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Woordje van de kampleiders
Gegroet beste Chirovrienden,
Nu de lente al een tijdje in het land is, de bloemetjes weer volop bloeien,
de zon zich almaar vaker laat zien en je de bijtjes weer vrolijk hoort
zoemen, begint dat jaarlijkse zomergevoel weer volop te kriebelen. Het is
dan ook al eind april, wat betekent dat uw kleine of grote bengel dit
kampboekje heeft meegekregen tijdens onze kampavond of een
Chirozondag. Net als alle voorgaande jaren zit ons boekje ook dit jaar
tjsokvol met toffe weetjes, de beste humor en niet te vergeten de meest
waardevolle informatie. We hopen dan ook dat het de rit naar huis
heelhuids heeft overleefd. Het kamp is nu echt in zicht!
Het kamp is naar jaarlijkse gewoonte de afsluiter/knallende apotheose
van een spetterend Chirojaar. Dit voor zowel leiders als leden. Je beleeft
niet alleen tien dagen dolle pret met de eigen groep; onze jaarlijkse
tiendaagse biedt je ook een uitgelezen kans om de leden en leiders van
andere groepen beter te leren kennen. Door de verschillende
gezamenlijke activiteiten die op het programma zullen staan kan dat
natuurlijk ook niet anders.
Wij, als kampleiders, zijn dan ook al enkele maanden bezig om alles goed
voor te bereiden voor tien dagen amusement in Sankt-Vith. Ook alle
andere leiders zijn volop in de weer met het bedenken van de leukste
spelen en activiteiten. Maar uiteindelijk valt of staat het bivak met de leden
want “Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!”. Wij zijn er alvast klaar voor.
We hopen dat dit ook voor jullie geldt!
Ook dit jaar zal er een fantastisch promofilmpje gemaakt worden. Jullie
kunnen dit bekijken op onze site: www.chirokalfort.be
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 11 juli!
De kampleiding,
Robbe Danckaers
Thomas Delrue

aka

Den Burak
Den Themes

Leiding
Ook dit jaar staat er weer een ploeg supertoffe jongens klaar om uw zoon
tien dagen aan één stuk te entertainen. Zij zullen er alles aan doen om
jullie bengel de beste tien dagen van het jaar of misschien zelfs wel van
zijn leven te geven. Ziehier onze 17-koppige leidingsploeg:
Kampleiders :

Robbe Danckaers
Thomas Delrue

Hoofdleiders:

Rik Schelfhout
Toon Cools

Leiding:
Sloebers:

Toon Cools
Jonas Danckaers
Vincent Delrue

Speelclubs:

Dries Servaes
Mathias Milans
Pieter Florus

Rakkers:

Robbe Danckaers
Thomas Delrue
Milad Orya

Toppers:

Yens Leroy
Jef Servaes
Daan Fostier

Kerels:

Jan Van Praet
Jef Schelfhout
Chimme Janssens

Aspi’s:

Wout Van Den Eede
Rik Schelfhout

Kookploeg
Zoals altijd gaat er ook dit jaar weer en stevige kookploeg mee om al die
grommende buikjes het zwijgen op te leggen. Deze mensen zijn stuk voor
stuk de helden en heldinnen van het kamp want zonder hen zou niemand
het tien dagen lang vol kunnen houden. Zij zorgen ervoor dat er elke
maaltijd genoeg en vooral heel lekker eten klaarstaat voor ons.
Over wie gaat het hier nu eigenlijk? Om te beginnen is er Jan De Rijck.
Hij is al enkele jaren een vaste waarde onder de kokers en is dan ook de
geknipte man om de kookploeg te leiden. Daarnaast hebben we Manu
Florus en Katelijne Tratsaert. Zij hebben al meermaals bewezen de
knepen van het vak te kennen en zijn ervaren in het reilen en zeilen van
het kookgebeuren.
Na vorig jaar hun intrede te hebben gemaakt in de kooktent verwelkomen
we 4 nieuwe kookouders met een hart voor Chiro Kalfort (een hart op de
juiste plaats dus). Deze kookouders zijn niemand minder dan Joop
Wauters, Roosmarijn Leys, Wouter Van den Heuvel en Veronique
Suijs.
Eindigen doen we dit jaar op een iets minder positieve noot. Ieders
favoriete kookmama, Mieke Teirlinck, zal dit jaar niet mee gaan op kamp.
We willen haar dan ook in naam van de voltallige leidingsploeg bedanken
voor alle jaren dat zij voor ons heeft gezorgd door de lekkerste maaltijden
te bereiden, de fijnste EHBO te verlenen en de meest doordachte grappen
uit te halen met de leidingsploeg.
Mieke, We ♥ You!!!!

Sloebers
Juuu sloebers!!!
Het is eindelijk zover, ons kamp staat voor de deur! Hier gaan we ons 10
(of 7) dagen amuseren als nooit tevoren. Voor één keer alles en iedereen
achterlaten en alleen maar met de beste vrienden + leiders vertrekken op
een onvergetelijke vakantie. Dit jaar trekken we naar het verre Sankt-Vith.
Daar hebben we de perfecte locatie gevonden om ons 10 dagen uit te
leven. Ook hebben we kookouders bij die steeds zullen zorgen voor lekker
eten. Wij zullen alvast programma’s van topformaat voorzien waar we ons
heel de tijd mee gaan kunnen bezig houden. Jullie zullen denken, wat
gaan die programma’s allemaal inhouden? Wel, dat gaan we nog niet
verklappen maar als jullie onderstaande spullen al klaar nemen, beloven
we dat het een kamp gaat worden dat jullie nooit of te nimmer gaan
vergeten.
• Boerenkleren: Boeren hier, boeren daar, wie wilt er nu niet graag
eens een boer zijn? Wil je graag dieren eten geven of werken jullie
liever op het veld? Awel hé, wij hebben een echt boerenspel bedacht
en uitgewerkt zodat jullie je volledig kunnen uitleven als boer. Hoe
cool is dat!!! 😉
• Zaklamp: als we ’s avonds eens willen gaan ronddwalen kunnen we
maar beter zorgen dat we ook een lamp hebben zodat we de weg
nog kunnen volgen hé.
• Donkere (zwarte) kleren: als we ergens ongemerkt naartoe moeten
sluipen kunnen we maar beter niet te veel opvallen.
• Witte t-shirt: het is namelijk een traditie om een witte T-shirt mee te
pakken die we dan helemaal omtoveren tot een echte sloeber Tshirt, dus hou er rekening mee dat deze niet in de zelfde kleur gaat
terugkomen!
• Wandelschoenen: Omdat we op kamp een dagtocht maken,
kunnen de sloebers maar beter voorzien zijn van goede

