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Voorwoord volwassen begeleider
Beste lezer,
Laat een ouder, in het bijzonder een moeder, aan haar kind zeggen :
“ Janneke, zoetje,
de leiders hebben gebeld… ze vragen of jij meegaat op kamp.
Zie jij dat zitten om zo 6 dagen helemaal alleen mee te gaan op een kamp zo ver van
huis en … “
Zoek het op in 100 boeken over de psychologie van kinderen en je hebt enorm veel
kans dat het antwoord eerder naar de neen kant buigt…
Laat een ouder, in het bijzonder een moeder, aan haar kind zeggen :
“ Janneke, zoetje,
de leiders hebben gebeld…ze vragen of jij meegaat op kamp.
hoe zot gaat dat niet zijn zeg, zo enkele dagen vakantie met al je
vriendjes…waterspelletjes,
kampvuur, lekker eten, de ganse dag ravotten zonder je te vervelen en … “
Gegarandeerd zeggen diezelfde 100 boeken dat je enorm veel kans hebt op een ja of
toch tenminste een grote twijfel in die richting.
Zeker in deze Corona tijden waar zo goed als alles voor iedereen telkens weer
nieuwe situaties schept met keuzes die of voor ons al gemaakt werden of die we zelf moeten
maken zonder al te veel mogelijkheden, is het van enorm belang dat we met zijn allen zo
veel mogelijk positivisme uitstralen. Dat is niet alleen goed voor de mensen rondom ons,
maar nog veel meer voor ons eigen gemoed.
Vandaar dat we zo enorm blij waren met de beslissing dat de zomerkampen mogen
doorgaan… na maanden berichten op alle mogelijke media over de kinderen en jongeren die
zich rot vervelen en zich absoluut niet goed voelen, eindelijk een positief vooruitzicht op eens
enkele dagen zorgeloos spelen en ravotten, in bos, beek, weide… samen met vrienden en
zo weinig mogelijk moeilijke niet te begrijpen regels.
Het is absoluut geen lachertje om ons kamp aan alle mogelijke regels en wetgeving
te laten voldoen maar gelukkig hebben we voldoende begeleiding vanuit onze nationale
koepel en voldoende ervaring binnen onze eigen Chirogroep om er samen iets fantastisch
van te maken, netjes zoals het hoort.
Hopelijk gaan er zo veel mogelijk leden mee op kamp… maar we begrijpen wel ten
volle dat de drempel dit jaar misschien nog iets te hoog is, zeker voor onze jongste leden…
dan maar ten volle inzetten op volgend jaar ! Alvast bedankt voor jullie positivisme en weet :
Je neemt niemand zijn verdere leven ooit “zijn jeugdbewegingsmomenten” af…het
zijn levenslange mooie herinneringen aan een jeugd beleefd met en door vrienden 4ever.
Chiro Rocks,
Stevige Chirogroeten,
Jan,
VB

Voorwoord hoofdleiding
Dag beste ouders, leden, sympathisanten…

Op 22 mei zaten wij, de leiding, maar waarschijnlijk ook jullie vol spanning te wachten op de
live-uitzending van de veiligheidsraad. En wat waren wij blij: we mochten op kamp. Maar al
gauw werd duidelijk dat het geen gewoon kamp zal worden, er zal aan veel maatregelen
voldaan moeten worden, verschillende activiteiten zullen niet of anders moeten doorgaan
enzoverder.

Als echte chiroventen sloeg dit ons niet uit het lood, en begonnen we aan een plan. Na
verschillende documenten van de overheid en Chiro Nationaal doornomen te hebben, een
infosessie gevolgd te hebben en meerdere malen vergaderd te hebben, is een plan speciaal
op maat van onze chiro om ons kamp coronaproof te maken uit de grond gestampt. Wij zullen
er als leiding en kookploeg alles aan doen om het kamp zo veilig, maar ook zo aangenaam
mogelijk te doen verlopen. Uiteraard zal dit ook enige inspanning van leden en ouders vragen.
Mogen wij u dan ook vragen om als ouder de maatregelen bij het brengen van de bagage,
brengen en afhalen van uw kind zo goed mogelijk alle maatregelen te volgen. Gelieve voor het
kamp met uw zoon nog eens alle regels te overlopen die voor, tijdens en na het kamp gevolgd
moeten worden.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste maatregelen die getroffen zullen
worden om het kamp veilig te kunnen laten doorgaan.
Alle andere belangrijke info in verband met het kamp vindt u achteraan dit kabatje. Aarzel niet
om bij vragen of opmerkingen ons te contacteren. Veel leesplezier!

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN:

1. Zieke leden en leiding blijven thuis
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten,
verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen (zie op de site van Chiro Nationaal).
Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest
van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde
te brengen.

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te
volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden

erkent en respecteert. Bij vertrek zal ieders lid zijn temperatuur opgemeten worden met een
infraroodthermometer. Leden die koorts hebben mogen niet mee.
Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. Indien uw kind ziek wordt, gelieve dit te melden
aan de leiding, en dan zal het inschrijvingsgeld teruggestort worden.

2. Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar
door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar
huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind
te komen halen. Indien u bijvoorbeeld op reis bent, geef dan de contactgegevens van de
grootouders, familie… op. Er zal een quarantainetent voorzien worden waar zieke leden nog
een nacht kunnen doorbrengen indien de ouders hun kind de dag zelf niet kunnen afhalen.

3. Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in 3 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n
bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal
gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig
mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte plaatsen en reinigen
contactoppervlakken. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we
mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort
minikampjes in ons kamp. Merk op dat de rakkers dit jaar geen 10 dagen maar slechts 6
dagen op kamp gaan. Zo hoeven de rakkers niet samen met de andere bubbel op de trein
zitten, en geeft dit ons enkele dagen tijd om ons perfect voor te bereiden op de aankomst van
de tweede bubbel.

Zo zullen onze bubbels eruitzien:
Bubbel 1: sloebers, speelclub, rakkers, samen met hun leiding
Bubbel 2: toppers, kerels, aspi’s, samen met hun leiding
Bubbel 3: kookploeg

4. Extra hygiënemaatregelen

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep,
reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, … We vragen om
voor je kind de volgende zaken mee te geven:

•

Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel

•

Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)

•

Eventueel handgel

5. PRAKTISCHE INFO
Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te
komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel
hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere
vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een
week tussen twee activiteiten.

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de hoofdleiding. Bedankt voor jullie
begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!

Hopelijk tot op zomerkamp

Stevige chirogroeten!

De leiding van Chiro Zwevegem

Kampinfo Sippenaeken 2020 (BELANGRIJK!)
Zoals elk jaar volgt nu een overzicht van een aantal belangrijke praktische zaken. Even
aandacht dus!
1. Bagage
De bagage van alle afdelingen moet worden binnengebracht op dinsdag 7 juli:
- Sloebers, speelclub en rakkers: tussen 18u en 19u
- Toppers, kerels en aspi’s: tussen 19u en 20u
Het is dus niet de bedoeling dat jullie met het hele gezin langskomen, probeer met slechts
1 à 2 personen langs te komen. Deze personen moeten een mondmasker dragen en
op 1.5 m blijven van leiding en andere ouders! Ouders die kinderen in beide bubbels
mogen de bagage van beide kinderen meenemen.
Bij het maken van de “buzze” denk je best aan het volgende:
























Slaapzak en luchtmatras (alle afdelingen)
Pyjama
Handdoeken, badhanddoeken, washandjes en zeep
Tandenborstel, tandpasta, kam… (wasgerief dus)
Zwemgerief
Voldoende vers ondergoed
Voldoende kousen
Wandelschoenen
Sportschoenen
Laarzen
Lange en korte broeken
T-shirts
Gewone en enkele dikke truien
Jas en regenjas
Plasticzakken voor vuile kledij
Zaklamp
Schrijfgerief en adressen om naar te schrijven
Een weinig zakgeld voor postkaarten en postzegels
2 keukenhanddoeken – niet vergeten!!!
(Herbruikbare) mondmaskers (12+) -> naamtekenen
Papieren zakdoeken (geen stoffen)
Eventueel handgel
Je uniform heb je natuurlijk aan bij het vertrek

Gelieve alle kledij te naamtekenen. Dit jaar zullen er geen verloren voorwerpen
uitgelegd worden bij de terugkomst van het kamp. De leiding zal bij de opkuis van het
kamp alle kledij doornemen, en teruggeven aan de leden. Dit is uiteraard enkel mogelijk
als de kledij duidelijk is genaamtekend. De overige verloren voorwerpen zullen bij het
vuilnis
belanden.
Gelieve ook alle bagage te voorzien van een lint in het kleur van je afdeling en
eventueel een goede sticker met naam en afdeling. (Sloebers= paars, Speelclub=
geel, Rakkers= Groen, Toppers= Rood, Kerels= blauw, Aspi’s= oranje). Zo wordt
het sorteren op de kampplaats voor ons veel eenvoudiger en moet niemand zijn ‘buzze’

gaan zoeken bij een andere afdeling. Ook kan de bagage van de 2 bubbels mooi
gescheiden gehouden worden. Hou er rekening mee dat als er 2 broers zijn die in een
andere bubbel zitten, deze geen gerief mogen uitwisselen!
Tip: maak samen met je zoon de ‘buzze', zo weet hij wat hij allemaal mee heeft en
waar alles zit. Voor de kleinsten is het handig als je per dag een zakje maakt met een
short, een paar kousen, een onderbroek en T-shirt. Zo verloopt alles vlot bij het wassen
en aankleden.
Je hoeft GEEN fototoestel, radio, MP3, computerspelletjes, playstations of ander
kostbaar materiaal mee te brengen. De leiders zorgen voor de nodige foto’s van het
kamp. Strips zijn een leuke ontspanning in de platte rust. Breng er gerust een paar
mee, op eigen risico van verlies, dus zet er ook zeker je naam en afdeling op. Snoep
mag, maar zal naar goede gewoonte afgegeven worden aan de leiders, die het dan op
de gepaste momenten verdelen onder de hele afdeling.
Wat betreft GSM’s mogen enkel de kerels en aspi’s deze meenemen. De andere
afdelingen hebben geen GSM nodig, mocht er een lid toch één meehebben dan wordt
deze afgenomen en bijgehouden tot het einde van het kamp.
2. Bagage specifiek per afdeling

