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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. Nu het 
kamp nog maar een maand van ons weg is, kan ons jaarlijks 
kampboekske niet ontbreken ter voorbereiding van deze top 10-daagse. 
Net als alle voorgaande jaren zit ons boekje ook dit jaar tjokvol met toffe  
weetjes, de beste humor en niet te vergeten de meest waardevolle 
informatie. 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 Westouter. 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! 
 
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 11 juli! 
 
De kampleiding, 
 
Willem Vansteyvoort   aka    De Wimpie 
Gijs Servaes        De Gizo 
Robbe Danckaers       Den Burak 

 
 
 



 

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 23-koppige leidingsploeg: 
 
Kampleiders :  Willem Vansteyvoort 
    Gijs Servaes 
    Robbe Danckaers 
 
                            
Hoofdleiders:   Robbe Danckaers 
    Jan Van Praet 
 
 

Leiding: 
 
Sloebers:   Pol De Boeck De Saeger 
    Jan-Maarten Van Damme 
    Maarten de Gruyter 
    Senne Genijn 
 
 

Speelclubs:       Dries Servaes 
    Willem Vansteyvoort 
                            Gerben Dehertogh 
    Milan Eggermont 
 

 
 

 



 

Leiding 

 
 
Rakkers:   Robbe Danckaers 
    Jelle Mertens 
    Siebe Foret 
    Jelle Fostier 

 

 
Toppers:            Kevin Moons 
    Ruben De Groof 
    Kristof De Schrijver 
    Gijs Servaes 
    
 

Kerels:   Daan Fostier 
    Dentel Van Ranst 
    Siebe Spittaels 
    Wannes Maes 
 
 

Aspi’s:   Jan Van Praet 
    Jonas Danckaers 
    Jef Servaes 
 

 

 
  



 

Kookploeg 
 
 
Hoi allemaal, 
 
We zijn weer een jaar verder en hebben dus ook een jaar kunnen rusten 
om vanaf 11 juli terug voor jullie klaar te staan. Hoe zouden we ook 
anders kunnen na jullie mooie dankgezangen aan het kampvuur vorig 
jaar. Wij spijzen dus met veel plezier opnieuw jullie magen.  
 
De menu staat vast en we doen ons best om hem weer zo lekker 
mogelijk te maken, met gezonde en ja, ook af en toe iets minder 
gezonde gerechtjes (maar wat zijn die frieten toch lekker). 
 
Naast friet met stoofvlees serveren wij ook BBQ, Luikse sla, vol-au-vent, 
spaghetti, verse soep, rijst met kip en curry, spek en ei, fishsticks met 
puree, … 
 
Al deze gerechten gaan wij met onze nieuw aangekochte 
samuraïzwaarden en onze bijgeschoolde Kungfu technieken in elkaar 
knutselen.  
Jullie moeten nadien maar komen vertellen wie er het meest op Po leek. 
 
 
 
 

 
 
 



 

Kookploeg 
 
 
Maar geen bang, we zijn vredelievend hoor, anders zou de leverancier 
van de Solucious ook niet op het terrein durven komen. 
 
Wij kijken er alvast naar uit! Tot dan! 
 
Uw meesters in de kookkunst: 
 
Saf, Liesbeth en Stanne 
Toempe, Shana en Ellie 
Leen en Pieter 
Wouter en Vé 
Roos en Kas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sloebers 
 
 
Hey hey hey sloebers!!!  
Het hoogtepunt van het Chirojaar komt in zicht, het kamp! De leukste 10  
dagen van het jaar. Dit jaar gaan we met zen allen naar Westouter. Voor  
jullie leiders roept Westouter veel goede herinneringen op, aangezien we  
er 3 jaar geleden al eens op kamp zijn geweest. Op een kampplaats op  
een mooie heuvelrug met een mooi uitzicht op Frakrijk.  
Welke spelen we gaan spelen blijft nog een geheim. We willen de  
spanning opbouwen tot le moment suprême. Maar niet gevreesd, jullie  
zullen je zeker niet vervelen. Hopelijk kunnen jullie hier allemaal bijzijn!  
Als je bang bent om mama en papa te missen, moet je je geen zorgen  
maken. Ook wij missen onze mama en papa eens, maar door de toffe  
spelen en het lekkere eten gaan jullie geen tijd hebben om hier aan te  
denken. Moest het toch niet lukken om de volle 10 dagen mee te gaan,  
is er nog de mogelijkheid van het verkorte kamp, van 7 dagen.  
Om het kamp tot een goed einde te brengen moeten jullie een aantal  
zaken meenemen: 
 
• Balpen en papier: om alle toffe verhalen naar 
mama en papa te kunnen sturen. 
• Boerkledij: wie wilt er nu niet eens een boer 
zijn? Elke dag in het zonneke op het land 
werken of met de diertjes bezig zijn! Awel wij 
hebben een spelletje bedacht waarmee jullie je 
vandaag eens kunnen inleven in het 
boerenleven. Wij verwachten natuurlijk dat jullie 
ook hiervoor aangepaste kleerdracht voorzien 
hebben! 
• Piratenoutfit: anders kunnen we op kamp 
geen ‘Arrr’ zeggen. 
• Legerkledij: zo kunnen we op 21 juli meedoen 
met de militaire parade 
• Witte T-shirt: 1 ding is zeker, zorg ervoor dat deze T-shirt van kleurtje 
mag veranderen. 
• Pillamp: in Westouter kan het ’s avond donker zijn, daarom is een 
lamp altijd een handig middeltje om licht te brengen. Je kan er ’s avonds 
in het donker een boompje mee zoeken om je boodschapjes te doen of 
er een spannende avondtocht mee doen. 
 



