spel tussen
de bomen
6. Speelclubleider
met krulletjes
7. Het gele leger

6.

4.

Beste samurai van de rakwiclan

Het is weer bijna zo ver.
Het hoogtepunt, le moment sûprème, das
Klimax, ピーク!
Wat wil dat nu weer zeggen vragen jullie zich
waarschijnlijk af? Ja, net zoals de woorden
ervoor: Het toppunt van het werkjaar 20152016: het KAMP.
We trekken dit jaar richting het prachtige
Limburg waar we ongelooflijk coole, onwijs
leuke dingen gaan beleven, waar vriendschappen gesmeed zullen worden en waar traantjes
de tijd niet zullen hebben om te vloeien wegens
het gemis van mammie of pappie.

緑藩の侍

赤の愛最
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Maar niet getreurd, wanneer er toch eens nood
is aan een knuffel of een goed gesprek zullen
deze 5 stoere binken, Florian, Jesse, Gillian,
Bjarne en Lorenzo er altijd zijn voor jullie!
De leiding is alvast super enthousiast en
kan niet meer wachten tot we jullie mogen
ontvangen aan het station van Aalter.

,sfeiL
gnidiel eilluJ
inaR & llejK ,nebuR ,kirederF

Geachte keti’s

青とみなさ

Met grote trots presenteren wij een tiendaagse inleidende cursus in
de Oosterse Magie en Gevechtskunst. Deze cursus vindt plaats van 1 tot 11
juli, op een alsnog geheime locatie. Het doet ons een genoegen u te
kunnen mededelen dat u in aanmerking komt voor deze cursus, die
gegeven zal worden door een professioneel team van heksen, tovenaars, ninja’s en samoerais. Deze ervaren professionals zullen jullie
vertrouwd maken met begrippen zoals yin en yang, harakiri en jullie
introduceren in de oeroude tradities van de ninja-en samoerai-cultuur. De grootste uitdaging zal erin bestaan de balans te vinden in je
spirituele ik en zo je gin, je innerlijke energie, volledig onder controle
te krijgen. De belangrijkste waarden, waar jullie 10 dagen lang mee
zullen geconfronteerd worden, zijn discipline, zelfbeheersing, ijzersterk
doorzettingsvermogen en vooral onvoorwaardelijke trouw en vertrouwen.
Alleen diegene die deze morele waarden hoog in het vaandel draagt,
kan zich terecht een eervol individu noemen.
Alle benodigdheden voor deze ongelooflijk amusante en educatieve
ervaring vindt u in deze bundel terug. Vergeet zeker niet jullie open te
stellen voor deze belevenis en steeds vergezeld te zijn van jullie opperbeste humeur. Elektronische snufjes verstoren de spirituele aura’s en
zijn dus niet gewenst. Ze zullen bijgevolg verwijderd worden als deze
worden aangetroffen. Ook roesopwekkende middelen zijn uit den
boze. De kunst bestaat erin de innerlijke balans te bereiken zonder de
hulp van allerlei kwaadaardige stimulerende substanties.
Een speciale voorbereiding voor deze cursus is niet vereist. Het volstaat om een tweetal weken op voorhand dagelijks te mediteren om

je innerlijke zelf volledig tot rust te laten komen. Alleen de enkelingen met een zuivere geest zullen in contact kunnen komen met, of
met extreem veel geluk misschien zelfs toegang krijgen tot, de mysterieuze spirit world. Ook kan het zeker geen kwaad om zelf al eens de
oosterse geschiedenis en tradities te verkennen. Eveneens is het nuttig
om de westerse magische kennis opnieuw op te frissen. Als u de volgende spreuken kent, bent u voldoende voorbereid:
1) Schild oproepen (5e letter)		

6) Controle over iemands geest krijgen (4e letter)

2) Ontwapenen (7e letter)		

7) Iets verkleinen (3e letter)

3) Iemand martelen (1e letter)		

8) Iets laten ontploffen (tip: bom) (1e letter)

4) Iemand doden (1e letter)		

9) tegenvloek van “levicorpus” (3e letter)

5) Een ding naar je toe laten komen (4e letter)

