Chirojaar 2008-2009

Beste ouders, liefste leden

Het is weer zover… Le Mesnil wacht op ons. We zullen er met z’n allen 10
onvergetelijke bivakdagen beleven. In dit boekje, vinden jullie alle informatie die
jullie nodig hebben om op kamp te vertrekken. Eind juni of begin juli zal de
leiding

ook

eens

langskomen

om

de

medische

steekkaarten

en

het

inschrijvingsformulier op te halen. Alle documenten moeten voor 15 juli in ons
bezit zijn.
De kampprijs dit jaar bedraagt:
150 EUR voor leden (= lidgeld betaald en minimum 8 keer naar de chiro geweest)
160 EUR voor niet leden (iedereen is welkom, neem dus gerust een vriendje,
vriendinnetje, neefje , nichtje,…mee.
Storten op rekeningnummer 310-0476146-59

Op de volgende pagina vinden jullie de praktische gegevens: vertrek, aankomst,
adres,…
Voor de goede orde is het belangrijk dat iedereen nog eens op de hoogte
gebracht wordt van wat nu wel en niet kan op kamp:
-Gebruik van soft- of harddrugs is ten strengste verboden. Bezit of gebruik van
drugs geeft de leiding het recht om het lid naar huis te sturen.
-Gedrag dat de werking van het kamp ernstig hindert, is ongepast en
onaanvaardbaar.
- Het is verboden om zelf alcohol mee te nemen op kamp.

Verder kan ik jullie al verklappen dat het thema dit jaar DE OERTIJD is. We
vragen dat iedereen verkleed in oermens en met een zelfgemaakte pruik in de
kleur van zijn afdeling (speelclub: geel, rakwi: groen, tito: rood, keti: blauw, aspi:
oranje) de kampplaats betreedt.

De mensen die ons tien dagen lang van lekker eten en drinken gaan voorzien, zijn
niemand minder dan Eddy, Tarras, Linda en Sandra. Zieke leden kunnen bij
verpleger Marc terecht.

Ik kijk er alvast enorm naar uit en ik hoop natuurlijk dat jullie dat ook doen!
Chirogroeten

De groepsleider
Tim Van Grembergen
0485 03 94 34

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
-de medische fiche en het inschrijvingsformulier dienen afgedrukt en ingevuld
aan Linda bezorgd te worden voor 15 juli. Dit kan via de leiding. Op 2 augustus
geef je een kopie van je identiteitskaart en je SIS-kaart aan Linda. Voorzie ook
twee kleefbriefjes van de mutualiteit.
-Zoals vorig jaar starten we ook met een ouderbezoekdag. We verwachten alle
leden op de kampplaats op zondag 2 augustus tussen 10.00 en 11.00 uur. Let op
het is minstens 2uur rijden. Daarna kan iedereen genieten van een hapje en een
drankje! Rond 15.00 starten de activiteiten en nemen de leden voor 10 dagen
afscheid van papa en mama.
-We vragen ook dat iedereen instaat voor het transport van zijn of haar eigen
bagage.
-Iedereen krijgt graag eens post op kamp. Brieven kunnen gestuurd worden naar:
Rue De Montigny 9
5670 Le Mesnil
- In geval van nood kan je de kampplaats steeds telefonisch bereiken. De
volwassen begeleider, de keuken en de groepsleider zijn steeds bereikbaar.
Eddy: 0479 47 88 02
Tim: 0485 03 94 34
Ben: 0478 70 43 16
LEDEN NEMEN ZELF GEEN GSM MEE!

- Na tien vermoeiende dagen komen we op woensdag 12 augustus omstreeks
18.00 uur aan in de nieuwe lokalen te Koningslo.

