Bivakdiefje

Bivak 2015 BRUGGE
20 tot 30 juli

Voorwoord
Beste Chirofanaat!
Fijn dat je met ons mee gaat op kamp naar ………………… BRUGGE !!!
Niets zo episch als een kampplaats op 10kilometer van de zee!
Jullie leiding is al enkele weken bezig met de voorbereiding van deze 10 WestVlaamse dagen. Zo zijn we al een weekendje bij de boer langs geweest en
contacten gaan leggen tijdens onze verkenning van de omgeving.
Natuurlijk kan de leiding dit niet alleen aan. Daarom nemen we koks, een
foerier en onze eigen journalist/fotograaf mee! Zij zullen gedurende het bivak
onze vervangmama & -papa spelen.
In dit ‘Bivakdiefje’ vinden jullie informatie over het kamp zelf. Indien je nog
vragen hebt: onze GSM’s en laptops staan dag en nacht (maar het liefst toch
binnen kantooruren) klaar om ze te beantwoorden.
Natuurlijk zitten we nu nog maar in de maand mei. Normaal gezien houden we
eind juni een BBQ. Deze hebben we verzet naar 30 augustus om zo het nieuwe
Chirojaar met z’n allen goed in te zetten! In dit bivakdiefje vind je een blad voor
je in te schrijven voor dit heus festijn!
Juni betekent voor de meeste leiders werk aan de winkel, EXAMENS! Vandaar
dat we stil vallen na 31mei. Zo goed mogelijk ons best doen, dat we in de
vakantie al de energie in Chiro kunnen steken! Dus, dit wordt allemaal goed
gemaakt op kamp!

Zonnige groetjes
De leiding

De Grote Chiro Zomer Barbecue
Beste leden, ouders en vrienden van de Chiro
Omdat juni naar goede gewoonte de tijd is van de examens, en jullie leiders hier heel hard voor
moeten studeren, hebben we besloten om die maand geen Chiro te geven. Natuurlijk kunnen de
leiders hun leden niet zolang missen... Dus net zoals vorig jaar organiseren we onze
Supermegafantastischereuze barbecue!

Waar: aan de Chirobouw, Ravotterkespad 2, 3900 Overpelt
Wanneer: Zondag 30 Augustus 2015
Hoe laat: 17u tot ...?u
Het zal een Reuze-festijn worden, zo er zal ook randanimatie zijn en een springkasteel! De bbq is
speciaal bedoeld voor leden en ouders, maar ook familie, oud-leiding en Chirosympathisanten zijn
zeker welkom! Om de bestellingen vlot te laten verlopen vragen we iedereen om deze bestelstroken in
te vullen en de onderste zo snel mogelijk terug aan één van de leiders te bezorgen.
We bieden jullie 2 menu’s aan: eentje met 2 stukken vlees en één met 3 stukken vlees. Geen nood,
ook aan de vegetariërs hebben we gedacht! Groentjes, brood en sauzen zijn natuurlijk weer
inbegrepen bij elk menu. Als extraatje krijgt u een gratis consumptie per menu, waarmee u een
drankje kan nuttigen. Deze zullen aan Chirocratische prijzen verkocht worden!

Aantal
Groot menu (3stkkn.) ...........
Klein menu (2stkkn.) ...........

Prijs
x
x

€15
€12

Totaal
€ .......
€ .......
Totaal te betalen
€ .......

Aantal
Hamburger
Kipsaté
Chipolata
Visbrochette
Witte pens
Tofubrochette

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEGEVENS
FAMILIENAAM: ........................ ............ ……………………….

Aantal
Groot menu (3stkkn.) ...........
Klein menu (2stkkn.) ...........

Prijs
x
x

€15
€12

STRAAT: ............................

Totaal
€ .......
€ .......
Totaal te betalen
€ .......

NR: ..........

