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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 Opoeteren om alles
goed voor te bereiden voor tien dagen amusement in Opoeteren. Want
het is dan ook iets anders dat we gewend zijn: iedereen zal dit jaar in een
tent slapen! 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
Gijs Servaes
Ward Vermeiren
Robbe Danckaers

aka

De Wimpie
De Gizo
De Wardo
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 26-koppige leidingsploeg:
Kampleiders :

Willem Vansteyvoort
Gijs Servaes
Ward Vermeiren
Robbe Danckaers

Hoofdleiders:

Jelle Fostier
Siebe Foret

Leiding:
Sloebers:

Robbe Danckaers
Jef Servaes
Ruben De Groof
Siebe Spittaels
Brent Hellemans

Speelclubs:

Jonas Danckaers
Wannes Maes
Dentel Van Ranst
Ward Vermeiren

Leiding
Rakkers:

Jan Van Praet
Willem Vansteyvoort
Jan-Maarten Van Damme
Jelle Fostier
Wannes Suys

Toppers:

Siebe Foret
Milan Eggermont
Senne Genijn
Gijs Servaes

Kerels:

Gerben Dehertogh
Kristof De Schrijver
Jelle Mertens
Maarten De Gruyter

Aspi’s:

Dries Servaes
Daan Fostier
Kevin Moons
Pol De Boeck De Saeger

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, …
Wij kijken er alvast naar uit! Tot dan!
Saf, Liesbeth en Stanne
Leen en Pieter
Wouter en Vé
Roos
Sarah en Wim
Stefanie en Steven

Sloebers
‘Wat? Is het dit Chirojaar al bijna gedaan?’ Ja beste sloebers, dit jaar is
weer voorbij gevlogen. Maar we gaan dit jaar afsluiten met een vet kamp.
Ik heb al met Frank, de weerman, afgesproken dat het tussen 11 en 21 juli
mooi weer moet zijn, dus dat is al in orde. Maar om er een bangelijk kamp
van te maken hebben we natuurlijk ook leden nodig! Daar kunnen jullie
wel voor zorgen
.
Dit jaar gaat het voor de 3 jongste groepen wel wat anders zijn. Het is de
eerste keer dat we een volledig tentenkamp doen, wat veel toffer is dan in
een saai gebouw! Dit zorgt er natuurlijk voor dat jullie een veldbed moeten
meenemen en een iets dikkere slaapzak of extra trui, want het kan ’s
nachts wel is wat kouder worden in een tent.
De leiding heeft er zeker al zin in, we hopen dat de goesting bij jullie even
groot is!!
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. Moeste jullie hier
meer vragen over hebben, mag uw altijd de kampverantwoordelijke
contacteren of ons, de sloeberleiding.
Voor een kamp heb je natuurlijk wel wat meer nodig dan alleen een
slaapzak en een veldbed:
• Balpen en papier: om alle toffe verhalen naar
mama en papa te kunnen sturen.
• Boerenkledij: 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!
• Ice Age-kledij: het kan al eens koud worden daar in het verre
Opoeteren.
• 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 Opoeteren 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 en zwembroek: 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.
• Oranje voetbal-outfit: om te laten zien wat voor een voetbaltalenten er
bij de sloebers zitten.
• Chirokledij: deze kleren doen we aan tijdens de trektocht, groepsfoto
en wanneer we terug naar huis gaan.
• 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 daar wel opeten, want die
hebben een grotere maag en dus meer plaats.
• 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

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 het bekendste
sloeberkwintet van Kalfort & omstreken:
Robbe aka Burak,
Jef aka Wimmeke,
Ruben aka Zan,
Siebe aka Spit,
Brent aka Brent

