Chiro is…

Op kamp gaan
_________________________________________________________________
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Hocus pocus, pats!
Het kampthema van dit jaar is circus en het spreekt voor zich. De tent is opgesteld, de zitjes voor het
publiek zijn opgeblonken en de ervaren circusartiesten zijn klaar om de onbezonnen goochelaars,
clowns, jongleurs, vuurspuwers en koorddansers op te leiden tot volwaardige circusartiesten. Dit
allemaal in een acrobatisch en avontuurlijk kamp van maar liefst 10 dagen.
Dit kamp zal alles in het teken staan van het circus. Dus we pakken onze tent en beste circuspakje in
en zetten koers richting Brasschaat. Het beloven avontuurlijke, grappige, bloedstollende maar vooral
onvergetelijke dagen te worden.

Het supercool circuskamp, wat is dat nu juist?
Het is over de hele wereld geweten dat het chirokamp altijd doorgaat van 1 tot en met 10 juli. Behalve
voor de pinkels, die maar op 5 juli vertrekken. Dit om de mama’s hun gemis te beperken.
Dat we op 1 juli al vertrekken, betekent dus dat de zomervakantie begint met datgene waarvoor ze
dient: plezier maken, ravotten, spelen, springen, dansen, feesten, lachen, gieren, brullen, plezier
maken en vermeldde ik al plezier maken?
Op kamp gaan houdt in dat je 10 dagen lang in het gezelschap van al jouw vriendjes, vriendinnetjes en
bovenal de beste leiding van de wereld mag doen wat je het liefst doet. Dat is onder andere:
-

Enthousiast en braaf meespelen met de heerlijke activiteiten die jouw leiding tegen dan in
elkaar gebokst zal hebben.
De buikjes lekker rond eten met de heerlijke maaltijden die de kookploeg voor ons maakt.
Ravotten met je vriendjes en vriendinnetjes in het bos.
En zoooooooo veel meer…
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Locatie van het acrobatische kamp
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat geen enkel dorp of gemeente het zou aankunnen om jaren na elkaar
zoveel plezier te verwerken (behalve Bellem dan) gaan we elk jaar ergens anders op kamp. Ook dit jaar
hebben wij ervoor gezorgd dat onze creatieve Kierewieters in de beste omstandigheden terecht
komen. Dit jaar zal Noord-Antwerpen ons verwelkomen met open armen. Brasschaat zal 10 dagen lang
de basis zijn van onze circustent.

Een goede ouderwetse brief
Je kunt je circusartiest slechts op één manier bereiken en dat is per brief. Het adres is:
Chiro Kierewiet
t.a.v. <naam van uw zoon/dochter + afdeling>
Chiro en vakantieheem Sint Aubertus
Ploegsebaan 273
2930 Brasschaat
In noodgevallen (!!) kan telefonisch contact worden opgenomen met de hoofdleiding,
Emma Steyaert (0496 29 78 90) of Amin Drif (0470 20 07 84).

Dag verloop van een dag vol acrobatie
De gemiddelde circusdag gaat als volgt:

8u00: De kindjes worden wakker gemaakt door de enthousiaste leiding en springen vrolijk in het rond
bij het vooruitzicht van een nieuwe dag vol jolijt en sportiviteit.

8u27: Er wordt gefloten, de kindjes hebben nog 3 minuten vooraleer een nieuw avontuur begint.
8u30: De laatsten spurten zich naar de kring zodat de dag kan beginnen met een momentje samen
waar we zingen voor de vlag. Met daarna een prachtig en gezond ontbijt om de dag goed en vol energie
te beginnen.

9u30: Na de afwas van het ontbijt hebben de kindjes eerst nog eventjes vrije tijd waarin ze wat chillen
of wat kunnen spelen op het plein. Daarna beginnen de super spannende en opwindende activiteiten
per afdeling.

12u30: De voormiddagactiviteiten lopen ten einde en ’t is tijd om de handjes proper te wassen, want
we mogen genieten van een overheerlijke maaltijd die de kookploeg voor ons heeft gemaakt.

