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GEGROET

Lieve leden,
Beste mama’s en papa’s
Na een fantastisch werkjaar komt nu de kers op de taart! Het chirokamp!!
Samen vertrekken we op de 10 meest geweldige dagen van het hele jaar. We beleven de gekste
dingen, maken Poperinge onveilig en komen thuis met de zotste verhalen. Begin dus maar stilletjes
aan af te tellen, haal je slaapzak van onder het stof en zorg dat je uniform klaar ligt want het kamp is
niet ver meer!
Neem ook zeker eens goed deze bundel door, zo kom je te weten wat het kampthema van dit jaar is,
wat je allemaal moet meenemen en ook jullie leiding liet jullie een korte boodschap na.
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KAMPTHEMA

Na de wereld van de cowboys te hebben verkend trekken we dit jaar naar het rijk Pangea waar we
samen met Gilbert en Botakka op pad trekken en het rijk proberen redden.
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WOORDJE VAN JE LEIDING
Pinkels:
Liefste pinkels
Na een fantastisch weekend, is het al bijna daar! Het chirokamp! Voor sommige wordt het de eerste
keer 7 dagen weg van mama en papa, andere zijn dan al weer ervaringsdeskundigen en kijken al uit
naar deze 7 dagen vol spel en plezier.
1 ding is zeker de meest geweldige periode van de zomervakantie komt er al snel aan!
We gaan samen op een nieuw, groot avontuur en trekken richting Pangea, een oud rijk hier ver
vandaan, waar we ridders, tovenaars, heksen en nog veel meer sprookjesachtige figuren zullen
tegenkomen. We amuseren ons rot van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, gaan op verkenning en
spelen samen met onze vriendjes en vriendinnetjes tal van leuke spellen.
Wij, jullie leiding, kijken er alvast enorm naar uit dit avontuur met jullie te beleven!
Hopelijk tot dan!
Laurence, Karel, Lennert, Sam en Margot!
P.S: Helpen jullie onze ridders de weg naar het kasteel terug te vinden? Neem ook gerust nog eens
een kijkje op de spelletjes pagina achteraan en hou jullie zeker niet in de kleurpotloden boven te
halen.
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Speelclub:
Chiro is een levenswijze, een manier van leven.
Chiro op zondag is het moment waarop je alles van jezelf kan geven.
Want Chiro da’s verkleden en spelletjes spelen.
Lopen, springen en soms eens bezeren maar ons voornamelijk altijd
amuseren.
Maar een Chiro jaar is snel gedaan, we hebben amper stilgestaan.
Maar daar zitten we niet mee want het is nog niet voorbij.
Die zeven gekke dagen in Poperinge gaan nog komen.
Want ons kamp, als je ‘t mij vraagt...
daar zit de speelclubleiding samen met jou al maanden van te dromen!
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Rakwi:

Waarom is chiro niet alleen tof en plezant,
Maar ook de beste ontmoetingsplek van ’t land?
Omdat leuke momenten
Tussen jou en mij
Duizend keer mooier zijn
Met een kampvuurtje erbij.
En geen mooier vriendschapsbootje
Dan een zelf geknutseld vlot:
’T is goed voor de moraal
En geen storm krijgt het kapot
Ook voor goed gevulde buikjes
Is de eetzaal de place to be,
Wees toch maar snel want weet je:
Wie op kamp is, eet voor drie!!
Liefde in de Chiro,
Ja dat is het helemaal.
Begin dus maar af te tellen,
Want voor je het weet is het daar!
Vele groetjes,
Jullie rakwi leiding!
Kun jij de rebus oplossen?
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Tito:

o

1

2

3

4

5
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7
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Keti:

Jeet ollemoale ketis,
Lik da jundr al vernomen en gaan wieder na WestVloandren vande vakance. Beter gezeit, na Poperinge.
Das de streke wo daze vroeger gebatterd en, en wo da
eigen kweek is upgepakt. Vandaor peisen wieder dat
van groot belang et, da jundr al tegoare na eigen
kweek kieken nog vo dame anzettn. Dus eet jundr
stutjes mee shit of mouse, kiekt eigen kweek en tot ' n
noaste kji.
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Aspi:
Beste Aspi’s,

