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Woordje van de groepsleiding
Lieve Chiro-vrienden,
Na veel bewogen Chiro-zondagen met verschillende maatregelen en aanpassingen mogen we ook
dit jaar opnieuw van een geslaagd jaar spreken. We startten ons Chirojaar met de Frietkot drive-in,
die een groot succes was. Ongeveer 400 mensen konden thuis genieten van onze heerlijke frietjes.
Vervolgens mochten we onze leden opnieuw verwelkomen op onze startdag, dit jaar voor het eerste
met een nieuwe afdeling genaamd “De Ribbels”. Desondanks de maatregelen werden er nieuwe
vrienden gemaakt en onvergetelijke momenten vastgelegd.
Tussen de online-Chiromomenten door sloten we het jaar 2020 af met een succesvolle
ijstaartenverkoop en mochten we het jaar 2021 starten met schitterend nieuws. We mochten elkaar
opnieuw fysiek ontmoeten de zondagnamiddag. Het was een Chirojaar vol veranderingen, maar het
heeft ons niet tegengehouden om door te zetten. Samen met de inzet van de leidingsploeg en de
oudleiding bedachten we een alternatief voor onze volksdansavond om toch wat centjes te kunnen
inzamelen voor het goede doel “Reinerts Licht”. Door de steun van alle sponsors, kijkers en
deelnemers hebben we met “Ezeltje Strekje Tafeltje Dekje” maar liefst €1000 kunnen inzamelen
voor Reinerts Licht, waarvoor een dikke merci! Dit zal geschonken worden aan het onderzoek van
sarcoomkanker, de ziekte waardoor wij helaas 3 jaar geleden met pijn in het hart afscheid moesten
nemen van onze fantastische Leider Reinert.
Na veel aanpassingen, inzet en vertrouwen hebben we
positieve vooruitzichten, want we mogen ook dit jaar terug
op kamp! Samen met de leidingsploeg zijn we volop bezig
met de kampvoorbereidingen om er ook dit jaar weer een
spetterend, lachwekkend en vooral onvergetelijk kamp
van te maken. Vorig jaar kwamen er een aantal
voorzorgsmaatregelen bij kijken en dat zal dan ook dit
jaar niet anders zijn. Om verschillende aankopen te
kunnen doen verkopen we t.v.v ons Chirokamp
Geurkaarsen. Binnenkort vind je hierover meer
Informatie via mail, social media en briefjes.
Helaas moeten we afscheid nemen van Kris en Vanessa als kookouders. We willen hen
bedanken voor hun jarenlange inzet. Dit jaar staat er een nieuwe enthousiaste kookploeg voor
ons klaar die onze buikjes opnieuw zullen vullen met heel wat lekkers. Onze lieve kokjes
(Veerle, Danny, Tom, Delphine, Alexander, Ann-Sophie en Sander) zien het dan ook zitten om
dit jaar onze maagjes tien dagen te vullen.
Doorheen dit Facteurke worden jullie op de hoogte gebracht van alle informatie die belangrijk
is voor het bivak. Aarzel zeker niet om iemand van de leiding aan te spreken indien jullie nog
met onduidelijkheden zitten.
Graag willen we jullie nog eens bedanken voor al het vertrouwen die jullie in ons het afgelopen
Chirojaar al hebben gegeven. Dankzij jullie ouders, leden,… die in ons bleven geloven blijft Chiro
Mozaïek steeds maar groeien.
Vele Chirogroetjes!
Van jullie groepsleiding,
Lars en Margaux
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Naar waar gaan we op kamp?
Zoals ieder jaar, zullen we opnieuw ons uiterste best doen om er een fantastisch kamp van te
maken. Dit jaar zullen we in Juli tien dagen lang genieten van een zomerse sfeer in Booischot!
Hieronder krijgen jullie alvast een aantal beelden van onze mooie verblijfplaats.