14u00: Ook de afwas van het middagmaal is ondertussen gedaan en nadat er weer wat vrije tijd
gegeven is waar gezellig geravot wordt, rustig wat gelezen kan worden, een kaartje kan geschreven
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worden naar de mama of vlug nog wat zonnecrème gesmeerd wordt, gaan de middagactiviteiten van
start.

16u00: Na twee uurtjes vol bewegen, roepen, lachen en stil zijn als het moest, is het tijd voor een
beetje pauze met daarbij natuurlijk een vieruurtje. Ook dit jaar zal er weer gezorgd worden dat er elke
dag een lekker, fris en gezond stukje fruit voorzien is; de ene dag als vieruurtje, de andere dag als
dessert.

18u30: Nadat om 16u30 de namiddagactiviteiten weer hervat werden, gaan deze nog twee uurtjes
door tot we moe, maar voldaan kunnen aanschuiven voor het avondmaal.

19u30: Ook nu weer is de afwas gedaan en nadat we samen de dag afgesloten hebben door het
avondlied te brullen, gaan de avondactiviteiten van start.

20u00: De pinkels maken zich klaar om te gaan slapen door hun snoetje nog eens mooi te wassen,
de tandjes te poetsen en hun slaapgewaden aan te doen om dan om 20u30 aan een goede nachtrust
te beginnen, ook de andere groepen volgen dit goede voorbeeld door telkens een half uurtje later
(speelclub:
21u00,
rakwi’s:
21u30,
enz.…)
schaapjes
te
beginnen
tellen.

Om het allemaal nog leuker te maken
Er is de dagtocht, dan is het tijd om een dag te wandelen om het prachtige Antwerpen te verkennen
en te genieten van het uitzicht, de natuur en het mooie weer (wij gaan ervan uit dat de weergoden
ons zoals elk jaar gunstig gezind zijn). Dit doet iedereen in zijn eigen afdeling.
De tito’s, keti’s en aspi’s gaan zelfs op tweedaagse! (Of misschien zelf driedaagse?) ’s Morgens planten
we ons in onze stevige schoenen en maken we onze stevige & grote rugzak klaar om vervolgens de
wijde wereld in te trekken. Per groep leggen we een aangepast traject op aangepast tempo af. We
zingen, we ontdekken … en we eten, natuurlijk. Want rond de middag worden er traditiegetrouw
worstjes gebakken! Superlekker op de boterham! Als je niet graag wandelt, dan zal je snel van gedacht
veranderen, daar het een echte aanrader is om op stap te gaan met Chiro Kierewiet!
Ook kan iedereen zijn zotste dansmoves laten zien op het groots jaarlijks feest, namelijk de discoavond!
Je leert de andere leiding kennen wanneer we een voormiddag van groep wisselen en misschien is er
wel een gezellig kampvuur! Ten slotte kan iedereen ook zijn -misschien wel verborgen- talenten laten
zien op de heuse talentenshow.
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Nodig in de circustent
Om op kamp te gaan heb je natuurlijk wel een aantal dingen nodig die je
best

NAAMTEKENT:

- Een slaapzak, onderlaken en een kussen
- Een veldbed of matje om op te slapen:
Dit enkel voor de groepen die in tenten zullen slapen: RAKWI’S!!, tito’s
keti’s en aspi’s.
Er is een beperkt aantal bedden beschikbaar op de locatie zelf. Er wordt
half juni meegedeeld aan de ingeschreven pinkels en speelclubbers of ze
al dan niet een veldbed moeten meebrengen.
- Een pyjama en een knuffelbeertje
- Wasgerief: zeep, washandjes, handdoeken, tandenborstel, tandpasta,
bekertje, eventueel oorstokjes, maandverbanden, …
- Voldoende ondergoed en kousen dikke chirokousen
- Stevige wandelschoenen (voor dagtocht en regenweer), sportschoenen en pantoffels
- Korte en lange broeken
- Een dikke trui of twee, of drie, of vier maar zeker geen vijf! ☺
- Voldoende T-shirts
- Een T-shirt en een broek die bijzonder vuil mogen worden
- Zakdoeken
- Zwembroek en badhanddoek
- 1 keukenhanddoek met je naam er op (af te geven op de bagagedag)
- eventueel zaklamp (dit is zeker niet verplicht)
- Regenkledij
- Chiro-sjaaltje in afdelingskleur (krijg je op de bagagedag) en liefst een Chiro-T-shirt
- Drinkbus, brooddoos en een klein rugzakje voor op dagtocht.
- Voor de tito’s, keti’s en aspi’s een grote en stevige rugzak en een dun matje voor tweedaagse.
- Een grote, stevige zak voor de vuile kleren
- Zonnecrème en een zonnehoedje of petje
- Een crème tegen muggen en teken
- Verkleedkledij voor de discoavond en de toneeltjes (feestkledij!)
- Eventueel schrijfgerief, postzegels, enveloppen en papier
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- Strips, boeken, spelletjes … voor tijdens de middagrust (ook zeker naamteken!!)
- Om toch nog maar eventjes te herhalen: ZONNECREME!!! en ALLES NAAMTEKENEN!!