 

Sloebers 
 
 
• Waterpistool: hiermee kunnen we ons eens amuseren wanneer het 
zonnetje schijnt. 

 
• Paar slechte kousen: om over jullie neus te leggen tegen de 
zweetvoeten van de leiding. 
• Donkere kleren: als je ineens moet gaan wegsluipen kan het handig 
zijn om al gecamoufleerd te zijn. 
• (Geen) snoep: het beste zou natuurlijk zijn dat de sloebers geen 
snoepjes zouden meenemen. Onze kokers zorgen voor heerlijke 
maaltijden waardoor de sloebers geen plaats meer zullen hebben voor 
snoepjes. Neem je ze toch mee dan zullen de leiders zeker eens willen 

proeven       

• Alle elektronische apparaten mogen jullie thuislaten.  
 
 
Bericht aan de ouders:  
Omdat het voor velen onder jullie allemaal wat nieuw is, zullen we jullie 
nog wat kamptips geven: 
 
1. Omdat we voor het kamp onze laptop allemaal hebben thuis gelaten, 
kunnen we geen mailtjes sturen naar het thuisfront. Om de mama’s en de 
papa’s toch in te lichten over al jullie avonturen, kunnen we brieven sturen 
naar hen. Kaartjes en postzegels zijn verkrijgbaar op kamp bij één van 
onze postbodes. Het zou heel handig zijn moesten jullie aan de mama of 
papa vragen of ze een stickertje willen maken met het juiste adres, zo 
komen onze brieven zeker aan. 
 
2. Tijdens het kamp worden er foto’s getrokken van alle activiteiten. Zoals 
iedereen willen alle sloebers ook hier goed opstaan. Vergeet daarom niet 
te lachen als een koker met kodak passeert. Deze foto’s worden dagelijks 
op onze website gezet met een verslagje van de dag. 



 

Sloebers 

 
 
3. Veel sloebers (en hun leiding eigenlijk ook) durven van hun valies een 
echte warboel te maken. Om er voor te zorgen dat we toch nog elke dag 
propere kleren vinden, kunnen jullie aan je mama of papa vragen dat ze 
voor elke dag een pakje maken met een propere onderbroek, een paar 
kousen, een t-shirt en een broekje. Als ze deze nog eens in een plastic 
zakje willen steken, kunnen we er voor zorgen dat alle sloebers elke dag 
hun kleren kunnen vinden. 
 
4. Als voorlaatste vragen we om een vuillinnenzak te voorzien. Hier 
kunnen de sloebers hun vuile kleren insmijten zodat deze niet in het 
rondslingeren. 
 
5. We zouden als laatste ook nog eens willen vragen dat jullie de valiezen, 
veldbedden en slaapzakken willen merken met de naam van elke sloeber. 
Zo vinden we deze direct terug bij het aankomen op de kampplaats. 
 
 
Moesten er nog vragen zijn, kunnen jullie altijd terecht bij de vier 
sloebertiers! 
Pol, Spoetnik, Maarten, JM 

 
 

 

 

 
 
 



 

Speelclubs 
 
 
Hallo? 
Ben jij een speelclub? 
Jaaa???  

Goed zo! Dan ben je op de juiste plaats !        

 
Het is weer zover: HET LE-GEN-DA-RI-SCHE KAMP KOMT ERAAN!!! 
Jaja je hoort het goed kleine vriendjes: dat betekent 10 dagen fantastisch 
amuseren. En nog beter: ook superlekker eten! We hopen dat jullie er 
allemaal naar uitkijken, want wij kunnen alvast niet wachten. Dit jaar 
trekken we helemaal naar het Westen van het land: namelijk Westouter! 
Daar zullen we onze fantastische programma’s spelen die we na veel 
bloed en tranen in elkaar hebben gestoken. Benieuwd nu zeker? HAA! 
Dat wordt wachten tot het kamp: wij zwijgen als een graf.   

 
Om jullie al een klein ideetje te geven op wat we allemaal in petto 
hebben dit kamp geven, geven we jullie een lijstje van wat je zeker niet 
mag vergeten: 
 
 

• 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. 

• Legerkledij: in het bos willen we namelijk eens ongezien en goed 

gecamoufleerd spelen. 

• Waterpistool: om het kampvuur 

te moeten blussen      . 

