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HOOFDLEIDING 
 

 

Hallo beste chirofan! 

Kamp, kamp, kamp, kamp, kamp! Dat is het enige waar wij nog aan kunnen denken. Na 

opnieuw een jaar van sociaal isolement zijn ook wij o zo blij dat men ons nog eens uit ons kot 

laat. De laatste maanden heeft jullie knotsgekke leidingsploeg aan niets anders gedacht dan 

het hoogtepunt van het chirojaar: het kamp.  

Na vorig jaar de boel onveilig gemaakt te hebben in Bree, is het dit jaar tijd om nog eens te 

gaan kijken hoe het in Antwerpen gesteld is. We gaan dit jaar namelijk op kamp naar Putte! 

Hopelijk zit het weer wat mee en dan wordt het ook nu weer een spetterend kamp! 

Omdat we dit jaar geen paasweekend konden doen hebben we ons voorgerecht van 2 dagen 

moeten overslaan, maar dat kan ons toch alleen maar meer honger doen krijgen voor het 

hoofdgerecht? 10 dagen vol dolle, fantastische activiteiten georganiseerd door jullie geniale 

leiding! 

Daarnaast wil ik op het einde van dit chirowerkjaar ook nog woorden van dank richten. Eerst 

en vooral een bedankt aan de leidingsploeg, die het ook in dit moeilijkere jaar opnieuw een 

onuitputtelijk vat vol motivatie was om er iedere zondag iets speciaals van te maken. 

Daarnaast ook een welgemeende merci aan iedereen die aanwezig was ons enige 

evenement dit jaar, de zomerbar. En, last-but-not-least, een enorm dankgebaar aan jullie: 

onze leden en hun ouders, want zonder jullie is de chiro natuurlijk niet mogelijk. 

Dan rest mij enkel nog om vooruit te blikken naar wat volgend jaar (hopelijk) opnieuw een 

normaal chirojaar wordt. Hou alvast het 2e weekend van september vrij in jullie agenda, 

Chiro Koekelare bestaat 65 jaar en we weten allemaal wat dit betekent: er komt opnieuw 

een spetterend startweekend aan. Meer informatie over welke knotsgekke activiteiten we 

dan zullen organiseren volgt binnenkort! Daarnaast wordt het dak er opnieuw af gefeest op 

de Orchi fuif, zullen jullie opnieuw kunnen genieten van onze ijstaarten, jullie intellectuele 

capaciteiten komen bewijzen op onze quiz, komen smullen van onze spaghetti… 

Tot op kamp! 

De hoofdleiding 

Jari 
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RIBBELS 
 

Dag stoere ribbels  

Het chirojaar loopt jammergenoeg bijna op zijn einde maar wees niet 

getreurd… . Het beste moet namelijk nog komen: het spetterende, 

ongeloofelijke, superformidabele, gigantische, megaleuke, coole, spannende, 

onmisbare … CHIROKAMP natuurlijk! Begin maar al af te tellen want wij 

hebben ons al tot in de puntjes voorbereid om er een spetterend kamp van te 

maken! Dus verwachten wij jullie massaal aanwezig op ons kamp van 15 tot 21 

juli! Wij zijn er alvast klaar voor, maar jullie ook … ?  

Groeten Jullie leiders Stan, Robbe, Victor, Victor en Wout-xxx-  
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SPEELCLUB 
 

 

Dag beste speelclubvriendjes  

Het einde van het chirojaar is jammer genoeg in zicht, maar het supermegatoffe kamp is daar allicht! 

Jullie leiders hebben al een heleboel leuke spelletjes voor jullie klaarstaan, waarop jullie allemaal los 

kunnen gaan.  

Hopelijk zullen jullie met velen aanwezig zijn, want samen wordt het een gigantisch festijn. 

Dus kom maar af en neem al je vriendjes mee, want het wordt fantastisch joepiejee! 

