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Kamp in coronatijden
Zoals jullie waarschijnlijk al weten heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat jeugdkampen mogen
doorgaan en dus ook ons chirokamp. Wij moeten ons echter wel aan een heleboel regels houden
met als belangrijkste regel de bubbel van 50 personen. Deze houdt in dat binnen deze bubbel van
vijftig contact vrij mogelijk is, maar tussen bubbels moet ten allen tijde afstand gehouden worden.
Hierdoor hebben wij als leiding beslist dat een klassiek 10-dagen kamp jammer genoeg niet mogelijk
is. Daarom houden wij een 5-dagen kamp.
In welke vorm dit precies zal zijn is nog niet helemaal duidelijk. Wel hebben wij twee verschillende
scenario’s uitgewerkt die afhankelijk van het aantal inschrijvingen in werking gesteld zal worden. De
twee scenario’s zijn er afhankelijk van het aantal inschrijvingen want ons voornaamste doel is dat
iedereen mee mag op kamp en dat we niemand moeten weigeren. De eerste 5 dagen (1-5 juli) zal er
één bubbel op kamp gaan en de volgende 5 dagen (6-10 juli) zullen er dan opnieuw één of twee
bubbels (afhankelijk van het scenario) op kamp gaan.
De verdeling van de bubbels is momenteel nog niet gemaakt aangezien deze zal afhangen van het
aantal inschrijvingen in elke groep. De verdeling van wie welke periode op kamp gaat zullen wij zo
snel mogelijk meedelen, dit zal ten laatste op 14 juni zijn. Wij kunnen wel al met zekerheid zeggen
dat net zoals andere jaren de pinkels de tweede periode op kamp zullen gaan.
De inschrijvingen zullen duren tot zondag 7 juni. Dit is niet zo een lange periode maar wij moeten nu
eenmaal kort op de bal spelen om alle nodige voorbereidingen te kunnen treffen. De opdeling van de
bubbels zullen wij hierna zo snel mogelijk maken en jullie dan bezorgen.
Nog een paar praktische mededelingen, als uw zoon/dochter in de laatste 5 dagen voor kamp ziek is
geweest dan mag u uw kind NIET meesturen op kamp. Wij vragen u om in dat geval zo snel mogelijk
met ons contact op te nemen. Als uw kind tot een risicogroep behoort dan bent u verplicht om een
doktersattest te voorzien dat uw kind toestemming heeft om op kamp te gaan. Ten slotte zijn wij ook
niet verantwoordelijk als er een kind ziek wordt op kamp.
Mocht u intussen al vragen hebben, dan mag u ons altijd contacteren via info@chiro-kierewiet.be.
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Op naar de sterren, en voorbij!
Het kampthema van dit jaar is de ruimte en het spreekt voor zich. De raketten worden gebouwd,
astronauten worden opgeleid en nieuwe planeten worden ontdekt. Misschien zelfs planeten met
buitenaards leven. Dus maak je maar alvast klaar voor nieuwe avonturen in nieuwe universums.
Tijdens dit kamp zal alles in het teken staan van de ruimte. Dus we pakken onze ruimtepakken en
vertrekken zoals Buzz Lightyear zou zeggen “Op naar de sterren, en voorbij” beter gekend als Koersel.
Het beloven avontuurlijke, grappige, bloedstollende, dramatische maar vooral onvergetelijke dagen
te worden.

Wat is dat nu, zo’n supercool ruimtekamp?
Dit jaar gaan we door corona in plaats van 10 dagen maar 5 dagen op kamp. Ondanks dit ingekort
kamp zal het weer een kierewiet kamp worden. Praktisch betekent dit dat bubbel een van 1 tot 5 juli
op kamp gaan en bubbel twee van 6 tot 10 juli.
Dat we op 1 juli (of 6 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 5 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…

Indien uw kleine spruit in de laatste vijf dagen voor kamp ziek is geweest mag hij/zij jammer
genoeg niet meesturen op kamp. Wij vragen dan ook om dit zo snel mogelijk aan de leiding te
verwittigen.
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En waar is dat precies, dat toffe 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 Belgisch Limburg ons verwelkomen met open armen. Ontmoetingshuis
Den Tis in Koersel zal 10 dagen lang het decor zijn van onze eigen kierewiete avonturen.