Beste ouders en liefste leden,
Zoals jullie misschien al vernomen hebben, vertrekken we dit jaar niet met de bus op
kamp. Het is de bedoeling dat de leden naar onze kampplaats te Le Mesnil gebracht
worden. Op die manier krijgen jullie de gelegenheid om de weide waar jullie oogappels
gedurende tien dagen zullen verblijven eens te bezoeken. We verwachten alle leden
tussen 10u en 11u zodat jullie nog ruim de kans hebben om jullie kinderen te helpen om
zich te installeren. Er is dan ook de mogelijkheid om een broodje te eten en een drankje
te consumeren.
Indien er leden zijn die niet op de kampplaats kunnen geraken, gelieve dit dan tijdig te
laten weten door onderstaand strookje samen met het inschrijvingsformulier af te
geven. Op die manier weten wij of we nog auto’s van de leiding moeten inschakelen. Let
wel, we hebben slechts een aantal auto’s ter beschikking. Gebruik dit strookje dus enkel
als het echt nodig is...
Om ongeveer te weten hoeveel broodjes we moeten voorzien, vragen we ook om
onderstaand strookje in te vullen en samen met het inschrijvingsformulier terug te
bezorgen aan de leiding.
Dank bij voorbaat en vriendelijke groetjes,
De leidingsploeg

Hierbij vragen wij, ouders van (naam + afdeling lid/leden)
................................................................
................................................................
................................................................
om vervoer te regelen voor ons kind/onze kinderen.
Handtekening ouder:

Wij, ouders van ...................................................................(naam + afdeling) bestellen .......
(aantal) broodjes. Gelieve hieronder aan te duiden met welk beleg u de broodjes wenst.
Americain:
Kaas:
Hesp:
Tonijnsla:
Handtekening ouder:
OP KAMP AF TE REKENEN.
OPGELET: OOK EEN BROODJE BESTELLEN VOOR DE LEDEN, ZIJ DIENEN DIT
ECHTER NIET TE BETALEN!

Beste ouders
Beste leden
Beste leiding
Beste sympathisanten
Het is weer zover! Wat gaat een jaar toch snel! Wij hebben het gevoel dat we nog maar net
met het chirojaar gestart zijn, maar in werkelijkheid zijn we alle kampvoorbereidingen al aan
het treffen.
Na ons kamp kunnen we verhuizen naar de nieuwe lokalen! Alles zal misschien nog niet tot in
de puntjes afgewerkt zijn, maar de ploeg die zich al weken met de bouw van onze nieuwe
lokalen beziggehouden heeft, heeft al wonderlijk werk verricht. Wij willen langs deze weg
dan ook iedereen van harte bedanken die iets kleins of iets groots voor onze bouw gedaan
heeft. Ik denk hier in het bijzonder aan het team van mensen dat zowel in de beginfase als nu,
in de eindfase heel wat vrij tijd opofferen om ervoor te zorgen dat er mooie lokalen staan. We
weten allemaal dat een chiro draait op vrijwilligerswerk. Het doet dan ook ontzettend veel
plezier om vast te stellen dat er mensen zijn die gehoor geven aan oproepen van de
bouwploeg. Hoe meer handen, hoe sneller het werk vooruit gaat. Daarom nog eens een warme
oproep aan alle ouders: de nieuwe gebouwen zijn er voor iedereen, dus kom aub een handje
helpen indien dat mogelijk is. Dat is niet alleen een betuiging van respect voor de mensen die
elke dag met de nieuwbouw bezig zijn, maar ook een manier om ervoor te zorgen dat het
werk opschiet!
We kunnen samen uitkijken naar Bruisend Koningslo (laatste weekend van augustus) waar de
lokalen ingezegend en feestelijk geopend zullen worden.
Het is natuurlijk nog niet zover. We hebben eerst nog een ander groot chiro-evenement: ons
bivak! Van 2 tot 12 augustus zullen we er 10 dagen geniet van sport, spel, ontspanning en
vriendschap in de vrije natuur! Na een vervelende periode van examens en stress staat de
leidingsploeg er helemaal klaar voor om voor iedereen een onvergetelijk programma te
voorzien!
Heel veel chiro-groeten
Ben Ben Hadi
Sven Van Grembergen