-

Sloebers:
Ridderkledij
Legeroutfit

-

Speelclub:
Old-School Fitnessoutfit
Legeroutfit

-

Rakkers
Legerkledij
Meisjeskleren
Gamel
Jullie goed humeur
Fietspomp + kurken

-

Toppers:
Knuffelbeer die kapot mag
Witte T-shirt die ook kapot mag
Legerkledij
Oude fietspomp die kapot mag en veel kurken van wijnflessen
Fiets die in orde is en een reserveband
Mondmasker
2x echt vuile kleren
Gasvuurtje per 3
Gamel
Een beetje geld voor een briefje te sturen
Dan nog voor iedereen aangepaste verkleedkledij: zie tekst toppers

Kerels
- Wordt nog via mail meegedeeld
-

Aspi’s:
Afgezaagde fietspomp met kurken
Schotse rok (kilt)
Fiets
Wit hemdje + das of strik
Legerkledij
Voetbalkledij: wit truitje/t-shirt

3. Fietsen
De toppers, kerels en aspi’s nemen hun fiets mee op kamp. Zorg er dan ook voor dat deze
fietsen perfect in orde zijn! Neem ook een slot, stopgerief, reserveband en eventueel
een pomp mee. Elke fiets die niet reglementair is, blijft thuis! Alle afdelingen geven hun
fiets mee met de camion.
4. Vertrek
Op de dag van het vertrek (11 juli voor de oudsten en 15 juli voor de sloebers, speelclub
en rakkers) moet elk lid zijn kids-ID of identiteitskaart en twee gele klevertjes in een
gesloten envelop met naam en afdeling afgeven aan de leiders. De leiding houdt dit
zorgvuldig bij voor eventuele – hopelijk niet – medische tussenkomst.
Medicijnen worden bij vertrek aan de leiders gegeven. Graag alles in een goed
sluitend zakje steken met duidelijke instructies en naam van het kind.
Ieder lid is bij vertrek ook in perfect uniform.
•

Maandag 6 juli
De aspi’s vertrekken op voorkamp naar een geheime locatie. Ze worden verwacht
om 9u aan de chiro. Verdere informatie zal nog via mail verstuurd worden.

•

Zaterdag 11 juli
De toppers gaan met de trein naar de kampplaats. Ze worden verwacht om 12 u
stipt aan de voorkant van het station in Kortrijk. Daar zullen we per trein naar
Sippenaeken sporen. De leden nemen een lunch en een drankje mee op de
trein. Ieder lid MOET VERPLICHT EEN MONDMASKER DRAGEN. Gelieve
slechts met 1 ouder mee te komen. Ook de ouders moeten een mondmasker
dragen!
De kerels zullen nog via mail op de hoogte gebracht worden waar en wanneer ze
vertrekken.

•

Woensdag 15 juli

De sloebers, speelclub en rakkers worden om 12 u stipt verwacht aan de
voorkant van het station in Kortrijk. Daar zullen we per trein naar Sippenaeken
sporen. De leden nemen een lunch en een drankje mee op de trein. Gelieve
slechts met 1 ouder mee te komen. De ouders moeten een mondmasker dragen,
de leden niet.
5. Aankomst te Zwevegem: dinsdag 21 juli
We keren met de bus terug naar huis. Dit is een dubbeldekker, en de jongste
afdelingen zullen bovenaan zitten, de oudste onderaan. De oudste afdelingen dragen
een mondmasker gedurende heel de rit. Jullie mogen ons op 21 juli in Zwevegem
aan de chirolokalen (Ellestraat) verwachten.
- De ouders van de sloebers, speelclub en rakkers mogen hun zoon komen
afhalen om 15u30
- De ouders van de toppers, kerels en aspi’s mogen hun zoon komen afhalen
om 16u30
Het is dus niet de bedoeling dat jullie met het hele gezin langskomen, probeer met
slechts 1 à 2 personen langs te komen. Deze personen moeten een mondmasker
dragen en op 1.5 m blijven van leiding en andere ouders! Kom niet vroeger toe dan
het aangeduide tijdstip! Zo zijn er niet teveel personen aanwezig op hetzelfde
moment en kunnen de leden uitstappen zonder langs alle ouders te moeten
passeren. Ouders die kinderen in beide bubbels hebben komen om 16u langs en
mogen beide kinderen afhalen.
6. Verblijf
Je kreeg al heel wat praktische informatie over het hoe en wat, maar waar gaan we
eigenlijk naartoe? Awel, we gaan het Drielandenpunt, meerbepaald naar het pittoreske
Sippenaeken. Voor degene die niet goed zijn in aardrijkskunde, dat ligt helemaal in het
oosten van België, net onder de Nederlandse grens.
We beschikken over een ruim gebouw met voldoende lokalen waar de jongsten kunnen
slapen. Er zijn 3 sanitaire blokken, 1 voor elke bubbel. Er is een groot speelveld waar
we naar hartenlust kunnen ravotten, en een bos op wandelafstand.