stapschoenen zodat ze het voortouw kunnen nemen en we zonder
blaren de tocht kunnen afronden. 😊
• Een zwembroek + waterpistool: Als de zon ons niet in de steek
laat, zullen we dit zeker kunnen gebruiken
Voor de rest hebben we nog een aantal mededelingen:
• Aangezien we 10 dagen op kamp zijn, zullen jullie allemaal het
thuisfront wel willen laten weten hoe super tof het hier is. Daarom is
er de mogelijkheid om kaartjes en brieven te sturen. Kaartjes en
postzegels zullen beschikbaar zijn wanneer jullie de valiezen komen
binnenbrengen. Mogen we vragen om de adressen al op de kaartjes
te schrijven zodat alle post zeker op zijn bestemming geraakt!
• Op kamp zullen ook foto’s gemaakt worden en dagelijks op de site
gezet worden. Zo kunnen jullie ouders allemaal zien wat jullie daar
zo al uitspoken.
• We hebben de beste chef-koks mee van de hele wereld die jullie
steeds op tijd zullen verheugen met overheerlijke maaltijden. Mogen
we daarom vragen dat jullie zeker niet te veel snoep meenemen.
Anders zit jullie buikje al van tevoren vol en dat zou zonde zijn van
al dat lekkers.
P.S.: Bericht aan de ouders!
Wij vragen aan jullie een kleine moeite die wel eens heel wat problemen
zou kunnen voorkomen. Het zou heel gemakkelijk zijn moesten jullie de
kleren van je sloeber heel goed kenmerken met de namen erin. Op deze
manier kunnen wij gevonden kledij gemakkelijk terug aan de rechtmatige
eigenaar bezorgen. Het zou eveneens handig zijn mochten jullie de
dagelijks te vervangen kledij in zakjes steken zodat het voor uw kind
gemakkelijk is om kleren te vervangen. Zo moeten zij gewoon elke dag
een ander zakje opendoen. Een kleine moeite voor u (en ons) is een
wereld van verschil voor ons (en u)! Voor een ordelijke sloeber geldt deze
opmerking natuurlijk niet, maar we denken dat die sloeber nog moet
uitgevonden worden.

We hopen dat jullie allemaal meegaan zodat dit een onvergetelijke 10daagse wordt!!

Tot dan!

Jonas aka James
Vincent aka Vinnie
Toon aka Tonnie

Speelclubs
Hier is het dan de:
“WAT HEB IK NU EIGENLIJK NODIG OP DIT BEESTIG KAMP
PAGINA”
Natuurlijk is dit niet alles dat jullie zullen nodig hebben, maar dit zijn de
extra kleren / spullen die jullie moeten mee nemen om van dit kamp geen
100% maar 200% te maken! Ook staan hierbij wat we er mee zullen
doen natuurlijk maar nu ook niet teveel want we willen nog niks
verklappen! Beetje bij beetje komt 11 juli toch dichter in de buurt en jullie
leiding kan zeker en vast niet wachten! Wij hebben dus een hele hoop
spelletjes voor bereid voor goed en slecht weer!
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkele witte t-shirten die jullie nooit meer zullen terugzien in
dezelfde staat maar die jullie, na het kamp, nog elke dag van jullie
leven zullen willen dragen.
Twee paar slechte (lange) kousen om bij koude nachten over jullie
oren te trekken.
Legerkledij: in het bos willen we namelijk eens ongezien en goed
gecamoufleerd spelen.
Macho kledij: we gaan testen wie de grootste macho is van jullie.
Avatar kledij: kunnen jullie de avatar redden? Of zal de vuurnatie
de wereld overnemen?
Waterpistool: om het kampvuur te blussen
Zwembroeken + duikbril: kan handig zijn bij warm weer
Luisterende oren: probeer een extra inspanning te doen voor 10
dagen !
Goed humeur. Laat die zuurpruim maar thuis die heb je hier niet
nodig!
Kladblok en balpen: Zo kunnen jullie het thuisfront op de hoogte
houden van alle avonturen dat we gaan beleven 😉

P.S.: Bericht aan de ouders
Wij vragen aan jullie een kleine moeite die wel eens heel wat problemen
zou kunnen voorkomen. Het zou heel gemakkelijk zijn moesten jullie de
kleren van je speelclub heel goed kenmerken met de namen erin. Op deze
manier kunnen wij gevonden kledij gemakkelijk terug aan de rechtmatige
eigenaar bezorgen. Het zou eveneens gemakkelijk zijn mochten jullie de

dagelijks te vervangen kledij in zakjes steken zodat het voor uw kind
gemakkelijk is om kleren te vervangen. Zo moeten zij gewoon elke dag
een ander zakje opendoen. Een kleine moeite voor u (en ons) is een
wereld van verschil voor ons (en u)! Voor een ordelijke speelclub geldt
deze opmerking natuurlijk niet, maar ik denk dat die speelclubber nog
moet uitgevonden worden.
We hebben ook enkele masterchefs mee op kamp(kookploeg), die dus
steeds het beste eten maken dat er maar kan gemaakt worden in de
wereld. Omdat zij 10 dagen lang hun best doen en ze niet op de tenen te
trappen zouden wij willen vragen om GEEN Snoep of koekjes mee te
geven. Elke avond tijdens de avond formatie krijgen zij hier nog een
dessertje. Bedankt !

