CHIRO AARTRIJKE PRESENTEERT

KAMP 2021 – Mol
31 juli – 10 augustus
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VOORWOORD
Allerbeste iedereen
Het Chirojaar 2020-2021 zit er jammer genoeg bijna op, maar niet getreurd: met dit boekje
in je handen weet je dat er nog één ding zit aan te komen. Het hoogtepunt van het jaar, ons
spetterend Chirokamp!
In dit boekje vind je al het nodige om de beste 10 dagen van het jaar te beleven met Chiro
Aartrijke.
Dit jaar staat ons kamp helemaal in het thema van de spannende avonturen van de Lion
King. Wat er precies gaat gebeuren, zullen we je nog niet verklappen. Wij kijken alvast heel
erg uit naar die 31ste juli, hopelijk jullie ook.
Tot snel!
Super enthousiaste groeten
De leidingsploeg
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Algemene info
Vertrek
We gaan met de trein op kamp. Rakwi’s t.e.m. Aspi’s moeten een mondmasker aanhebben op de
trein.
Ä Speelclubs, Rakwi’s en Tito’s vertrekken op zaterdag 31 juli 2021 met de trein. We
verzamelen om 12u stipt aan het station van Brugge om de trein te nemen in Brugge om
12u25. Leden moeten thuis gegeten hebben (eten op de trein mag nog niet). Gelieve in de
rugzak 2 mondmaskers te steken.
Ä Keti’s vertrekken op zaterdag 31 juli 2021 met de trein. We verzamelen om 9u00 stipt aan
het station van Brugge om de trein te nemen in Brugge om 9u25.
Ä Sloebers vertrekken op dinsdag 3 augustus. We verzamelen om 13u00 aan het station van
Brugge om de trein te nemen richting Mol om 13u25.
Ä Aspi’s fietsen naar de kampplaats. De leiding geeft alle info rechtstreeks aan de Aspi’s.
Als je geen vervoer hebt, laat dan op tijd iets weten via mail (info@chiroaartrijke.be).
Bij het vertrek spreken we af aan de achterkant van het station (‘zie foto hieronder’).

Belangrijk bij vertrek: Uniform aan en vergeet je mondmasker niet! J
ENKEL KETI’S: Lunchpakket meenemen!

Terugkomst
Alle groepen keren jammer genoeg al veel te snel terug op dinsdag 10 augustus. Jullie kunnen ons en onze rugzak vol avonturen en verhalen- komen ophalen in het station van Brugge om 15u30 aan
de achterkant van het station. Voor eventuele wijzigingen hou de facebookpagina in het oog.
Gelieve niet te wachten op het perron, maar aan de achterkant van het station (“zie foto hierboven”)
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Kampadres
Via deze weg kan je leuke dingen van het thuisfront laten horen aan jouw zoon/dochter.
KSA De Burcht
Chiro Aartrijke
t.a.v. (NAAM + AFDELING)
Pater van Henxthovenstraat 50
2400 Mol

Gelieve geen postpakketjes te versturen. Worden er wel postpakketjes verstuurd, dan krijgen onze
leden dit pas op 10 augustus bij het ophalen van de valiezen.
Op kamp is kaartjes schrijven een vaste activiteit. De leiding voorziet postkaartjes in het thema van
The Lion King. Een kaartje kost 20 cent, een postzegel €1. Voor iedereen zijn er twee gratis
postkaartjes en twee postzegels voorzien. Extra kaartjes kunnen aangekocht worden aan 20 cent.
Een extra postzegel kost €1. Wil je veel kaartjes schrijven? Bereken op voorhand hoeveel dit zal
kosten en voorzie hier genoeg centjes voor.
Tip: schrijf de adressen op stickers zodat er enkel een sticker moet geplakt worden op het kaartje.