Ons kampadres:
Chirojongens ’t Axent, Zwevegem
T.A.V………………………….. (naam)
………………………………….. (afdeling)
Terhaeghen 42
4851 Sippenaeken
Op dit adres mogen er volop brieven geschreven worden. Uiteraard kunnen de leden
ook een brief terug naar huis sturen. Er zullen postzegels en kaartjes verkocht worden,
maar dit jaar enkel bij het gezamenlijk brieven schrijven door de leiding zelf, niet meer
over de middag zoals vorige ja. Probeer dus als ouder al gefrankeerde enveloppen
mee te geven zodat er zo weinig mogelijk met cash geld moet gewisseld worden!
We beschikken op de kampplaats over een telefoon, maar die dient enkel tot
algemeen nut. Mocht het dan ook echt nodig zijn om ons te bellen – maar alleen bij
hoogdringendheid – kan je ons bereiken op 0496/32 90 14 (hoofdleider Cédric),
0498/24 02 00 (hoofdleider Bruno) of op 0468/16 17 98 (VB Jan De Praeter).
Laat het ook duidelijk zijn dat we GEEN bezoek verwachten.
7. Andere belangrijke zaken
Kookploeg:
De tijden van gewone kampkost zijn voorbij! Of dat een positieve zaak is, laten we hierbij
in het midden, maar we kunnen je alvast meegeven dat we reeds jaren naar huis komen
met een aantal extra kilootjes. Een uitstekende keuken dus!
Daarvoor zorgen dit jaar:
-

Jan (VB)
William en Annie
Mathias Lazou en Delphine Tanghe
Tim Vanlede
Karl Depraeter

Indien uw zoon vegetarisch, halal… eet of allergisch is aan bepaalde producten, gelieve
dit dan op voorhand aan de leiding te melden. De kookploeg zal hiermee rekening houden.
Dit jaar zal de kookploeg nog extra letten op hygiëne binnen de keuken. Zo zullen we twee
refters voorzien met twee verschillende buffetten, die bediend worden door de leiders zelf.
Zo hoeft er geen rechtstreeks contact te zijn met de kookploeg.

Dagindeling:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7u30: Leiding staat op
8u00: Leden staan op
8u30: Ontbijt
9u00: Voormiddagprogramma
12u15: Middageten
Platte rust
14u00: Namiddagprogramma
16u00: Vieruurtje
18u00: Avondeten
19u30: Thema
20u00: Avondprogramma

EHBO
Jaarlijks wordt onze mobiele apotheek door een gerespecteerd arts gecontroleerd en indien
nodig aangevuld. Ter plaatse mogen we rekenen op de kennis van enkele leiders die een
EHBO-cursus hebben gevolgd. Natuurlijk kunnen we ook rekenen op de ervaring van de
kookploeg. Er zullen aparte EHBO-posten voorzien worden per bubbel.

Sloebers
Dag allerliefste sloebers
De laatste keer werking op een zondagnamiddag is al een hele poos
geleden. Dit is uiteraard een gevolg van de hele corona pandemie. Met
onze vingers gekruist hopen we op goed nieuws zodat het kamp wel
mag doorgaan. Bovendien zitten jullie zelf al een hele periode thuis en
willen graag opnieuw ravotten en spelen in jullie chiro-uniform. Voor we
(hopelijk) op kamp vertrekken, zullen we nog snel even terugblikken op
de weinige, maar toch prachtige activiteiten die we al hebben gedaan
dit jaar!
Laten we starten met de namiddag waar we bij de meisjes zijn
langsgegaan! Toen we aankwamen en jullie nog maar net wisten dat
we die namiddag met de dames zouden spelen, hielden jullie toch wel
wat afstand (toen was dat nog niet nodig ;)). Misschien wat bang of
verlegen? Nog nooit hadden we jullie zo snel stil gekregen! Na een paar
introductie spelletjes sloeg dit snel om in een mooie bende van
chiromeisjes en jongens die samen aan het spelen waren.
Op een latere zondagnamiddag terug in onze eigen chiro, speelden we
het spel “jong tot oud”. Hierbij kropen jullie in de huid van een baby en
eindigden als een stokoud ventje. De opdracht als baby was om met
zo’n proper mogelijke pamper het spel te beëindigen, terwijl je die van een ander vuil mocht
maken! Daarna leerden jullie opnieuw kruipen op handen en knieën in de “kruiprace”! Ook
het leren rekenen met de verstopte kaartjes was educatief en verliep vol pret.
Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld het spelen in de turnzaal! Samen met de
speelclub trokken we naar de kouterschool om ons uit te leven. De springmatras werd
uitgehaald, voetbaldoelen werden geplaatst, allerlei soorten ballen werden rond geworpen en
ook de turnbokken stonden paraat. De klimtouwen mogen we ook niet vergeten! De tijd ging
er nog nooit zo snel voorbij.
Genoeg teruggeblikt… Nu is het volop uitkijken naar het kamp!
Wat hebben jullie nu nodig op kamp?
-