Beste vrienden,
De paasvakantie is voorbij en de rust in Koningslo terug gekeerd na de verwoede
paintballgevechten
De nieuwe Chirolokalen krijgen een definitieve afwerking met als slotstuk een plechtige
opening door de wereldlijke overheid. Vanaf dit moment is het hoofdstuk ‘Chiro op ’t Voor’
definitief afgesloten. En behoren die chirolokalen tot het verleden. Echt een historisch
moment.
Intussen zijn de scholen weer bezig aan hun laatste trip van het schooljaar. Velen zullen
misschien al in de verte de donkere wolken van de examens en proefwerken zien komen
aandrijven. Echter achter wolken schijnt de zon, zo ook na de examens, wanneer de
vakantie met als uitschieter het bivak ons toelacht.
Ja, we verwachten dat het bivak weer de topper van het chirojaar gaat worden, maar toppers
komen niet vanzelf. We moeten er wel iets voor doen, opdat het bivak inderdaad een topper
wordt. Wellicht kan het regenboogmannetje ons goede ideeën geven:
Heel lang geleden woonde er op een verre planeet een klein mannetje. Mannetje verf had
heel zijn planeet geschilderd in de prachtigste kleuren maar nu verveelde hij zich.
Mannetje verf zat dus zo maar wat in de ruimte te kijken. Hij zag de aarde en vond dat ze er
zo donker, grauw en grijs uitzag en dat de mensen ook maar duister en somber keken.
Ineens kreeg hij een schitterend idee: hij zou de wereld lichter kleuren! Hij nam zijn borstel
en zijn verfpotten, zette zijn hoedje recht en liet zich langs een voorbijkomende zonnestraal
naar beneden glijden. Toen schilderde hij een rode boog in de wolken helemaal rond de
aarde. Het stralende rood maakte het hart van de mensen warm zodat er een lichtje ging
branden en zo van elkaar begonnen te houden. Daarna nam hij oranje waardoor de mensen,
zachter werden en geen zin meer hadden om ruzie te maken.
Vervolgens kwam er een boogje fel geel, de kleur van de zon, waardoor gans de wereld in
een blijer licht kwam te staan. Vlug werkte ons mannetje door. Hij stak zijn kwast in een
groene verf en bracht een laagje opgewektheid, vrolijkheid en hoop voor de mensen aan.
Daarna smeerde hij een brede band van hemelsblauw uit. Iedereen hielp elkaar.
Nu straalde alles vriendelijkheid uit.
Hij doopte zijn borstel in het indigo en toverde de eerlijkheid in de wereld. Ten slotte, om zijn
werk af te ronden, kwam er nog een streepje violet. Dit legde in het hart van de mensen spijt
om al het minder mooie en ook het tikkeltje droefheid dat geen mens echt missen kan.
Moe bekeek de kunstenaar zijn werk. Hij was tevreden toen hij naar de mensen en de wereld
keek. Alles was nu vol licht en kleur. Het was zo prachtig dat ons mannetje besloot om op
zijn regenboog te blijven wonen.
En elke keer als de mensen voor elkaar het licht gaan doven en grijze wolken voor de zon
gaan duwen, dan komt het mannetje te voorschijn en toont aan heel de wereld zijn
kleurenpracht.
Wel vrienden, laat het komende bivak als een regenboog vol kleuren zijn. Dit kunnen we
door onze vriendschap, onze inzet. Laten we elkaar aanmoedigen, elkaar helpen en steunen
bij sport en spel, laat de diensten niet aan een ander over, verdraag elkaars karakter .
Drijf plots toevallige overdrijvende wolkjes onmiddellijk weg. Los ze op. Ge zult zien het bivak
gaat een topper worden
Aan jullie allen een goed einde schooljaar en een enthousiast, en deugddoend bivak!
Ton, de pater