Bezoekdag
Er is GEEN bezoekdag voorzien! Gelieve de kinderen dan ook niet te bezoeken aangezien onze
dagplanning goed gevuld is! J

Attesten
Attesten tussenkomst voor kamp: deze attesten kan je samen met je valies binnenbrengen op 30 juli.
De attesten worden bij het binnenbrengen van de valiezen ingevuld.
Fiscale attesten: Na het kamp kan je ook de fiscale attesten ophalen aan de heems (voor leden tot 12
jaar). Hiervoor hoef je op voorhand geen aanvraag voor in te dienen.

Kostprijs
We rekenen voor elk kind 16 euro/dag.
Sloebers: 112 euro (7 dagen)
Speelclubs – Keti’s: 160 euro (10 dagen)
Aspi’s: 176 euro (11 dagen)

Rekeningnummer
Altijd handig voor wie de betaling voor het kamp nog niet heeft kunnen uitvoeren of ons vrijblijvend
wil sponseren: BE54 7775 9125 5997.
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Mondmaskers
Elk kind (van Rakwi t.e.m. Aspi) is VERPLICHT om minimum 5 mondmaskers mee te nemen op kamp.
Aangezien we met de trein gaan, zullen de groepen Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s een mondmasker
moeten aandoen op de trein. Ook Rakwi’s -12 jaar dragen een mondmasker.
De mondmaskers steek je in een genaamtekende enveloppe.

Tip!
Naamteken het mondmasker van jouw zoon/dochter!

Terugbetaling in geval van ziekte?
Door de vele kosten die wij op voorhand moeten maken en het onzekere karakter van de
coronacrisis kunnen wij niet het volledige bedrag teruggeven. Bij annulatie van het kamp wordt een
doktersbriefje gevraagd. Indien je dit kan voorleggen wordt 25 % van het kampbedrag terugbetaald.
Bij vroegtijdige beëindiging van het kamp wegens ziekte wordt 25 % per resterende dag
terugbetaald.
Contact voor en na het kamp minimaliseren
Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen
buiten je gezin, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben.
Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein... – wordt
afgeraden. Reis je voor het kamp naar een rode zone? Dan moet je verplicht in quarantaine en kan je
bijgevolg niet mee op kamp. Reis je voor het kamp naar een oranje zone? Dan raden wij je sterk aan
om je te testen.

Medicatie
Het nemen van medicatie op kamp vormt geen probleem. Om dit vlot en correct te laten verlopen
vragen we de medicatie én de tijdstippen waarop deze dient ingenomen te worden op een lijstje te
noteren. Bij het inleveren van de valliezen op 30 juli kan je dit ijstje afgeven aan onze VB Wouter (die
het volledige kamp instaat voor de bedeling van de medicatie). Indien er nog vragen of
bezorgdheden zijn, aarzel dan zeker niet extra informatie te vragen aan de leiding of VB.

Sneltest
Wij raden als Chiro sterk aan om een sneltest te doen de dag voor kamp. Wie negatief test kan mee
op kamp. Indien de richtlijnen van het overlegcomité veranderen dan wordt dit meegedeeld via mail.
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Kampthema
The Lion king
De leeuwenkoning Mufasa woont samen met zijn vrouw Sarabi en de andere
leeuwen op de Koningrots en is de trotse heerser over de leeuwen en andere
dieren van de savanne. In Mufasa’s schaduw staat zijn jaloerse en wrokkige
broer Scar, die graag zelf koning wil worden. Mufasa’s zoon Simba wordt
geboren. De jonge Simba leert van zijn vader wat het latere koningschap
inhoudt. Scar wijst Simba zogenaamd per ongeluk op het olifantenkerkhof, met
de bedoeling hem daarheen te lokken om hem vervolgens te laten doden door
hyena’s, de verstoten dieren die onder aan de voedselketen staan. Simba en zijn
vriendin, de jonge leeuwin Nala, worden nieuwsgierig en gaan stiekem op de
verboden plek kijken. Wat daar allemaal gebeurt, zullen jullie zien op kamp.
Tot dan!
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Wat steek ik in mijn valies?
Met deze handige checklist, heb je in een mum van tijd je valies ingepakt! Vergeet ook niet
te kijken bij het blaadje van je groep voor extra benodigdheden!