 

 

Groetjes 

Renke, Olivier, Matthias, Leander en Jochen 
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RAKKERS 
 

Jow rakkers, 

Jammer genoeg zit het megacool jaar er bijna op, maar niet getreurd! Komende zondag vertrekken 

we naar plopsaland. Daarna gaan we op kamp naar het o zo verre Putte om ons super jaar af te 

sluiten. Maar dat kamp kan niet doorgaan zonder mega, spannende, toffe spellen. Natuurlijk hebben 

wij jullie nodig om het kamp nog cooler te maken. Daarom hopen wij dat jullie groene bril al klaarligt 

om op een buitengewoon leuk kamp te gaan.  

Tot dan!!! 

Jullie leiders, 

Wannes, Kobe, Gaïzka, Renz en Louis 

PS: Neem allemaal een coole zonnebril mee op kamp. 
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TOPPERS 
 

Ewaaa gaappieee'ssss Lil demey hier. 

Van 11 tot 21 juli gaan we de wereld verzettnnnn je weet 

toch We gaan ons kapot amuseren sowiesooo Putte is the 

place to beeee. Maak maar da je geen slaap te kort hebt 

anders slaap je te kort. Uze broeders ut koekelare ewe ook 

eens aangepeist gieder meugt meee 868nul Koekelare 

jonghe. Nee, die Toppers krijgen niks als ze kreeft niet lusten. 

Ik tel m’n Toppers als ik een hele dikke toeteeeeer rook. 

Want toen ik wakker werd vanmorgen dacht ik maar aan een 

ding, “Ik vind dit jaar fijn”. Wij doen interviews, wij zijn in de 

buurt, alle Toppers worden nu ingehuurd. Lieve Toppers wees 

stil nee vraag me niks, schud je billen op een van m'n laatste 

hits. Jullie zijn zo strak met mij dat jullie maagd moeten zijn, 

dan doe ik mijn ogen dicht en word ik slapend rijk.  

Lil Demey, Bokkie de jonkvrouw, toinee flexx, zwangere 

scheppee outtt! 
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KERELS 
 

Jow gasten, 

Alles goed met jullie? Met ons alvast wel want het kamp komt er aan. We gaan dit jaar naar Putte 

maar dat wisten jullie al. Hopelijk gaan jullie allen talrijk mee want we hebben vele coole activiteiten 

in petto. Onder andere hebben we al wat gewerkt aan onze remorque lichten op gezet extra wielen 

en een zonneparassol gemonteerd. Zodat we er de hele vakantie kunnen van genieten.  

Smoet almaar junder kieten in groetjes jullie leiding.  

Jelle Michiel Jari 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artillerie vuur !!! 
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ASPI’S 
 

Wist je dat 

- We bijna op kamp vertrekken? 

- Dit jaar op naar Putte gaan? 

- Dit 134km fietsen is? 

- We daarom dit jaar een dagje vroeger vertrekken op kamp?  

- Jullie jullie kuiten zullen moeten insmeren? 

- Jullie fietsketting best ook? 

- Tibe geen kampioen is? 

- Leider Simon daarom vervanging zoekt? 

- Liefjes niet mee mogen op kamp? 

- Jullie wel brieven kunnen schrijven naar jullie liefjes?  

- Brommers ook niet mee mogen op kamp? 

- We dit jaar wel al met brommers gereden hebben? 

- Er gelukkig geen ongevallen gebeurd zijn? 

- Wel 2 brommers gesneuveld zijn? 

- Dat de ontbijtmanden een groots succes was? 

- Er sindsdien veel vacatures sinaasappel persers openstaan? 

- De aspi’s hierin al veel ervaring hebben? 

- De aspi’s het verschil niet smaken tussen een sinaasappel pel en een sinaasappelsap? 

- De leiders wel?  

- We blij zijn dat Yorrit erbij was? 

- Warre een betere verkoper is dan leider Simon? 

- Yelco iets te laat is beginnen te verkopen? 

- Leider Wout niet zo goed kan winnen? 

- Hij wel goed taart kan bakken? 

- Wiebe zijn mama goed chocomousse kan maken?  

- Leider Jasper soms eens slaapt met zijn ogen open? 

- Benght en Moreno een tweeling zijn? 

- Ze van straat zijn?  

- Ze soms wel nog langs straat kunt vinden?  

- Viktor graag boterhammen met choco eet? 

- We dit kunnen afleiden van zijn mond? 

