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Woordje van de groepsleiding
Lieve ouders, leden en Chiro-vrienden

Het is alweer zover, ons kamp is in zicht! Tien dagen met vrienden spelen, liedjes zingen,
lachen, dansen, genieten van een fantastisch kampvuur, maar vooral de beste herinneringen
maken op bivak.
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. We
brachten een bezoekje op onze kampplaats en we kunnen al meegeven dat het een
kampplaats is om ‘U’ tegen te zeggen. Meer zullen we helaas nog niet verklappen over het
bivak, want dat is aan jullie om het allemaal te ontdekken.
Op kamp zullen we onze buikjes opnieuw kunnen vullen met heel wat lekkers, want er staat
weer een enthousiaste kookploeg voor ons klaar. Onze lieve kokjes (Veerle, Danny,
Delphine, Alexander, Ann-Sophie en Sander) zien het zitten om dit jaar opnieuw onze
maagjes te vullen.
Doorheen dit Facteurke brengen we jullie op de hoogte van alle informatie die belangrijk is
voor het bivak. Aarzel zeker niet om iemand van de leiding aan te spreken indien jullie nog
met vragen zitten.
Als afsluiter willen we graag nog iedereen bedanken die geholpen hebben aan een
geslaagde editie van onze Volksdansavond. Aan alle helpers, sponsors, aanwezigen,... een
dikke merci! Voor wie graag nog even terugblikt naar deze fantastische avond, kan een kijkje
nemen op onze facebookpagina waar alle foto’s terug te vinden zijn.
Lieve ouders en leden, ook jullie willen we nog eens bedanken voor al het vertrouwen die
jullie ons het afgelopen Chirojaar hebben gegeven.
Veel plezier met het ontdekken van dit facteurke en hopelijk tot op kamp!

Vele Chirogroetjes!
Van jullie groepsleiding, Lars en Margaux

Ga jij mee op kamp?
Uitnodiging Ribbels:

Uitnodiging Speelclub:

Uitnodiging Rakwi’s:

Uitnodiging Tito’s:

Uitnodiging Keti’s:

Uitnodiging Aspi’s:

Naar waar gaan we op kamp?
In juli snuiven we tien dagen lang zomerse sferen op in Nijlen.
Zoals ieder jaar, zullen we ook dit jaar ons uiterste best doen om er een fantastisch kamp
van te maken.
Hieronder krijgen jullie al iets van onze mooie verblijfplaats te zien.

Post ontvangen op kamp is superleuk, daarom zijn kaartjes altijd welkom op onderstaand
adres:

Afdeling + naam (chiro mozaïek)
Chiro jong leven
Rector de Ramstraat 52b
2560 Nijlen

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!

Noodgevallen terwijl we op kamp zijn?
In geval van nood zijn we berijdbaar via deze nummers
Margaux vulsteke: 04711352005
Lars houdhoofd: 0495128759
De koks alexander: 0498454455

De verschillende afdelingen zijn ook bereikbaar, dit kan je vinden onder ‘ wie is mijn leiding?’

Wie is mijn leiding op kamp?
Op kamp gaan is altijd spannend, zeker als het de eerste keer is! 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. Volg deze zeker!

Ribbel
Hanne Decleir

Maité Deman

Lotte Rosez

Margaux Vuylsteke

Contact: 0471 35 20 05 (Margaux)

Speelclub
Valerie Hauspie

Lars Houthoofd

Arne Noyelle

Mathias Vanhoutte

Contact: 0470 64 82 62 (Valerie)

Rakwi
Klaas Lybeer

Wolf Rigole

Zana Van Hulle

Jinske Van Neer

Contact: 0477 73 85 41 (Klaas)

Tito
Véron D’Hooghe

Marie Lievens

Jonas Vanderhaeghe

Contact: 0468 28 33 43 (Marie)

Keti
Marie-Julie Deman

Stan Houthoofd

Britt Tempelaere

Arthur Vanpeteghem

Contact: 0468 23 34 43 (Arthur)

Aspi
Aaron D’Hooghe

Lowie Vanpeteghem

Contact: 0479 62 63 04 (Lowie)