• Zwemkledij: om reddertje te 

kunnen spelen. 

• Witte T-shirt: het is namelijk een 

traditie om een witte T-shirt mee 

te pakken die we dan helemaal 

omtoveren in onze eigen 

Speelclub-shirt. 

 



 

Speelclubs 
 
 

• Patserkledij: een hippe Gucci pet, een modieuze joggingbroek of 

een super coole zonnebril om te bepalen wie nu eigenlijk de 

allercoolste speelclub is. 

• Een foto van uw liefje/ouders/grootouders zodat jullie geen 

heimwee hebben. 

• Dansbenen en een super goed humeur zodat we er tien dagen 

lang een feestje van kunnen maken! 

Wat zeker en vast NIET mee te nemen op kamp: 
 

• Jullie mega evolved, super rare, shiny Pokémon kaarten. 

• Levende wezens zoals de kat van de buren of de cavia van je zus. 

• Veel snoepjes (tenzij ze voor jullie hongerige leiders zijn). 

• Wapens zijn nog steeds illegaal, en dus bijgevolg niet welkom op 

kamp. 

• Agressie! Er is maar één soort van offensief toegelaten deze tien 

dagen: het charmeoffensief om held van de dag te worden. 

• Tablet/gsm/spelconsole: wij voorzien voldoende leuke spelletjes 

om jullie te entertainen. Communicatie met het thuisfront kan via 

de postduif. 

 

 



 

Speelclubs 
 
 
TOT OP KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMPPPP 
Groetjes, 
Dries aka boefmans 
Willem aka pedagogisch verantwoordelijke  
Gerben aka potteke choco 
Milan aka Warren Buffet light 
xxxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Rakkers 
 
 
Juuu groen manne, 
 
Na een fantastisch jaar met vier geniale leiders is het hoogtepunt 
aangebroken!!!! 
Ook al mochten we vant jaar ni met meer dan 10 man zitten, voor het 
kamp ziet het er al een stuk beter uit, bubbels van vijftig, dus we gaan er 
stevig tegenaan! We hopen dus dat iedereen er bij is. 
Dit jaar gaan we terug naar de Franse grens, dus zorg que vous pouvez 
parler un peux de Français*. De leiding is al duchtig aan het plannen, 
uitrekenen, voorspellen, … hoe we deze 10 dagen zo goed mogelijk 
kunnen vullen met de leukste spelen. Als afsluiter 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. Naar aloude gewoonte staan hieronder enkele 
zaken opgelijst die jullie wel/niet moeten meenemen. 
 
 
Wat zeker WEL mee te nemen: 

• Witte T-shirt: om te batikken zodat 

we onze eigen gepersonaliseerde 

Rakker-shirts kunnen maken. 

• Legerkledij: voor als de Fransen 

zouden invallen op ons kamp. 

• Donkere kledij: het zou wel eens 

kunnen dat we een of ander roag 

nachtspel gaan spelen. 

• Kung fu kleren: En Aniss, gij bent 

de “Dragon Warrior” eeeeh 

• Eén spruit: de Mettes zijne vriezer 

is weer leeg en hij kan niet zonder 

spruiten overleven. 

• Slechte sokken: voor de Forel zijn stinkvoeten 

• Piratenoutfit: een piratenboot zonder piraten is maar een boot. 

 

 



 

Rakkers 
 
 

• Uw sjieeekste kostuum: 

liefst inclusief stropdas of 

strikske (voor de mannen vant 

terras)  

• Uw graafste boerenkleren: 

voor opt veld: overall, goei 

bottinnen, een bollekessjaaltje 

en zeker en vast ook een riek. 

• Snoepjes: (om aan de leiding 

te geven: Napoleonnekes 

voor den Burak, 

Draculatanden voor de Forel, 

Pistachenootjes voor de 

Mettes en kersensnoepen 

voor de Fosti. De firma dankt u :)) 

 
Wat zeker NIET mee te nemen: 

• Uw gsm (behalve als ge nen Chichoewichoe hebt gevangen) 

• Playstation 

• Frisdrank 

• Uw ouders/broers/zussen/oma’s of opa’s (behalve als ze komen 

koken natuurlijk, enkel liefde voor dezen <3)  

 



 

Rakkers 
 
 
Tot op kamp boyzzzzzzz 
 
Greetz, de vurige 5 - 1!  
Knorretje aka Forel 
Winnie de Pooh aka Choepic 
Tijgetje aka Fostier 
Uilefakje007 aka Burak 

 
*Voor eventuele vertaalfouten, gelieve de verantwoordelijke Siebe Foret 
te contacteren: +32478137453 
 
 
 
 
 
 

 



 