Aantal
Hamburger
Kipsaté
Chipolata
Visbrochette
Witte pens
Tofubrochette

Vertrek: 20juli
Aspiranten & kerels gaan dit jaar 200km moeten trotseren. Deze groepen spreken
onderling een vertrekuur en een vervoersmiddel af.
Speelclub, rakkers, toppers en de ouders van de oudere groepen worden om 12u45 aan de
voorkant van ’t Pelterke verwacht. Zo kan de leiding medicatie/identiteitskaarten/ SISkaarten in ontvangst nemen. Daarna kunnen we met z’n allen richting Brugge boemelen.
Enkele leiders delen routebeschrijvingen uit en rijden voorop.
Rond 15u30 bereiken we de kampplaats en kunnen jullie zoonliefs bedje installeren in de
afdelingstent. We vragen aan degene die apart rijden niet voor 15u30 het terrein te
betreden. Natuurlijk kunnen jullie eens een kijkje nemen waar de kinderen met de leiding
10 dagen gaan doorbrengen. Een bezoekje brengen aan de 2 oudste groepen terwijl zij hun
bed aan het sjorren zijn, is zeker de moeite. Ook een blik in de keukentent is een aanrader!
Verder bieden we nog ‘Balletjes in Tomatensaus’ aan een democratische prijs van €5, zodat
jullie met gevulde maag afscheid kunnen nemen van zoonlief. Doorgeven aan de leiding!
Zoals elk jaar hebben we geen bezoekdag, aangezien de kampdagen al te kort zijn en er veel
heimweetraantjes zullen vloeien. Zo hopen we de groepssfeer opperbest te houden!

Pagadders: 23 juli
Op vraag van vele ouders (vroeger en nu) gaan de Pagadders maar 7 dagen mee op bivak.
Deze bengels worden donderdag 23 juli om 8u30 verwacht aan de voorkant van ’t Pelterke.
Onze VB wacht jullie daar op!
Na verkenning, installatie en uitleg op de kampplaats wordt er gevraagd zich huiswaarts te
begeven om zo contact met de jongste groepen te vermijden, die dan tijdelijk op
verplaatsing spelen.

Terugkomst: 30 juli
De Aspiranten blijven ter plekke om de leiders te helpen met afbreken van de tenten en
ervaring op te doen voor hun latere leiderscarrière. Hun bagage en fietsen komen met de
leiding mee naar huis!
De andere groepen komen met de bus naar huis. Vandaar dat we 10€ meer vragen. Dus u
hoeft zoonlief niet aan zee te komen halen! Aankomst wordt verwacht om 14u aan ’t
Pelterke! De bagage komt natuurlijk ook mee!

Kostprijs bivak
Zoals vorig vragen we voor elk lid dat mee gaat een bedrag van 130 euro. Pagadders betalen
een vaste prijs van 90 euro voor hun kampweekje.
Je kan het geld contant meegeven aan de leiding ofwel storten op BE95 7352 2804 4358 met
vermelding van naam zoon & afdeling voor 1 juli.
Met dit geld betalen we onder andere: 3 maaltijden per dag, bereid door onze kookploeg,
spelmateriaal voor activiteiten, groepsuitstap tijdens kamp, stromend water en elektriciteit,
camion voor transport van het kampmateriaal en natuurlijk nog veel meer.
Wij beseffen dat wij heel wat van u vragen om uw kind mee te kunnen laten gaan op kamp.
Het komt voor dat dit financieel niet mogelijk is voor sommige gezinnen.
Daarom vermelden wij dat u ons dit kan toevertrouwen waardoor wij onze vraag aanpassen
aan uw mogelijkheden. De drempel hiervoor ligt zeer hoog, maar we verzekeren dat deze
aanvragen onder discrete omstandigheden behandeld worden.
Samen zoeken we dan naar een oplossing. U kan bellen naar de hoofdleiding (Tom
Brouwers: 0494887420 & Jonas Wilms: 0475357846) of onze leidingskasverantwoordelijke
(Joos Habraken: 0476021355).

Afgeven bij ophalen kampgeld
Om de noden van uw kind deels in te schatten, vragen we ieder jaar om een medische fiche
in te vullen. Indien de leiding dit vergeten te vragen is, kan u dit nog altijd meegeven op de
eerstvolgende Chirozondag. Ook vragen we 2 klevertjes van de ziekenkas. Vergeet zeker niet
de SIS-kaart en Kids-ID/identiteitskaart af te geven bij het vertrek aan ’t Pelterke.

Voorkamp
Een voorkamp, wat is dat? Wel, aangezien onze Chirogroep het geluk heeft om 10 volle
dagen in tenten op bivak te gaan, zijn wij niet afhankelijk van een bouw waar alles al netjes
klaar staat. Vanaf 15 juli tot 19 juli zijn de meeste leiders al ter plekke om tenten te zetten,
stroom en water aan te sluiten, WC-putten te graven, laatste hand te leggen aan
activiteiten/uitstappen, contacten vast te leggen met de boer, boswachter, supermarkt,
melkboer, apotheker, dokter enzovoort. Kortom, deze 5 dagen zijn een voorbereiding op het
echte kamp zodat deze vlot kan en zal verlopen.

