MET CHIRO VONK NAAR...

Meerhout!
Corona editie 2020

KAMP 2020

Hé jij daar! Klaar voor een
kamp waar de VONKEN er
vanaf vliegen?!
Nog een dikke maand en het is weer zover! Chirokamp
2020: de corona editie! Wij zijn momenteel nog volop
bezig om alles in orde te maken. De leiding heeft er
alleszins nu al enorm veel goesting in. Jij hopelijk ook?

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt
om op kamp te vertrekken, lees het z e k e r goed
door, want dit jaar verandert er heel wat omwille van
Covid-19.
Flor, Lauri, Lore, Michelle, Talina, Elien, Emma, Frauke,
Jolien, Wout, Nelle, Robin, Stef, Yori, Eline, Helena,
Robin, Cato, Tania, Bo, Emelie, Dorien & Marijke

Wil je graag meer informatie of zit je met vragen?
Je kan de maatregelen waaraan we ons moeten houden zelf altijd
nalezen op de website van Chiro nationaal, www.chiro.be.
Daarnaast zullen we zelf ook infomomenten voorzien:
- Woensdag 24 juni 20u00 vindt er een online kampinfomoment
plaats voor de tito’s, keti’s, aspi’s en hun ouders.
- Donderdag 25 juni 20u00 vindt er een online kampinfomoment
plaats voor de ouders van de ribbels, speelclub en rakwi’s.
Op deze infomomenten kunnen er algemene vragen gesteld worden
aan de leiding. Heb je nog meer specifieke vragen? Dan kan je altijd
terecht bij de afdelingsleiding.
De link naar de online meeting kan je op onze website
(www.chirovonk.be) terugvinden.

BELANGRIJKE AANPASSINGEN N.A.V. COVID-19
Om het kamp dit jaar veilig te laten verlopen, zullen we een aantal zaken moeten
aanpassen aan ons kamp. Het belangrijkste is en blijft het amusement en de
veiligheid van onze leden.
De bubbels
Onze leden, leiding, koks én VB’s zullen in 3 bubbels opgedeeld worden van
maximaal 50 personen.
Deze bubbels zijn:
1. Koks + ribbels + keti’s/aspi’s
2. Speelclub + keti’s/aspi’s
3. Rakwi’s + tito’s
In deze bubbels bevinden zich telkens de volgende dingen:
Ø De slaaptenten
Ø Een aparte materiaal- en EHBO-tent. In elke bubbel zal er ook algemeen
spelmateriaal aanwezig zijn. Zo moeten we niet telkens alles ontsmetten na
gebruik en komen we niet met elkaar in contact.
Ø Een speeltent
Ø Een kraantje. De leden kunnen zich ’s ochtends wassen in hun eigen bubbel.
Ø 2 hudo’s, telkens met een bidon water en zeep om de handen te wassen.
De kampplaats
Het kampterrein zal in 4 delen verdeeld worden. Deze zullen zichtbaar afgebakend
worden. Iedere bubbel zal ook zijn eigen kleur hebben. Dit zal over het hele
kampterrein zichtbaar aanwezig zijn en dagelijks gebruikt worden zodat de leden
weten waar ze wel en niet mogen komen. Er zijn 3 afdelings-delen (hierboven
uitgelegd) en 1 taboe-deel.
De leden mogen enkel in de taboe-deel komen wanneer dit ingepland is en onder
toezicht van leiding. Aanwezig in het taboe-deel:
Ø 3 verschillende eettenten, 1 per bubbel. Na het eten zal er ook apart
afgewassen worden.
Ø De douches. Er mag maar 1 afdeling tegelijk aan de douches aanwezig zijn.
Na het douchen wordt de wasplaats grondig ontsmet.
Ø De keukentent. Hier mogen enkel de koks komen en is dus verboden terrein
voor leiding en leden.