Het is altijd leuk om post te ontvangen van het
thuisfront, ook op kamp! Daarom zijn kaartjes,
liefdesbrieven, tekeningen,… altijd welkom op het
onderstaand adres!
Afdeling + naam (Chiro Mozaïek)
Kamphuis Chiro Booischot - Ter Laeken
Ter Laken 2A
2221 Booischot

Handig om te weten!
Een brief zonder prior zegels is enkele dagen onderweg. Wanneer je prior zegels
gebruikt, is de brief slechts 1 dag onderweg. Op tijd versturen is dus aangeraden!

Noodgeval terwijl we op kamp zijn?
In geval van nood zijn we bereikbaar via deze nummers:
Margaux Vuylsteke: 0471 35 20 05
Lars Houthoofd: 0495 12 87 59
De koks (Alexander): 0498 45 44 55
De verschillende afdelingen zijn ook bereikbaar.
Dit kan je terugvinden op de volgende pagina,
“Wie is mijn leiding op kamp”.
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Wie is mijn leiding op kamp?
Op kamp gaan is altijd spannend, zeker als het de eerste keer is én dan nog eens in deze rare tijden.
Om de ouders wat extra gerust te stellen, kan je hieronder zien wie jouw leiding is op kamp en hoe je
deze kan contacteren. Bovendien zullen we tijdens het kamp voldoende updates geven op Facebook
en Instagram. Vlog deze zeker!

Ribbel
Anneleen Lannoy

Arthur Vanpeteghem

Zana Van Hulle

Simon Vandendriessche

Mathias Vanhoutte
Contactpersoon: Arthur (0468 23 34 43)

Speelclub
Britt Tempelaere

Hanne Decleir

Jinske van Neer

Marie Lievens

Marie-Julie Deman
Contactpersoon: Jinske (0494 68 60 71)

Rakwi
Aaron D’Hooghe

Lotte Rosez

Stan Houthoofd

Véron D’Hooghe

Contactpersoon: Aaron (0468 30 58 34)

Tito
Katelijn Lannoy
Maité Deman

Lowie Vanpeteghem
Tom Decleir

Contactpersoon: Katelijn (0495 16 42 64)
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Keti
Jonas Vanderhaeghe

Margaux Vuylsteke

Roel houthoofd

Valerie Hauspie

Contactpersoon: Margaux (0471 35 20 05)

Aspi
Klaas Lybeer
Lars Houthoofd

Contactpersoon: Lars (0495 12 87 59)
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Hoe schrijf ik me in voor het kamp?
Dit jaar verloopt het inschrijven iets anders.
Geen echte info-avond, geen huisbezoekjes,...
Hieronder een stappenplan van hoe dit in zijn werk gaat

Stap 1: Schrijf je in via onze website
Via een vragenformulier op onze website kan je je inschrijven.
Opgelet dit moet voor IEDEREEN van het gezin.

https://www.chiromozaiek.be/nl/inschrijven-chirokamp-2021/
Geen zin om over te typen? De link is ook te vinden op onze gewone site, facebook en via mail.

Stap 2: Je ontvangt een bevestigingsmail
Controleer zo snel mogelijk of alle gegevens correct zijn.
Indien je geen mailtje ontvangen hebt, laat ons dan iets weten.

Stap 3: Schrijf het kampbedrag over
Het bedrag dient betaald te zijn VOOR 9 juli op het rekeningnummer BE08 4664 3637 4113
Ribbels
Speelclub
Rakwi
Tito
Keti
Aspi

90 euro
120 euro
120 euro
120 euro
125 euro
125 euro

Heel wat mutaliteiten betalen een deel van het bivak terug,
attesten hiervoor kunnen na het kamp verkregen worden. Het kamp
is ook fiscaal aftrekbaar onder 12 jaar, de attesten hiervoor worden
ook na het kamp bezorgd.

Stap 4: Medische fichen invullen
Omwille van de privacy worden de medische fiches NIET online verstuurd.
Download de medische fiche via onze site
Print deze af, vul deze in en stop ze in een gesloten omslag in de brievenbus van:
ROESELAARSESTRAAT 10 (Kapsalon Silhouette)

DIT VOOR 30 JUNI!

Stap 5: Aftellen maar!!!
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(om 20u - online)
(enkel voor de Keti’s in JC De Vierlink)

(van 11u30 tot 16u)
Ribbels, Speelclub, Rakwi, Tito’s en Keti’s worden opgehaald.