Onze vaste kampgangers
Hopelijk gaan jullie allen massaal ons vergezellen. Maar degene die al zeker meegaan, zijn …
… Onze eigen Jeroen Meusen & Sofie Dumonts, die zorgen voor lekker eten:
* Tante Nadia & Nonkel Bart
* Tante Leen & Nonkel Edwin
*Tante Krista
* Nonkel Martin

… Ons eigen animatie- en begeleidingsteam:
* Pagadders: Tom & Wim
* Speelclub: Martijn & Ruben
* Rakkers: Gies & Yoran
* Toppers: Bram & Lennert
* Kerels: Joren & Steven
* Aspiranten: Joos & Jonas
* Foerier: Pieter Driesen
* Verslaggever en fotograaf ter plaatse: Werner Meex

Een dagje op kamp ontrafeld
07u30:
08u15:
09u00:
09u15:
12u00:
14u00:
18u00:
19u00:
20u30:
21u00:
21u30:
22u00:
22u30:
23u00:

Wekmomentje, opstaan en tochtje naar de wasplaats
Ontbijt
Openingsformatie
Voormiddagactiviteit(en)
Middagmaaltijd met platte rust/afwas
Namiddagactiviteit(en)
Avondmaaltijd
Slotformatie & Avondactiviteit
Slaaptijd Pagadders & Speelclub
Slaaptijd Rakkers
Slaaptijd Toppers
Slaaptijd Kerels
Slaaptijd Aspiranten
Vergadering voor de leiding

Kampadres
Niets zo leuk om een briefje te krijgen op kamp van je (groot)ouders, vriendjes, liefjes!
Daarom vragen we om zoonlief toch minstens één kaartje te sturen naar volgend adres:
Naam kind & afdeling
Chiro Overpelt-Centrum
Blankenbergse Dijk 90
8000 Brugge
Verder vragen we de ouders om enkel zaken te schrijven die reeds gebeurd zijn en niet over
toekomstige dingen (dauwtrip/thema/…). Dit is niet aangenaam voor uw kind en onszelf.

Contact
Indien u snel iemand wil bereiken op de kampplaats, dan kan u ENKEL IN NOODGEVALLEN
bellen naar: 0477/191671  Pieter Driesen.
GSM’s zijn niet toegelaten voor de leden omwille van schade (vocht, geen oplaadmogelijkheden, ruwe spelen …). Alleen de leiding en koks hebben een aantal ter beschikking
bij noodgevallen. Laat dus je mobieltje en andere elektronica thuis!
Verder krijgt u bij het verlaten van de kampplaats een boekje mee. Hierin vindt u elke dag
wat er op het menu staat, welke activiteiten er gespeeld worden en info rond het thema!
Tenslotte proberen we het thuisfront op de hoogte te houden over ons bivakverloop.
Daarom nemen we dit jaar een live-verslaggever mee: Werner Meex! Hij gaat elke dag een
verslagje maken en de nodige foto’s nemen. Dit alles is terug te vinden via onze website
(www.chirojongensoverpelt.be) of like ons op Facebook (Chirojongens Overpelt-Centrum)!

Niet mee te nemen op kamp
Op kamp proberen we te leven met zo weinig luxe. Facebook, Snapchat, TV ga je helaas
10 dagen missen. Een veldbedje is niet zo comfortabel als thuis. Het warm water op kamp
hebben we nog niet uitgevonden. Maar dit is het plezantste van het hele kampwezen.
Daarom vragen deze spullen thuis te laten:




Radio’s, gameconsoles, mp3’s en andere lawaaimakers
Frisdrank en snoep. Dit alles wordt afgenomen door de leiding en in de groep
verdeeld, aangezien het niet eerlijk is tegenover ouders die wel de regels naleven.
Gevaarlijk en scherp materiaal (messen, wapens …)

Wat moet er in de koffer?
Het makkelijkste is een oude koffer die tegen een stootje kan, mee te geven aan uw zoon.
Zo vinden ze al hun spullen makkelijker terug.