Zeker NIET nodig in de circustent
- Een GSM, want de leiding zorgt ervoor dat de thuisbasis altijd bereikbaar is.
- Chips en snoep, de kookouders zorgen er wel voor dat de smaakpapillen voldoende verwend worden.
- Geld, tenzij wat geld om eventueel postkaartjes, postzegels en dergelijke te kopen bij de leiding.
- Muziekinstallaties zoals MP3, iPod…
- Spelconsoles of andere heb je ook niet nodig, een Chiro kamp zit al boordevol schitterende
nostalgische pleziermakerij.
- Zondagse kleertjes die niet ravot bestendig zijn.
De chiro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan materiaal.
(Maar als er iets is, laat het ons zeker weten dan zoeken we samen naar een oplossing.)

Gsm’s op kamp
Voor pinkels, speelclub, rakwi's en tito's zijn gsm's tijdens het kamp volledig verboden. Wanneer wij
toch iemand opmerken met een gsm, zal de leiding die gsm afnemen en op een veilige plaats in het
leidingslokaal opbergen. Op het einde van het kamp wordt de gsm teruggegeven.
Voor keti’s en aspi’s worden gsm's enkel toegelaten buiten de activiteiten én binnen de tent. Wanneer
deze regels worden overtreden volgen dezelfde sancties: gsm wordt afgenomen en opgeborgen in het
leidingslokaal tot het einde van het kamp. Ook wanneer blijkt dat buitensporig gsm-gebruik leidt tot
asociaal gedrag, zullen er maatregelen worden genomen.
De leiding kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
beschadigingen aan gsm's. De beste remedie om beschadigingen en verlies te voorkomen is nog steeds
om de gsm thuis te laten.
Oortjes en koptelefoons die bij gsm's of mp3-spelers horen zijn asociaal, en zijn bijgevolg voor iedereen
verboden.

Afspraken in verband met snoepen
Snoepen zijn voor iedereen volledig verboden!
Uitzondering: traktatie voor verjaardag, maar we hebben liefst dat dit op voorhand met de leiding
wordt besproken. Contacteer voor het kamp zeker de leiding van je Kierewieter.
Wie toch snoepen mee heeft, krijgt in het begin van het kamp de kans deze af te geven aan de leiding.
Op het einde van het kamp worden deze snoepen teruggegeven.
Wie later op het kamp betrapt wordt met snoepen, wordt deze onmiddellijk afgenomen en moet er
niet meer op rekenen ze nog terug te krijgen. In het beste geval worden alle afgenomen snoepen
tijdens het kampvuur verdeeld onder alle leden van de groep.
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Alles naamtekenen!!
Alles wat je maar kan bedenken, MOET genaamtekend zijn! Of anders gezegd, zowel (chiro)T-shirts,
broeken, truien, als de onderbroeken, kousen, handdoeken, hoeslaken, valies, strips, boeken, beertje,
schoenen, pantoffels, hoedje of petje, zaklamp enz.
Alles wat we vinden, wordt in de loop van het kamp en op het einde van het kamp getoond.
Alles wat dan nog als verloren voorwerp kan worden beschouwd, wordt op de bezoekdag uitgestald,
alsook op zaterdag 13 juli tussen 20.00 – 20.30 uur op de Chiro-terreinen.