ີ້ ข่าวสาร принести 至
ນ
N51.1392081, E3.4131506
“Wortel wortel wortel, ben ik genoeg wortel voor jou?”
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DAGINDELING
07h 30

Leiding en kookploeg staan op

08h 00

Wekmoment

08h 05

Iedereen staat op, wassen & aankleden…

08h 30

Ontbijt

09h 15

Diensten

10h 00

Dagopening & activiteiten

12h 30

Middagmaal

13h 30

Siësta & diensten

14h 30

Activiteit

16h 00

Vieruurtje

18h 00

Avondmaal

18h 45

Diensten

19h 30

Kampthema

19h 50

Avondsluiting

20h 00

Avondactiviteit

20h 30

Pinkels en Speelclub gaan naar bed

21h 15

Rakwi’s gaan naar bed

22h 00

Tito’s gaan naar bed

22h 30

Keti’s gaan naar bed

23h 00

Aspi’s gaan naar bed

23h 45

Leiding evalueert hun dag
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WAT NEEM IK MEE?
1. Toilettas
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zeep
Shampoo
Tandpasta
Washandjes
Kleine handdoeken
Grote handdoeken
Kam of borstel
Tandenborstel + beker
Etc.

2. Kledij
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Shorts
Rokjes
Kleedjes
T-Shirts
(Dikke)truien
Lange broeken
Onderbroeken
(wat extra onderbroeken en kousen komen soms van pas)
Kousen
Pyjama
Regenjas
Zwemkledij
Vergeet zeker je chirosjaaltje niet!
Neem zeker kleren mee die tegen een stootje kunnen, en voorzien zijn op alle
weersomstandigheden.

Tip:

Voor de alleskleinsten vragen we de ouders per dag een pakketje te maken met
daarin verse kousen/ondergoed/rokje/shortje/T-shirt.
Dit maakt het voor zowel de leiding als het lid iets makkelijker alles terug te vinden.
Geschiedenis leert ons namelijk dat kousen al snel eens durven verdwijnen.

3. Schoenen
o
o
o
o
o
o

Goede stapschoenen
Laarzen
Sandalen
Gewone schoentjes
Waterschoenen
Eventueel pantoffels
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4. Varia
Slaapgerief:
o Kussen + kussensloop
o Slaapzak
o Bed overtrek
o Goede, stevige luchtmatras voor (rakwi, tito, keti, aspi)
o Pomp om de luchtmatras op te pompen
Tip: steek bij het inpakken het slaapgerief bovenaan de doos, zo worden niet alle
kleren etc. van bij dag 1 overhoopgehaald door de leden.
Praktisch materiaal:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

linnenzak voor de vuile was
(géén vuilzak/plastic zak dit zorgt voor onaangename geurtjes)
tip: extra kussensloop als linnenzak
Zonnebril
Zonnecrème en aftersun
Zaklamp
Kleine rugzak voor op tocht (pinkel, speelclub, rakwi, tito)
Trekrugzak voor op tweedaagse (keti, aspi)
Drinkbus
Zaklamp
+/- 5 wasspelden
2 keukenhanddoeken
Voorzie de keukenhanddoeken van naam, deze worden namelijk verzameld aan het
begin van het kamp.

Om brieven te schrijven:
o
o
o
o

Schrijfgerief
Papier of een kaartje
Postzegel
Enveloppe (met het adres en de naam van ontvanger op)

Op kamp zul je bij de leiding ook kaartjes en postzegels kunnen kopen. Dit wordt genoteerd
en van het zakgeld afgetrokken.
Voor de fietsers: (tito, keti, aspi)
o
o
o

Deken om je fiets te beschermen
Fietshelm, indien niet mee blijf je alleen achter op de kampplaats.
Eventueel een fluohesje

Dit jaar zullen tito, keti, aspi zich met de fiets naar de kampplaats begeven. Je fietshelm en
hesje heb je dan dus al aan!
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Extra’s:
o
o
o

Identiteitskaart (enkel voor +12 jarigen)
Klevertjes van de mutualiteit
Eventueel medicatie
Maak de leiding van uw zoon/dochter hier goed van op de hoogte, vermeld duidelijk
wat, hoeveel en wanneer er moet worden ingenomen. Dit kan via de medische fiche
en het contacteren van de leiding.