- We op kamp ook boterhammen met choco zullen eten? 

- We ook veel ander lekkers zullen eten? 

- We dit nog geheim zullen houden? 

- Leider Jasper een witte helm heeft?  

- We naast eten ook actief zullen zijn? 

- We dit zeker geheim zullen houden?  

- We jullie allen op kamp verwachten? 

- Dit nog niet het laatste wist je datje is? 

- Het laatste wist je datje op de laatste pagina staat?  
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KEUKENPLOEG 
 

 

Wat is een zanger zonder zijn entourage? Of een café zonder bier? Of een Chirogroep op kamp 

zonder eten?  

Chiro Koekelare heeft op kamp slechts 1 genieploeg nodig. Onze keukenploeg helpt de leiding en de 

leden met al hun problemen.  

We stellen ze je graag even voor:  

 

1. Trees Pollentier 

2. Caroline Devisch 

3. Marc Staelens 

4. Inge De Torck 

5. Renate Kimpe 

6. Marnix Demey 

7. Sylvie De Rycke 

8. Dominiek Desmedt 
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KAMPTHEMA 
 

 

  

Burgers, vrienden, hoor mij aan; ik heb van onze 

handelaar vernomen dat we zo snel als mogelijk 

naar het verre Putte moeten voor de missie der 

missies, de beproeving der beproevingen, de 

uitdaging van de geschiedenis…  

Er staat veel op het spel, niet enkel mijn leven, of dat 

van jullie maar ook het leven van ons geliefde land. 

Echter heb ik om deze missie te volbrengen 

handlangers nodig, vele handlangers.  

Ik zoek zo snel als mogelijk de allerbeste in hun vak, 

met ieder zijn talent die mij kan vergezellen op onze 

10 daagse missie. 

Wie zich hiertoe geroepen voelt, wees aanwezig op het 

moment van vertrek en we zullen er samen voor 

zorgen dat het hart van ons geliefde landje blijft 

kloppen tot in de oneindigheid. 

 

Zorro 
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BELANGRIJK 
 

INSCHRIJVEN 
Inschrijven gebeurt dit jaar online. Om in te schrijven vult u het formulier in via deze link: 

https://forms.gle/GAurKFbQZxHDjWW7A 

Vul ook zeker de medische fiche in en stuur deze door naar de hoofdleiding via mail of met de post. 

(Jari Vandenberghe, jari.vandenberghe@hotmail.com; Wulfaertdijk 7a, 8680 Koekelare) 

De kampprijs bedraagt €95 voor de ribbels en €140 voor alle oudere groepen! Er kan dit jaar enkel 

via overschrijving betaald worden op BE49 8538 3510 6071. Let op de kampprijs is veranderd in 

vergelijking met vorig jaar! 

Gelieve ook de naam en afdeling van uw spruit te vermelden. 

De formulieren voor de mutualiteit kunnen gevonden worden via onderstaande link. Door dit 

formulier in te dienen bij de mutualiteit kun je een deel van de kampprijs terugkrijgen. 

https://drive.google.com/drive/folders/11Tef6nDpmRsdXWi3XvDm_t7GIKJTcytw?usp=sharing 

BUBBELS 
Momenteel gaan we er vanuit dat we met de hele groep in één bubbel zullen kunnen. 

VERTREK  
We verzamelen op zondag 11 juli om 10u30 op de parking van de Buidel (de Ringlaan), waarna we 

vertrekken naar het station van Kortemark.  

Bij vertrek zorg je dat je een mondmasker aan hebt (behalve ribbels, speelclub en rakkers)! 

Zorg zeker dat je een lunchpakket meehebt want er wordt pas ’s avonds eten voorzien.  

Deze datum geldt niet voor de Ribbels. Voor jullie spreken we op 15 juli om 12u00 af aan het station 

van Kortemark. 

Voor kerels en aspi’s: vertrek op 10 juli, met de fiets richting het verre Putte, jullie leiders zullen hier 

verder over communiceren. 

AANKOMST  
Op woensdag 21 juli 15u37 komen we aan in het station van Kortemark.  

