CHIRO POPOV

kamp
2022
BERLAAR-HEIKANT
Pinkels 14-21 juli
Speelclub - Rakwi - Tito - Keti 11-21 juli
Aspi 9-21 juli

Beste ouders en Chiroleden,

We hebben samen alweer een bijzonder maar wel geweldig
Chirojaar achter de rug. Spelen, verkleden, vuil worden, gek
doen, ontdekken, kampen bouwen, ...
Deze vakantie trekken we dan ook samen op kamp om dit
geweldige jaar al spelend af te sluiten.
Hebben jullie er ook zo veel zin in? Dan kunnen jullie dit
boekje, boordevol met handige weetjes en meer informatie
over hoe het kamp in zijn werk gaat, eens doorlezen. Als jullie
nadien nog vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren,
al onze gegevens staan verder in dit boekje.
Veel leesplezier en hopelijk tot dan!
Groetjes van de leiding
Jorg, Stef, Jielke, Robin, Lisa, Liesbet, Maura, Sharon, Darko,
Quinten, Margot, Winke, Simon, Jana, Robbe, Lana & Toon

NIEUW!
ASPI
Naar jaarlijkse traditie vertrekken onze aspiranten al vroeger op kamp met de
fiets. Dat zal ook dit jaar opnieuw zo zijn. Zij vertrekken echter al op 9 juli op
kamp in plaats van 10 juli. Hun regeling en bagagelijstje zal dus wat afwijken,
maar zij worden hierover verder geïnformeerd door hun leiding.

PINKELS
Voor de jongste groep, de pinkels, voeren wij vanaf dit jaar een nieuwe traditie
in. Dit op vraag van vele ouders. Voor de pinkels voorzien wij vanaf nu een
korter kamp van 7 dagen in plaats van 10 dagen. Zij zullen dus niet mee
vetrekken op 11 juli met de bus, maar vertrekken samen op kamp op 14 juli
met de trein! We komen wel allemaal samen terug met de bus op 21 juli.

Wist je dat?
Bij de meeste mutualiteiten kan je een tussenkomst krijgen voor deelname
aan een jeugdkamp. Laat de nodige papieren dus zeker invullen door de
leiding of dien dit online in via je online mutualiteit. Hieronder de meest
voorkomende mutualiteiten en hun tussenkomst.
- CM - €5 per kampdag met een maximum van €100/jaar
- VNZ - €5 per kampdag met een maximum van €120/jaar
- Helan - €5 per kampdag met een maximum van €100/jaar
- Liberale - €5 per kampdag met een maximum van €50/jaar
- Bond Moyson - 25% van de kostprijs met een maximum van €100/jaar

INSCHRIJVING
Om uw kind(eren) in te schrijven voor het kamp dienen volgende stappen in
orde gebracht te worden:

1.BEVESTIGING BIJ DE LEIDING
Als u kind wil meegaan op bivak, geef dan een seintje aan de leiding van hun
groep. Dit mag mondeling of kan gerust in een sms’je doorgegeven worden.

2. BETALING
Voor pinkels: € 110 voor 7 dagen kamp
Voor de rest: € 150 voor 10 dagen kamp
Heb je meerdere kinderen, dan voorzien wij een korting van €5 per bijkomend
kind uit hetzelfde gezin:
2 kinderen = - €5 op de prijs samen
3 kinderen = - €10 op de prijs samen
4 kinderen = - €15 op de prijs samen enzovoort ....
Wij vragen om de betaling via overschrijving te doen op:
BE 41 0018 1462 8510
Met in de vrije mededeling: “achternaam en naam/namen kind(eren)” + “kamp
2022”. Het bedrag dient ten laatste op 30 juni betaald te worden.