10) Iets doen zweven (16e letter)

Schrijf nu het getal dat overeenkomt met de letter tussen haakjes van
elke spreuk volgens het alfabet (a=1, b=2, c=3,…) in de volgende getallenreeks en je bekomt de coördinaten van waar we precies op kamp
gaan (getallen in het vet laten staan, die zijn juist, het cijfer tussen
haakjes verwijst naar het nummer van de opgave en dat moet je vervangen door het juiste getal):
(1) (2)° 0(3)’ (4)(5).0” N
(4)(5)=(10)
(6)° (7)(8)’ 0(9).0” E
Wij hebben er superveel zin in. Hopelijk jullie ook!
Veel plezier en tot dan!
Hoogachtend,
Lucanus Tectus, Andros Cabros, Cerberus Cronos en Louissa Bulcana
Ministerie van Magische Recreatie
Departement Jeugdig Educatief Leedvermaak

何 百 年も前
彼 らの 心 に
男性が自分
の背 中に身
もだ え 細 い
黒蛇のように
彼 らに 毛 の
1のロックを
成長左。女性
は、小さな足
を保つため
に自 分の人
生 の 子 供を
身 に 着 けて
いました。で
あれば、日本
の皇帝の皇
帝を支配して
きたので、

戦いを予測
古 い 神 話
は、最終的に
は 真 実です
か？

Honderden jaren geleden lieten mannen
op hun achterhoofd één haarlok groeien
tot ze als een dunne, zwarte slang over
hun rug kronkelde. De vrouwen droegen
hun hele leven lang kinderschoenen om
hun voeten klein te houden. Zo lang is
het geleden dat de Keizer der Keizers van
Japan regeerde.
Maar de Keizer is al enkele jaren geveld
door ziekte. Regeren was enkel nog mogelijk door de grote hulp en kennis van zijn
trouwste dienaar. Zijn bijzondere medicijnen hielden de Keizer in leven, zijn
raad bracht voorspoed en rijkdom in zijn
keizerrijk.
De Keizer geniet tevens de bescherming
van de 3 Keizerlijke Ninja’s. Zij beloofden
hun eigen leven te geven voor het zijne !

Sinds kort verschijnen er overal tekenen
van naderend onheil. De goden voorspellen een grote strijd binnen het Keizerrijk.
Wordt de oude mythe eindelijk waarheid?

日課

Dagindeling

調理チームが上に
ウェイクアップ
洗浄、
ドレッシング
朝食
サービス

07h 30
08h 00
08h 05
08h 30
09h 15

Leiding en kookploeg staan op
Wekmoment
Opstaan, wassen & aankleden…
Ontbijt
Diensten

アクティビティ
夕食
シエスタ|サービス
アクティビティ
軽食

10h 00
12h 30
13h 30
14h 30
16h 00

Dagopening & activiteiten
Middagmaal
Siësta & diensten
Activiteit
Vieruurtje

夕食
ビス
キャンプのテーマ
閉会の夜
夕方の活動

18h 00
18h 45
19h 30
19h 50
20h 00

Avondmaal
Diensten
Kampthema
Avondsluiting
Avondactiviteit

演劇クラブ 就寝
ラスカルズ 就寝
チトー 就寝
みんな 就寝
評価

20h 30
21h 15
22h 00
22h 30
23h 00

Pinkels en Speelclub gaan naar bed
Rakwi’s gaan naar bed
Tito’s gaan naar bed
Keti’s gaan naar bed
Leiding evalueert hun dag !

Benodigdheden

前提条件

1.

Toiletgerief

1. アメニティ

3. ヴァリアー

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

石鹸
手ぬぐい タオル
櫛やブラシ
歯ブラシカップ

寝袋、
ベッドカバー
枕カバーや枕
エアマットレス
リネン
ゴミません

Kledij

2. 服装

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

ショーツ - シャツ
ズボン
暖かいセーター
レインウェアー
靴下と靴
パジャマ
下着
水泳ギア

2.

先端: 余分な枕！
サングラス、帽子
日焼け止め
サブザック
大きなバックパック
水筒
懐中電灯
2キッチンタオル

3.