We vragen om bij aankomst direct naar huis te gaan.   
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BELANGRIJK 
 

BAGAGE  
Op zaterdag 10 juli om 18u00 mogen de valiezen op de parking van het OCMW aan de Belhuttebaan 

gezet worden. Gelieve de bagage goed te verpakken. (harde valiezen zijn niet handig om te stapelen 

     )  

We vragen dat er slechts 1 gezinslid de bagage aflevert. Leden mogen natuurlijk ook aanwezig zijn. 

Zo beperken we onze contacten in de dagen voor het kamp. 

Op woensdag 21 juli om 18u00 mogen de valiezen terug afgehaald worden op de parking van het 

OCMW aan de Belhuttebaan. 

BEZINNING 
Er is dit jaar geen bezinningsmoment voor om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken. 

BEZOEKDAG  
Dit jaar is er helaas geen bezoekdag.       

TELEFOONNUMMER IN GEVAL VAN NOOD  
Indien u dringend iemand moet bereiken op de kampplaats kunt u terecht bij de volgende personen:  

GSM Hoofdleider (Jari) : 0477 22 84 17 

GSM Keukenploeg (Trees): 0499 94 55 13  

VERLOREN VOORWERPEN??? DE OPLOSSING!!!  
Na elk bivak verzamelen we een hele mand vol met verloren voorwerpen. Geen nood dus als u iets 

tekort komt, want de kans bestaat dat u dit in onze ‘verlorenvoorwerpenmand’ kunt terugvinden.  

Maar u kunt ons en uzelf ook een plezier doen, door op alle kledingstukken duidelijk de naam van 

uw kind te vermelden. Dit geldt natuurlijk ook voor de drinkbeker, handdoek, washandje, het 

aardappelmesje, de strips, de rugzak... zelfs de leiding past deze methode toe! 

Alvast bedankt!  

RIBBELS: ZAKJESSYSTEEM  
Uitvinding van de eeuw: het zakjessysteem.  

Handig voor ribbels, speelclub, rakkers, toppers, kerels, leiding, proost en keukenploeg. 

Hoe werkt het systeem: Stel voor elke dag een zakje samen met daarin alles wat je nodig hebt op 

kamp (slipje, sokken, T-shirt, broek,...) Hierdoor blijft de valies ordelijk en zullen er weinig kleren 

verloren gaan. 
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BELANGRIJK 
 

FIETSEN TOPPERS, KERELS EN ASPI’S  
Toppers, kerels en aspi’s nemen hun fiets mee op kamp. Wij vragen om voor het kamp de fiets eens 

grondig na te zien: lichten, remmen, banden...  

Neem ook een aangepaste fietspomp en een reservebinnenband mee! Zorg er ook zeker voor dat 

uw fiets lichten heeft! Ook raden we aan om helm en fluovestje mee te nemen op kamp, zodat we 

ons veilig in groep kunnen verplaatsen. 

BRIEFWISSELING  
Chirojongens Koekelare 

naam van de jongen 

afdeling 

Schaapstraat 2A 

2580 Putte 

UNIFORM  
Op kamp vormen we één groep. Daarom zouden we iedereen graag op kamp zien vertrekken met het 

rode chiro-T-shirt. Als dit fantastisch uniform nog niet in de kast hangt, kunt u het in de Banier, de 

chirowinkel, aanschaffen.  

Brugge: Katelijnestraat 67 of Roeselare: Delaerestraat 16  

GIFTEN  
Zoals u weet is onze bivakprijs aan de lage kant in vergelijking met andere kampen. Indien u iets wilt 

schenken (groenten, fruit, ander lekkers, ...) zouden we dit enorm appreciëren. Aarzel niet om 

hiervoor een leider aan te spreken. Alvast een grote DANK U WEL.  

CONTACTEN BEPERKEN 
Wij raden de leden aan om de week voor het vertrek geen andere hobby’s meer te beoefenen en zo 

dus de contacten wat te beperken. Zo kunnen we meer veiligheid garanderen op kamp. Dit is 

uiteraard een richtlijn en geen verplichting. 
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BELANGRIJK 
 

VERBODEN  
Snoep, frisdranken, gsm’s, laptops, videogames, hifi-apparatuur, mp3-spelers, ... De leiding zal 

hiertegen erg repressief optreden. U weze gewaarschuwd!  