Speelclubs
Uhum uhum uhum aan allen die gekomen zijn proficiat, aan allen die niet
gekomen zijn ook proficiat! Maar toch nen iets groteren voor diegenen
die wel komen. Want we gaan een bangelijk kamp tegemoet. 10 dagen
vol plezier, waar iedereen zich ten volle kan uitleven. Dit jaar trekken we
naar het Oosten, namelijk Opoeteren. Op deze locatie gaan we onze
Kalfort stempel drukken en laten zien wat echte chiromannen in peto
hebben.
Hieronder vinden jullie wat we wel en niet nodig hebben.
Tot dan!!!!!!!!!!!!!
Lijstje van wat je zeker niet mag vergeten:
 Zaklamp, voor als we ‘s nachts in de straten verdwalen (mopje).
Vooral voor als we ’s avonds spelletjes spelen bv. sluipen.
 Legerkledij, om jullie te trainen tot echte chirosoldaten, ook handig
voor de sluipspelen natuurlijk.
 Zwemkleren, het is namelijk moeilijk om naar een zwembad te
gaan in je blootje, dus doe liefst een zwembroek aan.
 Witte T-shirt, traditiegewijs gaan we batikken en onze kleuren
vereeuwigen in deze T-shirt.
 Themakleren, we denken dan aan zaken van het prehistorisch
tijdperk zoals dino’s, oermensen…
 Boerekleren, voor ons boerenspel is het nodig om je volledig in te
leven in een boer, in beelden hoe het is op de boerderij en het veld
om zo uit te groeien tot de machtigste grootlandbezitter van
Oppoeteren.
 Goed humeur

Speelclubs
Wat zeker en vast NIET mee te nemen op kamp:
 Snoep, want de kokers bereiden al genoeg lekkers voor ons waar.
 Wapens, want er is niets gevaarlijker dan een klakkebuis.
 Elektronica, want wij hebben enkels ons gezelschap nodig om ons
te amuseren.
 Familie, wij zijn de komende 10 dagen uw vriendengroep/familie,
vergeet ze zeker wel geen briefjes te sturen op kamp.
De leiding,
Jonas aka James,
Wannes aka Pirre,
Dentel aka Kenny,
Ward aka Wardo.

Rakkers
*ahum ahum*
Juuuuuuuuuuuuuuwwwwwww,
grune mennennnnn,
Dappere soldaten van het groene sjaaltje,
stoere kerels van Groenland België,
beren van Kalfort en omstreken!
*vooraleer u dit leest, begeef u eerst naar buiten, liefst naar een veilige
plaats zonder breekbare voorwerpen of dingen die uzelf, uw geliefden of
uw omgeving schade zou kunnen berokkenen*
*indien u bovenstaande veiligheidsvoorschrift opgevolgd heeft, mag u
verder gaan met het lezen van onderstaande paragraaf*
De leukste tijd van het jaar is weer daar! Ik zal een kleine tip geven: het
begint met K en eindigt op AMP… JUIST JA, KAMP!!!!!!
Diegene die ons ook maar 1 periode kan geven dat graver is dan deze
le-gen-da-rische 10 dagen krijgt van ons 100000 euro! Error 404: periode
not found: stop maar al met zoeken want wat is er nu graver dan 10
dagen met uw vrienden, maten en makkers uzelf helemaal overgeven
aan kampen bouwen, inleefspelletjes spelen, onze titel verdedigen voor
het WKamp, diepzeeduiken, de Mount Everest beklimmen, een
eenhoorn opsporen in het bos en heel de map fortnite nabouwen met
niks anders dan karton en ducktape!
vooraleer we aan de beste 10 dagen van jullie leven kunnen beginnen,
zijn er eerst nog een paar voorbereidingen die getroffen moeten worden:
 Ontspan uw spieren en doe uw mond dicht, u stond
de voorbije 43 en halve second met stijve
ledematen en een opengesperde kaak naar dit
vel papier te kijken. Nu is het tijd om uw
omgeving te laten blijken dat u niet lijdt aan een
epileptische aanval maar gewoon het
kampboekje van 2022 aan het lezen bent.
 Roep uw mama of ga zelf op zoek naar de grootste valies die je
kan vinden, blader verder naar de rubriek ‘in de valies’ en vul de
valies naar eigen goeddunken
 Om u volledig te kunnen inleven als zijnde een lid van rakkers chiro
kalfort dient u ook onderstaande lijst toe te voegen aan de valies:

Rakkers
o 1-2 paar lange kousen. Als u, na 6 jaren, nog steeds niet
weet waarvoor deze dienen, kan ik u alleen maar adviseren
uw ogen dit kamp wel open te houden.
o Astronauten attributen, want we willen toch weten of er
leven is op pluto en je kan dansen op de maan?
o Cowboy kledij. Want we gaan toch geen stieren temmen
zonder een geruite hemd?
o Trein-machinist/conducteur/NMBS-medewerker outfit.
Want dit is altijd nuttig voor als het kamp te snel voorbij vliegt,
met deze outfit kan je magische vertragingen verzorgen!
o Kleren in het thema van Ice Age! Want ondanks dat de
studio hierachter failliet is, blijft het toch ne veel te grave film
om u ni in te hebben ingeleefd op kamp.
o Lange en donkere kleren. Om
zeker niet op te vallen in de zwarte
gaten van de ruimte.
o Boeren-outfit om niet op te vallen
tussen al die limburgers 😉
o Een wit kledingstuk. In geval dat
we vredesonderhandelingen moeten
houden met een stel woedende vikings….
o Een waterpistool. Want met echte geweren mogen kinderen
alleen in Amerika schieten.
o GROENE voetbal-outfit. Het is weer WKamp dus be
prepared boyzzzz
o Een goed humeur en een flinke portie humor
o Een slaapmuts
Wat zeker en vast NIET mee te nemen:
o Mama en Papa
o Wapens zijn ook dit jaar niet toegelaten
o Alles wat elektronisch is en waar geluid uit komt
 Denk aan: GSM, PS4, FLATSCREEN TV, IPAD...
o Snoep (disclaimer voor de ouders: een beetje snoep mag,
maar probeer hier zeker niet in te overdrijven)

Rakkers
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,
Jakke aka Mr Dentist
Butch aka Mr Cote a l’os-maester
Fosti aka Mr Airport head
Wimpie aka Mr paedagogus
JM aka Mr Fils De Papa

Toppers
Juuu floppers,
De 10 bangelijkste dagen van het jaar komen er weer aan. Na een
fantastisch jaar met jullie 4 geweldige leiders is het weer tijd voor de kers
op de taart. Dit jaar gaan we naar Opoeteren en hebben we voor het
eerst een volledig tentenkamp. Voor jullie veranderd er natuurlijk niks
want gelle slaapt sowieso in een tent. We hopen natuurlijk dat jullie
allemaal aanwezig zullen zijn zodat we er allemaal samen een
onvergetelijk kamp van kunnen maken. Wij kijken er alvast naar uit. Er
zijn natuurlijk enkele benodigdheden die jullie moeten meenemen zodat
onze programma’s nog plezanter zijn. Dus vergeet deze dingen zeker
niet mee te nemen of ge krijgt kletsen.
Wat mee te nemen?
 Uwe fiets voor den trektocht, zie dat deze in goede staat is.
 Legerkledij
 Uw properste hemdje (stropdas mag)
 Witte t-shirt voor batik
 Donkere kledij, zeker NIET voor een spel dat ’s nachts gespeeld
wordt
 Boerenkledij zodat we daar ne keer ’t zwien deur de bjèten joagen.
 Slechte sokken om wapens van te maken want ge weet nooit met
die Hollanders (en Limburgers)
 Zwemkledij om mee te zwemmen
 Het niet meer gezegd moeten worden maar met jullie
weet je nooit, veldbed en slaapzak want we slapen
in een tent
 Goed humeur en gezond verstand, vooral dat
tweede dan want daar hebben we dit jaar nog
niet veel van gemerkt
 Ne knuffel en ne foto van de mama en de papa
want welle gaan jullie polleke ni vasthouden
 Welgeteld één pindanoot, gewoon omdat het
kan