Al deze zaken worden op zondag 30 juni bij het inladen van de camion afgegeven aan de
leiding. Wij bewaren dit zorgvuldig en geven dit aan het einde van het kamp terug. Steek deze
zaken in een enveloppe met daarop de naam van uw kind.
Onze oudere leden mogen dit op eigen verantwoordelijkheid zelf bijhouden.

5. Zakgeld
Pinkels: 15 euro
Speelclub: 15 euro
Rakwi’s: 15 euro
Tito’s: 20 euro
Keti’s: 30 euro
Aspi’s: 40 euro
Net als het paspoort en de klevertjes wordt het zakgeld van de jongste afdelingen (pinkels,
speelclub en rakwi’s) afgegeven op zondag 30 juni bij het inladen van de camion. Ook het
zakgeld steek je in de enveloppe met daarop de naam van jou zoon/dochter.
We vragen om niet meer mee te geven dan hierboven vermeld.

6. Banendozen
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.
Laat wel de openingen voor de handgrepen vrij. Dat is nog eens zo gemakkelijk om te dragen.
Voorzie ook een plaatsje voor je naam en je adres.
We verwachten dat je je 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
makkelijker te maken.
Praktische afspraken: Van iedereen verwachten we maximum 2 bananendozen.
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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...
Neem enkel bananendozen mee & geen andere vormen van kartonnen dozen!

!! Schrijf overal goed je naam op !!
Vergeet ook zeker jullie goed humeur, brede glimlach, enthousiasme en goesting niet
mee te nemen want ook die zijn voor ons van groot belang!!
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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. Vertrek
Rakwi’s, tito’s & Keti’s vertrekken op zondag 1 juli.
Onze tito’s, Keti’s en aspi’s zullen hun kuitjes mogen smeren want zij zullen zich met de fiets naar de
kampplaats begeven.
De rakwi’s zullen diezelfde dag met de trein richting Poperinge vertrekken.
Voor de exacte vertrekuren verwijzen we jullie door naar onze facebookpagina CHIRO IERLINCK
KNESSELARE of 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 schrijven!
WEES OP TIJD, TREINEN WACHTEN NIET.

Pinkels en speelclub gaan 7 dagen op kamp, zij vertrekken op donderdag 4 juli en worden op een
originele manier naar de kampplaats gebracht. Meer informatie hieromtrent volgt.
Niemand kan nog achter komen. Indien er écht geen enkele andere mogelijkheid bestaat, moet dit
worden voorgelegd aan de leiding. Deze leden zullen dan met pinkel en speelclub meekomen. Later
of vroeger arriveren is niet mogelijk.
In de regel wordt achter komen dus voor niemand toegestaan.

3. Terugreis
We komen allemaal samen terug met de trein. En ariveren in het station van Aalter op donderdag 11
juli. We verwijzen opnieuw naar de site of facebook pagina daar zal het juiste uur van aankomst in
Aalter worden gepost.
Mocht het zijn dat uw zoon of dochter vroeger moet worden afgehaald wijken we hier enkel van af
wanneer het lid op 10 juli op de kampplaats zelf wordt afgehaald. Neem ook hiervoor contact op met
de leiding, zij bieden vervolgens een regeling aan.
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4. Bezinningsmoment
Op zondag 30 juni is er om 18u30 een bezinningsmoment in de kerk. Hier komen we allemaal nog
eens tot rust voor we vertrekken op een ongelofelijk avontuur samen. Ook krijgen jullie een eerste
voorsmaakje van het kampthema.
5. Bagage
Diezelfde zondag 30 juni verwachten we iederéén (ook pinkels en speelclub) na het
bezinningsmoment (19u15) aan de Flabuit op het sportterrein. Waar de bagage, klevertjes van de
mutualiteit, KIDS-ID en eventuele medicatie 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!

6. Fietsen
Tito’s, Keti ’s en Aspi’s zullen met de fiets naar de kampplaats rijden. We verwachten dus dat jullie bij
vertrek je helm en fluohesje aan hebben.
VOORZIE EEN GOEDE FIETS, VERLICHTING ÉN EEN GOED SLOT!
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!