TOILETGERIEF

ALLERLEI

Handdoeken, washandjes
(tip: wegwerpwashandjes)
Tandenborstel, tandpasta en bekertje

Goede drinkbus
Boterhamdoos
(Plastieken) zakken voor de vuile was

Zeep & shampoo

Identiteitskaart (afgeven bij vertrek)

Kam/Borstel

Zakdoeken

SLAAPGERIEF
Onderlaken

Handige rugzak (met dubbele dikke
riemen) GEEN zwemzak(je)
Petje, klakke, hoedje

Hoofdkussen & overtrek

Eventueel medicijnen

Pyjama

Klein beetje zakgeld (in munten) voor
kaartjes, postzegels en een versnapering
op ééndaagse.
Keukenhanddoeken die weg mogen

Slaapzak

Eventueel je favoriete knuffelbeer

KLEDIJ
Chiro-uniform (aanhebben bij vertrek)

Adressen om brieven te schrijven (tip:
schrijf de adressen op stickers zodat je
kind enkel de sticker hoeft op te plakken.)
Luizenshampoo + luizenkam (zie
‘Kriebelbeestjes’)
Min. 5 mondmaskers (Rakwi’s t.e.m
Aspi’s)

Shorts
Lange broek(en)
T-shirts
Warme pull(s)
(Genoeg) ondergoed

Zorg ervoor dat ALLES!!!!! GOED
GENAAMTEKEND is zodat de inhoud van je
valies bij thuiskomst nog even groot is als bij
het vertrek. Neem geen dingen mee waaraan
je gehecht bent. Leid(st)ers zij niet
verantwoordelijk voor het verliezen ervan.

(Genoeg) kousen
Goede wandelschoenen
Sandalen/slippers
Regenjas
Zwemgerief (zwempak, duikbril,
strandlaken)
Kleren die je nadien niet meer nodig hebt
en in de vuilbak mogen

De jongste leden weten
vaak niet wat ze moeten
aantrekken. Voor hen en
voor ons is het
gemakkelijk als de kledij
per dag in zakjes zit.
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Wat steek ik niet in mijn valies?
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Beautycase
Stadskledij
Dure voorwerpen
Rookgerief
GSM/iPad/E-reader…
Alcohol
Huisdier
De rest van je gezin
Schoolboeken
…

Wat met de valiezen?
De valiezen en hun volledige inhoud worden verwacht op vrijdag 30 juli aan de heempjes van 19 uur
tot 21 uur. Gelieve dan ook je elektronische identiteitskaart (of kidsID) af te geven aan de leiding +
twee klevertjes van de mutualiteit als dat nog niet zou gebeurd zijn.
WEES OP TIJD – SOYEZ à TEMPS – BE THERE ON TIME!
Opgelet! Bij het afleveren van de valiezen is het verplicht een mondmasker te dragen.
Ä Voor Aspi’s
Jullie valiezen breng je de vrijdagochtend mee wanneer je verwacht wordt aan de heems. Deze
worden dan samen met de andere valiezen meegenomen.
Ä Ophalen van de valiezen en paspoort
Dit kan op dinsdag 10 augustus aan de heempjes na het ophalen van jouw kind aan het station van
Brugge. Gelieve een mondmasker te dragen bij het ophalen van de valiezen.
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(Kriebel)Beestjes
Kriebel, kriebel in het haar, wat voel ik daar?
Soms krijgen we op kamp een klein bezoekje van onplezante beestjes. Deze beestjes
heten luizen. Luizen zijn zeer vervelend, ze kietelen graag je haar en je oortjes.
Daarnaast leggen ze zeer graag hun kleine eitjes in jouw mooie haar. Als Chiro willen
wij dat de kinderen gespaard blijven van deze kleine vervelende ongemakken. Daarom
lanceren wij een warme oproep aan alle ouders!
Controleer alstublieft jouw kind op luisjes voordat hij/zij op kamp vertrekt, zodat
andere kindjes niet ongevraagd een bezoekje van deze beestjes krijgen!
Vorig jaar hadden er helaas een aantal kinderen last van luizen. Wij vertrouwen erop dat ouders
melden indien hun kinderen last hebben van luizen, zodat we de behandeling op kamp kunnen
voortzetten. Omdat de kinderen heel wat contact hebben met elkaar, zullen we de eerste dag van
het Chirokamp het haar van ieder lid controleren. Als we vaststellen dat er luizen zijn, zullen we
telefonisch contact opnemen met de ouders.
Wij voorzien zelf geen luizenshampoo, geef met je kind luizenshampoo mee. Indien er toch geen
luizenshampoo in de valies van je kind zit dan kopen wij het materiaal aan. De kosten van het
materiaal (luizenshampoo, luizenkam …) worden aangerekend en verrekend na het kamp.
Dank voor alle medewerking van de ouders!