Reis naar het circus
Omdat circuswagens jammer genoeg niet groot genoeg zijn om ons allemaal tegelijk te vervoeren gaan
we met de trein naar onze kampplaats. Speelclub,
rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s vertrekken op
maandag 1 juli 2019. Het vertrekuur wordt later
meegedeeld
(via
mail,
Facebookpagina,
Facebookgroep: “Vrienden van Chiro Kierewiet”
en op de website), maar dit zal waarschijnlijk
tussen 11 uur en 12u30 zijn. We verzamelen aan
het station van Aalter of Bellem (wordt ook later
meegedeeld) en wachten daar op de trein richting
Brasschaat. Neem in je rugzakje een lunch mee
(tenzij je al gegeten hebt natuurlijk), een vieruurtje
en wat spelletjes of boeken mee om de tijd te
doden. Zorg dat je jouw sjaaltje!!! (dit krijg je op de bagagedag) en Chiro T-shirt aanhebt, zo zijn we
herkenbaar als groep!
De pinkels doen dit traject nog eens over op woensdag 5 juli 2019. Ook op de bekendmaking van dit
vertrekuur is het nog eventjes wachten op de planning van de NMBS.
Het kamp duurt tot en met maandag 10 juli. Dan is er de bezoekdag waar jullie je bengels kunnen
ophalen (zie verder)!

Transport (veel te zwaar geladen) bagage
De bagage van de leden wordt ingezameld op 28 juni tussen 19u en 20u aan de chirolokalen. Het is
dan de bedoeling dat jullie volgende zaken afgeven:
•
•

1 genaamtekende handdoek.
De ingevulde medische fiche!!! (1 per kind). Deze is te vinden op onze site.
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•
•

Kids-ID en enkele klevertjes van het ziekenfonds.
En natuurlijk jullie bagage en veldbed (enkel voor rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s).

In ruil daarvoor krijg je van ons een chirodas in de kleur van je afdeling!

NAAMTEKEN elk stuk bagage!!! Zo is het gemakkelijk voor de Kierewieters
hun bagage terug te vinden!

Inschrijven voor een kamp vol acrobatie
Nieuwe leden (pinkels, of uit andere afdelingen) die nog met vragen zitten of nog niet helemaal
snappen hoe dit leuk kamp in elkaar zit, mogen altijd contact opnemen met hun leiding
(contactgegevens staan achteraan in dit boekje). Deze zullen dan met veel plezier en enthousiasme
uitleg komen geven over dit cool kamp en al jullie prangende vragen beantwoorden, zodat jullie
helemaal gerust jullie kroost op kamp kunnen laten vertrekken.
Om in te schrijven kan je kiezen uit volgende mogelijkheden:
•
•

Je neemt contact op met de leiding, die je met plezier een bezoekje zal brengen.
Je schrijft je in door het juiste bedrag (zie verder) over te schrijven naar:
IBAN: BE71 7512 0164 6569 BIC: AXABBE22 (vermeld zeker de naam/namen van de
ingeschrevene(n) en hun afdeling).

Voor een ordelijk verloop zoals kamerverdeling, lijsten die aangepast moeten worden, inkopen die al
gedaan worden, moet u zich aan de deadline houden. Bij inschrijvingen na 1 juni 2019 wordt sowieso
een administratieve kost aangerekend van 10 euro.
Als er vegetariërs of allergieën zijn: graag een mailtje naar amindrif.chiro@gmail.com, zodat onze
fantastische kookouders hier rekening mee kunnen houden.
Als u uw kleine spruit toch al ingeschreven hebt en u wilt dit annuleren, storten wij u uw
inschrijvingsgeld terug met een kleine aftrek van €20 ( €10 voor pinkels ) voor kosten die wij reeds
gemaakt hebben. (Als uw annulering door een onverwachte omstandigheid is zoals "ziekte, gebroken
been, ..." houden we hier wel rekening mee.)