MEDICIJNEN  
Als er kinderen zijn die medicijnen moeten nemen dan moet dit aan de leiding of aan iemand van de 

keukenploeg (Trees Pollentier) gemeld worden. Alles wordt genoteerd en streng bijgehouden.  

DE IDENTITEITSKAART  
Alle leden moeten hun identiteitskaart meehebben. De ribbels, speelclub, rakkers en toppers 

stoppen deze in een envelop met hun naam op en geven die de avond voor vertrek af aan één van de 

leiders. Breng op de avond voor vertrek ook een sticker van de mutualiteit mee. Kerels en Aspi’s 

zorgen zelf voor hun identiteitskaart. 
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CORONA 
 

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 
 
 

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de drie dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, 
verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 

 
Behoort je kind tot een risicogroep? We rekenen erop dat jullie bij de dokter aftoetsen of 

je kind mee mag op kamp en onder welke voorwaarden. Breng ons zeker op de hoogte 

van die eventuele voorwaarden. 

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed 

op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de 

voorwaarden erkent en respecteert. 

Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.  

GOED OM TE WETEN 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. Chirojeugd 

Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en verantwoorde manier 

laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en 

experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  jullie ook! Zo kunnen we onze leden de 

nodige ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen. 
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2. WORDT ER IEMAND ZIEK OP KAMP? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar 
door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We 
willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw 
kind te komen halen. 

 
 

 

3. OP KAMP IN CONTACTBUBBELS 
Voorlopig gaan we er vanuit dat we in 1 contactbubbel op kamp kunnen.  

 

 

4. EXTRA HYGIËNEMAATREGELEN 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, 
reinigingsproducten, handgel, handschoenen, … 
We  vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

• Mondmasker (indien wegwerp minimaal 3): nodig voor contact met mensen van buiten 
de eigen bubbel, bv. openbaar vervoer 

• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 

• Eventueel handgel 

• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 

 

5. GEGEVENS VERZAMELEN 
We zijn verplicht om enkele gegevens van uw kind(eren) bij te houden. Bij een besmetting 

kunnen de gegevens van de aanwezigen opgevraagd worden door de contacttracers. 

• We vragen naam, voornaam, rijksregisternummer en telefoonnummer. 

• We delen die gegevens met niemand anders. 

• We bewaren ze tot 1 maand na het einde van ons kamp. 

 



 

We vragen aan ouders, leiding en leden om voorzichtig om te springen met van de ene 

jeugdactiviteit over te stappen naar de andere. We willen aanbevelen om te kiezen voor één 

jeugdactiviteit binnen dezelfde week. 

We vragen ook om na het kamp aandachtig te blijven voor eventuele COVID19symptomen 

(koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, verkoudheid, keel, hoofd, spierpijn, pijn in de 

borststreek, verlies van geur of smaak, diarree zonder duidelijke oorzaak) of een verergering 

van chronische ademhalingsproblemen (ast ma, chronische hoest, allergie). In dat geval bel 

je de huisarts of een triagecentrum. Zij zullen bepalen of een test nodig is en welke eventuele 

andere maatregelen je moet nemen. 

  

PRAKTISCHE INFO 



DAGJE BIVAK 
 

07u15  een leider duikelt uit zijn bed 

07u30  deze enthousiaste leider wekt iedereen 

08u00  ontbijt voor al wie fris en mon(s)ter is 

08u45  karweien zoals ‘patat’ en ‘tering en wésés’ 

09u15  opening met fantastisch themamoment 

09u45  dolle activiteiten 

11u30  heerlijke soep van de dag 

12u00  middagmaal met leuke karweitjes 

13u00  siësta ofte de platten 

14u00  krankzinnige activiteiten 

16u00  vieruurtje 

16u15  drieste activiteiten 

18u00  was en plas en plas en was 

18u30  avondmaal met leuk karwei 

19u15  slotmoment en tureluurs thema 

19u30  kolderieke activiteiten 

21u00  slaapwel ribbels en speelclub 

21u30  bonsoir rakkers 

22u00  sleep tight toppers (einde activiteit Kerels en Aspi’s)  

22u30  kerels en aspi’s, plat en zwijgen! (begin spetterende LK). 