Toppers 
 
 
Sjaloom floppertjes, 
De 10 tofste, vetste, graafste, coolste en meest epische dagen komen 
dicht in de buurt. We zullen ons vestigen in de Westhoek dees jaar. 
Sommige onder ulle ga da daar al kennen omdat we er 3 jaar geleden 
ook als eens ons kamp hebben doorgebracht. Voor degene die dat daar 
nog nie kennen niet getreurd. We zullen het daar wel terug allemaal 
eens gaan onderzoeken.  
Tis maar een paar meters van de Franse grens dus we hopen da gulle 
ulle frans goe oefent zodat moest ge een knap mieke tegenkomen die 
met uw charmes kunt versieren e ☺. En met de woordjes baguette en 
chien ga ge ni ver komen. Kijk maar naar xanax die nog steeds opzoek 
is naar zijn liefde. 
Ook dit jaar kunnen jullie genieten van de goede programma’s die jullie 
lijdertjes hebben bedacht voor jullie. Er zijn wel benodigdheden die 
iedereen moet meenemen om deze spellekes deftig te laten verlopen. 
De lijst staat hieronder. 
See joe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Wat nemen we mee?? 

 

• Een fiets die in goede staat is voor de trektocht. Vergeet deze niet 

samen binnen te doen met de valiezen of het wordt lopen.  

• Legerkleren  

• Donkere kleren voor te sluipen en voor het nachtspel 

• Werkkleren zodat we op de manne van de Maniflex lijken 

• Water ganno’s 

• Veldbed en slaapzak 

want we slapen in 

tenten!!! 

• Gabberkleren voor de 

gabber dag 

• Ne witte T-shirt die vuil 

mag worden 

 



 

Toppers 
 
 

• Veel haar zodat dit professioneel afgeschoren kan worden       

• Een paar slechte lange kousen om wapens me te maken 

• Zwemkleren  

• Goed humeur, sfeer en positieve mentaliteit  

• Roddels van de Sjabi 

• Gezond verstand ( mss iedereen 

een beetje extra zodat we Louis 

ook wat kunnen geven) 

• Verleid skills want wie weet 

komen we meisjes tegen op 

trektocht 

• Gespierd lichaam om met Xanax 

te vechten 

• Snoep. Heel veel snoep zodat dit 

allemaal door de leiding afgepakt 

kan worden 

• Foto van de vriendin, mama, 

papa mag als jullie niet zonder 

kunnen 

• En natuurlijk een compleet Chiro 

uniform 

 
Wat nemen we zeker niet mee? 

• Gsm  

• Ps4 of game toestellen. 10 dagen zonder Fortnite en rocket league 

moet zeker lukken 

• Wapens, messen, bommetjes, trekbommetjes, brique, ak-47 ( gwn 

niks van deze dingen Woodie!!!!) 

 

 
 
 



 

Toppers 
 
 
Juuu de manneee xxx, 
 
Kef  AKA  Romanian gangsta 
 
Krikke  AKA  Duiventemmer 
 
Xanax  AKA  Xanax 
 
Gizo  AKA  Stagiair 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Kerels 
 
 
Juuuu bleukes, 
 
Eindelijk is het zover, het Chirokamp is inzicht en dat wil je dit jaar zeker 
niet missen! We gaan samen 10 dagen lang spannende spelen, 
overheerlijke maaltijden waarvan ge de vingers kunt vanaf likken en 
andere zotte toeren uithalen. Gedaan met al die stomme lockdowns en 
maak je bubbel maar klaar voor deze 14 zotte drerries die je weer ont-
simpen. Dus scherp jullie real life social skills maar terug op scherp en 
leg die fortnite en PS5 weg zodat klaar staan voor de gevate cringe papi 
Spit zijn goude uitspraken.   
 
Eigenlijk hebben we juist tegen jullie gelogen, want het zijn zelfs geen 10 
zotte dagen maar 11!!! (10 juli vertrekken) We mogen natuurlijk ons 
plezier ritje naar daar niet vergeten. Met als bestemming het mooie 
Heuvelland komt de km teller op iets rond de 120km te staan. Natuurlijk 
geen probleem voor zo een sportieve groep, maar onthoud zeker voor 
de rit de naam van de bestemming HEUVELland en dat de laatste 
loodjes het zwaarst wegen. Enige training word zeker aangeraden.  
Maar maak je geen zorgen want jullie mega toffe leidertjes hebben deze 
marteling al eens eerder overwonnen (in nog slechtere conditie) en 
zullen je hier zeker proberen doorloodsen.  
 

 

 
Maar leider, wat moeten wij allemaal meenemen? 
 



 

Kerels 
 
 

• fietske in degelijke staat: Met natuurlijk goed ingevette ketting & 

beentjes om het plezier tochtje naar daar te overbruggen. Neem 

zeker ook genoeg drank mee (colaatjes ofzo als dat u rechthoud) 

voor deze tocht.  

• Een trekrugzak: Nee boys niet trekken aan uwe zak, maar een 

trek-rug-zak, dat is zo iets voor op je rug doet als je gaat 

rondtrekken 

• Slaaptent : Om u versierde prooien mee naar te nemen tijdens de 

veroveringstocht (2 daagse). Spreek dit desnoods af als je een tent 

kan delen met een van je vrienden.  