Toppers
 Een tube uierzalf zodat de Gizzo zich op zijn gemak voelt
(bonuspunten als ge uw oma meeneemt zodat de Gizzo die ook
kan wassen)
 Een aantal buizen zodat de Milan zich op zijn gemak voelt
(bonuspunten als ge ne koersvelo meeneemt zodat hij is kan gaan
fietsen terwijl wij leiding geven)
 Een rosse vonk voor de Genijn want hij is de zijne kwijt
 Rust en stilte voor de Foret (bonuspunten als ge zijn favoriete
vlezeke van den beenhouwer meebrengt)
 Snoep zodat wij dit kunnen confisceren (wij eten graag
Napoleonnekes hint hint)
 Voor de Maurits: uw botten, anders komde gij de tent ni binnen
Wat niet mee te nemen?
 Alcoholische dranken en drugs maar dat spreekt natuurlijk voor
zich
 Gsm, playstation en anders apparaten die ge wel ne keer tien
dagen kunt missen
 Alles waarmee ge vuur kunt maken want gelle zijt een bende
pyromanen in wording
 Bommekes en andere voorwerpen die ontploffen (ik noem geen
namen maar we denken allemaal aan dezelfde persoon)
 Messen, geweren, kanonnen, katapulten, raketwerpers en andere
wapens

Toppers
Nadat jullie deze lijst grondig doorlezen hebben zijn jullie helemaal
klaar om het kamp te overleven.
Tot op kamp boyz
Gizzo aka voor mij geire nen emmer kwijl aub
Milan aka voor mij geire ne keer geen herexamens
Genijn aka voor mij geire uw lekkere zus
Foret aka voor mij geire een lekker vlezeke van de Wim&Chris

Kerels
Ewa blauwe (ballen) vriendjes. Het kamp is in zicht en dan weet je dat er
weer 10 dagen vol dolle pret aankomen. Dit jaar gaan we ons vestigen in
het mooie Belgische Limburg. Opoeteren is de plaats die we met de
chiro onveilig gaan maken deze zomer. Ge weet het misschien wel maar
in de Limburg praaattteeeen zeee heeeeeeel traaaaaaag eeee dus ge
kunt maar best veel geduld hebben als ge aan iemand de weg vraagt.
Voor de uilefakjes die niet zonder een lijstje hun koffer kunnen maken
hebben we opgelijst wat zeker en vast mee te nemen!!!
 Fiets in GOEDE STAAT!!: Sommige onder ulle gaan dees jaar
voor het eerst met de fiets naar het kamp. Spannend!!! Breng
zeker genoeg drank en suikers mee zodat we zonder al te veel
stoppen op de kampplaats geraken. Tipje: benen scheren helpt
echt.
 Trekrugzak: Voor de 2-daagse gaan we 2 dagen op verplaatsing.
Hiervoor is het handig om een trekrugzak te bezitten met al het
gerief in om deze dagen te overleven.
 Klein tentje: Handig voor als we ergens op een veld gaan
overnachten dat ge toch een beke beschermd zijt tegen de
Limburgse wolven en beren. (Spreekt eventueel me de rest af of
ge een tentje kunt delen e.)
 Veldbed en slaapzak:
Redelijk vanzelfsprekend
als ge niet op de grond
wilt slapen in de tent of
gelijk die mango hier op
de pic me een trampoline
als deken.
 Witte t-shirt/kledingstukken: Traditie dat we deze gaan batikken
in onze schone groepskleur blauuuw!!

Kerels
 Zwarte/onopvallende kleren: O ja olala, ook dit jaar is het
nachtspel weer van de partij. Ge kent het wel ge loopt rustig rond
in een donker bos en ineens komt er een wilde choepic achter a
gelopen. Om dit te voorkomen kunt gulle best zo een onopvallend
mogelijke outfit aandoen tijdens deze nacht zodat we ulle ni zien e.
 Zwemkledij: Voor degenen die niet weten wat we hier mee doen
raad ik aan om gewoon eens logisch na te denken.
 Gsm/smartphone: Deze moogt gulle aan het begin van het kamp
dan aan ons geven zodat jullie niet heel de tijd tik en tokkies zitten
te zien. Op 2-daagse zullen we deze dan teruggeven zodat als
jullie verloren zijn getrektocht ons altijd kunnen bereiken.
 Een goed humeur: HAHahAHAhahHhahHHAhaHAHa!!!!!!
Wat we NIET meenemen!!!
 Snoep: @Xeno dit jaar GEEN snoep!! De kookouders doen voor
ons alle dagen hun best doen om iet lekker op tafel te toveren
(Luikse sla is goeie shit!!) dus ge ga gene honger hebben. (ps.Het
is dan nog steeds cutting-season dus hoe minder suikers ge eet
hoe sneller die summer body tevoorschijn ga komen xd)
 Gamegerief: Fakka!! Krok en palet zijn letterlijk beter in elke game
da gulle speelt dus ge kunt best niets meedoen als ge geen
verliezerstraantjes wilt hebben.
 Wapens: Geen enkel wapen is sterk genoeg om de palet zijne
chest pijn te doen dus da heeft toch geen nut.