3. MEDISCHE FICHE
Op de laatste pagina van dit boekje kan u een medische fiche terugvinden.
Wij vragen om deze volledig en correct ingevuld aan de leiding te bezorgen.
Bij voorkeur bij het binnenbrengen van de bagage op 8 juli. Als uw kind
medicatie moet innemen kan u dit bij het vertrek bezorgen aan de leiding.
Zorg ervoor dat de naam en frequentie van inname genoteerd staan op de
verpakking. Bijkomende informatie kan u noteren op de fiche. De
identiteitskaart mag worden afgegeven bij vertrek.

zakgeld & post
ZAKGELD
Tijdens ons kamp gaan we ook op daguitstap en tweedaagse, hiervoor willen
we vragen om nog een extra centje mee te geven. Tijdens het kamp kunnen
ook kaartjes en postzegels worden aangekocht, waarvoor dit zakgeld kan
dienen.
Pinkels, Speelclub en Rakwi:
€ 10 (af te geven aan de leiding, in een enveloppe met naam en afdeling)
Tito en Keti :
€ 30 (zij mogen dit zelf bijhouden)
Aspi:
€ 48 (zij mogen dit zelf bijhouden)

POST
Tijdens ons kamp kan u natuurlijk een briefje sturen naar uw kroost en dit op
het volgende adres:

CHIROLOKALEN BERLAAR-HEIKANT
T.A.V. NAAM KIND
HEISTSEBAAN 83A
2590 BERLAAR
Voor wie vanop kamp een kaartje naar huis wil sturen vragen we om op
voorhand geadresseerde en gefrankeerde enveloppen mee te geven.
Zeker voor de jongsten is dit gemakkelijk! Voor wie dit toch vergeet: op kamp
kunnen er ook chiro-kaarten worden aangekocht tegen €0,50 per kaart alsook
postzegels €1,00.

Praktische data
30 juni

Deadline voor de inschrijving.

8 juli

IEDEREEN Valiezen afzetten op de Chiro.
Tussen 18u00 en 21u00
+ fiets (tito & keti)
Medische fiche & zakgeld afgeven.

9 juli

ASPI'S vertrekken met de fiets. Het uur
van vertrek wordt nog met hun leiding
afgesproken.

11 juli

SPEELCLUB - RAKWI - TITO - KETI
vertrekken met de bus. Afspraak om
13u00 stipt aan Dendergalm, kant van
de minigolf.

14 juli

PINKELS vertrekken met de trein.
Afspraak om 8u00 stipt aan het station
van Schoonaarde.

21 juli

Aankomst van ALLE GROEPEN. Wij
schatten rond 14u00 terug te zijn aan
Dendergalm. Hou zeker je gsm en onze
Facebookpagina in de gaten.

IK ga op kamp en ik neem mee...
KLEDING & SCHOENEN
Kleding voor warme dagen
Kleding voor koudere dagen
Kleding die vuil mag worden
Regenjas met kap
Verkleedkledij "FC de Kampioenen"
Pet of hoedje tegen de zon

Ondergoed
Sokken
Pyjama
Gewone schoenen en sandalen
Pantoffels of slippers
Laarzen of wandelschoenen

TIP1: voor de pinkels, speelclub en rakwi kan u kledingpakketten meegeven per dag.
TIP2: Schrijf de naam of initialen op alle kledingstukken en handdoeken!

TOILETGERIEF
Linnenzak voor de vuile was
Tandenborstel
Tandpasta
Zeep
Shampoo
Borstel of kam

Muggenspray
Badhanddoeken
Washandjes
Gemaakte zwemzak met daarin:
zwemkledij + zwembandjes
handdoek

SLAAPGERIEF
Veldbed
Kussen
Slaapzak

EXTRA VOOR
IEDEREEN
Drie keukenhanddoeken
Geadresseerde enveloppen of
adressenlijstje voor briefjes

Knuffelbeer
Zaklamp om toilet te vinden 's nachts

EXTRA VOOR
TITO - KETI - ASPI
Dunschiller of aardappelmesje
Fiets die volledig in orde staat
Rugzak voor op tweedaagse

enkele afspraken
GSM EN ANDERE ELEKTRONICA
Bij de pinkels, speelclub, rakwi en tito worden GSM en andere elektonica niet
getolereerd. Vinden we dit toch, dan zullen deze het hele kamp bewaard
worden achter slot. Geef dit ook niet mee voor op de bus, liever een boekje.
Bij de keti en aspi zullen deze ook bewaard worden achter slot, maar zij
krijgen vaste momentjes op kamp om de GSM te gebruiken.

ALCOHOL & DRUGS
Het is vanzelfsprekend dat dit niet acceptabel is op kamp. Alcohol zal in
beslag genomen worden. Bij het aantreffen van drugs worden de ouders
verwittigd en eindigt het kamp onmiddellijk.