Ridderkledij
Legeroutfit

Hopelijk snel tot ziens sloebers!
Jullie favoriete leiders 😊

Speelclub
Dag allerbeste speelclubbers

Het is al een tijdje geleden dat we elkaar nog hebben gesproken, laat staan gezien…
Covid-19 heeft jammer genoeg midden maart het chirojaar helemaal on hold gezet. Maar
voor we ons daarover buigen, is het misschien leuk om toch nog eens terug te blikken op de
weken van voor het virus.
We startten het nieuwe jaar meteen met een goeie dosis vrouwelijk schoon. We zochten
onze vriendinnen van het andere geslacht op in de meisjeschiro en dat net in de week van
Valentijn. We speelden allerlei spelletjes in duo’s en gingen op zoek naar de perfecte
partner. Wij als leiding zagen dat er hier en daar wel al wat liefde opborrelde (een kleine
verwijzing naar de foto’s is op zijn plaats hier). Kortom, de kans zit er dik in dat binnen hier
en vijf jaar er wat extra chirokoppeltjes zullen zijn…
De grootste activiteit na Nieuwjaar was natuurlijk ons cool weekend in Sellewie. Voor
sommigen was het de eerste keer weg van huis en dat bracht toch enige spanning met zich
mee. We gingen op zoek naar het medaillon van Piraat Protput en we speelden een levend
ganzenbord. Ook van een potje glow in the dark games waren de speelclubbers niet bang.
Het weekend was zeker geslaagd en was een goede generale repetitie voor het kamp
komende zomer!
De week erna konden we ons volledig laten gaan in de turnzaal van de Kouterschool. Oh wat
een mooie tijd. Van ‘social distancing’ nog geen sprake! We maakten schommels van de
klimtouwen, we raceten met de fietsen, kortom we amuseerden ons rot!
Toen Corona dan uiteindelijk voor een eerste keer in het nieuws verscheen, dachten wij dat
we de pandemie konden stop zetten. Samen streden de speelclubbers uren in het rietveld
om het virus te stoppen. Toen we dachten dat het ons lukte gingen we tevreden terug naar
de Chiro. Jammer maar helaas, het virus is kunnen doorbreken. Het zal alleszins wel niet
aan ons gelegen hebben.
En vanaf dan was het gedaan met de pret. De chiro ging op slot en het was wachten op de
regering voor een beetje goed nieuws…
En dan, na maanden opgesloten te zitten, niet naar school te mogen gaan, onze vrienden
niet zien en niet te kunnen ravotten in de Chiro, is er eindelijk weer hoop. We hebben een
GROEN licht om op kamp vertrekken. Dit natuurlijk niet zonder enkele
voorzorgsmaatregelen. We kregen een handleiding van tientallen pagina’s doorgestuurd. De
leiding heeft al hun hoofd zitten breken over hoe we nu alles in goede banen kunnen leiden.
Maar het is gelukt!
Jullie kunnen in dit kabatje ook alles over onze aanpak terugvinden. We verzekeren jullie dat
we er een veilig en doldwaas kamp van gaan maken!
Daarnaast hieronder nog wat specifieke info voor jullie die jullie moeten doornemen om er
een fantastisch kamp van te maken!
Wat hebben jullie nu nodig op kamp van speciale kledij (naast de normale lijst)?
-

Old-School Fitnessoutfit
Legeroutfit

Instructies medicatie
-

In apart zakje met naam lid + Instructies
Afgeven aan leiding bij vertrek
Krijg je terug op 21 juli bij aankomst

Jullie kunnen nog inschrijven tot en met 5 juni. Wij vragen ook met nadruk om dat te doen
zodat wij een beeld hebben van hoeveel leden er meegaan. Het is in ieders belang dat we
daar een correct beeld van hebben. We hopen dat jullie jullie allemaal inschrijven en dat we
jullie zullen zien aan het station in Kortrijk richting Sippenaeken.