Tot donderdag 11 juli!
Jullie leiders:
Piet aka Pieter Florus
BOEF aka Dries Servaes
Moefie aka Mathias Milans

Rakkers
YUUU jongens van de groendienst!
Het moment waarop we nu toch al een slordige 30 weken op wachten is
weer bijna aangebroken.. over een paar maandjes gaan we eindelijk
terug op kamp! Dit jaar zullen we onze slaapzakskes uitspreiden in
Sankt-Vith, een van de mooiste nederzettingen in de provincie Luik. Jaja!
Jullie lezen het goed, we zakken dit jaar weldegelijk af naar het verre
Wallonië. Sankt-Vith behoort tot de Duitstalige gemeenschap van België,
dus begin jullie Deutsch maar alvast flink te oefenen. Voor diegenen die
geen goesting hebben in een basiscursus Duits; geen paniek! De
Smeagol spreekt naast Engels, Frans, Nederlands en Hebreeuws
namelijk ook vloeiend Duits. Op onze geweldige kampplaats is er
blijkbaar keiveel plaats om 10 dagen goed te ravotten dus begin maar al
de dozen met oude kleren van de zolder te halen, want jullie garderobe
kan wel eens vuil worden. Net zoals elk jaar zijn we ook dit jaar weer
duchtig aan het brainstormen betreffende de daginvulling, zodat we jullie
weer een resem aan knotsgekke/super-originele spelen kunnen
voorschotelen. Delicious! Als afsluiter van deze paragraaf willen we jullie
nog eens wijzen op het belang van een goede voorbereiding. Lees het
boekje dus maar enkele keren door, zodat jullie niets van eventuele
benodigdheden vergeten.
Mochten er resterende vragen zijn, kan je ons steeds contacteren via
twitter, facebook, instagram, postduif, airmail, DHL,.. of je kan ons
uiteraard ook gewoon mailen of bellen.

Wat nemen we mee in onze hutkoffers:
- Avengers-outfit + bijhorende accessoires. (indien afwezig in de
garderobe; geen nood! Er ligt altijd iets bruikbaars in onze
verkleedkoffer(s))
- Avatar-outfit (zodat iedereen zeker in zijn element is *bdum tss*)
- Waterpistool (hoe krachtiger, hoe beter)
- 2 paar Lange (slechte) kousen
- Witte T-shirt (wat zou hier toch mee gebeuren ?!?!)
- Grave zonnebrillen om te shinen
- Legeroutfitje (echte blaffers thuislaten a.u.b)

- 32 kilo glimlach, 500 gramme plezier en 6 ton enthousiasme
- Volledig zwarte outfit
- Kauwgom (liefst goeie straffe munt) om met jullie leiders te
delen

Wat laten we thuis:
- Televisies & bijbehorende gameconsoles (gamecube, NES,
SNES, PS1, Gameboy Color,…)
- Mobieltjes
- Levende dieren
- Geweld, woede (neen zelfs geen grammeke!)
- Veel te veel snoep waar jullie ’s nachts als de leiders het niet
zien aan zullen zitten

Zo! Dit alles gezegd zijnde, zou alles duidelijk moeten zijn! Knalt ter
voorbereiding nog maar wat pitjes want het worden de zotste 10 dagen
die je ooit zal hebben meegemaakt.

Lieve groetjes van jullie knappe leiders;

Thomas aka Sméagol
Robbe aka Burak
Milad aka Milano
Oftewel: BSM; de zotste boyband van heel Kalfort.

Toppers
Juuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu rode mannen,
Over een week of twee is het weer zover: het langverwachte en mega
beestige kamp ligt weer voor de deur!!! Dus zie dat je er niet over
struikelt.
Dit gaan de 10 leukste dagen zijn van jullie jonge leven! Maar ter zake
nu! De chiro goden hebben ons verzekerd dat het weer een spetterende
en avontuurlijke 10-daagse gaat worden vol ambiance, plezier en
vriendschap.
Het groot kamp zal net als andere jaren weer alle tradities in stand
houden.
Een kamp zou immers geen echt kamp zijn zonder bvb een avondspel,
een bonte avond en een kampvuur.
Toch zijn er natuurlijk ook altijd dingen die ietwat anders zijn en
dat zijn ‘ de spéciallekes ’.
Me curry of tomatte ? Maakt deze keer ni uit, ’t gaat gewoon
onvergetelijk worden !!!
Wat gaan we zoal doen en wat hebben we daarvoor nodig? Jullie 3
fantastische leiders hebben weer een fantastisch programma in mekaar
gemetst! daarvoor hebben jullie de volgende dingen nodig:
•

Watergun

•

4 paar slechte sokken ( zonder gaten)

•

Witte T-shirt (deze zal waarschijnlijk 10 dagen later in een ander
kleurtje terugkomen)

•

Fiets (heel belangrijk, breng deze samen mee met de
valiezen)

•

Geen snoep, gsm, laptop, PC, Play Station 1, 2, 3 en 4.

•

Ook wapens zijn dit jaar weer niet toegelaten 

•

Goed humeur ☺

•

Legerkledij om legionairs te worden van het rode leger

•

Donkere kledij om te sluipen in de duistere nachten rond Sankth
vith

•

Vieze boekjes voor jullie leiders

•

…

Wij zijn er alvast klaar voor! Jullie ook? Aaaaaaaaaaaalrighty then!
Tot dan!
Jullie teerbeminde leiders,
Yens aka jeankeeeeeej
Daan aka jerommeke
Jef aka wimmeke

