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Hoera! We kregen groen licht! Ons kamp kan dus doorgaan! Uiteraard kan dit 
niet zonder de nodige aanpassingen. Achteraan dit krantje vind je alle nodige 
informatie. Maar eerst nog even genieten van alle vreugdekreten van de 
leiding.   
 
  



Hoe gaat het er in de afdeling aan toe? 
 

Ribbels  
Joepie! We kunnen eindelijk beginnen af te tellen naar 
het kamp! Voor veel Ribbels zal dit hun eerste kamp 
zijn. SUPERSPANNEND!  
 

Wij vinden het als ribbelleiding heel jammer dat we 
geen weekend hebben kunnen doen om de Ribbels al 
een voorsmaakje te geven.  
 

Maar tijd voor heimwee zal er niet zijn! Alle verloren 
zondagen moeten namelijk nog ingehaald worden op 
dit kamp. 
 

Wat doen wij zoal op kamp? 
Ravotten in de bossen, supertoffe pleinspelen, een 
gezellige barbecue in afdeling, lekker vuil worden en 
ons daarna eindelijk eens wassen, samen slapen op een 
veldbed in een slaapzak in een tent, superlekker eten 
met z’n allen, liedjes zingen, knutselen… noem maar 
op. Afsluiten doen we natuurlijk met een groot 
kampvuur.  
 

Wij hebben al keiveel goesting in, jullie 
ook?  
Tot dan!  
 

~ Flor, Lauri, Lore, Michelle en Talina ~ 

Tito’s  
Jow jow Titows 
 

Zijn jullie klaar voor een kamp vol onvergetelijke 
momenten? 
 

Wie praat er in zijn slaap? Wie is de grootste snurker 
van de groep? Welke mega-awesome programma’s 
hebben onze leiding voor ons voorbereid? Welke 
lekkere gerechten gaan de koks voor ons maken?  
 

Deze vragen en nog zo veel meer zullen beantwoord 
worden op kamp 2020! 
 

~ Eline, Helena en VU’tje ~ 

Speelclub  
Hoera! We kunnen op kamp! 
 

Zotte spelletjes spelen, lekker vuil worden (maar wel de 
handjes wassen hé), een supergeweldige barbecue, een 
megagroot kampvuur en nog zo veel meer.  
 

Zijn jullie er klaar voor?! 
 

~ Elien, Emma, Frauke, Jolien en Wout ~ 

Keti’s  
Feest! We kunnen ons wc-papier-geld opdoen op 
kamp!  
 

Voor iedereen de eerste keer voorwacht. Tenten 
opstellen, hudo’s schuppen, de wasplek in elkaar 
sjorren, draden inschuppen,… En daarna een kamp vol 
fun! Een tijd om nooit te vergeten dus!  
 

Wij hebben er keiveel goesting in, jullie ook?  
 

~ Cato en Tania ~ 

Rakwi’s  
De Rakwileiding heeft al veel broeken vol goesting 
klaarliggen voor het kamp! 
 

Handen wassen, afstand houden en nog eens handen 
wassen zullen dit jaar een groot deel zijn van ons kamp. 
Maar het grootste deel zal nog steeds bestaan uit heel 
veel plezier! 
 

Steken jullie ook al hopen goesting in jullie 
broeken?  
 

~ Nelle, Robin, Stef en Yori ~ 
 

Aspi’s 
Nou nou, wat zien we hier? 10 ongeduldige Aspi’s? 
 

Jaja, wij zijn net als jullie al aan het aftellen tot het 
kamp eindelijk kan beginnen! 
 

Gaan er dit jaar gewonden vallen? Of zal Kaat zich 
spiegelen aan haar prestatie van vorig jaar?  
 

Wij kunnen al niet meer wachten om er een 
onvergetelijke tijd van te maken met 
tranen van het lachen en van geluk!  
 

~ Bo en Emelie ~  

 
  



We gaan op kamp naar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meerhout! 



Beste ouders en leden, 
We hebben groen licht gekregen om op kamp te gaan! Hoera! Het belangrijkste blijft uiteraard dat 
het plezier, groepsgevoel, creatieve, speelse, avontuurlijke van onze leden 100% centraal blijft 
staan. Bij alle aanpassingen die we aan kamp zullen doen, houden we dit steeds in ons achterhoofd. 

We hebben reeds verschillende opties bekeken hoe we veilig op kamp kunnen gaan. Om dit allemaal 
concreet te maken, hebben we eerst zicht nodig op hoeveel leden er mee op kamp zullen gaan. 
Daarom vragen we jullie om in te schrijven voor 5 juni. We begrijpen dat het moeilijk is om deze 
beslissing te maken. Om te weten te komen wat je kan verwachten van het kamp 2020, verwijzen we 
jullie graag door naar de infofiche van de Ambrassade dat hieronder is bijgevoegd. Dit document is 
opgemaakt door de overheid en dus de basis voor de hele jeugdwerking in Vlaanderen. Ook Chiro 
Vonk zal het kamp organiseren aan de hand van deze richtlijnen. 

Wat wil dit concreet zeggen? 

We zullen op kamp leven in verschillende bubbels van max. 50 personen (ingedeeld per afdeling) die 
niet in contact zullen komen met elkaar en externen. We streven naar een kamp van 7 en 10 dagen 
maar dit kunnen we nog niet beloven. Het kampterrein zal ingedeeld worden op basis van deze 
bubbels zodat iedere bubbel gescheiden zal wassen, slapen en spelen. De consequentie hiervan is 
wel dat broers en zussen uit verschillende afdelingen mogelijks niet in dezelfde bubbel zitten en dus 
geen contact mogen hebben met elkaar. We beseffen dat dit niet evident is, daarom delen we het nu 
alvast mee. Ook vragen we om 5 dagen voor de start van ons kamp niet deel te nemen aan andere 
jeugdorganisaties. De veiligheid en hygiëne op het kampterrein behouden, zal in het dagelijks 
verloop van ons kamp opgenomen worden. 

Als er extra vragen zijn, kan je altijd contact opnemen via mail info@chirovonk.be. Neem je liever 
telefonisch contact met ons op, kan dat via volgende nummers: Eline: 0476 33 35 13 / Emelie: 0474 82 64 91 
/ Dorien: 0495 85 05 39 / Marijke: 0495 86 64 27 

Ter info: dit zijn de oorspronkelijke data van ons kamp. Momenteel zijn deze echter onder 
voorbehoud. 
- Ribbels: 1 tot en met 7 augustus 
- Speelclub, rakwi’s en tito’s: 29 juli tot en met 7 augustus 
- Keti’s en aspi’s: 25 juli tot en met 8 augustus 
 

Wij kijken alvast uit naar kamp vol lachen, spelen en ravotten! 

Vele groetjes  
De leidingsploeg en VB’s 
 
  

‘Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. 
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op 
bivak. 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 
Vlieg erin, doe mee en blijf niet staan; 
een nieuwe wereld roept om door te gaan.’ 



 