Hoi allerliefste speelclubbers,
Het is weer zo ver, weer een boekje, weer een briefje.
Nu is het weliswaar geen gewoon boekje… Neenee, nu is
het heel speciaal. Het is van naam veranderd! Het heet
nu “het BIVAKAMBERKE !”
Dit komt omdat het jaar bijna gedaan is () en het bivak
voor de deur staat ()!
Ik vond het dit jaar in ieder geval al geweldig tof en ik
hoop dat het bivak even tof (of nog toffer) zal worden.
Daarom hoop ik dat jullie allemaal mee gaan !
Als van goeie gewoonte is ons bivak ook dit jaar in een
thema ingekleed. Dit jaar is dat thema “de oertijd”.
Jullie mogen jullie dus allemaal verkleden in dit thema,
als jullie mee gaan.
Bovendien is er nog een verrassing. Ik ga niet jullie enige
leider zijn op kamp… Lieze, een oud leidster van de chiro
(en het buurmeisje van Ilka ), gaat ook mee als speelclubleidster.
Ik hoop dat jullie zin hebben om mee te gaan, ik kijk er
in ieder geval al naar uit !
Voor de rest heb ik niet veel meer te zeggen…
Tot zondag !
Sam

Hoipiepeloi Rakwi’s van het jaar !!!
We zijn al gekomen aan ons laatste briefje van het jaar…
Zoals de traditie zegt is dit geen gewoon Sikamberke maar wordt dit HET
Bivakamberke !
Ja, jullie lezen het goed, het kamp is in zicht. 10 dagen weg van jullie ouders, 10
dagen met al je vriendjes op kamp, 10 dagen plezier en hopelijk 10 dagen ZON!
Zoals in ons vorig briefje al stond als je nieuwsgierige vriendjes en
vriendinnetjes hebt, aarzel dan niet en bezorg hen dit bivakamberke zodat ze
ook eens kunnen proeven van het echte Chiro leven!
Jullie weten ondertussen ook al dat het kampthema dit jaar OERTIJD is, kom
allemaal dus op 2 augustus als echte oermensen naar de kampplaats met een
ultra coole originele GROENE (oermens)pruik ! Laat al de rest maar eens zien
wat voor goede oermensen jullie kunnen zijn !
Het kamp gaat dus van start op 2 augustus, dus zeg maar tegen jullie mama en
papa dat ze de auto al maar voltanken zodat ze jullie op tijd op de kampplaats
krijgen 10 dagen later op 12 augustus zullen we met de bus toekomen en
zullen wij met veel pijn in ons hart afscheid moeten nemen van jullie, zullen wij
jullie weer naar huis moeten laten gaan.
Wij gaan er een heel leuk kamp van proberen maken, maar dat kunnen wij niet
alleen, dus breng allemaal jullie goed humeur mee, jullie vuile kleren en jullie
chiro spirit!
Vergeet zeker ook niet jullie kousen die jullie van de Kerstman hebben
gekregen!! Deze gaan we op één daagse hoog opgetrokken aandoen 
Zo dit is het einde van ons ALLERLAATSTE briefje !!! 
Wij hopen dat jullie allemaal mee komen en dat wij niemand moeten missen !
Hééél Vééél Rakwi groetjes !!!
Joke & Valerie

Hellow beste tito’s,
Het einde van dit chirojaar nadert en dat vinden we allemaal natuurlijk
heel spijtig, maar dit wil ook wel zeggen dat het bijna weer tijd is voor
een nieuw megacool sensationeel BIVAK. We hopen dat jullie net als
ons superveel zin hebben om op kamp te gaan, want er staan jullie
enkele leuke verrassingen en avonturen voor de boeg. Voor iedereen
wordt dit zijn of haar eerste kamp als tito dus willen wij er zeker voor
zorgen dat het een kamp wordt om nooit te vergeten.