7. uniform
Voor alle afdelingen is het dragen van een sjaaltje tijdens het volledige bivak verplicht (voorzie deze
duidelijk van je naam.) Je kan een sjaal verkrijgen bij de leiding.
-

Pinkel en speelclub zijn enkel verplicht tot het dragen van hun sjaaltje
Rakwi’s, tito’s moeten enkel het bovenstuk van hun uniform dragen.
Keti’s en Aspi’s zijn verplicht de volledige Chiro-outfit te dragen.
Dit is een onderstuk (rok of broek) en de keuze voor een bovenstuk (t-shirt, pull of hemd)

8. Slapen
Pinkels, speelclub slapen binnen. Zij moeten zeker een slaapzak, hoeslaken, kussensloop en kussen
meebrengen.
Tito’s, keti’s en aspi’s slapen in tenten.
Zij brengen ook een kussen, slaapzak & een goede luchtmatras mee.
Dit jaar nemen ook de rakwi’s naast hun slaapzak, hoeslaken, kussensloop en kussen een goede
luchtmatras mee. Op de kampplaats is er namelijk een slaapzaal zonder bedden en daar zullen de
rakwi’s overnachten. Mogelijks zullen zij de laatste dagen van het kamp ook al eens kunnen ervaren
wat het is buiten in een slaaptent te slapen.
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9. Kostprijs.
Rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s betalen € 170 voor 10 dagen bivak.
Pinkels en speelclubbers betalen € 150 voor 7 dagen bivak.
Voor het tweede, derde, vierde… kind vragen we € 10 minder.
Mochten er zich problemen voordoen waardoor het niet mogelijk is dit bedrag neer te leggen kom
dan gerust eens tot bij ons, dan zoeken we samen naar een oplossing. We gaan hier in alle discretie
mee om.
Ook verwijzen we graag eens door naar de website van uw mutualiteit. Zei bieden een regeling aan
waarbij u per dag een bepaald bedrag als vergoeding terug krijgt. Voor de CM en OZ is dit 5euro per
dag, bond moyson 4euro per dag,…
Hiervoor hoef je enkel het formulier in te vullen en bij ons af te geven, vervolgens vullen wij ons deel
in en bezorgen we u het document terug.
Hieronder vindt u de link naar het formulier van de CM, OZ en bond moyson:
-

CM: https://www.cm.be/media/Tegemoetkoming_tcm47-24960.pdf
OZ: https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen#aanvragen
Bond moyson:
https://www.bondmoyson.be/SiteCollectionDocuments/Formulieren/309/Opstapformulier_
admin_SOCMUT.pdf

Ook andere mutualiteiten bieden dit zeker aan. We verwijzen hiervoor door naar hun site.
10. 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

11. Inschrijven
Inschrijven kan tot 1 juni door je medische fische in de brievenbus te steken van Lucas De Decker,
Kouter 10 – 9910 Knesselare.
! JE BEN ENKEL INGESCHREVEN WANNEER JE HET AFGEDRUKT EN VOLLEDIG INGEVULD FORMULIER
IN DE BRIEVENBUS HEBT GESTOKEN!
Betalen kan tot en met 20 juni. De betaling gebeurt via een overschrijving op volgend
rekeningnummer: BE32 7370 1549 6502
Met volgende mededeling:
NAAM - AFDELING – INSCHRIJVING KAMP 2019
Vb: Peter Celie – speelclub – inschrijving kamp 2019
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12. 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 verderzetten en uitbreiding voorkomen. Alles
wordt uiteraard in alle discretie behandeld.

13. Medicatie
Extra medicatie meegeven hoeft niet. Wij hebben een medische koffer die voorzien is van alle nodige
medicatie, ook voor kinderen (oa Aspirine, 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.

14. Het kampadres
Thuisblijvers kunnen hun gekste, grappigste, liefste, meest romantische brieven opsturen naar:
Chiro Ierlinck Knesselare
Naam + afdeling
Bethunestraat 11
8970 Poperinge
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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 terugbezorgd.

3. Alcohol
Voor leden onder de leeftijd van 16, is alcohol uit den boze op kamp.
Voor aspi’s wordt er sporadisch een uitzondering gemaakt.