In het midden van het kampterrein voorzien we een gemeenschappelijke ruimte
waar iedere bubbel op uitkomt. Zo kunnen we enkele gezamenlijke activiteiten
(kampdans, toneeltje, massaspelen…) door laten gaan op veilige afstand.
Over heel het kampterrein zullen we ook werken met pictogrammen in de
verschillende bubbelkleuren. Zo is het voor de leden visueel zichtbaar wat ze waar
dienen te doen, tot waar ze mogen komen…
Algemeen
We voorzien voldoende ontsmetting om de gezamenlijke plaatsen en het
gezamenlijk spelmateriaal te ontsmetten. Ook handen wassen is zeer belangrijk!
Daarom zullen we hier gedurende heel het kamp extra tijd voor nemen.
Voorwacht
De tenten worden opgesteld door de eigen bubbel. Als je toch met iemand van een
andere bubbel in contact zou komen, draag je een mondmasker en handschoenen.
De keti’s en aspi’s worden ook dit jaar verwacht om mee te gaan op voorwacht
met de nodige aanpassingen.
Aankomst speelclub en rakwi’s
De speelclub en rakwi’s worden op woensdag 29 juli op de kampplaats verwacht
in uniform. Dit jaar pakken we de aankomst wel wat anders aan.
De SPEELCLUB moeten aankomen tussen 13u00 en 14u00.
De RAKWI’S worden verwacht tussen 14u00 en 15u00.
Zitten er broertjes en zusjes in deze 2 groepen? Dan verwachten we je tussen
13u45 en 14u15.
Er mag telkens slechts 1 ouder per kind het kampterrein op. Dit doen we zodat de
reeds aanwezige personen met zo weinig mogelijk personen in contact zouden
komen. De ouders en leiding dienen uiteraard wel een mondmasker te dragen. Je
komt ook enkel in de bubbel van je zoon/dochter. Er wordt een plaats afgebakend
tot waar je als ouder mag komen. Hier zet je de spullen van je zoon/dochter neer,
stel je zijn/haar bed op en neem je afscheid van hem/haar. De ouders mogen
helaas niet blijven hangen voor een gezellige babbel met elkaar of de leiding. Ook
de officiële opening van het kamp zal dit jaar zonder ouders gebeuren.
De volgende dingen dienen afgegeven te worden aan de afdelingsleiding:
Ø Identiteitskaart/ KidsID.
Ø 5 handdoeken in gesloten plastieken zakje met naam.
Ø Eventuele medicatie. Deze steek je ook in een gesloten plastieken zakje.
Steek er een papiertje bij waarop staat wanneer de medicatie genomen
moet worden. Leg dit ook duidelijk uit de afdelingsleiding.

Aankomst ribbels
De RIBBELS worden op zaterdag 1 augustus tussen 11u00 en 12u00. Hier gelden
dezelfde regels als bij de aankomst van de Speelclub en Rakwi’s.
Activiteiten
Er zijn een aantal activiteiten die helaas niet door kunnen gaan of waar we een
aantal dingen aan moeten veranderen:
Ø De daguitstap: Er wordt een alternatief voorzien voor de 3 jongste groepen
(ribbels, speelclub, rakwi’s) op het kampterrein zelf.
Ø Een dropping kan niet doorgaan. Maar misschien voorziet jouw leiding wel
iets om de dropping te vervangen?
Ø De tweedaagse zoals we hem kennen, zal helaas niet door kunnen gaan. De
leiding van de tito’s, keti’s en aspi’s zal een alternatief voorzien.
Ø Contactspelletjes worden vermeden (mierenhoop etc.)
Kampvuur
Het kampvuur zal doorgaan in het midden van het kampterrein. Je zit per bubbel
in je eigen deel rond het kampvuur.
Vertrek ribbels, speelclub, rakwi’s
Het kamp wordt vrijdag 7 augustus afgesloten. De ouders van de Ribbels,
Speelclub en Rakwi’s mogen hun kinderen tussen 11u30 en 12u30 komen ophalen.
Per kind is er 1 ouder toegelaten op het kampterrein. Net als bij de aankomst
dienen ouders en leiding mondmaskers te dragen. Ook hier zal er een afgebakende
plaats zijn voor de ouders. De leiding ruimt alle spullen in de tent op met hun leden.
Je wacht dus tot een leiding de spullen van je kind komt brengen.
Nawacht
De tenten worden afgebroken door de eigen bubbel. Als je met iemand van een
andere bubbel in contact komt of kan komen, draag je een mondmasker en
handschoenen.