Belangrijke data
DI
17 U
19/07 Fietsen brengen + controle

DI
26/07

WO
14 u
20/07 Valiezen brengen

WO
27/07

DO
Vertrek speelclub, rakwi’s, tito’s,
21/07 keti’s en aspi’s

DO
28/07

-vertrek aan station Roeselare
-we laten nog iets weten over het
uur van het vertrek.
VR
22/07

VR
29/07

ZA
23/07

ZA
30/07

Bezoekdag om 11 uur
-ribbels, speelclub, rakwi’s, en tito’s
worden opgehaald

ZO
Vertrek ribbels
24/07
-vertrek aan station Roeselare
-we laten nog iets weten over het
uur van het vertrek.
MA
25/07

ZO
31/07

Namiddag:
Aankomst Keti’s, Aspi’s en leiding
in de JC De vierlink

Info kampinschrijving
Je bent pas definitief ingeschreven voor het kamp na betaling van het kampgeld.
Wat zit inbegrepen in het bivakgeld?
Vervoer, overnachting, maaltijden en activiteiten, alles wat nodig is dus.

Via overschrijving (geen cash)
Rekeningnummer: BE08 4664 3637 4113
Met vermelding: Kamp 2022, naam van het lid/leden
Graag te betalen voor 3 juli.

Prijs/afdeling
Ribbels

€100

Speelclub

€120

Rakwi

€120

Tito

€125

Keti

€130

Aspi

€130

Heel wat mutualiteiten betalen een deel van het bivakgeld terug. Wij bezorgen jullie op
bezoekdag het document dat jullie kunnen binnenbrengen bij de mutualiteit.
Ook is het bivak fiscaal aftrekbaar voor leden onder 12 jaar. We geven op bezoekdag ook al
de nodige attesten om bij de belastingaangifte bij de voegen.

Fietsencontrole
Hoera, het is weer 1 van die kampen waar de fiets mee mag!! De keti’s mogen zich
dus verheugen op een intensieve fietstocht! Daarvoor willen we natuurlijk wel graag
zorgen dat alle fietsen op en top, picco-bello in orde zijn. Wij vragen daarom om je
fiets even zelf de checken aan de hand van deze checklist en te zorgen dat ALLES in
orde is. Op dinsdag 19 juli tussen vanaf 17u verwachten wij de keti’s samen met hun
fiets aan JC De4link. Wij zullen dan nog eens dubbelchecken.
OPGELET!: Vergeet zeker geen reservebinnenband voor je fiets mee te nemen op
kamp!

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

Slaapgerief



Pyjama



Knuffelbeer



Slaapzak (een dikke vanaf de rakwi’s!)



Veldbed



Kussen

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

Zwemgrief





Zwemschort/broek



Zwemkledij die vuil mag worden

Badpak of bikini

Zwembandjes (indien van
toepassing)

Eet- en keukengrief





Plastieken drinkbeker
Plastieken soepbeker
Plastieken Bord of gamel





Bestek (vork, mes, lepel en koffielepel





(Vuilnis)zak voor vuile was

Dunschiller of schilmesje

Gesloten zak om je eetgrief in te
stoppen (bvb een turnzak)

Vaatdoeken (minstens 5)

Varia







Drinkfles (belangrijk!)
Zonnehoedje of pet (belangrijk!)
Regenjas
Schrijfgrief

Zakdoeken

Een foto van mama en papa tegen
heimwee



Medicatie (op voorhand vermeld op
medische fiche

KIDS-ID of ID kaart: meehebben
bijvertrek

Enkel voor tito’s, keti’s en
aspi’s




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




Zaklamp




Flesje zonnecrème (er wordt niet meer gedeeld)

Trekrugzak en matje

Klein flesje handgel

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, …

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.

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

8:30

9:00
9:30
10:00

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.
Ontbijten: Een stevig ontbijt staat klaar om onze maagjes te vullen. Zo kunnen we de
hele ochtend overleven.
Thema (Wat het thema dit jaar is, wordt duidelijk op de eerste dag van het kamp.)
Diensten: Een nette kampplaats is véél leuker dan een slordige en vuile kampplaats.
Daarom zijn er dagelijks ‘diensten’ waar iedereen mee helpt.
Activiteit: De leiding steekt spannende activiteiten in elkaar om de leden een
onvergetelijke voormiddag te laten beleven.