ROKEN
Roken wordt enkel getolereerd vanaf keti. Er wordt enkel op de afgesproken
momenten en uit het zicht van andere leden gerookt.

SNOEPGOED
Er mag snoep worden meegenomen op kamp. Dit wordt dan ingezameld
per afdeling en op de gepaste momenten krijgen ze een snoepje. Geen
stiekeme snoepers op die manier.

LUIZEN
Controleer voor vertrek op kamp zeker de haren op luizen. Dan kunnen we
de behandeling op kamp voort zetten en voorkomen we een plaag.

BIJ VERTREK
We vetrekken in uniform op kamp. (vanaf tito verplicht hemd + rok/short)
Neem een rugzakje mee met een drankje en een koekje.
Voorzie een boek of stripboek voor tijdens de rit

Bivakteam
BEREIKBAAR IN NOODGEVALLEN
In noodgevallen kunt u bellen naar onze volwassen begeleiding: Joke en
Kevin. Indien u geen aansluiting krijgt, dan kan u ook een Kookie bereiken.
De leiding heeft namelijk hun gsm niet op zak tijdens de werking. Alle
nummers kan u terugvinden op de volgende paginas.

VOLWASSEN BEGELEIDING

Joke
0478/222.839

Kevin
0478/289.680

KOOKIES

Koen
0485/960.314

Machteld
David
Kristel
Sofie
0473/420.041 0479/818.766 0479/245.043 0471/383.701

Bivakteam
PINKELLEIDING
Leidster Winke: 0474/631.385
Leider Simon: 0473/712.682
Leidster Jielke: 0470/563.282
Leider Robin: 0468/134.277
Leidster Sharon: 0495/469.736

SPEELCLUBLEIDING
Leidster Lisa: 0477/469.449
Leidster Jana: 0474/410.372
Leidster Liesbet: 0470/984.197

RAKWILEIDING
Leider Stef: 0491/229.490
Leider Quinten: 0468/262.597
Leider Darko: 0484/381.160

Bivakteam
TITOLEIDING

Leidster Lana: 0478/512.035
Leider Robbe: 0477/338.745

KETILEIDING

Leidster Margot: 0473/937.071
Leidster Maura: 0485/066.443

ASPILEIDING

Leider Toon: 0497/647.401
Leider Jorg: 0471/133.147

Afdelingsteksten
Hierna staan er per afdeling nog enkele leuke teksten, puzzels, …
Geschreven of gemaakt door de leiding van elke groep. We wensen je
alvast veel leesplezier!
Wie nu al overtuigd zegt: “Ik ga mee op kamp!” kan hier alvast de tekst
terugvinden van het bivaklied. Leer deze vanbuiten en binnen een aantal
weken kan je dan uit volle borst meezingen

BIVAKLIED
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak.

Ieder die ons ziet kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de boot

Trek er mee op uit, breek grenzen open;
samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;
een nieuwe wereld roept om door te gaan!

pinkels

pinkels

speelclub
Liefste speelclubbers,
We kunnen al die lange regenachtige
wintermaanden eindelijk achter ons laten, want
de zomer staat weer voor de deur, joepie!
En het wordt nog beter want op 11 juli is het einde-lijk weer zover: we vertrekken op ons
knotsgekke chirokamp!
En één ding is zeker: het worden de leukste 10
dagen van het hele jaar!
Wij hebben er alvast super-mega-veel zin in.
Jullie toch ook?
Vele chirogroetjes van jullie leidsters, Liesbet,
Lisa & Jana
PS. Dit jaar dompelen we ons helemaal onder in
de wereld van de Shtampioenen! Weet jij al
welke Shtampioen jij bent? Nee? Geen enkel
probleem: doe snel de Quiz op de volgende
bladzijde!

speelclub

speelclub

rakwi

Dag Rakwi's,
Zoals jullie waarschijnlijk al weten gaan we bijna op kamp. Wij kunnen
alvast niet wachten om te vertrekken. Hieronder vind je een super cool
Rakwi-kruiswoordraadsel. Veel plezier met oplossen!
Groetjes,
De rakwileiding