Kerels
Dag aanhangers van de mooiste kleur van de regenboog!
Wanneer u dit leest, weet u waarschijnlijk al hoe laat het is. Indien u dit
nog niet weet kan u altijd verifiëren op uw horloge of gsm…
Alle gekheid op een stokje, HET KAMP KOMT ERAAN EN JULLIE
LIEVE LEIDERTJES ZIJN ER HELEMAAL CHAUD VOOR!!!!
10 dagen (eigenlijk 13 dagen alsik het pietje precies mag uithangen hihi)
weg van de mama en de papa en u simpelweg 100% smijten in de meest
epische spelen en situaties die jullie 3 adonissen jullie zullen
voorschotelen! Dit jaar pakken we het iets anders aan en laten we ons
prachtig Vlaenderenland links liggen om het pittoreske Sankt Vith
onveilig te gaan maken! Dit wil dus ook zeggen dat we een pakske
verder moeten fietsen maar een paar zondagen geleden hebben we
gezien da iedereen op één been tot in Lier kan fietsen dus ook Sankt
Vith mag geen problemen opleveren! Omdat we echter niet kunnen
vliegen maar tegen een slordige 25 km/h zullen fietsen, geraken we er
niet op 1 dag maar zullen we deze fantastische fietstocht uitsmeren over
3 dagen! (joepieeee 3 dagen extra met zo’n binken van leiding <33333)
Daarnaast zal ook onze 2-daagse er ietsje
anders uitzien dan andere jaren maar
daarover gaan we nog niet al te veel lossen!
;)
Vooraleer we aan de beste 10 dagen van
jullie leven kunnen beginnen, zijn er eerst
nog een paar voorbereidingen die getroffen
moeten worden:
• Een volledige supreme outfit voor de Lenny
• Een fiets dat helemaal in orde is + plakgerief of een paar extra
banden is nooit een overbodige luxe!
• Een tentje+ matras om tijdens onze helse tocht toch even een
uiltje te knappen
• Jullie meest marginale kledij alsof we een dagske Kamping Kitsch
zouden meepikken

• 5 kg gehakt zodat de wannes zich toch een beetje thuis voelt (en ja
het mag wa meer zijn)
• een avataroutfit (van de tekenfilms he)
aangezien dit ons kampthema en we hier
dus ook wel even een spelleke voor uit
onze mouw gaan schudden
• zwarte kleren om nachtvogels te gaan
spotten
• een paar slechte lange kousen om
daarmee de kous af te maken
• heel veel deo om de muffe geur van 10 zwetende pubers uit onze
tent te houden
• een voetbal voor de Verhoevens want die worden zot als die niet
elke 0.00075 seconde nen bal kunnen aanraken
• gemeentekleren omdat deze heren bijna even hard
werken als de gemiddelde Waal (ik denk daik nu mijn
dieptepunt van flauwe mopjes bereikt heb)
• maffia kleren om nen echte don papi te zijn

Wat zeker en vast NIET mee te nemen:
o Mama en Papa
o Wapens zijn ook dit jaar niet toegelaten
o Vechtlust behalve dan misschien voor de vossenjacht (see
you there bois x)
o Krokodillentraantjes
o Alcoholische dranken

Voila, nu zijn jullie helemaal klaar om deze 10 dagen zonder
kleerscheuren te overleven!
CU soon boykassssss
100 dikke smakkerds,
Tienduizend luchtballonnen,
Johoho en een fles vol met rum,
En heel veel groetjes!
Team formidable,
Chimme aka de man met de
volleybal
Vaos aka de man met het
lasapparaat
Jakke aka de man met de
tandboor

Aspi’s
Heren,
Het Chirojaar 2018-2019 is weer aan het korten en het kamp komt dus
dichterbij. Dit jaar trekken we naar Sankt-Vith, zo’n 230 km verwijderd
van Kalfort. Omdat het zo ver is gaan we dit jaar in 3 dagen heenrijden.
Dit wilt zeggen dat wij al op 8 Juli vertrekken op kamp. ‘s Avonds zullen
we onze tenten opslaan bij een lokale boer, jeugdbeweging, … . We
zullen ons eten klaarmaken op nen bbq en ‘s avonds gezellig aan een
klein kampvuurtje kamperen. Dit gezegd zijnde kunnen we onze plannen
een beetje uit de doeken doen. Wat we zeker niet veel zullen doen is
voetbal. Anderzijds zal de flap zorgen voor een spel in thema van de
beurzen. Het bekijken van enige beursinfo op voorhand zal dan ook
zeker geen kwaad kunnen 😉
En natuurlijk wordt de winnaar van het grote Bastosspel bekendgemaakt
aan het einde van de bivak. We kunnen zeggen dat Ruben op dit
moment aan kop staat!

Wat mee te brengen (en wat niet):
• Scheermachien waarmee we den bastons zijn baard en borsthaar
gaan afscheren.
• Donkere kledij: Zo vallen jullie lelijke gezichten minder
op
• Zwembroek: voor als we ne kajaktocht zouden doen…
je weet maar nooit.
• Wandelschoenen: voor als we ne staptocht zouden
doen… je weet maar nooit.
• VERKLEEDKLEREN:
➔ Voor de flap zijn spel: plastron, hemd, schone broek
en een kabaske? Denk aan Leo Dicapzz in The Wolf
of Wallstreet
➔ Voor den bastons zijn spel:
Een portie levenslust en een masker van eender welke makelij

• 1 paar ballen: voor als we een hoogteparcours van >40 meter
zouden doen… je weet maar nooit.
• Chiro-uniform: volledig, sjaaltje inclusief!
• Vuil-linnen-zak: Voor jullie kakonderbroeken en kaassokken in te
steken
• Een geit: Dit zodat we de Siebe soms zijn ding kunnen laten doen.
• Foto van de mama en de papa zodat we zonder wenende
aspiranten het kamp kunnen doorkomen.
• P-magazine of ne Che zodat we op het wc ook altijd iets gezelligs
hebben om te lezen.
• Ne fiets met wieltjes: Dit zodat de Gerben niet steeds weer op zijn
gezicht valt tijdens het fietsen.
• Goeie muziek, Sorry Siebe dit is dus niet voor u. Gijs gij moogt uwe
slager muziek gerust meenemen.
• Tent en nen trekrugzak voor op 2-daagse
• Wat niet mee te nemen:
- Liefkes, aan dieje zever wordt er op kamp niet aan meegedaan
(tenzij op 2-daagse mogen jullie wel op liefjes jagen)
- Grote mond van de Siebe
- Ne voetbal ( we gaan niet voetballen dit kamp.)
- Sigaretten,alcohol,…