Kostprijs 10 dagen zotte toeren uithalen op Chiro kamp
De pinkels gaan voor 5 dagen vol plezier, lekker eten en bovenal heel veel avontuur op kamp voor
slechts 110 euro. Voor de andere afdelingen, die 10 dagen op kamp gaan, komt dit neer op zo’n 150
euro.
Mochten er echter financiële of andere beperkingen zijn en de prijs een drempel wordt waardoor uw
kind niet meekan op kamp met de Chiro, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de
hoofdleiding of financieel verantwoordelijke (gegevens vindt u achteraan dit boekje), dan proberen
we samen een oplossing te zoeken.
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Wij vragen om het juiste bedrag over te schrijven op de Chiro rekening (IBAN: BE71 7512 0164 6569)

TOT TEN LAATSTE 1 juni 2019 !!!
Met duidelijke vermelding van “kamp: naam en afdeling van het kind” Wij vragen deze deadline
nauwkeurig te respecteren, want op kamp gaan betekent een berg aan voorbereidend (administratief)
werk. Bij elke extra inschrijving betekent dit dus dat wij deze berg aan werk mogen herwerken
enzovoort. Dus, moeilijk is het niet, ruim genoeg op voorhand inschrijven en zo bezorgen jullie ons en
ook jezelf een hoop extra werk en kosten.

Blij weerzien op bezoekdag
Nadat de ouders hun spruiten zo lang hebben moeten missen, kunnen ze onze circustent bezoeken op
10 juli. Op deze bezoekdag komen de ouders de volleerde circusartiesten halen, en kunnen deze
laatste eindeloos beginnen vertellen over hun acrobatische (ietwat overdreven) avonturen.

Uit ervaring weten wij dat ouders altijd zenuwachtiger zijn om hun kinderen terug te zien dan de
kinderen zelf en dat ze graag vroeger dan het afgesproken uur hun lieve Kierewieter komen ophalen.
Daarom stoppen wij dit jaar de bezoekdag in een nieuw jasje.
We willen van de bezoekdag een leuke dag maken voor iedereen. Daarom hebben we besloten om de
voetbalmatch weer in te voeren. De leiding versus de ouders. Hierbij zullen we werken met een online
inschrijvingsformulier zodat we zien als er ouders geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen. Dit
formulier komt in april/mei online.
Het argument ‘We zijn wat vroeger gekomen om de file te vermijden’ wordt dit jaar resoluut van de
kaart geveegd, want dit jaar zijn jullie al welkom vanaf 13u op de kampplaats in Brasschaat! De
leidingsact zal starten om 14u en om 14u15 zal het fluitsignaal voor het begin van de match
weerklinken.
Uiteraard zal er spijs en drank voorzien worden om van deze namiddag een gezellige namiddag te
maken voor jong en oud. We plaatsen het hotdogkraam en de bar zo dicht mogelijk tegen het veld
zodat de minder sportievelingen onder ons met veel enthousiasme kunnen supporteren.
Smeer de kuiten maar al in, want het beloofd een hevige strijd te worden!
Hebben jullie bedenkingen/opmerkingen/tips om onze bezoekdag nog leuker te maken? Laat het ons
dan zeker weten! Je mag hiervoor contact opnemen met Amin Drif (amindrif.chiro@gmail.com)
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Save the date!
Zondag 10 maart
Zondag 24 maart
Zaterdag 6 en zondag 7 april
8 april – 22 april
Zondag 21 april
Zondag 28 april
Zondag 5 mei
Zondag 19 mei
Zaterdag 1 juni
1 – 10 juli
5 – 10 juli

Chironamiddag
Chironamiddag
Spaghettiweekend
Paasvakantie
Paasraap
Picknick
Chiromiddag
Chironamiddag (zee)
DEADLINE INSCHRIJVEN
Kamp
Kamp (pinkels)
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Pasta, spaghetti, macaroni, tagliatelle…!
Dit jaar is het niet Joyvalle die ons trakteert op heerlijke melk, maar Soubry die ons verwent met
pasta.
Het enige wat we daarvoor moeten doen, is de barcodes verzamelen van Soubry verpakkingen. Per
150 gespaarde barcodes, ontvangen we 50 porties pasta.
Daarom zoeken we zoveel mogelijk mensen die met ons meesparen.
Ook jij kan makkelijk meehelpen!
Knip de barcodes uit de verpakkingen van Soubry pasta en geef ze voor 25 mei 2019 aan iemand van
de leiding of kom ze in de brievenbus steken op de chiro!
Alvast enorm bedankt voor jouw barcodes!
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Emailadressen leiding
Pinkels:
•
•
•
•
•