12:00 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!

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 ZONDAG 30 JULI te komen loeren op de kampplaats.

We zullen jullie verwelkomen om 11u30. Dan is er tijd voor knuffels, straffe verhalen, losse
sfeer en een drankje. Onze lieve koks voorzien iedereen van een stevige maaltijd. Wie ter
plaatse wenst mee te genieten van het eten op kamp, gelieve dan je dan zeker in te
schrijven VOOR 15 JULI. Via onze site (chiromozaiek.be) kunnen jullie je inschrijven.
Volgende link brengt jullie bij de inschrijving van bezoekdag:
http://www.chiromozaiek.be/nl/ourevents/bezoekdag/
Prijs Volwassene: 8 euro
Kind (tot 12 jaar): 6 euro

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. Hiervoor is geen inschrijving op voorhand nodig.
Om 16 uur is er slotformatie. Dan sluiten we op een mooie manier ons kamp af. Ribbels,
speelclub, rakwi’s en tito’s mogen samen met hun ouders terug naar huis vertrekken.

Nog even kort samengevat:
Wanneer? Zondag 30 juli
Aankomst? 11u30
Vertrek? 16u
Kaarten? Volwassene: 8 euro / kind (tot 12j): 6 euro
(leden die mee zijn op kamp moeten hier niet voor betalen!)
Hoe kaarten te verkrijgen? Chiromozaiek.be
Waar? Kampplaats (zie facteurke)

Graag tot dan!

Het kampthema
Iedereen die vorig jaar een fantastisch kamp met ons beleefde, zal zich het kampthema nog
wel herinneren. Pipi Langkous ging samen met haar beste kameraden op zoek naar ‘DE
SCHAT’, heel wat gekke avonturen vonden plaats in hun zoektocht.
Ook dit jaar zorgt de leidingsploeg voor een amusant verhaal als kampthema.
Natuurlijk blijft dit voor jullie nog even een verassing…spanneeeend!
We zijn er zeker van dat het minstens even hilarisch wordt als de voorbije jaren.
De enige manier om te ontdekken wat er zich in het kampthema allemaal zal afspelen, is
meegaan op ons geweldig kamp!

Eek een teek!
Op kamp vragen wij geregeld aan onze leden zichzelf te controleren op eventuele teken.
Ook helpen wij veel controleren met de leiding.
Merk je toch nog een teek bij je kind na 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 hele 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.
Een tekenbeet is pijnloos, om een teek terug te vinden is een grondige controle dus zeer belangrijk.

Hoe verwijder ik een teek?
-Verdoof of ontsmet de teek niet met alcohol of andere middelen, dit doet het risico op besmettingen
toenemen.
- Grijp de teek met een tekentang of een pincet. Heb je die niet voorhanden, doe het dan met je
vingers.
- Neem de teek vast bij de kop, zo dicht mogelijk tegen de huid.
_Trek hem voorzichtig in een rechte beweging uit de huid en zorg ervoor dat je zijn lijf niet
samenknijpt.
- Het resterende stukje zweert er, net als een splinter, vanzelf weer uit..
- Houd de plaats van de tekenbeet de eerste drie weken na verwijdering goed in het oog.
- Indiener een groter wordende ronde vlek ontstaat contacteer je 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 bij 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:
een grieperig gevoel met hoofdpijn, koorts, spierpijn en/of vermoeidheid; pijn,

Volksdansavond
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. Onze volksdansavond ging dit jaar op 2 april, met
als thema het 80-jarige bestaan van Chiro Mozaïek Moorslede. Met onze creatieve en
enthousiaste zielen slaagden we erin om J.C. De Vierlink om te toveren tot een plek waar
men kon terugblikken naar herinneringen van de voorbije 80 jaar. Het deed ons enorm veel
deugd om ook dit jaar zo veel volk te mogen ontvangen. Een oprechte dankjewel voor alle
steun en jullie mooie dansmoves! Ook een dikke merci aan alle sponsors.

HIJ LEEFT IN ONS!

Ontspanning
‘Zennnn…’

Achterkantje

Redactie: Maité Deman, Hanne Decleir,
Lotte Rosez en Britt Tempelaere