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
Luidsprekers, iPod en dergelijke elektronische zaken zijn niet toegestaan. 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
De mobieltjes blijven thuis. Je kan steeds een briefje schrijven. Voor dringende zaken kan je steeds
terecht bij
Hanne (+32 499 34 81 00) Of Lennert ( +32 478 01 16 29)
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.
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ADRESSENLIJST LEIDING
Hoofdleiding:
Hanne Timmerman
+32 499 34 81 00
Pietendries 16 – 9910 Knesselare
Hanne.timmerman@hotmail.nl

Lennert Bral
+32 478 01 16 29
Populierenstraat 30 - 8730 Beernem
Lennert.bral@hotmail.com

kampleiding:
Jens Vercruysse
+32 474 18 57 80
Jens.vercruysse@hotmail.com

Lucas De Decker
+32 478 93 35 33
Kouter 10 – 9910 Knesselare
lucasdedecker@hotmail.com

Pinkelleiding:
Margot de Clercq
+32 488 32 87 42
margotdeclercq171@gmail.com

Lennert Bral
+32 478 01 16 29
Lennert.bral@hotmail.com

21

Sam Volders
+32 499 30 83 84
Sam.volders@hotmail.com

Karel Dyselinck
+32 470 34 91 40
Karel.dyselinck@gmail.com

Laurence Braekevelt
+32 478 81 69 95
laurence.braekevelt@live.be

Speelclubleiding:
Timon Van Haecke
+32 470 96 30 63
Timonvanhaecke@live.nl

Julie Van de velde
+32 470 23 60 28
Vdvjulieke1@hotmail.nl

Lorenzo De Jonckheere
+32 497 61 65 66
lorenzo.dejonckheere@hotmail.com

Lander Nelis
+32 471 42 50 70
landernelis@hormail.com

Simon Ponseele
+32 495 70 24 66
simon.ponseel@gmail.com
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Rakwileiding:
Thibaut De Vlieger
+32 478 71 29 75
Thibaut1998-@hotmail.com

Saar Mahieu
+32 476 86 76 45
saarmahieu@hotmail.nl

Emile Roels
+32 484 59 96 45
roels.emile@gmail.com

Siem Brusseel
+32 498 57 40 58
Siem.brusseel@outlook.com

Andries Beheyt
Titoleiding:
Igor Lammens
+32 495 86 27 87
igorlammens@hotmail.com

Hannah Decock
+32 472 07 89 11
Hannahdecock1999@gmail.com

Buba Touray
+32 470 52 22 65
bubacarr.touray@hotmail.com

Wouter Van Heyste
+32 471 56 11 40
WouterVH17@hotmail.com
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Ketileiding:
Hanne Timmerman
+32 499 34 81 00
Hanne.timmerman@hotmail.nl

Jens Vercruysse
+32 474 18 57 80
Jens.vercruysse@hotmail.com

Frederik Develter
+32 474 87 35 01
Frederik.develter@hotmail.com

Aspileiding:
Benji Hallaert
+32 479 48 31 61
Benji.hallaert@gmail.com

Kjell Verstraete
+32 474 05 77 11
kjellverstraete@hotmail.com

Lucas De Decker
+32 478 93 35 33
Kouter 10 – 9910 Knesselare
lucasdedecker@hotmail.com
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SPELLETJESPAGINA
Geef onze ridder en zijn vriend wat kleur.
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Vinden jullie de weg naar het kasteel?

Vinden jullie de zin verstopt in het doolhof?..........……………………………………………!
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Test hier je chirokennis en zoek het woord:
Gebruik ook zeker de informatie die je in het boekje kunt lezen om de juiste
antwoorden te vinden.

Verticaal
1. Vul de zin aan: “En geen mooier … dan een zelf geknutseld vlot.” (Tip: Rakwi’s)
2. De pinkels dragen een …. Sjaal
5. Vul de tekst aan: “Boem similarilalu ottitu mama moe papa poe …”
Horizontaal
3. De kookploeg zal ons weer verwennen met heerlijke … (tip: kaas en hesp)
4. Dit jaar nemen Gilbert en … ons mee op avontuur!
6. Volgens de speelclubleiding is chiro een …
7. Wat is de mascotte van onze chiro?
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