Teken
Op kamp gaan betekent buiten ravotten in de natuur. Soms neem je onbewust een extra bewoner
mee naar huis: teken houden er namelijk van om zich te nestelen op warme plaatsen op je lichaam.
Op kamp wordt er door de leiding vaak gecontroleerd op teken maar een extra controlebeurt bij
thuiskomst kan geen kwaad!
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Sloebers

11

Speelclubs

12

Rakwi’s

13

Tito’s

14

Keti’s

Hang in there
and make Tiktok’s !
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Aspi’s
Dag lieve Aspi’s, maak
snel deze woordzoeker
om te weten wat je moet
meedoen op kamp!
XXXX
Louise, Marie,
Sarah
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Foto’s & Sociale media
Om jullie up-to-date te houden op kamp proberen wij tijdens het kamp af en toe iets te plaatsen op
sociale media. Door ons druk schema is dit niet altijd mogelijk om iets te posten.
Je kan ons volgen op Facebook & Instagram!

Kampen & Chiroweekend
Alle kampen in de toekomst zullen doorgaan van 31 juli tot 10 augustus!
In het werkjaar 2021-2022 gaan we op kamp in de provincie West-Vlaanderen.
In het werkjaar 2022-2023 gaan we op kamp in de provincie West-Vlaanderen.

Vrachtwagen
Op kamp gaan betekent ook heel wat materiaal vervoeren! Voor het vullen hebben we genoeg volk,
maar bij het legen zijn we op zoek naar bereidwillige ouders.
Wij schatten dat de vrachtwagen op 10 augustus rond 13 uur in Aartrijke aankomt. Voor updates en
exacte uren rond het lossen van de vrachtwagen, kijk je best even op onze Facebookpagina. Om de
camion te legen zijn we op zoek naar bereidwillige ouders.
Laat gerust iets weten indien je kunt helpen, alvast heel erg bedankt!
Met dank aan Bevertrans voor het kampvervoer!

Hot & Not

HOT
NOT
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Kampliedjes
(Vanbuiten te kennen tegen kamp! J)

Bivaklied
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak.
Ieder die ons ziet, kijkt raar, wat niet kon, dat wordt hier waar. Vreemd wordt
vriend en klein is groot; in onze ploeg valt geen een uit de boot.
Trek er mee op uit, breek grenzen open; samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; een nieuwe wereld roept om door te
gaan.

De wereld is een toverbal
De wereld is een toverbal, geen mens weet hoe het worden zal, maar een ding
dat weet iedereen: je kunt het niet alleen.
Refrein: Dus zullen we er samen iets van moeten maken, de wereld is een mooi
maar bewerkelijk ding.
Dus zullen we er samen iets van moeten maken, hei, hei, hei, hei, kom maar in
de kring.