Tot de 8ste boys!
Lieve kussen
Flap En bastons

Bivakverloop
Donderdag 11 juli

Aankomst, verkenning en installeren

Vrijdag 12 juli

Spel oudste groepen

Zaterdag 13 juli

Zangstonde + vlaggenwacht

Zondag 14 juli

Keuzeruimte

Maandag 15 juli

Bonte Avond

Dinsdag 16 juli

Trektocht + Tweedaagse

Woensdag 17 juli

Tweedaagse + start dag
door aspiranten

Donderdag 18 juli

Dag door aspiranten

Vrijdag 19 juli

Ontbijtshow

Zaterdag 20 juli

Kampvuur

Zondag 21 juli

Vertrek

Verkort kamp sloebers
Wij zien soms dat sommige sloebers het wel eens moeilijk kunnen hebben
met het missen van het thuisfront. Daarom bieden we sinds een paar jaar
de kans om aan een verkort kamp deel te nemen. Dit aanbod is enkel
voor sloebers! We proberen echter wel om zoveel mogelijk sloebers de
volle 10 dagen mee op kamp te krijgen. Met dit systeem hopen we alle
sloebers een onvergetelijk kamp te bezorgen.
Het verkorte kamp bestaat uit 7 dagen. Meer specifiek vanaf zondag 14
juli tot het einde. We laten dit doorgaan aan het einde van het kamp om
twee redenen. Het is natuurlijk toffer om de laatste dagen mee te maken
want zo mist niemand ons onvergetelijk kampvuur. Ook zouden sloebers
die vertrekken na 7 dagen een negatieve impact kunne hebben op de
sloebers die nog “moeten” blijven en dit willen we natuurlijk vermijden.
De sloebers die voor het verkort kamp kiezen, worden verwacht op 14 juli
vanaf de middag.

Inschrijven
De kampprijs bedraagt net zoals vorig jaar 150 euro. Aangezien de
kampplaatsen, het vervoer en de prijzen van het eten de laatste jaren
stevig zijn gestegen, kunnen wij niet anders dan een prijs van 150 euro
vragen. Wij kunnen u wel verzekeren dat deze kampprijs voor vele jaren
NIET zal wijzigen. De kampprijs van 150 euro mag je overschrijven op
rekeningnummer van Chirojongens Kalfort: BE16 7332 3230 0074.
Gelieve dit te doen vóór 7 juli 2019.

Kampplaats
Aangezien we de Kempen en de Limburg ondertussen al een aantal
keren hebben bezocht, gooien we het dit jaar over een andere boeg: de
kampplaats van dit jaar bevindt zich namelijk in Sankt-Vith, gelegen in de
Eifelstreek. Sankt-Vith is na Büllingen de grootste gemeente van Luik en
ligt pal naast de grens met Duitsland.
Dit is de uitgelezen kampplaats voor een episch bivak. Alles is aanwezig:
Een gebouw, grasvelden zover het oog kan reiken en een bos waar de
leden zich helemaal kunnen uitleven!
De brieven van de mama’s, papa’s, tantes, nonkels, oma’s, opa’s,
bomma’s, bompa’s, broers, zussen en (wie weet?) zelfs huisdieren
kunnen verstuurd worden naar:
Naam van het kind
Kamphuis Maraite G.
Liegweg 1 en 3, Neundorf
4780 St. Vith
(Opmerking voor de ouders: de jongste leden krijgen graag veel briefjes.
Overdrijf hier zeker niet in want hoe meer er sommigen er krijgen, hoe
meer ze vaak het thuisfront beginnen missen.)

Telefoonnummers
Ziehier, ook enkele gsm-nummers die kunnen bereikt worden in het
geval van een noodgeval of dergelijke:
Algemene vragen: 0498/97.59.55 (Robbe Danckaers)
0478/48.50.19 (Thomas Delrue)
Jongste groepen: Robbe Danckaers (Kampleider + leider Rakkers):
0498/97.59.55
Oudere groepen: Rik Schelfhout (Hoofdleider + leider aspi’s):
0475/36.93.35
Kookploeg: Jan De Rijck: 0495/47.09.90

Vertrek en aankomst
Zoals ieder jaar zullen wij ook in 2019 vertrekken op 11 juli. We gaan dit
jaar terug met de trein. Onze trein vertrekt om 12.01u en daarom zouden
we willen vragen om om 11.30u aanwezig te zijn aan het station van
Puurs!
Op 21 juli zullen we de terugreis maken met de trein. Wij zullen
vermoedelijk kort na de middag aankomen aan het station van Puurs van
waaruit we te voet richting de Chiro stappen. Het precieze uur zullen we
laten weten via onze facebook pagina en de kampsite. Mogen we vragen
om uw zoon op te wachten aan de Chiro en niet aan het station. Zo blijven
de groepen samen en hebben de leiders een beter overzicht over hun
leden.

Stripbib
Stripbib, strip-bib, stri-pbib, str-ipbib, stripbibstripbibstripbibstripbib,
stripbib!!!
Het is al jaren een gevestigde waarde bij ons op kamp en het zal dit jaar
zeker niet anders zijn. Ook deze 10 dagen zullen jullie gedurende de
ongelofelijk plezante platte rust, weer kunnen genieten van een stripje hier
en een stripje daar. Dit dan weer gecombineerd met een streepje muziek
gedurende de tweede helft van de platte rust, zorgt voor een ideaal
moment om het eten even te laten zakken.
Toch zijn er altijd mensen die, net zoals bij de voetbal, zich niet aan de
regels houden. Zij laten nogal gemakkelijk de strips vallen, ook wel een
“strip-schwalbe” genoemd, of ze tackelen de strips. Deze dingen zullen
zwaar gestraft worden door de RTSA (Raad Tegen Strip-Agressie).

De volgende sancties zullen volgen:
➢ 1 ezelsoor: dit onmiddellijk teruggeven, want die ezel kan nu niet
goed meer horen
➢ blad gescheurd: heel de strip vanbuiten leren en hem opzeggen
tijdens het eten
➢ stripalbum verdwenen of niet meer te herkennen: de rest van kamp
slapen met een stinkende voetbalkous van één van de leiders onder
uw neus.