23u59  Leiders: stille nachtrust 
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   TRING, LEIDING 
 

Ribbels  

Stan Gilles 

stan.gilles@gmail.com 

0471 12 01 22 

   

Victor Tryhou 

victortryhou@hotmail.com 

0494 63 60 63 

 

Wout Vercruysse 
woutvercruysse@hotmail.com 
0496 80 16 20 
 
Robbe Tylleman 
Robbe.tylleman@hotmail.com 
0471 52 38 79 
 

Victor De Moor 
Victordemoor03@gmail.com 
0476 43 21 29 

Speelclub  

Renke Staelens 

renke.staelens@hotmail.be 

0474 17 05 89 

 
Matthias Dedeyster 

matthias.dedeyster4@gmail.com 

0496 95 53 46 

 
Leander Deryckere 
leanderderyckere@outlook.com  
0493 07 93 19 
             

 

Olivier Claeys 

olivierclaeys0505@gmail.com   

0492 72 18 71  

 
Jochen Demey 
Jochentje.demey@mail.com 
0470 09 65 87 
 

Rakkers  

Wannes Pollentier 

pollentierwannes@gmail.com 

0470 25 30 74 

 

Gaïzka Knockaert 

gaizkaknockaert@gmail.com  

0493 70 92 32 

 

Louis Vandekerckhove 

Louisvandekerckhove2003@gmail.com 

0474 53 28 35 

 

 

 

Kobe Verhelst  

kobeverhelst@gmail.com 

0496 40 17 68 

 

Renz Broucke 

renzbroucke@gmail.com 

0470 82 68 32 
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   TRING, LEIDING 
 

 

Toppers 

Seppe Vanallemeersch 

seppe.vanallemeersch@gmail.com  

0474 06 95 55 

 

Wout Van Campenhout 
Wout.van.campenhout@gmail.com 
0476 61 78 55 
 

 

Lennart Demey 

lennart.demey14@gmail.com 

0472 62 06 36 

 
Hakon Verlinde 
hakonverlinde@gmail.com 
0492 50 23 41 
             

Kerels  

 Jelle Staelens                                                                                                                                            

jellestaelens@live.be 

0479 95 51 84 

 

Jari Vandenberghe 

jari.vandenberghe@hotmail.com 

0477 22 84 17 

  

Michiel Roose                                                                                                                  

roosemichiel@hotmail.com                                                                                             

0473 39 89 71                                                        

 

             

 

 

Aspi’s  

Simon Devreker                                                                                                                                                                                                              

simondevreker@hotmail.be                                                   

0478 95 58 52      

 

Wout Meersseman 

woutmeersseman@gmail.com 

0494 39 48 74 

  

 

 

Jasper Vandekerckhove                                                           

jasper.vdk@hotmail.com 

0498 73 97 49  
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DE VALIES 
 

1. KLEDIJ  
- het uniform dat we aan hebben bij het vertrek en de terugtocht 

- genoeg spelkledij 

- sport -en spelschoenen  

- een paar goeie stapschoenen 

- pantoffels en laarzen 

- ondergoed (redelijk belangrijk) 

- sokken (ook nogal belangrijk)  

- papieren zakdoeken 

- warme trui 

- regenjas 

- vest  

 

2. ZWEMKLEDIJ  
- zwembroek 

- badhanddoeken 
- eventueel badmuts en zwembril  

 

3. SLAAPGERIEF  
- pyjama 

- onderlaken, kussen en kussensloop 
- slaapzak 
- veldbed of luchtmatras (iedereen slaapt in een veldbed, liefst geen matrassen)  

 

4. TOILETGERIEF  
- minimum 5 handdoeken en 5 washandjes  

- zeep en shampoo kam of borstel 
- tandpasta, tandborstel en bekertje  
- scheermachines en aanverwanten  
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DE VALIES 
 