Kerels
See you soon!!!!
Jullie geliefde dreirs:
Patje Alet
Chris Hoepic
Marco Artijn
Karl Rok
xxxxxx

Aspi’s
Jaja manne, als jullie dit aan het lezen zijn kan dat maar één ding
betekenen, het kamp komt eraan! De 10 tofste, smerigste en stinkendste
(toch al zeker voor één iemand van ons) dagen van het jaar. Dit jaar
gaan we naar Opoeteren, een idyllisch dorp in de Limburg. Bekend van
de traag sprekende mensen, synthetische drugs en de mooie natuur.
Misschien komt het jullie bekend voor,we zijn hier namelijk al eens op
kamp geweest in 2017, maar dit jaar is het een andere kampplaats. Na
een aantal Corona jaren gaan we weer naar de Gentse feesten. Het zal
terug full boit zijn en niet een uitstapje naar de zee. Dit jaar zal het voor
iedereen een verandering zijn, omdat we een volledig tentenkamp gaan
doen. Voor sommige onder jullie zal het een bijzonder kamp worden,
want er zijn er een paar die vanaf volgend jaar mee zullen gaan als
leiding. Deze 10 dagen zullen we jullie nog wel verwennen, maar
volgend jaar geven we deze taak over aan sommige onder jullie.
Wat mee te nemen:
 Deftige vlo: Er zullen weeral stevige 120km gefiest moeten worden
dus neem jullie eddy merckx maar weer mee en smeer de beentje
maar in want deze keer gaat het wel lukken !!!
 Casual kleren: voor op den tweedaagse (fancy als ge wa maskes
wilt versieren)
 Stupidphone: Slimmere modellen mogen natuurlijk ook als jullie
daar het IQ voor hebben
 Voetbalschoenen & Kleren om sloeber overhoop te trappen op het
Wkamp kamp (voor stan mss even kijken op
www.HoeGaIkMetEenBalOm.be)
 Volledig Chiro Uniform !!!
 Zwemkledij om eens een plonsje te wagen of als de limburg weer
overstroomd
 Zwarte kleren voor het nachtspel
 Kappersschaar, tondeuse, gel en natuurlijk een petje om onze
creaties achteraf te verbergen.
 Koplamp of zaklamp
 Sfeer

Aspi’s

wat niet mee te nemen:
 Pils in de binnenzakken van uwe jas (er zal al voldoende aanwezig
zijn)
 gouden kettinkje
 Bodywarmers enkel voor degenen die het status symbool waard
zijn
 Mama en papa
 waakhonden zijn zeker niet toegelaten !!!
 Sigaretten of andere verdovende middelen, want er wordt al drugs
genoeg geproduceerd in het verre Limburg.
Zo bojkas alle ingrediënten van de succesformule voor het kamp zijn
vermeld. Zorgt nu nog maar dat de beentje goed afgetraind daar
aankomen.
jullie liefste 4 leiders xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pol (len allergy op kamp)
Kevin (De bruyne)
bamBOEFluit