 Slaapgerief
Veldbed, deken, hoofdkussen, 1 à 2 pyjama’s, knuffelbeer, slaapzak (liefst uitwasbaar
voor de kleinsten, bij bedwaterproblemen zelfs 2 slaapzakken)

 Eetgerei
De Chiro zorgt zelf voor bestek en borden

 Wasgerief
Zeep, tandenborstel & tandpasta, bekertje,4 washandjes, 4 handdoeken, toiletzak

 Kledij
Korte broeken, T-shirts, sportschoenen, trainingspak, voldoende (warme) sokken,
pantoffels/schoenen die vuil en nat mogen worden, legerkleren, enkele lange
broeken, warme trui(en), voldoende ondergoed, regenjas, laarzen, stevige
(wandel)schoenen

 Zwemgerief
Zwembroek en strandhanddoek in een zwem-/rugzak

 Extra spullen
* Zaklantaarn
* Drinkbus en rugzakje voor dagtocht/zwemmen
* Wit T-shirt (om te verven/waterpistoolpaintball)
* Waterpistool
* Chiro-uniform (aan te doen bij vertrek)
* Waszak (om vuile was in te doen)
* Briefpapier, postzegels en schrijfgerief
* Stripverhalen voor tijdens de platte rust
* Zonnebrandcrème en petje tegen de zon
* Insectenspray en/of tekenmelk

 Medicatie
Zelf beschikken we over een EHBO-koffer en medische kennis om basiszorg te
verlenen. Persoonlijke geneesmiddelen kunnen op de kampplaats afgegeven worden
aan de afdelingsleiding met informatie over het gebruik. We noteren dit op een lijst.

 Zakgeld
Een versnapering tijdens een uitstap mag altijd, maar overdrijf alstublieft niet met
zakgeld. Pagadders – Speelclub – Rakkers maximum 10 €, Toppers maximaal 15 €.
Kerels & Aspiranten spreken onderling met hun leiding een bepaald bedrag af.

 Tips
Veel kinderen samen met ongeveer dezelfde kleren bij elkaar laten leven, levert altijd
een hele hoop verloren voorwerpen op. Merk dus alle spullen met de naam van je
kind zodat we deze zeker kunnen teruggeven!

 Extra
Indien de afdelingsleiding nog enkele spullen verwacht mee te nemen voor
activiteiten, dan laten zij jullie dit op tijd weten via een papiertje in de brievenbus!
Wat de jongste groepen zeker mogen meenemen is een vijl/rasp. Zo kunnen ze
mooie figuurtjes maken uit Ytong (cellenbetonblokken) om de mama/papa mee te
verrassen.

 Kleine samenvatting
Woe 15 juli

Leiding vertrekt op voorkamp

Maa 20 juli

Start bivak 2014 te Brugge
 2 oudste groepen vertrekken ’s morgens met de fiets
 12u45: samenkomst Speelclub & Rakkers & Toppers
 13u00: vertrek richting Brugge
 18u00: ouders vertrekken huiswaarts na de balletjes in
tomatensaus

Don 23 juli

Vertrek Pagadders
 8u30: samenkomst aan ’t Pelterke

Don 30 juli

Einde bivak 2014 te Brugge
 10u30: leden vertrekken in bus met lunchpakket
 14u00: leden kunnen afgehaald worden aan ‘t Pelterke

Beste pagaddertjes

Hier is het dan. Het boekje waar jullie al zolang op zitten te wachten:
Het Bivakdiefje 2015! Wanneer jullie dit zullen lezen, zal er nog meer
motivatie zijn om samen met Tom en Wim en hopelijk al de rest een toffe
week kamp van te maken.
Zoals jullie op de voorpagina zien gaan we naar Bruhhe. We liggen op amper
10 kilometer van de zee af in een prachtig gelegen wei en op 6 kilometer
van het Jan Breydelstadion voor wie voetbal interesseert. Denk eraan dat we
in West-Vlaanderen zitten en dus ver weg van enige beschaving. Het is dan
ook belangrijk dat jullie een woordenboek “West Vlaams – Nederlands”,
luchtverfrisser en een paar extra batterijen meepakken (we weten niet of er
al elektriciteit gelegd is waar we zitten, gelukkig hebben we enkele slimme
leiders die hiervoor verantwoordelijk zijn). Maar er is wel alles om er een
supertof kamp van te maken. Voor een aantal van jullie is het misschien de
eerste keer, maar geloof ons maar als we zeggen dat je die nooit meer gaat
vergeten!
Nu even wat we nog gedaan hebben. We hebben laatst geprobeerd een zo hoog
mogelijke toren te bouwen! Iets waar Ares in uitblonk! Ook hebben we
verschillende tikspelletjes gespeeld, hebben we ook nog eens trefbaltornooi
gedaan, hebben we op een warme zondagnamiddag met waterballonnen geravot,
waar jullie de meisjes mee nat hebben gemaakt. Dan was er ook de zondag dat
we van alles met onze schoenen hebben gedaan. Petanque, jagerbal, honkbal
alles hebben we geprobeerd.
Ook nog even meegeven dat het in de maand juni geen Chiro is. Dit is omdat
er in deze maand meer als de helft van de leiding met examens zitten. Zelfs
leider Tom moet dan achter de boeken om héél goede resultaten te behalen
en geen herexamens te moeten maken. Al is er op dat vlak al wat misgelopen.
Vanwege de leukste leiders.
Tm en Wim

Dag Speelclubsters!