* 20/07 worden de bananendozen ingeladen. We zullen per bubbel een
tijdslot voorzien om jullie bananendozen af te zetten in JC De Vierlink.
Kinderen uit hetzelfde gezin die op kamp in een verschillende bubbel
zitten mogen hun gerief op hetzelfde moment brengen.
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Contactbubbels en coronamaatregelen

Omdat de Coronacijfers en -maatregelen nog steeds kunnen aangepast worden is
deze informatie onder voorbehoud. Mochten deze maatregelen aangepast worden
brengen wij jullie hiervan op de hoogte via mail en sociale media.

Contactbubbels:

Bubbel geel: Deze bubbel bestaat uit de Ribbels. Deze gaan op kamp
van 24 juli tot 30 juli. Elke activiteit doet deze groep alleen en wordt
niet gemengd met andere groepen.
Bubbel groen: Deze bubbel bestaat uit de Speelclub en Rakwi’s. Zij
gaan op kamp van 21 juli tot 30 juli. Ook hier wordt elke activiteit
binnen de groep gehouden.
Bubbel roze: Deze bubbel bestaat uit de Tito’s, Keti’s en Aspi’s. De
tito’s en keti’s gaan op kamp van 21 juli tot 30 juli. De aspi’s gaan op
kamp van 21 juli tot 31 juli. Activiteiten kunnen hier gemengd
worden, maar dat vormt geen enkel probleem.
Bubbel blauw: De laatste bubbel bestaat uit de koks. Zij staan in voor
de heerlijke kampmaaltijden tijdens het volledige kamp. Omdat het
eten voor iedereen bedoeld is, doen zijn dit zo veilig mogelijk. Dat wil
met andere woorden zeggen dat ze voor ze starten met het bereiden
van het eten hun handen wassen en steeds een mondsmasker dragen
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Maatregelen:

Wie ziek was of ziekteverschijnselen had tot 5 dagen voor het kamp, kan
jammergenoeg niet mee op kamp. Hiervoor rekenen wij op jullie, de ouders, die
mee deze verantwoordelijkheid dragen. Zo kunnen we voor iedereen een veilig
kamp bieden. Wanneer iemand toch ziek wordt op kamp, wordt deze persoon
naar huis gestuurd en moet deze persoon verplicht getest worden op corona.
Indien er positief getest wordt, zijn wij genoodzaakt om de volledige bubbel naar huis te
sturen.*
Het vertrek van het kamp zal met de trein gebeuren. Per bubbel is een trein
gereserveerd. De uiteindelijke uren worden later nog meegegeven. Op de trein
is een mondmasker dragen verplicht voor de +12! Vergeet dus zeker bij het
vertrek geen mondmasker bij te hebben.
De contactbubbels worden gevisualiseerd met een kleur. Per lid is een bandje
voorzien in hetzelfde kleur van zijn of haar bubbel. De bedoeling is dan ook dat
de kinderen enkel in contact komen met diegene die hetzelfde kleur bandje
hebben.
De handen worden gewassen/ontsmet voor en na elke maaltijd. Daarnaast
worden ze ook zoveel mogelijk gewassen tussen de activiteiten door.
Per bubbel is er zoveel mogelijk apart materiaal aangekocht. Al het materiaal
wordt voor en na gebruik ontsmet. Hierdoor kunnen we garanderen dat de
verschillende bubbels niet met elkaar in contact komen.
We proberen ons dit jaar zo weinig mogelijk te verplaatsen. Er zullen enkel
nodige verplaatsingen zijn door de koks. Daarnaast zal er ook zo weinig
mogelijk naar een bos/plein gegaan worden.
Het sanitair is opgedeeld in de verschillende bubbels. Het kuisen ervan
wordt gebeurd door de leiding van de bubbel zelf.
Bij vragen of opmerkingen kan een mail gestuurd worden naar
chiromozaiekmoorslede@gmail.com.