Geen Chiro op zondag 7 juli
Omdat de leiders volop in de kampvoorbereidingen verzeild zijn geraakt
en het kamp binnen 4 dagen al van start gaat, geven we op zondag 7 juli
geen Chiro!

Veldbed
Dit jaar is het de bedoeling dat de leden van de drie oudste groepen een
veldbed meenemen op kamp. De sloebers t.e.m. rakkers kunnen in
lokalen slapen en daar zijn bedden voorzien.

Valiezen
De valiezen moeten binnengebracht worden op maandag 8 juli tussen
19u en 21u. Voor Sloebers t.e.m. Rakkers: identiteitskaart zeker niet
vergeten! Op deze dag kan je ook het zakgeld en medicijnen afgeven.

Zakgeld
Voor de jongste groepen raden wij aan om zoonlief niet te veel geld mee
te geven. Winkelen staat op geen enkel programma. Het kan natuurlijk
zijn dat we eens gaan zwemmen of … Sinds enkele jaren werken wij
echter met een vast bedrag per groep, met uitzondering van de 2 oudste,
omdat dit veel makkelijker en veel eerlijker is. Daarom stellen wij volgende
tarieven zakgeld voor:
- Sloebers & Speelclubs: 10 euro
- Rakkers: 15 euro
- Toppers: 20 euro
Het is de bedoeling dat je het zakgeld afgeeft aan de leiding wanneer je
je valies en veldbed komt binnenbrengen op 8 juli.

Medicatie
Indien uw zoon medicatie moet nemen tijdens het kamp, kan je zijn
medicijnen afgeven tijdens het binnenbrengen van de valiezen op 8 juli.
Ook moet je dan de geneesmiddelenfiche invullen dat je achteraan in dit
boekje kan vinden en samen afgeven met de medicatie. Zo weten onze
kokers perfect wie wat en wanneer moet innemen.

Chiro - Postkaarten
Ook dit jaar verkopen wij Chiro-postkaarten. Deze kan je kopen op 8 juli
bij het binnen brengen van de valiezen. Ook tijdens het kamp kunnen de
leden nog kaartjes en postzegels kopen. Uiteraard is het gemakkelijker
als iedereen het nodige materiaal al op voorhand heeft.

Verloren voorwerpen
We weten allemaal dat het onvermijdelijk is maar we kunnen wel proberen
om het tot een minimum te beperken. Daarom vragen we aan alle ouders
(ja, zelfs die volwassen Aspi's kunnen al een iets kwijtspelen) om alle
kleren goed te merken zodat verloren voorwerpen makkelijk aan de
eigenaar kunnen terugbezorgd worden. Mocht uw zoon toch thuiskomen
en enkele dingen niet bij hebben dan kan u t.e.m. 23 juli op de Chiro
komen kijken naar de verloren voorwerpen die wij nog gevonden hebben.

Chiro-site
U kan op onze wereldberoemde website terecht als je meer informatie wil
weten over ons kamp van deze zomer. Iedere kampdag (tenzij er zich
een technisch probleem voordoet) zetten wij een verslagje online met wat

we allemaal gedaan en gegeten hebben die dag. Ook zullen wij de foto’s
van iedere dag er op zetten. Dus begin nu en tijdens ons kamp maar te
surfen naar www.chirokalfort.be ! Binnenkort zal er ook nog een
promotiefilmpje voor het kamp op onze site verschijnen.

Muggen
Omdat we op kamp nog al eens last kunnen hebben van de muggen is
het verstandig om zeker en vast een middeltje tegen deze beestjes mee
te nemen. Voor de jongste leden is een anti-muggenbandje ideaal. Zo
moeten zij zich niet steeds insmeren met een zalfje of stick.

Voedingsmiddelen
Sinds enkele jaren vragen we aan de ouders om per lid een
voedingsmiddel binnen te brengen op 8 juli. In onderstaande lijst kan u
terugvinden welk voedingsmiddel we verwachten per groep.
Sloebers: smeerkaas
Speelclubs: choco
Rakkers: boter
Toppers: boter
Kerels: confituur
Aspiranten: chocolade

Kampthema
‘Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede
samen, maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen de
Avatar, meester van alle vier de elementen, kon ze stoppen, maar toen
de wereld hem het meeste nodig had, verdween hij. Honderd jaar ging
voorbij en toen ontdekten de Chirojongens van Kalfort in Sankt-Vith een
geheimzinnige ijsberg. In deze gletjser woonde een jonge luchtmeester,
genaamd Aang. Zijn luchtstuurtechnieken zijn geweldig, maar hij moet
nog veel leren voordat hij anderen kan helpen. Maar wij geloven alvast
dat Aang de wereld kan redden!’
Dit jaar is het kampthema gebaseerd op ‘Avatar: De legende van Aang’,
volgens ons één van de meest legendarische TV-series die ooit werd
uitgezonden. De leiding is alvast enorm enthousiast over het thema,
aangezien we de serie allemaal als jongeling steevast op ‘Nickelodeon’
volgden. Het verhaal speelt zich af in een alternatieve wereld met
Aziatische invloeden, waarin met bijzondere technieken uit vechtsporten
de vier klassieke elementen gemanipuleerd kunnen worden. Tijdens
onze spetterende tiendaagse zullen we uw zoon meenemen op
avontuur, samen met Aang en zijn vrienden. Zij zullen het moeten
opnemen tegen de kwadaardige vuurheer Ozaï, die aan het hoofd staat
van de destructieve Vuurnatie. Zullen Aang en zijn vrienden er in slagen
de Vuurnatie te verslaan? Kom het samen met ons ontdekken in SanktVith!