Bivakverloop
Maandag 11 juli

Aankomst, verkenning en installeren

Dinsdag 12 juli

Spel oudste groepen

Woensdag 13 juli

Zangstonde + vlaggenwacht

Donderdag 14 juli

Keuzeruimte + dropping

Vrijdag 15 juli

Bonte Avond

Zaterdag 16 juli

Trektocht + Tweedaagse

Zondag 17 juli

Tweedaagse + start dag
door aspiranten

Maandag 18 juli

Dag door aspiranten

Dinsdag 19 juli

Avondspel

Woensdag 20 juli

Kampvuur

Donderdag 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 donderdag
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. Hier bovenop vragen we om het zakgeld van de 4
jongste groepen (Sloebers t.e.m. Toppers) mee over te schrijven samen
met de kampprijs. Het zakgeld voor hun bedraagt 10 euro wat de
totaalprijs brengt op 160 euro. De kampprijs van 160 euro (Sloebers
t.e.m. Toppers) en 150 euro (Kerels en Aspi’s) mag je overschrijven op
rekeningnummer van Chirojongens Kalfort: BE16 7332 3230 0074.
Gelieve dit te doen vóór 21 juni 2022. Mocht het niet mogelijk zijn dit
bedrag te betalen, gelieve dan contact op te nemen met een van de
kampleiders.
Inschrijven
voor
het
kamp
kan
op
https://chirokalfort.be/kamp-2022/!

Kampplaats
In het prachtige jaar 2022 gaan we nog eens kijken wat Opoeteren
allemaal te bieden heeft. De opmerkzame lezer heeft nu al opgemerkt
dat we hier al enkele keren zijn geweest, maar niets is minder waar.
Dit jaar hebben we gezorgd voor een ander kampplaats in Opoeteren die
de vorige ver overstijgt.
Dit is de uitgelezen kampplaats voor een episch bivak. Het enige verschil
met vorige jaren is dat alle groepen in tenten zullen slapen.
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 gestuurd worden naar:
Naam van het kind
Chirojongens Kalfort
Roosterbergstraat 36b
3680 Maaseik
(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.)

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)
0468/28.54.53 (Ward Vermeiren)
0498/97.59.55 (Robbe Danckaers)
Jongste groepen: Willem Vansteyvoort (Kampleider + leider Rakkers):
0474/45.51.82
Oudere 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 verandering naar een bijna volledig tentenkamp zullen we dit
jaar niet als groep samen vertrekken en terugkeren. We zouden willen
vragen om uw zoon af te zetten op 11 juli en terug te komen halen op 21
juli op de kampplaats.
We verwelkomen de Sloebers t.e.m. Toppers op 11 juli tussen 17u en
18u. Als het niet mogelijk is uw zoon op de afgesproken uren af te
zetten, kan u altijd met ons contact opnemen. De Kerels en Aspiranten
zullen op 9 juli al fietsend naar de kampplaats gaan.
Op 21 juli mag u uw zoon komen ophalen tussen 9u30 en 10u30
De Toppers zullen ook een fiets moeten meenemen voor hun trektocht.
Als u over een fietsenrek beschikt, willen we vragen om zo de fiets van
uw zoon te vervoeren naar de kampplaats. 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 van de Toppers t.e.m. de Aspi’s.

Belangrijk
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.

Chiro op zondag 3 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 3 juli
een laatste keer Chiro te geven voor de start van de kampvoorbereidingen
en het kamp.

Veldbed
Dit jaar is het de bedoeling dat alle leden een veldbed meenemen op
kamp.

Belangrijk
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 het afzetten en ophalen. 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 en samen afgeven met de
medicatie. De geneesmiddelenfiche kan je achteraan in dit boekje
terugvinden. Zo weten onze kokers perfect wie wat en wanneer moet
innemen.

Postkaarten
Ook dit jaar verkopen wij 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.

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.

Belangrijk
Chiro-site
U kan op onze wereldberoemde website terecht als je meer informatie wil
zoekt 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
Toppers: chocolade
Kerels: confituur
Aspiranten: boter

Kampthema
Twintigduizend jaar geleden strekten gletsjers zich uit over de hele aarde
en overal vluchtten de dieren voor de dreigende ijstijd. In deze periode
van onheil loopt er een vreemde horde dieren rond: de vlotte, maar
domme luiaard Sid, de knorrige mammoet Manfred en de sluwe
sabeltandtijger Diego. Ze werken samen met nieuwe vrienden Ellie en
haar buidelratbroertjes Crash en Eddie om de vallei te redden van een
epische overstroming.

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
• 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
• GEEN Smartphone, tablet,…
• Zaklamp
• Klein rugzakje voor tijdens de trektocht
• Vuillinnenzak
• Drinkbus
Vergeet zeker niet genoeg warme kleding mee te geven gezien alle
groepen in een tent slapen!