*In geval van corona, kan er geen beroep gedaan worden op de chiroverzekering,
maar wel op de familiale verzekering.
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Uitnodiging bezoekdag
Als familie is het altijd leuk om eens te zien waar we op kamp verblijven. Bij deze
Nodigen wij jullie graag uit om op 30 juli onze kampplaats te komen verkennen.
We zullen jullie verwelkomen om 11u30. Dan is er tijd voor straffe verhalen, een losse
Sfeer en een drankje. Onze lieve koks voorzien iedereen van een stevige maaltijd. Hiervoor vragen
we voor een Volwassen persoon €8 en voor een kind (tot 12 jaar) €6.
Traditiegetrouw zal er op deze dag ook een activiteit voorzien worden. Indien jullie
hieraan willen deelnemen, wees dan voorbereid op een actief en misschien ruw spel.
Voorzie dus aangepaste kledij.
Om 16 uur is er slotformatie. Dan sluiten we op een mooie manier ons kamp af.
Ribbels, Speelclub, Rakwi’s, Tito’s en Keti’s mogen samen met hun ouders terug
naar huis vertrekken.
Wie aanwezig wil zijn op onze bezoekdag kan zich op voorhand inschrijven, we zullen jullie
hiervoor via mail op de hoogte brengen met meer informatie.

Nog even kort samengevat:
Wanneer? Zondag 30 juli
Aankomst? 11u30
Vertrek? 16u (Ribbels, Speelclub, Rakwi’s, Tito’s en Keti’s gaan met hun ouders terug mee naar huis).
Waar? Kampplaats:
Kamphuis Chiro Booischot - Ter Laeken
Ter Laken 2A
2221 Booischot
Graag tot dan!

Aangezien we nog geen zekerheid hebben over de opgelegde coronamaatregelen
van deze periode is deze informatie onder voorbehoud. Mochten deze maatregelen
aangepast worden brengen wij jullie hiervan op de hoogte via mail en sociale media.
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Wat neem ik mee op kamp?
Het vullen van je bananendoos is een hele klus. Maar wat moet je nu eigenlijk allemaal meenemen?
Op deze pagina’s vind je een overzicht, neem het bij je tijdens het maken van je dozen. In de blanco
hokjes kan je afvinken wat je al hebt weggestopt! Handig toch?
Soms moet je ook per afdeling nog extra dingen meebrengen, deze kan je vinden bij ‘Ga jij mee op
kamp?’.

Ondergoed


Kousen



Slips/Boxershorts



Onderlijfjes/BH’s

Schoenen

Spelkledij (Kan en zal vuil worden!)


T-shirts en topjes



Lange broeken



Shorts en/of rokjes



Truien (dikke en dunne)

Wasgerief


Zeep (vast of vloeibaar)



Shampoo



Washandjes



Handdoeken

Slaapgrief


Pyjama



Slaapzak (een dikke vanaf de rakwi’s!)



Kussen

Onze camion is niet zo groot… Om alles mee te kunnen nemen,
vragen we om MAXIMUM 2 bananendozen per lid mee te nemen
Tip: Stop losse, zachte spullen zoals een slaapzak en kussen in
een plastiek tas!
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Wat neem ik mee op kamp?
Zwemgrief





Zwemschort/broek
Badpak of bikini
Zwembandjes (indien van toepassing)
Zwemkledij die vuil mag worden

Eet- en keukengrief





Plastieken drinkbeker
Plastieken soepbeker
Plastieken Bord of gamel
Vaatdoeken (minstens 5)

Varia






Drinkfles (belangrijk!)
Zonnehoedje of pet (belangrijk!)
Regenjas
Schrijfgrief
KIDS-ID of ID kaart: meehebben bijvertrek

Enkel voor tito’s, keti’s en aspi’s



Zaklamp
Trekrugzak en matje





Bestek (vork, mes, lepel en koffielepel
Dunschiller of schilmesje
Gesloten zak om je eetgrief in te stoppen (bvb
een turnzak)






(Vuilnis)zak voor vuile was
Zakdoeken
Een foto van mama en papa tegen heimwee
Medicatie (op voorhand vermeld op medische
fiche




Zakgeld (max €10)
Fiets (enkel keti’s)

Coronaproof kamp!