Stevige chirogroeten

Jullie allerliefste leiders xoxoxo
(PS: hieronder nog enkele kiekjes van een paar leuke momenten

)

Rakkers
Yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwwww rakkers,
het is al lang geleden dat we jullie gezien hebben, het coronavirus nam de overmacht. Maar
daarom zijn we nu dubbel zo enthousiast om jullie een fantastisch kamp te geven. Jammer
genoeg zal ons kamp 4 dagen korter zijn dan normaal, dit om ons te kunnen organiseren
naar de maatregelen die genomen moeten worden.
We begonnen het jaar 2020 met volle moed en vulden onze zondagnamiddagen met leuke
spelletjes zoals het rad van fortuin, spel met de flessen en 1 tegen allen. Verder waagden we
ons ook aan een ritje in de tractorband en eindigden we met een parachute die storm Kiara
te gemoed ging. Alsook kwam de meisjeschiro op bezoek. We hadden niet verwacht dat de
rakkers zo bang waren van de meisjes, zeker niet toen ze aan elkaar werden vastgebonden.
We ontdekten dat onze rakkers zeer hard kunnen zagen om het vieruurtje en water, daarom
besloten we om 1 namiddag ze een overvloed aan water te geven. Hopelijk morsen jullie op
kamp wat minder, zodat we niet opnieuw heel ons lokaal moeten dweilen ;). Door het
organiseren van het rakkercafé kon er al eens een toffere activiteit plaatsvinden. Zo gingen
we met de hele groep Jumpsquare in Wevelgem, er zitten heel wat spring- en evenwicht
talenten in onze groep. Nogmaals dank aan de ouders die ervoor zorgden dat we ter plaatse
geraakten.
Tenslotte speelden we het grote coronaspel waarbij we onder andere achter leider Simon
zijn rode sportwagen moesten lopen om de besmette bacteriën te vernietigen. zonder dat we
wisten dat het in het echte leven zo ging escaleren, we hebben de rakkers toch wel een
beetje voorbereid op deze coronacrisis. Na zo een lange tijd elkaar niet meer te zien, waren
we blij om jullie enthousiasme nog eens terug te zien tijdens onze online coronaspel waar
M.B. aan de haal ging met de welverdiende overwinning. Hier enkele terugblikken:

We kijken ernaar uit om het (hele lange) jaar af te sluiten met een fantastisch maar veilig
kamp. We zijn dan ook blij om te horen dat alle rakkers zich meteen inschreven om op kamp
te gaan.
Hier enkele specifieke benodigdheden voor het kamp:
•
•
•
•
•

Legerkledij
Meisjeskleren
Gamel
Jullie goed humeur
Fietspomp + kurken

Tot op het kamp! Jullie lieve rakkerleiding
Simon, Quin, Warre en Gerben.

Toppers
Hey liefste toppertjes!
We gaan eens ver terug in de tijd naar het weekend van 19 januari waar jullie leiding kregen
van aspi’s omdat wij nog examens hadden. Gelukkig hadden Seppe en Arno van de aspi’s
leuke spelletjes voorbereid waarmee iedereen zich kon uitleven!
Het volgende weekend stond leider Emile er terug en ging de deur van het lokaal op slot
toen iedereen binnen was. De toppers zaten in een escaperoom :o we kregen een filmpje te
zien van een mysterieus type die de toppers had opgesloten (OMG) (bekijk het filmpje zeker
eens zelf op de facebookpagina Chiro ’t Axent). De toppers waren in het begin helemaal in
paniek maar gelukkig konden ze na een aantal minuten schreeuwen toch het hoofd
koelhouden en vonden ze de juiste aanwijzingen om de code te kraken. Het was oudleider
Arno Catteeuw die de toppers had opgesloten.
Op de koude zondagnamiddag van 2 februari besloten we mee te surfen op het succes van
de televisieserie Kamp Waes. De legerkledij werd van onder het stof gehaald en de echte
legerhelden kwamen naar boven. Jullie werden getraind en getest op verschillende
disciplines (als het blind rondlopen met stok een al discipline is) en toonden jullie jullie ware
topper-aard. Evert verpulverde records maar in het muur zitten was het vooral Matthias,
Zidane en Victor die echt tot het uiterste gingen tot wel 30minuten lang!
Toen storm Ciara over het land trok gingen we gaan zwemmen in het zwembad van
Waregem, we zagen al snel dat de toppers maar op 1 ding uit waren ‘DE GLIJBANEN’
vooral de groene glijbaan was een echte topper (ik denk dat de redders en glijbanen ons nog
niet vergeten zijn
)! Na al de leuke glijbanen gingen we kijken wie de beste trucjes kon
doen op de wipplank, Fin en Christiano waren in hun nopjes toen ze al hun coole moves
mochten bovenhalen.
Een weekje later speelden we laddercompetitie, om dan snel over te schakelen op hockey
(die rakkers hebben we eens een goed lesje geleerd!!)
De laatste zondagnamiddag voor de “lockdown” besloten we eens wat Cultuur ( met een
grote C) te gaan op snuiven. De oudernamiddag van de meisjes-Chiro en bingo waren een
geslaagde combinatie (hoeveel dansjes hebben ze ook weer gedaan?). Spijtig genoeg
waren een aantal toppers ontgoocheld dat hun vriendinnetjes niet meededen aan de
oudernamiddag
(we zullen geen namen noemen
).
We konden het in de lockdown toch niet laten om eens leiding te geven en deden we de 50opdrachten challenge waar het een spannende strijd was voor de eerste plaats! Het goud
was voor Victor, zilver voor Emiel en brons voor Milo!
Het leukste Chiro-evenement van het jaar gaat nu natuurlijk gelukkig door; namelijk het
kamp! Het zal misschien wat anders zijn dan gewoonlijk, maar het wordt minstens even leuk!
De hoofdleiding heeft een op-en-top Corona-plan gemaakt (zeker goed doorlezen!!), dus
veilig wordt het zeker. Nog veel succes met jullie examens en dan zien we jullie fris, monter
en klaar voor het kamp!!
Groetjes Sem, Wout en Emile
PS: We spreken op 11juli om 12u af aan het station in Kortrijk (met mondmasker)!