Is je kind ziek? à Stuur hem of haar dan niet mee op kamp, dit is jullie
verantwoordelijkheid.
Wordt je kind ziek op kamp? à De leiding neemt contact met je op
om je zoon/dochter zo snel mogelijk te komen halen op kamp. De
richtlijnen zeggen dat je zo snel mogelijk met je kind naar de dokter
dient te gaan voor een coronatest. De uitslag laat je meteen aan ons
weten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
We zetten hier de belangrijkste afspraken kort op een rijtje:
Ø Een kamp is de ideale plaats om iets te verliezen. Daarom mag je GEEN
waardevolle voorwerpen mee op kamp nemen, zoals een iPod, een GSM,
sieraden, … Je hebt deze zaken voor niets nodig op kamp en het is niet leuk
moesten ze kwijtraken of stuk gaan.
o Keti’s en aspi’s mogen gsm tijdens voorwacht + regels afdelingsleiding
o Tito’s, rakwi’s, speelclub en ribbels GEEN gsm
Ø Zorg er ook voor dat op alles wat je meeneemt duidelijk je naam staat. Op deze
manier weet de leiding meteen van wie een verloren gelegde broek of
handdoek is en komen alle spullen bij de juiste persoon terecht.
Ø Het kamp gaat dit jaar door van woensdag 29 juli tot en met vrijdag 7
augustus, uitzondering van de ribbels die pas op zaterdag 1 augustus komen.
Ø De TITO’S gaan met de fiets naar het kampterrein. De tito’s worden verwacht
op woensdag 29 juli om 11u00 aan de poort van Chiro Vonk. Uiteraard met de
fiets en in uniform. Je voorziet een lunchpakket en eventueel regenkledij.
Ø De KETI’s en ASPI’s vertrekken op zaterdag 25 juli, na de camion in te laden, op
voorwacht met de leiding. Zij worden om 07u30 stipt op de Chiro verwacht met
hun fiets.
Ø Het kamp wordt afgesloten op vrijdag 7 augustus. De tito’s springen weer op
hun fiets. Hun aankomst is voorzien rond 17.00 uur aan de Chiro. Dit kan
later zijn door vertragingen. Houd hier rekening mee! De keti’s en aspi’s
helpen de leiding nog een extra dagje met de verdere ontruiming van het
kampterrein en komen zaterdag 8 augustus terug.
Ø Het is de bedoeling dat de leden ook dit jaar hun materiaal meenemen in
bananendozen. Eén lid mag maximum twee bananendozen meenemen. Hier
kan je al het nodige materiaal gemakkelijk in kwijt. Zoals de traditie het wil,
mogen jullie ook dit jaar de bananendozen versieren. Zet ook duidelijk de
naam op deze dozen. Wie zijn bananendoos supermooi versiert, wint
misschien zelfs een prijs!
Ø De tito’s, keti’s en aspi’s moeten vrijdag 24 juli tussen 19u00 en 20u00 hun
bagage naar de Chiro brengen. Onze jongere leden mogen hun bagage ook
brengen, maar enkel als het echt niet lukt om ze op de kampplaats te krijgen.

Ø Het is absoluut verboden om snoep mee te nemen. De kookouders voorzien
elke dag lekkere maaltijden en zorgen ook voor een vieruurtje. Extra snoep is
dus zeker niet nodig. Als er toch leden zijn die snoep bij hebben op kamp, haalt
de afdelingsleiding dit in het begin van het kamp op. Dit geldt ook voor snoep
dat per post opgestuurd wordt.
Ø De tito’s, keti’s en aspi’s nemen best toch wat zakgeld mee in het geval dat we
tegen dan een activiteit op afstand mogen gaan doen. Wij raden €15 aan.
Ø Wil je een kaartje schrijven naar je mama, papa, oma, opa, beste vriend(in)…?
Dat kan! Op kamp worden groepsfoto’s gemaakt die we dan als kaartje
versturen. Zo’n foto kost €0,50 per stuk. Je kan ook gewone postzegels kopen
voor €1,00 per stuk. Ook dit zullen we dit jaar anders aanpakken dan
voorgaande jaren om ‘contact’ te voorkomen. Voor het kamp komt er nog
informatie op onze Chiro website hoe je kaartjes en postzegels kan bestellen.
Voor de jongste leden is het handig om voorgeschreven etiketten of
enveloppes mee te geven zodat de kaartjes zeker aankomen. Als je graag hebt
dat de kaartjes met prior opgestuurd worden, is het aangeraden om zelf priorpostzegels mee tegen.
Ø De medische fiche kan je terugvinden op onze Chiro website
(www.chirovonk.be) via ‘info’ – ‘medische fiche’. Deze dient ingevuld te
worden voor het kamp. Ook hierover volgt nog meer info hoe we dit gaan
opvragen.