• Veldbed en slaapzak wordt zeker aangeraden, tenzij jullie 

natuurlijk op de grond willen slapen zoals den Danio ieder jaar al 

doet. 

• Scheve party kleren: Omdat we toch een jaar zonder gefeest 

moeten inhalen.   

• Witte T-shirt Omdat we toch ooit eens een blauwtje moeten lopen 

en den batik is de enige manier voor ons als echte playboys. 

• Zwarte of onopvallende kleren voor de bangelijke sluipspelen die 

we gaan doen. 

• Klere om te boenken: Omdat ze in west-vlaanderen nogal 

koppige mensen zijn gaan we ook is proberen niet wijken van ons 

pad. Zo toch staan we toch een beetje in de schoenen van de 

lokale bevolking en gaan we weten hoe dat voelt 

• Zwemkledij voor een plonske te placeren. 

• GSM of smartphone: Omdat we ons niet allemaal zo goed 

kunnen oriënteren en survivallen als de Jappie  

• 20 dozen Kleenex tissues voor het gemis en gesnotter dat je de 

mama, papa, zus, broer… niet gaat zien, en zo’n dozen komen ook 

gwn altijd van pas in een andere gemoedstoestand      . 

• Een glimlach zo groot als die van onze Soleil  

• Boekje om grietjes te versieren op 2daagse (koppies kunnen 

worden aan gevraagd bij Morti, Thijs of Pirre) 

 



 

Kerels 
 
 
Wat niet mee te nemen? 
 

• Liefkes laat ge thuis #BrosBeforeHos 

• Laptops, Playstations, Xbox… 

• HAARKLEUR MIDDEL OF ANDERE MIDDELEN WAAR JE 

ALLERGISCH OP REAGEERT  

• Alcohol (tenzij het voor de leiding bedoeld is, dan + puntjes in het 

grote ik <3 de leiding spel) 

• Tiktok / Fortnite danspasjes  

Jullie 4 Chinese krijgers geleerd in alle bestaande gevechtsporten: 
 
Meester Tijgerverslinder aka Pirre 
 
Wijze uitspraak meester Oogway aka Spit 
 
Dorstige Po aka Kenny 
 
Master of monkeys aka Danio 
 
 
 

 
 

 



 

Aspi’s 
 

 

menneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
 
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 weg van de mama en de papa en 100% yeeten en skeeten 
samen met jullie 3 adonissen van een leiders. Wat moet een mens in 
corona tijden nog meer hebben? Op het moment van schrijven mogen 
we van de homeboyz van het overlegcomité in bubbels van 50 personen 
op kamp. Dit betekent dus dat we hier en daar wel een mouw aan de 
traditionele activiteiten moeten aanpassen maar niet getreurd, we fiksen 
da wel x misschien is het zelf niet nodig en krijgen we uiteindelijk toch 
nog groen licht om zonder restricties op kamp te gaan! It izzz what it izzz 
en de rest zien we wel komen. 
 
Vooraleer we aan de beste 10 dagen van jullie leven kunnen beginnen, 
zijn er eerst nog een paar voorbereidingen die getroffen moeten worden: 
 

• 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 

• Hardcoremuziek zodat de butcher zijn roasbroekse vlam niet te 
hard moet missen 

• Jullie meest marginale kledij want misschien gaan we wel op 
2daagse naar maaskantje? 

• Ductape om de 2 halve aan elkaar te hangen, zo kunnen we 
eindelijk eens met enkel hele leden op kamp dit jaar. 

• zwarte kleren om nachtvogels te gaan spotten 

• ne sjaal van SK londerzeel zodat den ducky het thuisfront niet te 
hard moet missen 

• een paar slechte lange kousen om daarmee de kous af te maken 
 

 

 



 

Aspi’s 
 
 

• heel veel deo om de muffe geur 
van 10 zwetende pubers uit 
onze tent te houden 

• gemeentekleren/pekesfuif 
outfit want das gwn lachen en 
altijd handig om bij te hebben 

• de microcar, hoe gaan wij 
anders sochtends koffiekoeken gaan halen en sgoone deernes 
versieren? 

 
Wat zeker en vast NIET mee te nemen: 
 

• CORONA HAHAHAHAHAA F*CKING GRAPPIG 

• Mama en Papa  

• Wapens zijn ook dit jaar niet toegelaten 

• Vechtlust behalve dan misschien voor de vossenjacht x 

• Krokodillentraantjes 

• 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, 
Wimmeke aka ik werk te veel 
James aka ik drink te veel 
Jakke aka ik studeer te veel weinig 
 

 

 

 

 



 

Bivakverloop 

  

 

 Zondag 11 juli       Aankomst, verkenning en installeren  

  

  

Maandag 12 juli  

  

  

Spel oudste groepen   

Dinsdag 13 juli  

    

  

Zangstonde + vlaggenwacht  

Woensdag 14 juli  Keuzeruimte + dropping 

        

  

  

Donderdag 15 juli  Bonte Avond 

  

  

  

Vrijdag 16 juli  

  

  

Trektocht + Tweedaagse  

Zaterdag 17 juli  Tweedaagse + start dag 

door aspiranten  

  

  

  

Zondag 18 juli  Dag door aspiranten   

  

  

  

Maandag 19 juli   Avondspel 

  

  

  

Dinsdag 20 juli  

  

  

Kampvuur  

Woensdag 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 woensdag 

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 kunnen 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. 