Van links naar rechts

Van boven naar onder

6. De skater van de Rakwi leiding
7. De naam van onze prachtige Chiro
8. Dit moet je meenemen om te slapen
9. Dit is voor de apen
12. Beste groep in de Chiro
13. Voor de groepjes te verdelen
14. Iets dat we zeker genoeg hebben
15. De duiker van de Rakwi leiding

1. Iets waar we niet vies van zijn
2. Houdt je 's nachts warm
3. Onze mascotte
4. Hoe lang bestaat de Chiro al?
5. Waar we in gaan slapen
6. Vuil zijn is fijn
9. De gitarist van de Rakwi leiding
10. Onze kleur
11. De officiële naam van onze 10 daagse
14. Zo vullen we onze dagen

tito
Woep Woep!
We gaan op kamp met de Shtampioenen dit jaar.
Hiervoor hebben we alvast een woordzoeker
gemaakt met verschillende kernwoorden die je
misschien een beter idee geven over hoe het
kamp zal verlopen.
Wij kijken er alvast uit om samen met jullie 10 top
dagen vol plezier en veel gelach door te
brengen.
Hopelijk kijken jullie er even veel naar uit als wij!
Vul de woordzoeker in op volgende pagina en
vind de juiste oplossing. Misschien kunnen jullie
er zelfs een verassing mee verdienen? Wie weet!
Have fun!
(Je kan de woorden horizontaal, verticaal en
achterstevoren vinden)

tito

keti
Liefste keti’s, laat je volledig gaan in dit invulverhaal. Breng dit zeker
ingevuld mee op kamp. 🥳
Beste kamp eveeeeeeerrrrrr
Het is de eerste dag van het kamp. Ik heb meteen m’n stoute
………………… (soort schoeisel) aangetrokken en mijn veldbed naast
………………… (jouw chirocrush) opgezet. De leiding kwam binnen en
keek heel raar want ik had mijn ………………… (raar kledingstuk) aan.
’s Nachts werd het al heel spannend, de hele nacht hebben we
gepraat over ………………… (groente die je echt niet lust) en
………………… (keukengerei). Oh, wat was dat romantisch.
Die volgende ochtend sta ik net lekker onder de douche te ………..
(werkwoord) wanneer ………………… (knapste leid(st)er) binnenkomt.
Hij/zij kon zijn/haar ogen niet van mijn ………………… (een
lichaamsdeel) houden. Wat gênant, ik was net mijn tanden aan het
poetsen met ………………… (favoriete saus). Mijn gezicht kreeg
meteen de kleur van een dode ………………… (een insect).
Later op het feestje kwam ………………… (leukste FC De
Kampioenen personage) naar mij toe en trakteerde me op
………………… (jouw favoriete drankje). Hij/zij vroeg me als date voor
het kampvuur.
De hele avond dansten we de macarena op ………………… (triestig
liedje), terwijl fluisterde hij/zij weetjes over ………………… (favoriete
charcuterie) in mijn oren. Plots wordt er op mijn …………………
(lichaamsdeel) geklopt. Het was ………………… (jouwchirocrush).
Hij/zij vroeg of ik met hem/haar ………………………………………. (wat
je altijd al met je crush wilde doen).
Mijn kamp kon niet meer stuk!

aspi

Bosfeesten

12, 13 & 14 AUGUSTUS 2022
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij deze zomer opnieuw onze Bosfeesten. Deze
feesten hebben als hoofddoel het financieren van onze chirowerking. Van de
opbrengsten kopen wij materiaal aan, onderhouden we de lokalen, kunnen we
goedkoper op kamp en zoveel meer.
Dit feest zou echter niet mogelijk zijn zonder ons bosfeestencomité, dat een heel jaar
bezig is met de voorbereidingen, maar ook niet zonder onze vrijwilligers die voor,
tijdens en na de Bosfeesten een handje meehelpen. Deze vrijwilligers worden
allemaal gedreven door hetzelfde doel: het voortbestaan van Chiro Popov helpen
garanderen. We kunnen u alvast zeggen dat het een fantastische ervaring is en dat u
daar ook bij kan horen.
Dit is een kans om onze werking van dichterbij te bekijken en die vrolijke bende te
leren kennen. Wij staan vrijwilligers toe vanaf laatste jaar rakwi voor chiroleden en
vanaf 12 jaar voor niet leden. Op alle taken staat een minimum leeftijd, dit is
rechtstreeks verbonden met de verantwoordelijkheid. Bij deze ook een warme oproep
aan de ouders die zich geroepen voelen, ook zij zijn meer dan welkom.