Varia
slaapzak, bedovertrek
kussensloop en kussen
DEGELIJKE luchtmatras (Tito’s, Keti’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)
drinkbus
zaklamp
2 keukenhanddoeken

(handdoeken van naam voorzien want die worden

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.

汚れている可能性
がありますし、打撃
を取ることができ
る服装に注意して
ください！

5洗濯バサミ
アイデンティティ

すべて
名前

verzameld aan het begin van het kamp)

5-tal wasspelden
identiteitskaart (enkel voor +12-jarigen)

alles moet voorzien zijn
van jullie naam

Om brieven te schrijven:
papier
enveloppen met de adressen en postzegels erop
postzegels
schrijfgerief
fietshelm
deken om de fiets te beschermen!

手紙を書きます
紙
封筒
スタンプ
書き込みツール

あ な たの 名 前を
確認してください。

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. バナナボックス

5.

ヘルメット
学部長

スーツケースは 、
常 に 便 利で はな
いので、我々は数
年のバナナボック
スの（チキータボ
ニータ....）
を使用
してきました。
これ
らは 、非 常 に、頑
丈なスタッカブル
と多くの 缶です。
利点は何もありま
せん！

Aangezien valiezen niet altijd handig zijn,
gebruiken wij al enkele jaren bananendozen
(Chiquita, Bonita….). Deze zijn zeer stevig,
stapelbaar en er kan veel in.
Niks dan voordelen dus!

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”)

薬物療法
リーダーシップ は
確かに認識して転
送します。
実用的な情報

4.

4. ポケットマネー

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 & een KIDS-ID af
–
gegeven op donderdag 30 juni. Het geld moet
niet in een aparte portemonnee zitten, maar

最年少部門の引
当金は、木曜日6
月 3 0 日にバナナ
の箱と一緒に発行
されます。

それはハンドル用
の穴をクリアする
ことができます。
今では着用するの
は簡単です。

Bananendozen

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.

順番にこれは置く
やすくするために、
トラックや荷物の
積 載 に 保 存 しま
す。

Enkele praktische afspraken:

実用的な取り決め

Van iedereen verwachten we maximum
2 bananendozen.

最大2バナナボッ
クス。

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…).

寝袋はゴミ袋に与
えることができま
す

We verwachten enkel bananendozen &
geen andere vormen van kartonnen dozen !

我々はいくつかの
バ ナナ の 箱 を 期
待＆他の段ボール
箱の種類はありま
せん！

Praktische info

実用的な情報

1.

1. 訪問

3. 反射モーメント

3.

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

私たちのキャンプ
で訪れる日はあり
ません。

木曜日に、6月30
日18:30 Flabuit
上の反射の瞬間
があります。

2.

2. 到着/出発

Op donderdag 30 juni is er om 18u30 een
bezinningsmoment aan de Flabuit.
We komen allemaal bijeen om met een fris en
gezond hoofd op kamp te kunnen vertrekken.

4. 手荷物

4.

その 同じ 木 曜 日
我々は 荷 物 が 配
信 された 地 面 に
Flabuitで
（19h15
周りに）みんなを
期待しています。

Diezelfde donderdag, 30 juni, verwachten
we IEDEREEN (ook pinkels en speelclub) na
het bezinningsmoment (rond 19h15) 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.

制服やスカーフは
お 荷 物 に 入 れな
いでください！

Uniform en sjaaltje niet in je bagage stoppen!
Je moet dit aan hebben tijdens de viering en
bij het vertrek!

5. サイクリング

5.

最も古い部門はキ
ャンプに沿って自
分の自転車を取り
ます

Tito’s & keti ’s nemen hun fiets mee op kamp,
dus wij verwachten jullie met je fiets op donderdag 30 juni aan de flabuit, want dan worden
ook de fietsen opgeladen.

Bezoek

Aankomen/vertrekken

Rakwi’s, tito’s, 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.

7月1日に残します

Niemand kan nog achterkomen. Als er écht
geen 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 toegestaan.

それぞれの場合に
ついて検討します。
原則として、
そのよ
うに許可されてい
ない1のために戻
ってきます。

Iedereen komt op maandag 11 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.