 

 

 

  



 

Belangrijk 

 

 

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 21 juni 2021. Inschrijven voor het kamp kan op 

www.chirokalfort.be! 

 

 

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 het prachtige Westouter, 
gelegen in het Heuvelland. Westouter is een buurgemeente van 
Poperinge en is ook maar enkele kilometers verwijderd van de grens met 
Frankrijk. Na onze eerdere passage in 2018 kennen we hier reeds alle 
goede speelplekken! 
 
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 
De Meulenberghoeve 
Rodebergstraat 50 
8954 Heuvelland 
 
(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.) 

 

http://www.chirokalfort.be/


 

Belangrijk 

 

 

Telefoonnummers  
Ziehier, ook enkele gsm-nummers die kunnen bereikt worden in het 
geval van een noodgeval of dergelijke: 
 

Algemene vragen 0474/45.51.82 (Willem Vansteyvoort) 
0476/07.80.74 (Gijs Servaes 
0498/97.59.55 (Robbe Danckaers) 

Jongste groepen Willem Vansteyvoort (Kampleider + leider 
Speelclubs): 0474/45.51.82 

Oudste groepen Gijs Servaes (Kampleider + leider Toppers): 
0476/07.80.74 

Kookploeg Wouter Van Den Heuvel (Kookouder): 
0477/49.93.94 

 

Vertrek en aankomst  
Door de maatregelen zullen we dit jaar uitzonderlijk niet als groep samen 

vertrekken vanop de Chiro. We vragen dan ook om uw zoon af te 

zetten op 11 juli en terug te komen halen op 21 juli op de 

kampplaats. 

 
Dit geldt voor de Sloebers, Speelclubs, Rakkers en Toppers. Een tip 
hierbij is carpooling. De Kerels en de Aspiranten zullen op 10 juli fietsen 
naar de kampplaats. 
 
De sloebers, speelclubs, rakkers en toppers worden verwacht op 11 
juli tussen 16u-18u.  We weten dat het misschien moeilijk kan zijn als u 
ook nog naar de meisjes moet gaan. We raden daarom dan ook 
carpooling aan. Mocht het niet lukken tussen de desbetreffende uren, 
gelieve met ons contact op te nemen. 

 

Op 21 juli mag u uw zoon komen ophalen. Dit kan tussen 10u-12u. 
 

 

 
 
 
 



 

Belangrijk 

 
 
De toppers zullen ook een fiets moeten meenemen. Als u over een 
fietsenrek beschikt, mag u deze meebrengen bij het afzetten van uw 
zoon. Als dit niet mogelijk is, kan u de fiets op 8 juli binnenbrengen en 
zal deze meegaan met de camion. Dit geldt ook voor het ophalen. 

 
Als het niet mogelijk is uw zoon op de afgesproken uren af te zetten, 

mag je altijd met ons contact opnemen. Uiteraard mogen twee broers uit 

verschillende bubbel op het zelfde moment afgezet worden.  

 

 

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.    

 

 

 



 

Belangrijk 

 

 

Chiro op zondag 4 juli!!!  
Om het met de wijze woorden van onze VB te zeggen: “Hoera, hoe meer 

Chiro hoe beter!!!”. Hebben we met de leiding besloten om zondag 4 juli 

een laatste keer Chiro te geven voor de start van de kampvoorbereidingen 

en het kamp. 

 

 

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 donderdag 8 juli tussen  

19u en 21u. Dit is enkel voor kerels en aspiranten aangezien zij met de 

fiets op kamp vertrekken. We verwachten dat de andere groepen hun 

valies meenemen bij afzet. Mocht dit voor problemen zorgen, kan je ons 

altijd contacteren!  

 
 

Medicatie  
Indien uw zoon medicatie moet nemen tijdens het kamp, kan je zijn 

medicijnen afgeven tijdens het afzetten van uw zoon op 11 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 en postzegels. Deze kan je 

tijdens het kamp kopen bij onze eigen postbodes. Uiteraard is het 

gemakkelijker als iedereen het nodige materiaal al op voorhand heeft.  

 

 

 



 

Belangrijk 

 

 

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! 

 

 

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. Voor de sloebers t.e.m. toppers is dit 

bij aanvang van het kamp op 11 juli. De kerels en aspi’s brengen dit 

binnen op 8 juli. In onderstaande lijst kan u terugvinden welk 

voedingsmiddel we verwachten per groep. 