Hoe moeten wij onze toekomstige ruimtereiziger nu bereiken?
Je kunt je oogappel slechts op één manier bereiken en dat is per brief. Het adres is:
Chiro Kierewiet
t.a.v. <naam van uw zoon/dochter + afdeling>
Ontmoetingshuis Den Tris
Steenstortstraat 8
3582 Beringen
In noodgevallen (!!) kan telefonisch contact worden opgenomen met de hoofdleiding,
Emma Steyaert (0496 29 78 90) of Amin Drif (0470 20 07 84).
Later zal u ook nog een verantwoordelijke per bubbel meegedeeld worden.

En hoe gaat dat dan, zo’n kamp?
De gemiddelde kampdag gaat als volgt:

8u00: De kindjes worden wakker gemaakt door 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 voor een nieuw avontuur begint.
8u30: De laatsten spurten zich naar de kring zodat de dag kan beginnen met een momentje samen
waar we een liedje brullen. 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.
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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
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.
Gedurende dit kamp zullen we er zeker ook voor zorgen dat iedereen voldoende de handen wast. Dit
zal al zeker het geval zijn voor en na elke maaltijd, ook voor en na het vieruur en voor het
slapengaan. Daarnaast zullen we ook het advies van de overheid volgen om de kinderen meer slaap
te gunnen aangezien we momenteel nog niet weten of dit betekent een half uur later opstaan of
vroeger gaan slapen is dit nog niet aangepast in bovenstaand dagschema.

Naast die gewone indeling zijn er ook wat extraleuke activiteiten gepland:
Zo is er de dagtocht, want dan is het tijd om een dag te wandelen om het verre Limburg 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 dit jaar niet op tweedaagse! Natuurlijk zal er
ook voor deze groepen wel een dagtocht zijn waarin we de omgeving kunnen
verkennen. ’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! Er is ook een fantastisch gemeenschappelijk spel en misschien wel een gezellig
kampvuur! Ten slotte kan iedereen ook zijn -misschien wel verborgen- talenten laten zien op de
heuse talentenshow.
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Wat hebben we allemaal nodig op kamp?
Om op kamp te gaan heb je natuurlijk wel een aantal dingen nodig die je best

NAAMTEKENT:

- 3 mondmaskers dit is voor alle groepen verplicht!!!
- 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
- Een pyjama en een knuffelbeertje
- Wasgerief: zeep, washandjes, handdoeken, tandenborstel, tandpasta, bekertje, eventueel
oorstokjes, maandverbanden, …
- Voldoende ondergoed en kousen
- 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
- 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.
- 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
- Strips, boeken, spelletjes … voor tijdens de middagrust (ook zeker naamteken!!)
- Om toch nog maar eventjes te herhalen: ZONNECREME!!! en ALLES NAAMTEKENEN!!
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Wat hebben we zeker NIET NODIG op kamp?
- Een GSM, want de leiding zorgt er voor 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 enz…
- Spelconsoles of andere heb je ook niet nodig, een chirokamp 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 dinsdag 14 juli. Het tijdstip zal afhankelijk zijn van de bubbel waarin je op kamp bent
geweest en zal later meegedeeld worden.

En hoe reizen we?
Omdat de raketten op de data al volgeboekt zijn gaan we met de trein naar onze kamplaats. Bubbel
1 vertrekt op woensdagochtend 1 juli 2020. De tweede bubbel vertrekt op maandagochtend 6 juli
2020. Het vertrekuur wordt later meegedeeld (via mail, Facebookpagina, Facebookgroep: “Vrienden
van Chiro Kierewiet” en op de website), maar dit zal
waarschijnlijk tussen 8 uur en 10 zijn. We verzamelen aan het
station van Aalter of Bellem (wordt ook later meegedeeld) en
wachten daar op de trein richting Koersel. 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!
Het kamp duurt tot en met zondag 5 juli (bubbel 1) of vrijdag
10 juli (bubbel 2). Dan is er de bezoekdag waar jullie je
bengels kunnen ophalen (zie verder)!

En hoe worden de reiskoffers vervoerd naar de kampplaats?
Ook de bagagedag wordt in twee (of drie) gedeeld. Maar ook hierover zult u nog een mail krijgen. De
bagagemomenten zullen achtereenvolgens aan de chirolokalen gebeuren met verschillende
tijdsperiodes voor de verschillende bubbels. Op deze bagagedag dient u uiteraard de afstandsregels
na te leven. Ook is het voor ouders verplicht hier een mondmasker te dragen. Per gezin mag er ook
maar 1 ouder mee. Het is dan de bedoeling dat jullie volgende zaken afgeven:
•
•
•

de ingevulde medische fiche!!! (1 per kind). Deze zal te vinden op onze site.
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!
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En hoe kunnen we inschrijven voor dit buitenaardse chirokamp?
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 moet u volgende dingen doen:
•
•

ga naar de website en vul het formulier dat u daar kan vinden in.
je schrijft het juiste bedrag (zie verder) over naar IBAN: BE69 7340 4920 5378 (vermeld zeker
de naam/namen van de ingeschrevene(n) en hun afdeling)
Dit is het nieuwe rekeningnummer dus controleer het zeker goed!!!