誰 もが 戻って
Knesselareのに
グループ全体で7
月21日（月曜日）
に付属しています。

7月4日に残します

Bezinningsmoment

Bagage

Fietsen

Voorzie een goede fiets én een goed slot!
iedereen dient ook een fietshelm
mee te nemen!

良いバイク、
良いロ
ックとヘルメットを
提供します！

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!

そのため、製造し、
良い、安全なサイ
クリングで行こと！
事故を避けるため
に！

6.

6. 監視服

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.
Rakwi’s & tito’s zijn verplicht om enkel het
bovenstuk van hun uniform te dragen.
Keti’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)

すべての部門のた
めの全体キャンプ
強制中スカーフ部
門を着用していま
す グリーン＆赤
は、その均一の上
部のみを取るため
に必要とされます。
ブルーカイロの服
を着用する必要が
あります。

7. チェック

7.

緑、赤＆青出発、
アールターから電
車で7月1日

Rakwi’s, tito’s & keti’s vertrekken op vrijdag
1 juli met de trein vanuit Aalter naar de
kampplaats.

chiroのIerlinck
のサイトを参照し
ます

Voor de exacte vertrek- en aankomsturen verwijzen we jullie naar de site van chiro Ierlinck:
www.chiro-ierlinck.be

漫画、ゲームを取
る...と あなたの
名前を忘れて！

Neem gerust een stripverhaal, kaartspel… mee
op de trein om de tijd door te brengen. Vergeet
ook hier je naam niet op te vermelden!

時間にして

Wees op tijd, treinen wachten niet.

月 曜 日 に 紫と黄
色の休暇、
7月4日

Pinkels en Speelclub vertrekken op maandag
4 juli, eveneens met de trein.

8. チェック

8.

私たちは、7月11
日に戻ってアール
ター駅まで電車で
到着します。

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

Vertrek

Terugreis

9.

Slapen

Pinkels, speelclub en rakwi’s slapen binnen.
Zij moeten zeker een slaapzak, hoeslaken, kussensloop en kussen meebrengen.

9. スリーピング
紫と黄色と緑の内
側寝。彼らは寝袋
を持参してくださ
い

Tito’s & keti’s slapen in tenten.
Zij brengen ook een slaapzak & een goede
luchtmatras mee.

テ ント で の レッ
ド＆ブルー睡眠。

10.

10. コスト。

Kostprijs.

Rakwi’s, tito’s keti’s betalen € 150 voor 10 dagen
bivak.
Pinkels en speelclubbers betalen € 130 voor 7
dagen bivak.
Voor het tweede, derde, vierde… kind vragen
we € 10 minder.
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.

緑と赤と青 の 1 0
日間のキャンプの
ための€150支払
います。 7日のけ
い れん の た め の
€130に支払う紫
と黄 色 。第 2 、第
3、第四...我々は
€10以下を尋ねる
子供のため。
登録料の支払い
50％が払い戻さ
れます

でより多くの情報
を求めます：
青少年サービス

Vraag gerust meer uitleg bij:

OCMW

Het OCMW		
Maldegemseweg 3		

私たちのchiroの
財政の中で交渉し
ています。

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

11. 税控除？

11.

私たちのキャンプ
は12歳未満の子
供 のため の 税 額
控 除 の た め のス
キームに該当しま
す 健康保険償還
の証明書は、税の
証明書を使用して
接続されていませ
ん。

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 jeugddienst		
09 325 78 94
Hoogte 3			
9910 Knesselare
jeugddienst@knesselare.be
09 325 89 89
9910 Knesselare

Fiscaal aftrekbaar?

De terugbetalingsattesten van het ziekenfonds
houden geen verband met de fiscale attesten.
Ze kunnen dus gecombineerd worden.

12.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 1 juni. Betalen kan tot
en met 20 juni. Wij vragen allen om over te
schrijven op volgend rekeningnummer:
BE 32 7370 1549 6502 - Chiro Ierlinck
met volgende mededeling:
NAAM - AFDELING – INSCHRIJVING KAMP 2016

12. 登録

14. 薬

14.