Sloebers: boter  

Speelclubs: confituur  

Rakkers: chocolade 

http://www.chirokalfort.be/


 

Toppers: boter  

Kerels: confituur  

Aspiranten: chocolade 

 

Corona gerelateerd  
De maatregelen hieronder zijn onder voorbehoud en kunnen nog 

altijd wijzigen naargelang de situatie! 

 
We kregen het verlossende bericht dat het Chirokamp mag doorgaan, 
maar er gelden wel strikte regels. In vergelijking met vorig jaar, zouden 
we normaal gezien dit jaar met ons allemaal op kamp mogen gaan. We 
zouden dan 1 grote bubbel vormen van 100 deelnemers. Binnen deze 
bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en 
geen mondmasker gebruiken. 
 
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. 
 

Gelieve met ons contact op te nemen als: 

• Uw kind drie dagen voor start van het kamp ziektesymptomen 
heeft of gehad heeft; 

• Uw kind samenwoont met een besmet persoon tijdens een 
opgelegde quarantaineperiode; 

• uw kind tot een risicogroep behoort; 

 

 

 

 

 



 

Kampthema 

 
 
Po is groot, een beetje onhandig en een heel enthousiast type, en een 

grote fan van een bijzondere vechtsport, het geheimzinnige kungfu. Daar 

droomt hij van tijdens zijn werk in de bamiwinkel van zijn vader. Dan 

gebeurt er iets totaal onverwachts: Po wordt door een onbegrijpelijk 

toeval verkozen tot leerling bij de vermaarde kungfuleraar meester Shifu. 

Opeens werkt Po zich in het zweet naast zijn idolen Kraanvogel, Tijger, 

Mantis, Aap en Adder. Meester Shifu, de belangrijkste trainer in de 

wereld van het kungfu, geeft de onelegante Po gelukkig wat extra 

aandacht. 

 

Dan komen de leden van het kungfugezelschap er achter dat de 

verraderlijke sneeuwluipaard Tai Lung naar hen op weg is. Dat voorspelt 

niet veel goeds! De enige die het gezelschap kan redden van die 

gevaarlijke Tai Lung is de vriendelijke reuzenpanda Po. Kan Po zijn 

droom, kungfumeester worden, nu verwezenlijken? Po gaat er met hart 

en ziel tegenaan, en met zijn volle gewicht. Dan ontdekt hij een van 

belangrijkste principes van het duizenden jaren oude kungfu: je 

zwakheden zijn tegelijkertijd ook je sterke punten… 

 

 



 

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                  Opstaan leiding  

   8.00           Opstaan leden + bed opmaken + wassen  

  8.15                  Openingsformatie  

   8.30    Ontbijt  

   9.00     Voormiddagactiviteiten + diensten  

 11.45    Gezamenlijk spel + handjes wassen  

 12.00    Middageten  

 13.00    Afwassen + platte rust  

 14.00     Namiddagactiviteiten  

 17.45    Handjes wassen  

 18.00    Avondeten  

 18.30    Vooravondactiviteiten  

 19.45    Pap  

 20.00    Slotformatie  

 20.15    Avondactiviteiten  

 20.30    Sloebers en speelclub gaan naar dromenland  

 21.00    De rakkers geven het ook op voor vandaag  

 21.30    De toppers krijgen ook zware oogjes  

 22.00     De kerels gaan hun bedje opzoeken  

 22.30    De aspiranten kruipen vredig in hun nestje  

 24.00    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 

• 2 keukenhanddoeken (enkel voor toppers t.e.m. 

aspi’s) 

• Mondmasker (enkel voor toppers t.e.m. aspi’s + 

leiding) 

• 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 



 

Liedjes 
 

 

Vlaggengroet 
Wij hijsen bij 

Het gloren van de morgend 

Ons vlagge als 

Een biedend lied! 

Want heilig is 

't geschenk van elke morgen 

Dat god ons weer 

t' aanvaarden biedt 

 

Draag door weer en wind ons vlagge 

Teken van de heldentijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd 

 

 

Messe, leipels en verkette 

Messe, leipels en verkette 

Die gebruike welle wette 

Oem ons eten mee te snije (snoa) 

En nen boterham mee te brije (broa) 

Mensen uit de prehistorie zate da ni mee geschoren 

Moesten ’t vlees me heelder kloempe me hun hanne binnenstoempe 

In mekanders hare russe oem de vingers af te keusse  

En laten we het belangrijkste niet vergeten  

… 

SMAKELIJK ETEN!!! 

 

 

 

 



 

Liedjes 
 

 

Wij zijn vol 
Bikke bikke bik, wij zijn dik 
Olle bolle bol, wij zijn vol 
 

 

Het avondlied 
O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 
 
De winden doorruisen de bomen 
en verre sterren staan alom… 
 
Wij knielen neer om u te zingen 
in 't slapend woud ons avondlied. 
 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 
en vragen, heer, verlaat ons niet! 
 
Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 
en sterren staren teder. 
 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 
 
 
 
 
 
 



 

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 .  