Ik blijf in Chiro geloven
Ik blijf in Chiro geloven en ik stuur een ballon naar boven, want 't is het teken,
't is het verhaal van kinderen dat ik je zing de Chiro een uitdaging
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Aftelkalender

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

JULI

Nog maar 5
nachtjes slapen
J
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AUGUSTUS

Nog maar 2
nachtjes slapen
J
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Bedankt!
Via deze weg willen we graag alle ouders bedanken voor het vertrouwen in onze Chiro en de
helpende handen wanneer nodig! Ook onze sponsors die ons dit jaar een stapje verder op weg
hielpen bedanken we graag via deze weg!
Admin@work
Advocaten Aartrijke
Algemene Bouwonderneming Loccufier Rony BVBA
Allegambe’s goed (B&B)
Apotheek Desmedt
Apotheek Devos
Bakkerij De Kaaie
Bakkerij De Muer
Bakkerij Sioen
Belfius Aartrijke
Clarysse
Claus
Coiffure Ell-style
Defloo
Dehlaize Aartrijke
Dumarey
Deuxième (kapper)
Eethuis De Dreeve
Edima
Fangio
Friturama
Frituur ’t Veld
Garage Denolf
Gerdy
Haarbar
Himrey Screen
Kapsalon Krista
Laserwerken Devos
Oud Rozenhof
Oxygène
Pittabar Zayco
Salons Ter Velde (BVBA Bultinck)
Schrijnwerkerij D’haene
Sharon (kapster voor honden)
Tattoo Jean
’t Fornuisje
Vermeulen kippenkraam
Veys Tom
Wonderlamp
Xirrus
D-A-NKU… DANKU!
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De Banier

21

Cera

Met dank aan

voor het sjorhout!
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Jullie leidingsploeg, VB & Koks
Sloeberleiding

Speelclubleiding

Rakwileiding

Caitlin Blomme
caitlin.blomme@gmail.com
0479/ 89.96.92

Maxime Vansteenlandt
Maxime@adminatwork.be
0476/060421

Selattin Defevere
Sela10defevere@gmail.com
0473/27.57.69

Maya Sioen
maya.sioen@hotmail.com
0479/35.40.08

Laurien Persyn
Laurienspersyn123@gmail.com
0492/60.74.47

Astrid Defevere
astrid.defevere@hotmail.com
0491/ 24.50.11

Nigel Vangaever
Nigelvangaever795@gmail.com
0474/05.03.26

Jelle Van de Voorde
jellevandevoorde@gmail.com
0478/95.48.53

Fien Logier
fienlogier@outlook.com
0474/21.97.14

Elien Decloedt
Elien11.decloedt@gmail.com
0468/25.22.69

Jana Ghyllebert
janaghyllebert@hotmail.com
0468/27.41.84

Aspileiding

Titoleiding

Ketileiding

Louise Lanszweert
louise-lanszweert@hotmail.com
0495/62.98.79

Flore Van de Voorde
florevandevoorde@gmail.com
0471/95.45.50

Keanu Blomme
keanu.blomme@hotmail.com
0472/73.59.07

Eva Missinne
eva1missinne@gmail.com
0472/73.90.98

Bo Vanhessche
vanhesschebo@gmail.com
0496/24.19.53

Lara Vandekerckhove
Lara.vdkhove@gmail.com
0468/12.13.14

Siebe Persyn
Siebe.Persyn@gmail.com
0499/41.71.76

Jamie Denoo
Jamiedenoo@gmail.com
0496/36.21.18

Onze hulpleidster
Jasmijn Verschelde

De mensen die ons dagelijks voorzien van spijs en drank
Evelien, Hannelore, Marijke, Paul, Steven, Anja, Nadine, Bram G., Tijs & Jill

Logistiek
Tijs, Siel, Margot, Jill, Bram V. & Louise

info@chiroaartrijke.be
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Sarah Van de Voorde
sarahvandevoorde1@gmail.com
0471/78.95.44
Marie Missinne
Mariemissinne2000@gmail.com
0470/29.99.72

VB
Wouter Hoedt
0496/56.31.17