MEENEEMLIJST
Er worden geen koffers, sporttassen, … meegenomen. Iedereen voorziet zijn
bagage in een duidelijk getekende bananendoos. (Max. 2 per lid)
Voor onze kleinste ribbels en speelclub raden wij aan om de kleding per dag in
een plastieken zakje te verpakken.
Onze bagage:
ü Luchtmatras of veldbed
ü Slaapzak + hoofdkussen + eventueel fleecedekentje
ü Pyjama
ü Toiletgerief: kam, borstel, zeep, tandenborstel, tandpasta, shampoo,
washandjes, handdoeken, …
ü Voldoende ondergoed + reserve ondergoed
ü Speelkledij (T-shirts, shorts, jogging, warme trui voor ’s avonds, kleren die héél
vuil mogen worden, …)
ü Eventueel een extra rood T-shirt ter vervanging van het Vonk-shirt
ü Korte én lange sokken (voor in regenlaarzen!)
ü Regenkledij: regenjas + REGENLAARZEN!
ü Min. 2 paar schoenen (stevige loop- en stapschoenen)
ü Zwemgerief: zwembroek/bikini/badpak
ü Linnenzak voor vuile kleren
ü Zaklamp (vergeet ook hier geen naam op te schrijven). Een koplamp is
aangeraden. Dit jaar zal er geen licht voorzien zijn in de slaaptenten.
ü Petje + zonnecrème
ü 2 drinkbussen (1 persoonlijke + 1 voor in de eettent)
ü 2 kleine rugzakjes (1 om je bord en bestek in te bewaren, 1 om op een ander
moment te kunnen gebruiken)
ü Persoonlijk, niet breekbaar bord/gamel + beker/tas + bestek
ü Zakdoeken
ü (Knuffelbeertje)
ü Leesboekje, kruiswoordraadsels, … voor tijdens de platte rust
ü Evt. voorgeschreven briefomslagen/ postzegels/ zakgeld
ü Een doosje/badje (vb. Ijsdoos of wasbadje) om ’s ochtends water in te doen om
zich te wassen en tanden te poetsen
ü ! identiteitskaart !

Elk lid brengt ook verplicht VIJF getekende keukenhanddoeken mee. Deze stop je
in een zakje met je naam erop en geef je in het begin van het kamp af aan je
afdelingsleiding.
Om het voor de leiding eenvoudiger te maken, moet alles getekend zijn.
Bij warm zomerweer mag je ook een rood topje aandoen op kamp i.p.v. je rode
Chiro-shirt, nu nog duimen voor dat warme weer.

Door de verschillende aanpassingen naar aanleiding van de
coronamatregelen, vragen we tegenover andere jaren om enkele zaken
extra mee te nemen. We zetten ze hier nog even op een rijtje:
ü Zaklamp (vergeet ook hier geen naam op te schrijven). Een koplamp is
aangeraden. Dit jaar zal er geen licht voorzien zijn in de slaaptenten.
ü 2 drinkbussen (1 persoonlijke + 1 voor in de eettent)
ü 2 kleine rugzakjes (1 om je bord en bestek in te bewaren, 1 om op een ander
moment te kunnen gebruiken)
ü Een doosje/badje (vb. Ijsdoos of wasbadje) om ’s ochtends water in te doen om
zich te wassen en tanden te poetsen
ü Persoonlijk, niet breekbaar bord/gamel + beker/tas + bestek
Wanneer dit niet haalbaar is, mag je dit steeds laten weten aan de afdelingsleiding.
Ze gaan dan samen met jou opzoek naar een oplossing!