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 blauwe T-shirt van onze eigen Chiro
een blauwe sweater van onze eigen Chiro (met kap)
een sjaaltje in de afdelingskleur

Sjaaltjes en Chiro T-shirts en sweaters kunnen op zondag worden gepast
en gekocht.
Dit zijn de prijzen:
Chirotrui: € 25
T-shirt: € 18
Sjaaltje: € 4
Gelieve gepast geld mee te brengen om deze artikelen te betalen.
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 2022
NAAM :
BENAMING MEDICIJN + SPECIFICATIES

GROEP :
OCHTEND

MIDDAG

AVOND

CHIROJEUGD KALFORT
L. Van Kerckhovenstraat 66
2870 Puurs

Beste ouder, lid of sympathisant,
Het Chirojaar eindigt naar goede gewoonte na het bangelijke kamp, maar niet
getreurd: u zal ons geen twee maanden moeten missen. Eind augustus kan u
weer komen smullen in ons

Café-restaurant “BIJ MIE KALFUT”
De opbrengsten van ons restaurant gaan integraal naar onze nieuwe gebouwen,
spelmateriaal, onderhoud van de terreinen en nog zoveel meer. Kortom, alles
wat de Kalfortse Chirojeugd ten goede komt. Dit jaar staat alles in thema van
onze nakende bouw waarvoor we alle opbrengsten goed kunnen gebruiken!
Om alles in goede banen te leiden, zijn wij nog opzoek naar helpende handen
die samen met de leiding alles in goede banen zullen leiden in de zaal, keuken,
én de mosseltent. Voelt u zich geroepen om ons te komen helpen in ruil voor
een heel gezellige sfeer, enorme dankbaarheid en een gratis maaltijd aan het
einde van de shift? (Neem een kijkje onderaan deze pagina voor de taken,
shiften en openingsuren van ons restaurant)
Laat het ons weten via miekalfut@hotmail.com
Vermeld zeker uw naam, telefoonnummer, de gewenste taak en de gewenste
shift(en) met datum(s) in uw mail!
Bij extra vragen kan u steeds Iris Van Den Eede contacteren op het nummer
0471 60 11 39 (via Whatsapp of SMS of een belletje) of een mail sturen naar
bovenstaand emailadres.
Hopelijk zien we u terug voor en/of achter de schermen van ons caférestaurant “BIJ MIE KALFUT” en heel veel warme groetjes,
De Leiding
Taken:
 Tap: de drankjes tijdig uitschenken
 Keuken:
1. Afwassen en afdrogen

2. Spaghetti
3. Koude schotel
 Mosselen: de mosselen bereiden (5 à 6 personen)
 Paling: de paling klaarmaken (graag al ervaring)
 Kassa: afrekenen aan het einde van een restaurantbezoek
Shiften:
Er zijn twee mogelijke shiften: een middagshift (indien het restaurant open is in
de middag) van 11u30 tot ongeveer 14u30 à 15u, en een avondshift van 16u30
tot ongeveer 22u. Vanaf 22u neemt de leiding zo snel mogelijk de taken over en
kunnen de helpers een hapje eten.
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! Indien dit
niet mogelijk is, geen enkel probleem, laat het gewoon even weten in je
mailtje/SMS/Whatsapp.

Openingsuren:
zaterdag 26 augustus: 17u-22u
zondag 27 augustus: 11u-22u
maandag 29 augustus: 17u-22u
dinsdag 30 augustus: 11u(terras)//17u-22u
woensdag 31 september: gesloten
donderdag 1 september: 17u-22u
vrijdag 2 september: 17u-22u
zaterdag 3 september: 17u-22u
zondag 4 september: 11u-14u30//17u-20u

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 2021
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. 145/35 WIB92, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Onderhavig attest is geldig voor het tijdperk van

01 jan 2021

tot

31 dec 2021

Gedaan te Puurs-Sint-Amands, op 26 apr 2022

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:

Aantal opvangdagen:
Aantal opvangdagen:
Aantal opvangdagen:

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)

(2)

(3)

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.
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 14,00 EUR per opvangdag wordt overschreden.
Enkel in te vullen wanneer de opvang rechtstreeks aan de vermelde instanties wordt betaald.