あなたは、6月1日
までにサインアッ
プすることができ
ます。 6月20日ま
でお支払いします。

私たちは子供を含
むすべての必要な
薬、装備されてい
る医療ケースを持
っています。 あな
たの 子 供 の ため
の薬は、あなたが
リードに渡すこと
ができます。

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.

13 シラミ

15.キャンプアドレス

15.

過去のキャンプで
私達はシラミの存
在に直面してきま
した。 活動がある
ため大きな制御と
洗髪をキャンセル
されました。
たがって、我々は、
出 発 前 にあ な た
の子供を確認する
ようにお願いし、
シ
ラミの存在の可能
性日に私たちを。

家庭では、
ごクレイジ
ー手紙を送ります：

Thuisblijvers, stuur jullie gekste brieven op
naar:

Vb: Katsumoto – speelclub – inschrijving kamp 2016

13.

Beestjes op kamp

Op voorbije bivakken werden wij al geconfronteerd met de aanwezigheid van luizen. Dit
zorgde voor heel wat ongemakken: activiteiten
konden niet doorgaan wegens grote controle &
wassen van haren, 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 aanwezigheid van luizen. Zo kunnen
wij een behandeling op kamp verder zetten en
uitbreiding voorkomen, in alle discretie.

Medicatie

Het kampadres

Chiro Ierlinck Knesselare
Naam + afdeling
Jeugdvakantiecentrum Schootshei
Kanaalstraat 6
B - 3650 - Rotem (Dilsen-Stokkem)

Afspraken

予定

1.

1. キャンディ

5. 電子ガジェット

5.

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, wordt niet teruggegeven.

キャンプでお菓子の
袋が提供されます。
あなたはそれをそう
何キャンディーを持っ
ていません。

ホ ーム 滞 在 する
MP3プレーヤー、
ゲームボーイやそ
の他の電子ガジェ
ット。
ご自身の責任で！

2.

2. 喫煙

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. モバイル

6.

電話は家に滞在し
ます。あなたはい
つもメモを書くこと
ができます。

De mobieltjes blijven thuis. Je kan steeds een
briefje schrijven.

Snoep

Roken

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

キャンプではメンバ
ーの喫煙禁止があり
ます。

3.

3. アルコール

Alcohol

Voor leden onder de leeftijd van 16, is alcohol
uit den boze op kamp. Voor 16-jarige keti’s wordt
er enkel aan het kampvuur en in samenspraak
met de groep een uitzondering gemaakt.

16歳未満のメンバー
のために、
アルコール
はキャンプで問題外
です。

4.

4. 薬

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.

薬物はあってもキャ
ンプに、
まだ違法で
す。
家に送りました

Elektronische snufjes

Gsm’s

Voor dringende zaken kan je steeds terecht bij
Emiel (+32 498 84 73 33) of tim (+32 496 31 60 08).

現 在の携 帯 電 話
は、パイプではオ
フになって記憶さ
れています。

De aanwezige gsm’s worden door de leiding
uitgezet en bewaard.

彼らはキャンプの
非 常 に快 適な 日
を作るために作成
されました

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.

Adressenlijst

住所録

Hoofdleiding

のメイン

練習分隊

Praktische ploeg

Gillian Van Heyste

Margot Bulcke

tim van verdegem

Emiel Waerniers

Veldstraat 38

Kloosterstraat 14 Bus 0101

Doornzelestraat 42

Klissestraatje 2

9910 Knesselare

9910 Knesselare

9000 Gent

9910 Knesselare

+32 471 29 18 66

+32 476 05 12 16

+32 496 31 60 08

+32 498 84 73 33

gillian.vanheyste@gmail.com

margot.bulcke@hotmail.com

vanverdegem.tim@gmail.com

emiel. waerniers@gmail.com

キャンプリーダーシップ

Kampleiding
Gillian Van Heyste

Florian De Kesel

Niels Deloof

Stan Van De Casteele

Veldstraat 38

Kluizestraat 50

Eentveldstraat 116

Kloosterstraat 58

9910 Knesselare

9910 Knesselare

9910 Knesselare

9910 Knesselare

+32 471 29 18 66

+32 479 02 22 76

+32 477 45 06 89

+32 495 63 29 61

gillian.vanheyste@gmail.com

florian.dekesel@hotmail.be

deloof.niels@hotmail.com

stannenmanrobbinson@hotmail.com

Kookploeg
Michiel De Blaere, Griet Van Acker,
Hedeli Sassi, Tine De Blaere,
Karlijn Van Aerde