5. KEUKENGERIEF  
- genoeg keukenhanddoeken ( minimum 5 ) 

- drinkbekertje met oor 
- drinkbus (liefst waterdicht) 
- enkele wasknijpers 
- aardappelmesje of dunschiller (om aardappelen te schillen)  

6. ALLER-HANDI  
- rugzak (stevig genoeg en niet te groot) 

- schrijfgerief, papier en voldoende postzegels (voor de ribbels en speelclub gelieve de adressen voor 
te schrijven) 
- stripverhalen 
- zonnebril, pet en zonnecrème 
- 2 vuilniszakken (vuile was) → NIET ZWART (Kan verward worden met vuilnis…) 
- mondmasker (indien wegwerp minimaal 3) 
- eventueel handgel 

7. FIETS (ENKEL TOPPERS, KERELS, ASPI’S) 
- fiets 

- reserve binnenband 

- fietspomp 

- fietslichten 
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SPELLETJE (1) 
 

Kan jij de 7 verschillen vinden? 
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 SPELLETJE (2) 
 

Waar is leider Michiel?  Dit is leider Michiel → 
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 SPELLETJE (3) 
 

Leider Wout M is de code van zijn kaart vergeten. Kan je hem helpen 

met de juiste code te vinden? 
 

  

2604   1495      6590 
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WIST-JE-DAT 
 

1. Leider Michiel zijn gezelschapspellen in het Spaans koopt? 

2. Hij vergeten is dat hij geen Spaans spreekt? 

3. Leider Renke nu buzzineszman/brocantier is? 

4. De zitzakken nogal duur staan in zijn zaak? 

5. De bureaustoelen dan weer verkopen als zoete broodjes? 

6. Leider Jelle wel wat worstelt met de plaats waar leider Renke zijn antiek stockeert? 

7. Als leider Louis iets niet mag, dan mag hij het niet? 

8. Als leider Louis niet wil dat er iets genoteerd word, het dan niet genoteerd wordt? 

9. Leider Kobe zijn eigen naam al kan schrijven? 

10. Hij dit veel heeft geoefend op de muur? 

11. Hij zijn naam er alleen niet meer goed van krijgt? 

12. Leider Stan goed kan knutselen met recyclage materiaal? 

13. We hierdoor een toog rijker zijn in de chiro? 

14. De topperleiding geen klok kan lezen? 

15. Leider Wout VC mooie momenten mist door witloof te gaan eten? 

16. Leider Michiel leider Seppe er liever niet bij heeft? 

17. Leider Olivier de Chiro heel hard mist tijdens de week? 

18. Hij daarom tijdens de week een speech voorbereidt om te vertellen aan ons op de zondag? 

19. Als leider Jelle zich verstopt dat hij op de vloer gaat liggen? 

20. Hij dan denkt dat hij de vloer is? 

21. Leider Olivier zich soms verstopt voor zijn mama? 

22. Leider Wout m helemaal niet goed is in verstoppertje? 

23. Hij soms tot 45 minuten moet zoeken vooraleer hij leider Wannes kan vinden? 

24. Leider Wannes hem in minder dan 5 minuten kan vinden? 

25. Leider Jari heimwee heeft naar het vliegtuig? 

26. Leider Wout M. wat last heeft van zijn langetermijngeheugen? 

27. We nu ook een rapper hebben in de chiro? 

28. Het Lil kleine aka Lennart Demey is? 

29. Je leider Victor de Moor Koekelareberg niet moet leren oprijden? 

30. Leider Olivier hier wel moeite mee heeft? 

31. We een koersploeg hebben in de chiro? 

32. Leider Wannes de eerste rit heeft gewonnen? 

33. Leider Renke toch wel de prijs voor de strijdlust kreeg? 

34. Leider Jelle een koersfiets heeft van een zeer speciale man? 

35. Leider Seppe van een leeg glas een vol glas kan maken? 

36. Hij dat met een Franstalige toverspreuk doet? 

37. Leider Wout V.C. soms Dimitri de Tremmerie imiteert? 

38. Leider Wannes Marc van de keukenploeg kan imiteren? 

39. Leider Olivier de voortuin van zijn buren verticuteert? 

40. Leider Leander dan de tuin gaat bemesten? 

41. Leider Michiel sinds kort de schrik te pakken heeft voor sinaasappelsap? 

42. Hij nu leidt aan sinaasappelsapvrees? 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJyuLvkczaAhXLLFAKHe7-CK8QjRx6BAgAEAU&url=http://chirohogen.be/chiro/download/chiro-logo&psig=AOvVaw2iE4vFrNTGK5hAu4H1LNBR&ust=1524426460378963