De benodigdheden voor op kamp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knuffelbeer die kapot mag
Witte T-shirt die ook kapot mag
Legerkledij
Oude fietspomp die kapot mag en veel kurken van wijnflessen
Fiets die in orde is en een reserveband
Mondmasker
2x echt vuile kleren
Gasvuurtje per 3
Gamel
Een beetje geld voor een briefje te sturen
Dan nog voor iedereen aangepaste verkleedkledij
Stor → Skiër
Fin → Zwemmer
Emiel → Basketballer
Mathias → Wielrenner
Evert → Judoka
Zidane → Golfer
Christiano → Voetballer
Victor → Tennisser
Milo → Gewichtheffer
Lars → Paardrijder

Kerels
Dag liefste Tiptiens,
Nu jullie thuis zitten en niks te doen hebben, chillen jullie nu waarschijnlijk nog harder dan
ervoor. DE MAX.
Toen we elkaar voor de laatste keer zagen in de Chiro, dachten we niet dat zondagen nu zo
eenzaam gingen zijn. We missen jullie allemaal.
Zie dit gedicht als een teken van liefde <3

MAAAAR genoeg met dit kleffe gedoe. Het is nu al een tijdje geleden dat er Chiro is
geweest, dus blikken we even terug naar de mooie momenten toen Covid-19 het land nog
niet terroriseerde.

Als eerste willen jullie allemaal bedanken voor jullie inzet op de stoofvleesavond.
!!! TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK !!!
Als leiding waren we heel fier op jullie.
WE LOVE DE KERELS, WE DO

Na het succes van de stoofvleesavond, vonden we dat jullie een ontspanning hadden
vediend. Ergens in maart hadden we een culturele activiteit gepland. We gingen naar de
oudernamiddag van de dames, JOEPIE. Als echte heren gingen we er natuurlijk naartoe in
hemdjes en dit viel in de smaak!

Door het Covid-19 virus zag het tweede semester er anders dan normaal. We zochten toch
naar briljante ideeën om jullie te entertainen. Als eerste kwamen we op het idee om een
communie fotoshoot te doen. We zagen plaatjes voorbijkomen, maar we vonden toch dat er
iemand moest winnen. Na lang denken en vergelijken is LANDER met deze prachtige
collage gewonnen!!!

WAT EEN BINK! Je krijgt een voordeel op kamp, maar we zeggen nog niet wat het is.
SPANNEND.

Na wat eenzame weken, kregen we te horen van de regering dat we mochten sporten in een
groep van 20.
We zagen dit als de perfecte kans om jullie terug te zien.
Als echte coureurs vertrokken we richting de kluis. Wat is die streek toch zo prachtig.
Na al die weken zonder elkaar, waren we weer een groep. Machtig.
En ps: Alexander train maar nog een beetje op het omhoog fietsen van een berg, want je
bakt er heleeeeeemaal niks van xxx. Kusjes Xander

Nu is het uitkijken tot kamp!
SEE YOU LATERR ALLIGATOR
TOODELOO KANGEROO
GOTTA GO BUFFALO
SEE YOU SOON RACCOON

Maar de belangrijksten van al :
Take care polar bear
(Want we willen iedereen mee op kamp xxx)
Kusjes
Jullie allerliefste kapoentjes
Pieter-Jan en Xander

Enkele veel gestelde vragen:
OMG LEIDER WAT HEBBEN WE ALLEMAAL NODIG OP KAMP?
We zullen jullie de nodige informatie rond benodigheden persoonlijk doorsturen.

WAT???? GAAT HET KAMP DOOR??!!!!!
Correct. Het kamp gaat door. We nemen wel de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat
onze veiligheid en gezondheid op de eerste plaats komen.
Het kamp zal er dus anders uitzien dan normaal, maar we maken er het beste van!!

WAT MOET IK DOEN MET MIJN MEDICATIE LEIDER????
1) Als je medicatie neemt die op een bepaald tijdstip moet genomen worden, houden
jullie dit best zelf bij. Jullie zijn oud genoeg om dit te doen. Ben je nu eenmaal een
pipo die wat vergeetachtig is, kan je dit melden bij ons. Wij zullen je dit dan helpen
herinneren
2) Indien je opteert om het af te geven aan ons, steek je uw medicatie best in een apart
zakje. Op dit zakje komt je naam. Als we terugkomen van kamp (21ste) krijg je dit
terug.
OMG LEIDER IK ZIE HET ZITTEN
WIJ OOK BABYYYYYYYYY

Aspi’s
Beste aspiranten

Jammer dat de covid ons zo uit elkaar hield. Maar toch kunnen we terugblikken op een mooi
en geslaagd jaar. Maar niet getreurd, we geven er nog een ferme knal op in juli. Want zelf
corona houdt ons niet tegen om samen op chirokamp te gaan! Schrijf jullie snel maar
allemaal in want het wordt L-I-T!