  

 

  

  

  

  

  

  



 

GENEESMIDDELENFICHE  

ZOMERKAMP 2021  
NAAM :  GROEP :  

BENAMING MEDICIJN + SPECIFICATIES  OCHTEND  MIDDAG  AVOND  

            

            

            

            

         

 

  
  



 

ATTEST INZAKE UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN MINDER 

DAN 14 JAAR  

OF KINDEREN MET EEN ZWARE HANDICAP VAN MINDER DAN 21 JAAR IN DE 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE BETAALD IN INKOMSTENJAAR 2020 

Vak I (2) 

Ondergetekende bevestigt dat: (3) 

Chirojongens Kalfort 

L. van Kerckhovenstraat 66 

2870 PUURS-SINT-AMANDS 

is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door of onder toezicht staat van Kind en 

Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel; (4) 

is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare 

besturen van de gemeenschappen of gewesten; (4) 

is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door buitenlandse openbare instellingen 

gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (4)      

is verbonden met de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte of met de 

inrichtende macht van de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte (4),  

 

in de zin van art. 113 § 1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.  

Onderhavig attest is geldig voor het tijdperk van 01 jan 2020 tot 31 dec 2020 

Gedaan te Puurs-Sint-Amands, op 30 apr 2021 

 

Koen Van den Heuvel 

Burgemeester 

Naam, hoedanigheid en handtekening van de verantwoordelijke vertegenwoordiger van Kind 

en Gezin, van het lokale openbare bestuur, van het openbare bestuur van de gemeenschap of 

het gewest, van de kleuter- of lagere school of van de inrichtende macht van de kleuter- of 

lagere school of van een gevolmachtigde (5) 

Naam en volledig adres van het lokale openbare bestuur, van het openbare bestuur van de 

gemeenschap of het gewest, van de buitenlandse openbare instelling, van de school of van de 

inrichtende macht van de school: Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands - Hoogstraat 29 - 
2870 Puurs-Sint-Amands 

(1) Dit attest, dat slechts in één exemplaar moet worden ingevuld, moet worden uitgereikt 

aan de schuldenaar van de uitgaven, die het ter beschikking moet houden van de 

administratie.   

(2) Vak I wordt enkel ingevuld: - ofwel door Kind en Gezin;  



 

- ofwel door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen 

of de gewesten;  

- ofwel door de buitenlandse openbare instelling gevestigd in een andere lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte; 

- ofwel door de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte of de inrichtende 

macht van de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte waaraan 

instellingen of opvangvoorzieningen zijn verbonden. 

Wanneer de opvang rechtstreeks aan één van voormelde instanties werd betaald, moet enkel 

vak II worden ingevuld. 

(3) Naam en volledig adres van de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf 

of het onthaalgezin.   

(4) Aankruisen wat van toepassing is. 

(5) Indien gevolmachtigde, de handtekening laten voorafgaan door de melding "bij 

volmacht". 

Vak II (in te vullen door de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, het 

onthaalgezin, de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte, de inrichtende macht 

van de school gevestigd in de Europese Economische Ruimte, het lokale openbare bestuur, 

het openbare bestuur van de gemeenschap of het gewest, de buitenlandse openbare 

instelling gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte) 

1. Volgnummer van het attest: 

2. Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang: 

Aan de ouders van 

3. Naam en voornaam van het kind:  

4. Geboortedatum van het kind:  

5. Periode waarin het kind is opgevangen: 

van tot  

van tot  

van tot 

tarief: 

tarief: 

tarief: 

Aantalopvangdagen: 

Aantalopvangdagen: 

Aantalopvangdagen: 

6. Aantal opvangdagen: 

7. Dagtarief (2):  

8. Totaal ontvangen bedrag:  

Ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven vermelde inlichtingen. 

Gedaan te Puurs-Sint-Amands, op  



 

Naam, hoedanigheid en handtekening van de persoon die gemachtigd is de instelling, de 

opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, het onthaalgezin, de school gevestigd in de 

Europese Economische Ruimte, de inrichtende macht van de school gevestigd in de Europese 

Economische Ruimte, het lokale openbare bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap 

of gewest, de buitenlandse openbare instelling gevestigd in een andere lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte te verbinden. 

Naam en volledig adres van de school, de inrichtende macht van de school, het lokale 

openbare bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap of gewest, de buitenlandse 

openbare instelling (3): 

(1) De op het attest vermelde gegevens mogen slechts betrekking hebben op het gedeelte 

van het jaar dat de veertiende verjaardag van het kind of de eenentwintigste verjaardag 

van het kind met een zware handicap voorafgaat. 

(2) Indien meerdere tarieven van toepassing zijn, moet een detail van het aantal 

opvangdagen per tarief wordenverstrekt. Dit detail mag eventueel in een bijlage bij dit 

attest worden gevoegd.  Het dagtarief moet evenwel alleen worden ingevuld indien het 

maximum van 13,00 EUR per opvangdag wordt overschreden. 

(3) Enkel in te vullen wanneer de opvang rechtstreeks aan de vermelde instanties wordt 

betaald. 
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