Dagindeling
Hieronder kunnen jullie zien hoe een gemiddeld dagje kamp er uit ziet. We
houden ons hier zo veel mogelijk aan en dit om allerlei redenen
(kookouders, samen eten, …) En ja, we weten het : Het is
voor ons ook vroeg ’s morgens.
7.30
8.00
8.15
8.30
9.00
11.45
12.00
13.00
14.00
17.45
18.00
18.30
19.45
20.00
20.15
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
24.00

Opstaan leiding
Opstaan leden + bed opmaken + wassen
Openingsformatie
Ontbijt
Voormiddagactiviteiten + diensten
Gezamenlijk spel + handjes wassen
Middageten
Afwassen + platte rust
Namiddagactiviteiten
Handjes wassen
Avondeten
Vooravondactiviteiten
Pap
Slotformatie
Avondactiviteiten
Sloebers en speelclub gaan naar dromenland
De rakkers geven het ook op voor vandaag
De toppers krijgen ook zware oogjes
De kerels gaan hun bedje opzoeken
De aspiranten kruipen vredig in hun nestje
Voor de leiders zal het nu wel snel licht zijn

Bivaksprokkels
Hier volgen nog enkel tips om heelhuids thuis te raken :
• Met al die lekkere maaltijden die onze kokskes voor ons gaan
bereiden, gaan we zeker geen zin hebben om nog allerlei snoepgoed
naar binnen te werken. Je kan dus best je snoep thuis laten of aan je
leidertjes geven.
• Slaapzalen en tenten gebruiken we om in te slapen en voor de platte
rust. Op alle andere momenten komen we hier niet of je moet het eerst
aan je leider vragen.
• De WC is een heel interessante ontmoetingsplaats voor je naar het
bos gaat; zodat we niet steeds de hondentoiletten moeten raadplegen.
• Het grootste verschil tussen kinderen en vogels is dat vogels uit een
boom kunnen vliegen en kinderen vallen uit een boom. Kruip er dus
maar beter niet in.
• Actief doen en sporten is plezant, maar te veel zweten is ook niet
goed. Op kamp heb je niet de kans om je 7 keer per dag te douchen,
ook al zouden sommige leiders dit wel willen!
• Het bos is een gevaarlijke plek als je er niet moet zijn. Het zou niet
de eerste keer zijn dat er iemand wordt aangevallen door een
uitgestorven dinosaurus.
• Neem niet te veel geld mee. Trouwens geld maakt niet gelukkig en
vriendschap kan je niet kopen.
• Vergeet zeker je pas niet, want je zou niet de eerste zijn die in het
midden van het kamp een identiteitscrisis krijgt en waant dat hij
Napoleon is. Wie u ook bent, wij zijn er zeker van dat je niet Napoleon
bent.
• Zet bij hevige sneeuwstorm, steeds je skibril op.
• Je tandenborstel is je vriend, weet hem te appreciëren vanaf jonge
leeftijd. Sommige leiders hebben deze trein gemist en hun omgeving
heeft daar nog altijd spijt van.

In de valies
We weten dat jullie steeds aan het wachten zijn op wat jullie zoon moet
meepakken op kamp. Hieronder ziet u een mooi lijstje met de nodige
valiesingrediënten voor een geslaagd kamp.
Lees het eerst eens zorgvuldig door en daarna inpakken maar. Vergeet
ook niet het afdelingsartikel te lezen, hier staat in wat je voor een bepaald
spel moet meebrengen.
We vertrekken in volledig Chiro-uniform. Dus dit moet je zeker al niet
inpakken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pyjama
Slaapzak of deken
Hoeslaken (sloebers-rakkers)
Toiletzak met tandenborstel, tandpasta, zeep,
shampoo, kam, zonnecrème,…
Handdoeken en washandjes
Zakdoeken
Kousen
Onderbroeken en onderlijfjes
1 of meerdere lange broeken
Shortjes
Enkel truien
T-shirts
Pantoffels
Stevige wandelschoenen
Sportschoenen
Regenkledij + Zwemgerief
Boeken voor tijdens de platte rust
Schrijfgerief, enveloppen en papier
Een veldbed (Toppers – Aspi’s)
GEEN Smartphone, tablet,…
Zaklamp
Klein rugzakje voor tijdens de trektocht
Vuillinnenzak
Drinkbus

Uniform

Hier ziet u het perfecte voorbeeld van een uniform (excl. sweater). Het
uniform geeft de groep het gevoel van samenhorigheid en zo kan men ook
aan de buitenwereld laten zien dat we als één grote groep onze zondagen
beleven. Daarom vragen wij aan iedereen die op zondag naar de Chiro
komt, zijn uniform te dragen.
Een volledig uniform ziet er als volgt uit :
een beige broek
een rode T-shirt
een blauwe sweater van onze eigen Chiro (met
kap) een sjaaltje in de afdelingskleur

Sjaaltjes en Chiro-sweaters kunnen bij het binnenbrengen van de valiezen
worden gepast en gekocht.
Dit zijn de prijzen:
Chirotrui: € 25
Sjaaltje: € 12
Gelieve gepast geld mee te brengen om deze artikelen te betalen.
T-shirten en broeken zullen niet meer besteld kunnen worden, zoals al
eerder meegedeeld dit jaar. Voor deze en andere Chiro-artikelen, kan u
altijd zelf eens langsgaan bij één van de winkels van De Banier. Meer info
vindt u op www.debanier.be .