Even terugblikken op de mooie herinneringen van januari tot nu.
Om het jaar goed te starten keken we eerst eens hoe jullie konden verkopen voor de
vredeseilanden. Ondanks de magere opkomst kunnen we wel zeggen dat we veel verkocht
hebben!
De dag daarna zochten wij naar jullie vaardigheden als toekomstige leider. We zagen paar
creatieve spelletjes en we zagen zeker dat er mooi potentieel tussen zat voor de komende
jaren! Goed gedaan boys!
Door de examens van jullie lieftallige leiders nam de oudleiding weer de touwtjes in handen
om jullie een toffe namiddag toe te dienen. Met de golfstick in de hand toonden we nog maar
eens wie de Tiger Woods was op de Zwevegemse velden. Na nogmaals jullie vaardigheden
te testen als leider trakteerden we de week erna met een leuk potje bowlen. Wat was dat
gezellig zeg! Na dat potje bowlen namen we ons grondzeil in de hand en probeerde we
beetje te spelen met de wind. Storm Ciara zorgde ervoor dat we goed konden lachen met
een simpele winkelkar en een grondzeil.

Toen namen we ons vliegtuig en vlogen we naar Colombia, om eens te zien wie de echte
Pablo Escobar’s waren in onze groep. Heel verdacht hoe sommigen heel subtiel alles
konden regelen. Mopjeeeee hihihi! Goed gespeeld jongens!
Het weekend erna misschien het weekend waar de meesten onder ons naar toe keken , dat
was ons aspiweekend met de dames. Wij zagen dat dat zeer goed klikte met hun dus wij
veronderstellen wel dat jullie het wel naar jullie zin hadden. We hebben allesinds veel
lachende gezichtjes gezien!
De week erna namen we de touwtjes in handen om al wat voor te bereiden op onze
gigantisch zotte coole awesome fuif. Cocktailbal! We schilderden mooie dranklijsten en
allerlei andere dingen.
De week erna zette elke aspi alles op alles. Want toen was het eindelijk aangebroken. Voor
sommigen hun eerste fuif dat ze moeten organiseren voor anderen was het al niet meer de
eerste keer. Maar en of jullie het goed deden! Het was een topeditie, de cocktails waren zelfs
al op om 1u! Dat wordt zeker beloond op chirokamp.
Wat een geluk hebben wij ook gehad dat Cocktailbal op die data viel en niet later. Cocktailbal
was zo maar even de laatste fuif voor de coronacrisis!
Bon, veel succes met jullie examens jongens!
Alles op alles zetten!
Vele groetjes Ceetje en Verleye

Kamp Benodigdheden:
-

Afgezaagde fietspomp met kurken
Schotse rok (kilt)
Fiets
Wit hemdje + das of strik
Legerkledij
Voetbalkledij: wit truitje/t-shirt

De benodigdheden voor het voorkamp en verdere informatie hierrond zullen we nog via mail
sturen, omdat niet alles al vastligt wegens de maatregelen rond corona. Het staat wel vast
dat we op 6 juli vertrekken om 9u aan de chiro!

Contactgegevens leiding
Sloebers
Simon Derveaux

simon.derveaux1@gmail.com

0487/90 70 85

Gauthier Bouckaert

gauthier.bouckaert22@gmail.com

0491/52 50 11

Jari Houpline

jari.houplineee@gmail.com

0470/43 52 89

Bruno De Clerq

declercq.bruno1@gmail.com

0498/24 02 00

Jonas Buysens

jonas.buysens@outlook.com

0478/70 79 39

Warre Vandecasteele

warre.vandecasteele@telenet.be

0496/69 21 14

Simon Dejaeghere

simozza1@gmail.com

0496/80 03 41

Warre Debels

warre128@gmail.com

0472/99 68 34

Gerben Lernout

gerben-lernout@telenet.be

0473/63 82 54

Quin Van den Broucke

quin.vdb@gmail.com

0468/22 11 57

Emile Arnout

sezamzaatje@outlook.com

0488/ 62 26 16

Wout Seynaeve

wout2001@gmail.com

0471/05 21 00

Sem Vanhemmens

sem@elektroserv.be

0468/41 77 81

Pieter-Jan Dessein

pieter-jan.dessein@outlook.com

0470/04 76 10

Xander Herpoel

xander.herpoel@gmail.com

0470/32 46 69

Cédric Castel

c3c.castel@gmail.com

0496/32 90 14

Arne Verleye

arne.verleye@sgsintpaulus.eu

0479/43 18 05

jandepraeter@yahoo.be

0468/16 17 98
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Jan De Praeter