Indien u graag wil meewerken aan onze Bosfeesten, kan u onderstaand
strookje invullen en het bezorgen aan leidster Jana of het inscannen en
mailen naar bosfeesten@chiropopov.be
Naam ____________________________________ GSM: ___________________

IK BEN BEREID OM TE HELPEN OP:
Vrijdag 12/08 van _________________ uur tot ________________ uur
Zaterdag 13/08 van _________________ uur tot ________________ uur
Zondag 14/08 van _________________ uur tot ________________ uur
Maandag (om de tent af te breken)

IK WIL HELPEN BIJ/IN:
Het opdienen van drinken
Het opdienen van eten
Toog
Keuken

Bonnekeskot
Kassa van het restaurant
Sanitair

Trooper
KAMPAANKOPEN DOEN ONLINE?
Heb je nog iets nodig voor het kamp en doe je de aankoop online? Passeer
dan via de website van Trooper! Tal van webshops zijn hier onderdeel van
en op deze manier steun je bij elke aankoop onze Chiro.

HOE WERKT HET?
1. Ga naar https://trooper.be/chiropopovgijzegem
2. Ga via deze pagina naar jouw favoriete webshop
3. Door via de link op de pagina te gaan weet de shop welke vereniging jij
steunt
4. De link doet al het werk, jij kan gewoon online shoppen zonder extra te
betalen!
5. Van elke aankoop die jij doet gaat een % naar jouw favoriete
vereniging.

chiropopovgijzegem

adressen voor briefjes
Naam

...............................................................

Straat + nr.

...............................................................

Postcode + gemeente

...............................................................

Naam

...............................................................

Straat + nr.

...............................................................

Postcode + gemeente

...............................................................

Naam

...............................................................

Straat + nr.

...............................................................

Postcode + gemeente

...............................................................

Naam

...............................................................

Straat + nr.

...............................................................

Postcode + gemeente

...............................................................

privacyverklaring
Naam van het kind: ................................................................................

Contactgegevens worden bijgehouden in het online
Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse
werking. De basisgegevens adres(sen), telefoonnummer(s) en één
mailadres worden doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen.
De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt
bijgehouden door de leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven,
tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken
gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan.
De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg.

Ik geef toestemming aan de chiro groep om zoals hierboven
beschreven de gegevens te verwerken.
Ik geef toestemming aan de chiro groep en leiding om foto's van
mijn kind te maken en te delen via de gesloten facebookgroep:
Chiro Popov Gijzegem.

Datum

Handtekening en naam

Medische fiche 2022
Identiteit van het kind
Naam: .............................................................................................................................
Geboortedatum: ..............................................................................................................

Contactgegevens
Adres: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Contactpersoon in nood: ..................................................................................................
Tweede contactpersoon: ..................................................................................................

Medische gegevens
Naam huisarts:..................................................................................................................
Telefoon huisarts:.............................................................................................................
Lijdt uw kind aan bepaalde ziekten? Astma, suikerziekte, huidaandoening, epilepsie,
hartkwaal, reuma,...?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Indien uw kind geneesmiddelen moet innemen tijdens het kamp, gelieve die in
voldoende hoeveelheid mee te geven op kamp en op te geven welke, hoeveel en
wanneer?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Als u kind allergisch is voor bepaalde geneesmiddelen of stoffen, gelieve die hier op te
geven: ..............................................................................................................................
Zijn er andere zaken om rekening mee te houden? (bedwateren, slaapwandelen,
kwetsuur, operatie)...........................................................................................................
Kan uw kind zwemmen? ..................................................................................................
Wenst uw kind een dieet te volgen op kamp? (vegetarisch, halal, etc)
..........................................................................................................................................

Ouderlijke toestemming
Ik geef de toestemming dat mijn kind deze zomer meegaat op kamp en de
verantwoordelijken een dokter mogen raadplegen indien nodig
datum

Handtekening