調理チーム

調理チーム

Kookploeg
Lien Gyselbrecht, Frederik Maenhout,
Elien Van Verdegem, Jentel Sierens,
Kurt Sierens & Marleen Van der Bauwhede

紫色のリーダーシ
ップ

Pinkel leiding

パープル リーダーシ
ップ

Speelclub leiding

Hanne Timmerman

Margot Bulcke

Severien Standaert

Benji Halleart

Pietendries 16

Kloosterstraat 14 Bus 0101

Hooiestraat 8

Sporstraat 29

9910 Knesselare

9910 Knesselare

9910 Knesselare

9910 Knesselare

+32 499 34 81 00

+32 476 05 12 16

+32 474 88 29 23

+32 479 48 31 61

hanne.timmerman@hotmail.nl

margot.bulcke@hotmail.com

severienstandaert@gmail.com

benji.hallaert@gmail.com

Igor Lammens

Thibaut De Vlieger

Jens Vercruysse

Lennert Bral

Leendreef 10

Larestraat 7

Keistraat 9

Populierenstraat 30

9910 Knesselare

9910 Knesselare

9910 Knesselare

8730 Beernem

+32 495 86 27 87

+32 478 71 29 75

+32 474 18 57 80

+32 478 01 16 29

igorlammens@hotmail.com

thibaut1998-@hotmail.be

jens.vercruysse@hotmail.com

lennert.bral@hotmail.com

Sam Volders

Pepijn Mortier

Vlaanders 13

Klissestraatje 4

9880 Maria aalter

9910 Knesselare

+32 499 30 83 84

+32 478 82 75 41

sam.volders@hotmail.com

pepijnmortier@hotmail.com

グリーン リーダー
シップ

Rakwi leiding

赤リーダーシップ

Tito leiding

Gillian Van Heyste

Florian De Kesel

Rani Huyvaert

Kjell Verstraete

Veldstraat 38

Kluizestraat 50

Kerkstraat 83

Koffiestraat 19

9910 Knesselare

9910 Knesselare

9910 Knesselare

9910 Knesselare

+32 471 29 18 66

+32 479 02 22 76

+32 497 79 85 54

+32 474 05 77 11

gillian.vanheyste@gmail.com

florian.dekesel@hotmail.be

rani.huyvaert@hotmail.com

kjellverstraete@hotmail.com

Jesse Focquaert

Lorenzo De Jonckheere

Frederik DeVelter

Ruben Van Heyste

Kloosterstraat 52

Koffiestraat 9

Torredreef 5

Veldstraat 38

9910 Knesselare

9910 Knesselare

9990 Maldegem

9910 Knesselare

+32 478 94 51 70

+32 497 61 65 66

+32 474 87 35 01

+32 471 30 92 78

jesse.f@dfe.be

lorenzo.dejonckheere@hotmail.com

Frederik.Develter@hotmail.com rubenvanheyst@hotmail.com

Bjarne Van De Riviere
Kleine kapellestraat 10
9910 Knesselare
+32 492 66 08 58
bjarnevanderiviere@hotmail.com

ブルー リーダーシ
ップ

Keti leiding

Louise Bulcke

Lucas De Decker

Kloosterstraat 14 Bus 0101

Kouter 10

9910 Knesselare

9910 Knesselare

+32 479 18 27 96

+32 478 93 35 33

louise.bulcke@gmail.com

lucasdedecker@hotmail.com

Gianni Focquaert

Andries Beheyt

Kloosterstraat 52

Sparhoekdreef 49

9910 Knesselare

9880 Aalter

+32 472 32 04 54

+32 485 21 54 48

gianni.f@dfe.be

andries4@outlook.com

Sven Van Hulle
Kluizestraat 43
9910 Knesselare
+32 494 27 28 63
sven.van.hulle@skynet.be

Spelletjes

ゲームのページ