          WIST-JE-DAT 
 

43. Hij nu ’s ochtends gewoon water drinkt in plaats van sinaasappelsap? 

44. Leider Wout m hem deze schrik heeft bezorgd? 

45. Leiders Renke en Olivier hun secretaresse ontslagen hebben? 

46. Dit omdat ze beiden niet punctueel waren? 

47. Zij nu een secretaresse willen hebben zoals die van leider Seppe? 

48. Leider Wout x de tenten op kamp gaat aanbreken in plaats van afbreken? 

49. Leider Michiel doorheen de paasvakantie paaseieren is gaan verstoppen in de Chiro? 

50. Leider Olivier een GPS nodig heeft om naar huis te fietsen? 

51. Leider Renz zich soms laat beïnvloeden door individuen? 

52. Hij dan mindere keuzes maakt? 

53. Leider Lennart een gat in de lucht sprong van contentement toen hij hoorde dat hij niet 

langer de kleinste leider is? 

54. Dit nu zijn broer Leider Jochen is? 

55. Leider Olivier iets kan wat leider Seppe niet kan? 

56. Leider Olivier daarvoor misschien de beloning zal krijgen die leider Seppe ooit beloofd is? 

57. Er voor leider Kobe sinds kort een nieuwe wereld is opengegaan? 

58. Leider Wout V.C. het een briljant idee vond om op kamp de soep s’ avonds op te eten? 

59. Leider Wout M. een reisje heeft gepland naar Turkije? 

60. Hij daar zijn haarimplantaten gaat gaan halen? 

61. Hij nu wat lijkt op een straathondje? 

62. Leider Victor T ook een hondje is? 

63. Leider Jari volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een sabbatjaar zal nemen om op reis te gaan? 

64. Leider Kobe tegenwoordig sluipt op de markt van Koekelare? 

65. Hij daar op een geheime missie gaat? 

66. Er onlangs ontsnapte geiten op het Chiro domein liepen? 

67. Zij hier en daar iets achtergelaten hebben? 

68. Dit gelukkig niet in de jongenslokalen was? 

69. Leider Jari dolblij is als hij een broodje eet, dat hij vergeet om de verpakking eraf te halen? 

70. Leider Seppe niet begrijpt dat ‘tandje bij of tandje kwijt’ slechts een spreekwoord is? 

71. Het spreekwoord ‘met vallen en opstaan’ hem beter ligt? (tenzij hij met een fiets rijdt) 

72. Leider Wout V.C. wekelijks zijn lakens vernieuwd? 

73. Leider Robbe soms denkt dat hij in een andere jeugdbeweging zit dan de Chiro? 

74. Leider Jochen nog altijd dromen heeft over vorige zomer? 

75. Leider Simon denkt om een zwembad te laten plaatsen in zijn tuin? 

76. Leider Jasper tegenwoordig slaapwandelt? 

77. Leider Hakon wel een eclairtje lust? 

78. Hij zich zou vermommen en zo zonder schaamte 2 eclairs zou durven vragen?  

79. Leider Matthias aan het aftellen is tot hij terug plaatjes kan gaan draaien? 

80. Leider Simon ondertussen nog aan het oefenen is op zijn danspasjes? 

81. Zijn ritmegevoel niet optimaal is en zo altijd naast de ontploffing zit? 

82. Hij dan uit zijn krammen schiet tegen leider Michiel, alsof hij het ineens wel zal kunnen 

zeker? 
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83. We in de Chiro twee Tarzans hebben? 

84. Leider Leander de looks heeft? 

85. Leider Kobe de moves? 

86. Leider Kobe bij nader inzien toch beter nog wat werkt aan zijn moves? 

87. Leidej Jenke gjaag fejjejo jocher eet? 