EXTRA MATERIAAL AFDELINGEN
Voor sommige activiteiten met je afdeling op kamp moet je iets speciaals
meenemen. Dit is nu allemaal nog niet bekend. Hou dus zeker de site in de gaten
naar aanleiding van het kamp, wie weet moet je nog wel iets extra meenemen
voor een superleuk spel!
RIBBELS
- De leiding voorziet voor de ribbels een grote bus zonnecrème van factor
50. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen altijd ingesmeerd is.
- Ook voorziet de ribbelleiding shampoo en douchegel voor de groep, dit
dient dus ook niet persoonlijk meegenomen te worden.
- Is jouw kind allergisch/gevoelig voor gewone zonnecrème/ shampoo/
douchegel? Geef dan een persoonlijk busje mee en laat dit weten aan de
afdelingsleiding.
BELANGRIJKE TOEVOEGING: Wanneer de leiding de leden insmeert/wast
worden de handen tussen 2 leden door steeds ontsmet of gewassen.
TWEEDAAGSEMATERIAAL (TITO’S, KETI’S & ASPI’S)
De tweedaagse zoals we hem kennen, zal helaas niet door kunnen gaan. De leiding
van de tito’s, keti’s en aspi’s voorzien wél een alternatief, zodat ze toch een beetje
tweedaagse aan hun kamp toe kunnen voegen.
Wat moeten onze Tito’s, Keti’s en Aspi’s allemaal meenemen:
- Fiets die tiptop in orde is
- Grote rugzak (eventueel fietstassen)
- Slaapmatje
- Compacte slaapzak
- Extra zakgeld
- Als je een klein tentje hebt dat mee op tweedaagse mag, mag je dat aan je
leiding laten weten!
MONDMASKERS
Elke tito neemt minstens 3 mondmaskers mee. Deze stop je in een plastieken zakje
dat dicht kan. Je schrijft je naam duidelijk op het zakje.
Elke keti en aspi neemt minstens 6 mondmaskers mee. Deze stop je in een
plastieken zakje dat dicht kan. Je schrijft je naam duidelijk op het zakje. We houden
er rekening mee dat de Keti’s en Aspi’s ook op voorwacht af en toe een
mondmasker moeten gebruiken indien afstand niet bewaard kan worden.

!OPGELET!
Omwille van de jaarlijkse fietsproblemen en mankementen, vragen wij jullie om
preventief een bezoekje te brengen aan de fietsmaker alvorens op kamp te
vertrekken. Wanneer op kamp kosten moeten gemaakt worden voor fietsen,
worden deze aan de ouders/leden doorgerekend. Dit alles om de tweedaagse en
uitstappen vlotter te laten verlopen.
Dank bij voorbaat!

HOEVEEL KOST ZO’N KAMP?
Natuurlijk komen er bij zo’n kamp ook heel wat kosten kijken. Ten eerste zorgen onze geweldige
koks ervoor dat wij iedere dag drie maaltijden voorgeschoteld krijgen. Ook zorgen ze ervoor dat
er om vier uur een koekje en een drankje is voorzien. Ten tweede wordt er voor het kamp
materiaal aangekocht om ervoor te zorgen dat er onvergetelijke activiteiten aan uw kinderen
kunnen voorgeschoteld worden. Ten derde moeten ook de tenten en het terrein dat we huren
betaald worden. Dit zijn de drie grootste uitgaven maar hier bovenop komen natuurlijk ook nog
vele kleine uitgaven kijken (elektriciteit en water, een kampaandenken, EHBO-koffer, kopijen).
Zeker dit jaar met de coronamaatregelen waar aan we ons dienen te houden, lopen de kosten
zichtbaar op. Extra tenten, extra materiaal dat we moeten huren, extra spelmateriaal dat we
moeten aankopen en daarnaast al het beschermingsmateriaal zoals ontsmettingsmiddel en
poetsmiddel. Om deze reden hebben we prijs van ons kamp dit jaar voor iedereen met €5
verhoogd.
Maar zeg nu zelf: ‘’Kan je wel een prijs betalen voor de onvergetelijke momenten
en ervaringen die uw zoon of dochter opdoet op zo’n mega fantastisch kamp?’’

Voor speelclub, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s kost het kamp
€130.
Voor ribbels kost het kamp €105.

Voor het tweede, derde en eventueel vierde kind van eenzelfde gezin gaat er
telkens €5 per kind van de prijs af.
Gelieve het juiste bedrag zo snel mogelijk te storten op onze rekening nadat je
je kind inschreven hebt via de site.
Vermelding: kamp + naam van het kind/kinderen

BE78 0688 8900 1286
Betaal je liever in schijven? Dat kan! Stuur hiervoor een mailtje naar stef@chirovonk.be

De ziekenfondsen betalen voor kampen of lidgeld vaak een deel terug. Meer
info hieronder en op hun websites.