Voor een ordelijk verloop van de kamerverdeling, lijsten die aangepast moeten worden, inkopen die
al gedaan worden, moet u zich aan de deadline houden. Bij inschrijvingen na 7 juni 2020 wordt
sowieso een administratieve kost aangerekend van 25 euro. Zowel het invullen van het formulier als
overschrijven naar de rekening moet voor 7 juni gebeuren.
Inschrijvingen na 7 juni zullen enkel aanvaard worden als de bubbel nog niet vol zit anders zullen we
deze moeten weigeren.
Als er vegetariërs of allergieën zijn dan kunt u dit mailen 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 €10 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) Indien u verplicht bent te annuleren doordat uw kind 5 dagen voor kamp ziek
is houden wij hier rekening mee.

En wat kost dat 5 dagen plezier op chirokamp?
Alle groepen gaan voor 5 dagen vol plezier, lekker eten en bovenal heel veel avontuur op kamp voor
slechts 110 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.
Wij vragen om het juiste bedrag over te schrijven op de chirorekening (IBAN: BE69 7340 4920 5378,
we wijzen er nogmaals op dat dit het nieuwe rekeningnummer is en u dus zeker het
rekeningnummer moet controleren.

TOT TEN LAATSTE 7 JUNI 2020 !!!
met duidelijke vermelding van “kamp: naam en afdeling van het kind” Wij vragen deze deadline
nauwkeurig te respecteren, want op kamp gaan betekend een berg aan voorbereidend
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(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 verblijfplaats
bezoeken op 5 juli (bubbel 1) of 10 juli (bubbel 2). Op deze bezoekdag komen de ouders onze
ruimtereizigers halen, en kunnen deze laatste eindeloos beginnen vertellen over hun heldhaftige
(ietwat overdreven) avonturen.
De ouders zijn welkom vanaf 13u op de kampplaats in Koersel. Dit is zeker vroeg genoeg zodat u zich
geen zorgen moet maken omtrent de file. Dit jaar kunt u de gemaakte kampdans jammer genoeg niet
bewonderen. Ook zal er geen voetbalmatch, bar of hotdogkraam zijn.
Wel vragen wij om hier zeker de afstand te behouden zodat alles op een zo veilig mogelijke manier
kan verlopen. Net als op de bagagedag is het hier voor ouders verplicht een mondmasker te dragen.
Ook hier mag er per kind maar 1 ouder zijn/haar kind komen ophalen.
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Wist-je-datjes in de ruimte!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het volledig stil is in de ruimte
Astronauten dus niet zomaar kunnen praten met elkaar
Ze dit dus moeten doen met een radio
Het op ons kamp niet stil zal zijn
Dit komt omdat wij op aarde blijven
En we hier wel gewoon met elkaar kunnen praten
Wij 10 dagen op chirokamp gaan
Dit slechts 0.04 dagen op Venus zijn
Dit betekent dat 1 dag op Venus gelijk is aan 243 dagen op Aarde
Dat Venus wel snel om de zon draait
Dit dus ook betekent dat een dag op Venus langer duurt dan een jaar op Venus
De zon heel erg zwaar is
Dit is 330000 keer het gewicht van de Aarde
In vergelijking met andere sterren dit eigenlijk niet zo veel is
Elon Musk op reis wil naar Mars
Hij nog niet weet wanneer hij vertrekt
Er nog nooit een mens naar Mars is geweest
Hij dus de eerste zou zijn
Er wel al een man op de maan heeft gestaan
Er eigenlijk al 12 mensen op de maan hebben gestaan
Wij echter enkel de eerste man herinneren
Deze Neil Armstrong was
Zijn voetstappen nog steeds op de maan staan
Dit komt omdat er geen wind op de maan is
Buzz Aldrin de tweede man op de maan was
Hij vandaag nog steeds leeft
Hij ondertussen al 90 jaar is
Er meer sterren in het universum zijn dan korrels zand op aarde
We 70 triljard sterren vanop aarde kunnen zien met een telescoop
Ik moest opzoeken hoeveel nullen dit getal eigenlijk bevat
70 triljard in cijfers is 70,000,000,000,000,000,000,000
Het getal dus 22 nullen bevat
Wij hiermee de weetjes gaan afronden
U extra ruimteweetjes altijd kunt sms’en naar 0472 68 05 46
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De Leiding
Pinkels
Cato Bauwens