CHIROJEUGD KALFORT
L. Van Kerckhovenstraat 66
2870 Puurs

Beste ouder, lid, sympathisant,
Nu de lange winterdagen achter de rug zijn, begint de leiding alweer van de zomermaanden
te dromen! Juli is traditioneel bivakmaand, maar ook daarna zitten we niet stil. Kalfort Kermis
is voor velen de perfecte afsluiter van de zomer en naar jaarlijkse gewoonte organiseren we
ook nu weer ons café-restaurant “Bij Mie Kalfut” om wat geld in het laatje te krijgen. Hiermee
wordt spelmateriaal aangekocht, bepaalde activiteiten voor de leden, helpers en
sympathisanten worden medegefinancierd, de terreinen en gebouwen worden
onderhouden,… Alles wat de Kalfortse Chirojeugd ten goede komt!
Om dit alles tot een goed einde te brengen, zijn wij op zoek naar bereidwillige mensen die ons
een handje willen komen toesteken. Voelt u zich geroepen om ons te komen helpen, aarzel
dan niet om onderstaand strookje in te vullen en aan iemand van de leiding te bezorgen! Ook
wie nog nooit kwam proeven van de gezellige werksfeer is meer dan welkom. De leiding is
altijd bereid om de nodige uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden.
Alvast bedankt en wij hopen u terug te zien, voor of achter de schermen, “Bij Mie Kalfut”.
Groetjes,
De leiding
Indien u ons een handje wil komen toesteken, gelieve dan de 2 strookjes in te vullen. Gelieve
het onderste strookje af te geven aan leiding of op de Chiro zelf. Vergeet ook het tijdsblok niet
in te vullen (een ‘M’ of een ‘A’ opschrijven a.u.b.) en uw gegevens onderaan.
Ook dit jaar kan u ons bereiken via email: miekalfut@hotmail.com.
U kan de juiste gegevens mailen en u kan er ook terecht met eventuele vragen.
Of voor verdere informatie: Helena Vansteenbeeck
0470/59.08.79
Joke Demeyere
0478/82.09.90
WAT HOUDEN DE TAKEN IN:
Tap: de dranken tijdig uitschenken.
Keuken:
1) de koude schotels klaarmaken
2) de spaghetti klaarmaken
3) afwassen en afdrogen
4) ijsjes (en gebakjes) klaarmaken en/of brood snijden
(Gelieve het nummertje van uw voorkeurtaak op de strookjes te vermelden.)

Mosselen: de mosselen bereiden.
Paling: de paling klaarmaken.
De uurregeling bestaat uit twee blokken: Een middagshift (M) van 10u30 tot ongeveer
14u30 à 15u, en een avondshift (A) van 16u30 tot ongeveer 22u. Vanaf 22u neemt de leiding
zo snel mogelijk de taken over en kunnen de helpers een hapje eten. OPGELET: de eerste
zondag is het traditioneel bijzonder druk en durft de middagshift wel eens uit te lopen
aangezien de keuken doorlopend open blijft. Gelieve hiermee rekening te houden.

Opmerking: Wij vragen vriendelijk aan de helpers om steeds een half uurtje voor de opening
van de keuken aanwezig te zijn. Dit wil zeggen in de voormiddag om 10u30 en in de
namiddag om 16u30, zo is iedereen tijdig voorbereid!
Tap

Keuken (nr!)

Mosselen

------
Keuken (nr!)

--------Mosselen

Paling

za 24/08
vanaf 16u30
zo 25/08
vanaf 10u30
zo 25/08
vanaf 16u30
ma 26/08
vanaf 16u30
di 27/08
vanaf 16u30
don 29/08
vanaf 16u30
vrij 30/08
vanaf 16u30
za 31/09 vanaf
16u30
zo 01/09
vanaf 10u30
zo 01/09
vanaf 16u30
------ --------tap

--------Paling

za 24/08
vanaf 16u30
zo 25/08
vanaf 10u30
Zo 25/08
vanaf 16u30
ma 26/08
vanaf 16u30
di 27/08
vanaf 16u30
don 29/08
vanaf 16u30
vrij 30/08
vanaf 16u30
za 31/09 vanaf
16u30
zo 01/09
vanaf 10u30
zo 01/09
vanaf 16u30
Naam:

Adres:

GSM-nummer:

GENEESMIDDELENFICHE
ZOMERKAMP 2019
NAAM :
BENAMING MEDICIJN + SPECIFICATIES

GROEP :
OCHTEND

MIDDAG

AVOND

Inschrijving bivak 2019
* Afdeling :………………………………………………………………………………….........
* Naam vh kind : ………………………………….. Geboortedatum :……/……/…………...
* Adres :…………………………………………………………………………………….........
* Postcode : …….... Gemeente :…………………….………………………………………..
* Telefoon :……/…………………GSM nummer :…………………………………………...
* E-mail adres:………………………………………………………………………………......

* Adres waar we terecht kunnen indien u afwezig bent.
* Naam :…………………………………………………………………………………….......
* Adres :………………………………………………………………………………..…….....
* Telefoon :……/…………………GSM nummer :…………………………………………..

* Mag uw kind deelnemen aan normale jeugdactiviteiten:

* Sport
* Spel
* Trektocht
* Zwemmen

JA
JA
JA
JA

NEE
NEE
NEE
NEE

* Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?
JA

NEE

Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
* ANDERE OPMERKINGEN:

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

* Ik, ondergetekende, geef de toelating dat mijn kind ………………………..…. meegaat op

jeugdvakantie van…………… tot …………… georganiseerd door Chirojongens Kalfort.

Handtekening:

Datum:

ATTEST INZAKE UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN
MINDER DAN 12 JAAR (i)
Te bewaren voor de belastingsaangifte 2019
Vak I

Ondergetekende :
GEMEENTEBESTUUR PUURS-SINT-AMANDS – TIM VAN GOOL EN HILDE VAN DER POORTEN

Bevestigt dat (3) : CHIROJONGENS KALFORT

Erkend is op basis van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.

Gedaan te Puurs, op 01/03/2019.

Handtekening,
TIM VAN GOOL,

HILDE VAN DER POORTEN,

Doelgroepencoördinator

Schepen van jeugd

Vak II (in te vullen door het jeugdwerkinitiatief)
1.

Volgnummer van het attest :

2.

Naam, voornaam van het kind :

3.

Geboortedatum van het kind : ...............................................................................................................

4.

Periode waarin het kind is opgevangen (1) :
van ..…/..…/20..… tot ..…/..…/20..…

van …../..…/20..…tot …../..…/20..…

van ..…/..…/20..… tot ..…/..…/20..…

van …../..…/20..…tot …../..…/20..…

7.

Aantal opvangdagen :

7.

Dagtarief: ........................................................ EUR

8.

Totaal ontvangen bedrag : .................................. EUR

Ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven vermelde inlichtingen.
Gedaan te ....................................... ,
…/.…/20…
Handtekening,

(2)

Dit attest, dat slechts in één exemplaar moet worden ingevuld, moet worden uitgereikt, aan de schuldenaar van de
uitgaven, die het bij zijn aangifte in de personenbelasting zal voegen.
Naam of benaming van het openbaar bestuur

(3)

Naam of benaming van het erkende jeugdwerkinitiatief

(1)

TOT OP
KAMP!!!