Flesje zonnecrème (er wordt niet meer gedeeld)
Klein flesje handgel
Mondmasker bij vertrek (vanaf tito’s)
Mondmaskers: Tito’s, keti’s en aspi’s voor elke dag 1 (minimum 10)

Belangrijk:
Er wordt op kamp GEEN materiaal gedeeld tussen broers en zussen!
Dit is om het mengen van de bubbels te voorkomen.
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Wat neem ik niet mee op kamp?
Mensen die niet in onze chiro zitten
Je lief
Je vader/papa of moeder/mama
Je koks
Je boekhouder
Je persoonlijke butler of slaaf

Voedingswaren
Snoep, koekjes, sjiekoletten, …
Heb je deze toch mee? Dan worden deze verzameld door de leiding...

Verslavende middelen
Koffie (voor de extreem verslaafden: Er is voldoende koffie op kamp!)
Alcoholische dranken
Drugs
(E)-Sigaretten (Keti’s en aspi’s die niet zonder kunnen mogen op een aparte plaats roken op een
afgesproken momenten) Op kamp worden geen sigaretten gekocht.

Rambomateriaal
Zakmessen
Zwaarden en sabels
Halfautomatische en volledig automatische geweren
Andere geweren

Multimedia
Gee-is-ims (GSMs) Alle GSMs worden in het begin van het kamp verzameld. Enkel de Tito’s, Keti’s
en Aspi’s mogen deze gebruiken tijdens de platte rust (op eigen risico)
Computers, laptops, Switch, Playstation, Xbox, Gameboy/girl, VR-bril, …
Mp3’s, Mp4’s, Mp5’s, Ipad, Ikikker, Ipot, Ipan, tablet, …

13

Handige tips bij het vullen van je bananendoos
Neem de materiaallijst erbij en vuuuuuullen maar! Hieronder kan je nog enkele tips vinden. We raden aan om
deze zeker te gebruiken.

Bananendozen: Het klinkt misschien wel raar, maar het is geen mopje! Wij nemen geen
valiezen mee op kamp, enkel bananendozen. Deze kunnen we makkelijk stapelen in onze
camion. Ook vragen wij om maximum 2 dozen mee te nemen. Zacht materiaal zoals een
kussen, kan je meegeven in een plastiek zak. Zorg dat je je doos herkent, je kan deze
versieren!
Naam op je gerief: Gerief met je naam op vind je véél sneller terug! Zeker bij de jongste
afdelingen is dit extra handig. Schrijf overal je naam op met alcoholstift (zelfs in je
onderbroeken!). Schrijf best je volledige naam. Aangezien we met veel op kamp gaan,
zijn er veel met dezelfde afkorting …
Weet wat je meeneemt. Met andere woorden: help bij het maken van je dozen.
Als je weet wat je mee hebt op kamp, is het ook makkelijker om alles terug mee te
nemen naar huis en om iets terug te vinden bij de verloren voorwerpen.
Zorg voor wat extra plaats in je bananendoos:
Wanneer je terug naar huis keert, zal je niet alles even netjes terug opplooien. Zorg
daarom voor wat extra ruimte. Op deze manier zal je niet te veel moeten proppen.
Waszak: Neem een zak mee voor je vuile was. Bij vuilzakken kies je best voor een
doorzichtige. Een misverstand is namelijk snel gebeurd.
Kledingzakjes: Voor de jongsten onder ons is het makkelijk om reeds outfits samen te
stellen in kleine zakjes. Maak een outfit voor elke dag, mooi weer, slecht weer, kleren
voor vuile spelletjes, etc. Zo weten de kleinsten wanneer ze welke kleren kunnen dragen.
Brieven: Op kamp zijn er enveloppen, postkaartjes en postzegels. Dit is inbegrepen in de
kampprijs. Geef met de jongsten ‘voorgeadresseerde enveloppen’ mee, dit is heel
handig. Brieven voor oma en pépé in een lange straat in Moorslede zullen
hoogstwaarschijnlijk niet aankomen.
Plastiek, das sjeek: Neem plastieken eetgrief mee. Zo ben je er zeker van dat je bord
niet breekt op de tweede dag.
Voor de diehards onder ons: gamellen zijn nog steeds niet verboden.
Tito’s, keti’s en aspi’s: Zorg voor een goede, stevige trekrugzak voor op tweedaagse. Bij
voorkeur één die steunt op de heupen! Zorg daarnaast ook voor stevige stapschoenen.
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Ga jij mee op kamp?
Ga jij mee op kamp? Super!
Jouw leiding heeft een unieke uitnodiging gemaakt met daarnaast ook nog extra benodigdheden die
je zult nodig hebben op kamp. Vergeet je deze dus zeker ook niet in je bananendoos te stoppen? Op
deze en de volgende pagina’s vind je de verschillende uitnodigingen per afdeling terug.
Ribbels:

Speelclub:

15

Rakwi:

Tito:

16

Keti:

Aspi:
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Het kampthema
Iedereen die vorig jaar is meegeweest op het super toffe (coronaproof) kamp, zal zich
waarschijnlijk nog het kampthema herinneren!
Shrek en zijn vrienden beleefden een heel avontuur verteld en gespeeld door de
fantastische leidingsploeg. Ook dit jaar heeft de leiding de koppen samengestoken om weer
een leuk en amusant verhaal te maken rond het kampthema van dit jaar, maar zoals jullie
konden verwachten is dit nog een grote verrassing!
Wij zijn al zeker van een hilarisch, leuk en onvergetelijk kampthema!
De enige manier om te ontdekken wat er zich in het kampthema allemaal zou afspelen,
is meegaan op ons fantastisch kamp!
Hieronder enkele sfeerbeelden van vorig jaar!
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Eek een teek!
Op kamp vragen wij geregeld aan onze leden om zichzelf te controleren op eventuele teken.
Ook helpen wij (de leiding) veel met het controleren.
Merk je toch een teek op bij je kind bij het thuiskomen van kamp, dan vind je hier de nodige
informatie.

Een teek, wat is dat?
Een teek is een klein, bruinzwart spinachtig diertje, zo groot als een speldenkop. Het zit op
lage begroeiingen in bossen, velden, stadsparken en tuinen. Als je in aanraking komt met die
begroeiingen, kan een teek zich aan de huid hechten om bloed op te zuigen.

HOE HERKEN IK EEN TEKENBEET?
Controleer, na een verblijf in de natuur, zorgvuldig je lichaam. Kijk vooral op warme,
vochtige plekken zoals oksels, liezen, knieholtes, bilspleet en vooral bij kinderen ook op het
hoofd, achter de haargrens en achter de oren.

Hoe verwijder ik een teek?
-

-

Verdoof of ontsmet de teek niet met alcohol of andere middelen, dit doet het risico
op besmetting toenemen.
Grijp de teek met een tekentang of een pincet. Heb je die niet voorhanden doe het
dan met je vinger.
o Neem de teek vast bij de kop, zo dicht mogelijk bij de huid.
o Trek hem voorzichtig in een rechte beweging uit de huid en zorg dat je zijn lijf
niet samenknijpt.
o Als de kop van de teek hierbij afbreekt en er een stukje in de huid achterblijft,
is dat niet erg.
o Het resterende stukje zweert er, net zoals bij een splinter, vanzelf weer uit.
Houd de plaatse van de tekenbeet de eerste drie weken na verwijdering goed in het
oog.
Indien er een groter wordende ronde vlek ontstaat contacteer dan zo snel mogelijk
je huisarts.

Waarom kunnen tekenbeten gevaarlijk zijn?
Tekenbeten zijn meestal ongevaarlijk. In zeldzame situaties echter kan een tekenbeet
aanleiding geven tot de ziekte van Lyme.