Anna Beirens

Emile Vervaeke

Lobulckstraat 17
9880 Aalter
0471 22 33 28

Hoefijzer 64
9880 Aalter
0470 54 66 89

De Conincksgoed 45
Bellem 9881
0472 68 05 46

cato.bauwens@telenet.be

anna.beirens@gmail.com

emilevervaekeemile@gmail.com
facebook

Charlotte Pauwels

Sander Hooreweghe

Emma Vansteenkiste

Bellemdorpweg 51
9881 Bellem
0471 40 26 97

Vossestaart 9
9881 Bellem
0470 25 98 42

Lokouter 1
9880 Aalter
0479 04 26 78

pauwels.charlotte@hotmail.com sander.hooreweghe@gmail.com emma.vansteenkiste123@gmail.com

Speelclub
Jules Vervaeke

Eline Vyvey

Paulien Bauwens

De Conincksgoed 45
9881 Bellem
0474 08 10 34

Stuivenberg 18b
9881 Bellem
0492 60 89 08

Museumstraat 20
9881 Bellem
0491 43 96 91

jules.vervaeke@gmail.com
webmaster

eline.vyvey@hotmail.com paulien_bauwens123@outlook.com

Danyl Kovalenko

Delfien Verwaeren

Lucas Gevaert

Keltenlaan 22
9880 Aalter

Bosvijverdreef 22
9880 Aalter

Lotenhullestraat 50
9881 Bellem

0484 51 25 96
danylo.kovalenko@icloud.com

0498 35 64 02
delfien.verwaeren@hotmail.be

0497 29 86 11
lucasgevaert@telenet.be

Rakwi
Thibault Verstraete

Jasper Vlerick

Victor Duhaut

Dammeers 35
9880 Aalter
0485 23 22 12

Wallebilk 5
9881 Bellem
0474 57 90 90

Lotenhullestraat 76
9881 Bellem
0472 62 28 99

thibault.verstraete@gmail.com

jasper.vlerick@gmail.com

victor.emmanuel.duhaut@gmail.com

huisfotograaf

Sien Devreese

Marie Wylin

Margot Verwaeren

Moerstraat 46
9881 Bellem
0498 18 30 49

Stekelbeekstraat 2
9881 Bellem
0498 79 97 82

Bosvijverdreef 22
9880 Aalter
0497 25 51 71

sien.devreese@gmail.com

marie.wylin@gmail.com

margotverwaeren@live.be
financieel
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Tito
Emiel Mussche

Nele Eeckman

Stef Goethals

Oude Gentweg 17
9880 Aalter
0479 71 21 14

Aalterveld 3
9880 Aalter
0471 43 08 28

Oostmolenstraat 105
9880 Aalter
0496 89 09 99

emiel.mussche@gmail.com

nele.eeckman@gmail.com

s.goethals1@gmail.com

Florian Nuytens

Lotte Verbeke

Bellemstraat 101
9880 Aalter
0486 78 54 01

Museumstraat 27a
9881 Bellem
0493 54 84 89

floriannuytens@gmail.com
materiaalman

verbeke.lotte@hotmail.be

Keti
Jade Bultinck

Emma Steyaert

De Craenestraat 10
9881 Bellem
0474 01 05 00

EksterStraat 22a
9881 Bellem
0496 29 78 90

bultinck.jade@hotmail.com

steyaertemma@gmail.com
hoofleiding

Renaud Van Eecke

Jelle De Bruyne

Markettestraat 24
9881 Bellem
0477 05 01 55

Spoorweglaan 29
9880 Aalter
0499 11 71 45

renaud.ve@hotmail.be

jelle1debruyne@gmail.com

Aspi
Amin Drif

Cedric Holderick

Mona Loontiens

Bellemstation 3
9881 Bellem
0470 20 07 84

Charlestonstraat 16
9880 Aalter
0498 67 56 85

Zwagerhullestraat 7
9881 Bellem
0471 41 63 21

amindrif.chiro@gmail.com
hoofdleiding

cedric.holderick@gmail.com
materiaalmeester

mona.loontiens@hotmail.com
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