Maar zover zijn we nog niet. Eerst moeten jullie natuurlijk nog
allemaal jullie best doen voor de toetsen of examens zodat iedereen
met een leuk gevoel de vakantie kan ingaan. Eind juni zullen wij dan
ook eens op ouderbezoek komen.
Hopelijk kan iedereen mee op kamp en vergeet niet dat jullie vriendjes
en vriendinnetjes ook allemaal welkom zijn. Hoe meer titozielen hoe
meer vreugd.
Nog vele bezen en smakkerds van jullie lieftallige leiding,
Tim en Bram

KETI-KLEURWEDSTRIJD
Voor wie? Alle keti’s en hun vriendjes en vriendinnetjes tussen 14 en 16 jaar oud
Inleverdatum? Wanneer de jury langskomt om eens met jullie ouders over
jullie artistieke talenten te babbelen (= op ouderbezoekdag )
Wat valt er te winnen? Iedere deelnemer wint een fantastische tiendaagse reis
naar de Ardennen, en voor de winnaar ligt daar nog een
pretpakket klaar
Vereiste kleurtechniek? Het chiroïsme
Wij hopen jullie inzendingen massaal te mogen ontvangen, zodat we er samen een
onvergetelijke tiendaagse van kunnen maken… Veel succes!!!
Groetjes,
De jury van vzw IK

Liefste aspi’s,

Het is moeilijk te geloven, maar het is al weer tijd voor het bivakamberke. Wat
wil zeggen dat het einde van het jaar nadert. Nog een paar weekjes en het is al
weer grote vakantie, en dan nog een paar weekjes voor het hoogtepunt van het
jaar weer daar is… ja, ik heb het over het bivak. En met een fantastisch thema
als oertijd kan dat ook niet anders als geweldig worden! Ik zou zeggen, zie dat
jullie er zijn, enthousiast en goed gezind, dan zullen Sven en ik een geweldig
programma voorzien, en kunnen we allemaal hopen dat we voorzien worden van
mooi weer!

Maar iedereen die nu al begint weg te dromen, zal ik nog eerst even moeten
wakker schudden want eerst moeten we natuurlijk allemaal de examens nog
overleven (een iets minder leuke periode in het leven van een student). Ik wil
jullie dan ook allemaal heel veel succes toewensen, ik zal voor jullie duimen, maar
ik ben er van overtuigd dat jullie dat super gaan doen!

Ik hoop dat jullie al genoten hebben van het dit chiro jaar, ik in ieder geval wel!
En om dit briefje af te sluiten zou ik jullie allemaal nog willen bedanken voor
jullie hulp bij de paintball! Zonder jullie hulp was het ons niet gelukt! Dus thanks
iedereen!

Geniet nog van de laatste chiro-zondagen en tot binnenkort!
xXx

Katrien

WAT NEEM JE MEE?
Slapen:
- Isoleermatje (indien nodig)
- veldbed of luchtmatras
- slaapzak
- pyjama
- knuffeldiertje
- eventueel kussen met kussensloop

Hygiëne:
-

4 handdoeken
4 washandjes
Toiletzak met toiletgerief (shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstel, drinkbeker,
borstel of kam, deo, scheergerief (voor de ouderen )
waskom

Kleding:
-

-

uniform!
Voldoende speelkledij: houd er rekening mee dat het in augustus regenachtig kan zijn,
niemand doet graag natte kleren aan dus voorzie zeker voldoende speelkledij (kledij
die vuil mag worden)
Badmuts en zwembroek
12 paar sokken en 12 onderbroeken.
Voldoende schoenen, ook 1 paar stapschoenen voorzien.
Regenjas en gewone jas.

Andere:
- zaklamp
- 10 wasknijpers
- Briefpapier, omslagen
- Schrijfgerief
- Rugzak
- drinkbus

INSCHRIJVINGSSTROOKJE
Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 150 EUR- niet-Lid: 160 EUR

Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 150 EUR- niet-Lid: 160 EUR

Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 150 EUR- niet-Lid: 160 EUR

Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 150 EUR- niet-Lid: 160 EUR

TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: … EUR