Wanneer raadpleeg ik best een arts?
-

De dag zelf indien je de teek niet verwijderd krijgt.
Als er enkele dagen tot enkele weken na de tekenbeet een rode vlek ontstaat die
geleidelijk groter wordt rond de plaats van de tekenbeet.
Als je binnen de drie maanden na de tekenbeet last krijgt van:
Grieperig gevoel, koorts, spierpijn en/of vermoeid, pijn, tinteling of krachtverlies in
de ledematen, dikke of pijnlijke gewrichten, dubbelzien, neurologische symptomen.
19

Een dag op bivak
Ga jij voor de eerste keer mee en ben je benieuwd hoe een kampdag eruitziet? Of heeft je geheugen
wat opfrissing nodig? Hieronder vind je een typische kampdag.

8:00

Tijd om op te staan. Bij het opstaan is er jaarlijks een competitie. Bij deze competitie is het de
bedoeling dat iedereen zo snel mogelijk in de rij van zijn/haar tafel gaat staan.

8:30

Ontbijten: Een stevig ontbijt staat klaar om onze maagjes te vullen. Zo kunnen we de hele
ochtend overleven.

9:00

Thema (Wat het thema dit jaar is, wordt duidelijk op de eerste dag van het kamp.)

9:30

Diensten: Een nette kampplaats is véél leuker dan een slordige en vuile kampplaats. Daarom
zijn er dagelijks ‘diensten’ waar iedereen mee helpt.

10:00 Activiteit: De leiding steekt spannende activiteiten in elkaar om de leden een onvergetelijke
voormiddag te laten beleven.
12:30 Middagmaal: Tijd om de magen, ‘gammelln’ en ‘talloorn’ te vullen.
13:30 Platte rust: We maken ons gelijk met de grond, of toch ±50cm erboven.
14:30 Activiteit: Nu iedereen wat bekomen is van de voormiddag, kunnen we er weer invliegen met
een leuk spel.
16:30 Vieruurtje: als de klok vier uur heeft geslagen, gaan onze maagjes snel klagen.
17:00 Na een korte pauze doen we verder met het spel.
18:30 Grote was: Een grondige schrobbeurt, zodat alle vuiligheid van de dag verdwijnt.
19:10 Avondformatie
19:15 Avondmaal: Met honger kan je niet naar bed, daarom hebben onze lieve kokskes een heerlijk
avondmaal gemaakt.
19:45 Activiteit: We spelen een spel vanavond!
21:00 Bedtijd voor de jongsten onder ons, de ribbels!
21:15 Ook de speelclub mag naar droomland gaan!
21:30 Op hun beurt gaan ook de rakwi’s hun ogen sluiten na een lange dag!
22:00 De dag zit erop voor de tito’s!
22:30 Keti’s en aspi’s gaan slapen!
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Volksdansavond 2021
Ook dit jaar kon de volksdansavond niet doorgaan :(
Deze pagina dragen wij met trots op aan onze lieve medeleider Reinert.
Met pijn in ons hart hebben wij op 29 november 2017 veel te vroeg
afscheid moeten nemen van onze chirovriend.
Toch leeft Reinert sterk verder in ons allemaal!
Nog altijd slaagt hij erin om onze positieve kijk op het leven hoog te houden.
De opbrengst van onze volksdansavond gaat telkens naar een goed doel: Reinerts licht!
Dit is een organisatie die investeert in sarcoomkankeronderzoek.
Helaas kon ook dit jaar onze volksdansavond niet doorgaan,
maar als alternatief organiseerden we “Ezeltje strekje tafeltje dekje”: een coronaproof manier om
toch nog iets te kunnen inzamelen voor Reinerts licht!
Voor dit evenement werd er een veld ingedeeld in hokjes die verkocht werden aan degenen
die ons wilden steunen. Hierbij vielen er toffe prijzen te winnen voor de deelnemers!
Wij hopen alvast dat we volgend jaar weer de volksdansavond kunnen laten
doorgaan zoals vorige jaren!
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Ontspanning
Kun jij alle verborgen woorden vinden?

ASPI
BOOISCHOT
CHIRO
KAMPVUUR

KETI
KOKJES
LEIDING
MOORSLEDE

MOZAIK
RAKWI
RIBBELS
SHREK
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SPEELCLUB
TENT
TITO
ZOMER

Achterkantje

Help jij ons de weg naar de kampplaats te vinden?
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