Ø CM (www.cm.be)
Sport en spel zijn een paar van de belangrijkste hoekstenen van
jeugdbewegingen. CM beloont kinderen en jongeren die daar bewust
voor kiezen. Voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging geeft de CM
een tegemoetkoming van 20 euro per jaar. Daarboven geven zij sinds dit
jaar een extra tegemoetkoming voor kampen van €5 per deelgenomen
dag.

Ø Socialistische mutualiteit (www.socmut.be)
Een tegemoetkoming van maximum 20 euro per kalenderjaar op het
lidgeld van de jeugdbeweging. Voor jongeren jonger dan 30 jaar die
aangesloten zijn bij een erkende jeugdbeweging.

Ø Liberale mutualiteit (www.lmpa.be)
Er wordt een tussenkomst verleend van € 2,00 per overnachting
gedurende max. 10 dagen per kalenderjaar voor kinderen van 5 tot 19
jaar. Mits aaneensluitend verblijf met overnachting ingericht door een
erkende organisatie tijdens de schoolvakanties.

Ø Onafhankelijk ziekenfonds (www.of501.be)
OZ voorziet tussenkomsten voor deelname aan kampen georganiseerd
door de jeugdbeweging. De tussenkomst bedraagt € 5,00 per dag
met een maximum van 10 dagen per persoon/per kalenderjaar. OZklanten in regel met de bijdragen standaard kunnen tot maximum €
30,00 tussenkomst genieten voor dit voordeel. De tussenkomst van €
30,00 kan je ook gebruiken voor speelpleinwerking en/of
schooluitstappen.
Leidster Lauri voorziet hiervoor een algemeen document. Ouders krijgen dit
via mail aan. Let wel: niet elk ziekenfonds komt tussen in de kosten van kamp.

KAMPADRES
We krijgen allemaal graag briefjes en kaartjes. Die
Kunnen opgestuurd worden naar:

Chiro Vonk
Naam lid (afdeling)
Molsebaan 137
2450 Meerhout

Op kamp worden we het liefst zo weinig mogelijk gestoord,
maar moest er toch een ernstig probleem of noodgeval zijn
dan kunnen jullie onze VeeBee’s, Dorien en Marijke, altijd
bereiken.

Dorien: 0495/85 05 39
Marijke: 0495/86 64 27

VARIA
Ø Heb jij, je tante, je oma, je buurman, je …, thuis in de tuin
nog groenten staan die je zelf niet nodig hebt, maar wel
aan de Chiro wilt schenken? Neem dan contact op met de
leiding en dan kunnen wij op kamp onze buikjes vullen
met overheerlijke groenten van eigen kweek!

Ø Probleem om je kinderen naar het kamp te vervoeren?
Neem dan contact op met de hoofdleiding! Samen
zoeken we dan een oplossing!
Eline: 0476/ 33 35 13
Emelie: 0474/ 82 64 91

Ø Naar aanleiding van de coronamaatregelen zijn we
genoodzaakt om spelmateriaal per bubbel te voorzien. Heb
jij thuis nog spelmateriaal dat je niet gebruikt? Laat het ons
zeker weten! Door jullie hulp kunnen we de kosten voor
het kamp een beetje drukken.
We zijn voornamelijk op zoek naar de volgende dingen
- (tennis)ballen
- Tennisraketten
- Ballonnen
- Kleurtjes
- Stiften
- Scharen
- Plakband
- etc…
Kan jij ons hiermee helpen? Stuur dan zeker een berichtje
naar een van de leiding!

Dag ouders,
Nadat het voorjaar overhoop gehaald werd, zijn we helemaal
klaar voor het najaar!
Een van de dagen waar we naar uitkijken is het jaarlijkse
kubbtornooi dat verzet werd naar 20 september 2020!
Inschrijven kan via de Chiro website (www.chirovonk.be)
Hopelijk zijn jullie weer even talrijk aanwezig als vorig jaar!
Groetjes,
De Vrienden Van Vonk!