Victor:
Leonie:
Renaud:
Emma:
Mona:

victor.emmanuel.duhaut@gmail.com
leonie.vermeire@student.arteveldehs.be
renaud.ve@hotmail.be
emma.vansteenkiste123@gmail.com
mona.loontiens@hotmail.com

Speelclub:
•
•
•

Jasmine:
Charlotte:
Emiel:

jasmine.duroi@hotmail.com
pauwels.charlotte@hotmail.com
emiel.mussche@gmail.com

Rakwi’s:
•
•
•
•
•

Sara:
Quinten:
Cedric:
Jade:
Jules:

sarademuyter@outlook.com
quinten.chiro@hotmail.com
cedric.holderick@gmail.com
bultinck.jade@hotmail.com
jules.vervaeke@gmail.com

Margot:
Kylian:
Norah:
Jelle:
Nele:

margotverwaeren@live.be
kylianvandamme@hotmail.com
norahmortier@gmail.com
jelle1debruyne@gmail.com
nele.eeckman@gmail.com

Amin:
Eline:
Jasper:

amindrif.chiro@gmail.com
eline.vyvey@hotmail.com
jasper.vlerick@gmail.com

Emma:
Paulien:
Kilian:

steyaertemma@gmail.com
paulien_bauwens123@outlook.com
kilian.de.muyter@hotmail.com

Tito’s:
•
•
•
•
•
Keti’s:
•
•
•
Aspi’s:
•
•
•

Vrienden van Chiro Kierewiet. Naast onze facebookpagina en de site hebben we ook nog een
facebookgroep ‘Vrienden van Chiro Kierewiet’. Bent u hier nog geen lid van? Stuur ons gerust een
verzoek en we accepteren u met plezier!
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De leiding
Pinkels
Mona Loontiens
Leonie Vermeire
Zwagerhullestraat 7 Nieuwstraat 4
9881 Bellem
9881 Bellem

Renaud Van Eecke
Markettestraat 24
9881 Bellem

Victor Duhaut
Lotenhullestraat 76
9881 Bellem

Emma Vansteenkiste
Lokouter 1
9880 Aalter

0471 41 63 21

0477 05 01 55

0472 62 28 99
Fotograaf

0479 04 26 78

0476 09 15 43

Speelclub
Jasmine Duroi
Kouterken 7
9850 Hansbeke

Emiel Mussche
Oude Gentweg 17
9880 Aalter

Charlotte Pauwels
Bellemdorpweg 51
9881 Bellem

0471 39 45 94

0479 71 21 14

0471 40 26 97

Rakwi
Sara De Muyter
Stuivenberg 18a
9881 Bellem

Quinten Bauwens
Museumstraat 20
9881 Bellem

Cedric Holderick
Charlestonstraat 16
9880 Aalter

Jade Bultinck
De Craenestraat 10
9881 Bellem

Jules Vervaeke
De Conincksgoed 45
9881 Bellem

0495 45 38 83

0493 71 98 82

0498 67 56 85

0474 01 05 00

0474 08 10 34

Tito
Margot Verwaeren
Bosvijverdreef 22
9880 Aalter

Norah Mortier
Bellemstraat 164
9880 Aalter

Kylian Van Damme
Hoge Kouter 22
9881 Bellem

Jelle De Bruyne
Spoorweglaan 29
9880 Aalter

Nele Eeckman
Aalterveld 3
9880 Aalter

0497 25 51 71
Financieel

0477 83 11 13
Webmaster

0489 45 05 20

0499 11 71 45

0471 43 08 28

Keti
Amin Drif
Bellemstation 3
9881 Bellem

Eline Vyvey
Stuivenberg 18b
9881 Bellem

Jasper Vlerick
Wallebilk 5
9881 Bellem

0470 20 07 84
Hoofdleiding

0492 60 89 08

0474 57 90 90

Aspi
Emma Steyaert
Eksterstraat 22a
9881 Bellem

Paulien Bauwens
Museumstraat 20
9881 Bellem

Kilian De Muyter
Stuivenberg 18a
9881 Bellem

0496 29 78 90
Hoofdleiding

0491 43 96 91

0493 67 43 22
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