De zomervakantie is weer in zicht, nog enkele maandjes zweten en zwoegen op
school en jullie kunnen met de beste leiders mee op een wel verdiend kamp!
Hopelijk gaan velen van jullie mee, naar het hopelijk zonnige Brugge!
We hebben weer een tal van leuke spelen voor jullie in petto, waaronder
natuurlijk het insmeren van mooie meisjes op het strand, wie weet wel
vliegeren??
Over vliegeren gesproken.. op de zondag namiddag hebben we een aantal
weken geleden zelf een mega grote windvlieger gemaakt! Na veel zoeken en
puzzelen hebben we het gevonden, we gebruikten een heel groot zeil met een
big bag er achter.. Dit was voor de echte durvers onder jullie! Zelfs de leiding
kon het zeil ooit niet onder bedwang houden (bomen stonden in de weg).
We hebben uiteraard veilig gehandeld, dus geen zorgen mama’s en papa’s!

Hoewel dat we veel groepsactiviteiten hebben beleefd deze laatste maanden,
hebben we toch nog de tijd gevonden voor onze eigen activiteiten: popcorn
maken in het bos, toren van Pisa namaken, legerdagje…
Ook de groepsuitstap was geslaagd ondanks het slechte weer!

Wij kijken alvast uit naar het kamp, en jullie leiders hopen dat de
Speelclubbertjes met veel aanwezig gaan zijn!

Gegroet Ruben en Martijn

Beste speelvarkentjes

Jullie lezen het verslagske waar wij als topleiding al het ganse jaar naar
uitkijken! Nieuwsgierige leden denken: 'Waarom is dat leiders?' Omdat dit ons
laatste verslagske is waar wij nog moeite in gaan steken, want ge leest da toch
nooit!'
Voilà, we hebben jullie aandacht terug! Natuurlijk wisten we al lang dat jullie
altijd onze verslagjes lazen. Duh, dat kan ook niet anders. Altijd zo spannend
met onze laatste avonturen nog eens opgesomd .Hierdoor heeft jullie
topleiding al een lijstje voor al de kampactiviteiten! (hint hint). En daarom is dit
ook meteen het verslagske waar we echt het meest naar uitkijken. Het kamp is
inzicht en als de wind goed zit kan je het soms zelf al ruiken! (hint h.. Ahnee
wisten jullie al: Brugge ;-) )
Voordat we het over kamp gaan hebben, bespreken we eerst jullie
kwajongensstreken. Zo zijn we na lang aandringen toch op ruiltocht geweest en
ooh dat was een succes, maar voor herhaling vatbaar? Als jullie de buit eens
leren delen met elkander (hint) dan misschien wel!
Zo hebben wij ook gezellig bootje gevaren op de groepsuitstap. Racen, elkaar
nat maken, zelf naar the 'middle' of nowhere. Toen we dat hoorden waren we
toch verbaast dat jullie zo'n enorme inspanning doen... Voor niks. Wij kijken er
al naar uit hoe jullie je gaan geven als er wel een doel achter zit! :p

Natuurlijk mogen we de Afdelingsdag ook niet vergeten. Spelletjes spelen met
de ander Chiro's... in de regen. Jawel dat was plezant eh mannen, vooral dat
vieruurtje denken we dan haha!

Zo speelvarkentjes, nu jullie weten wat jullie gaan en moeten doen op kamp.
Zeggen we nu speelvarkens èn RAKKERS HEBBEN NOOIT ....!

Mannen, tot dan!

Dag boyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssss 

Hier dan een laatste verslagje voor we op kamp vertrekken!
Jaja het Chirojaar is weer op zijn einde gekomen en we hebben weer toch al
gelachen dit jaar!
Vooraleerst zijn we nog op groepsuitstap geweest naar de Valkenier! Beetje
regen houdt ons niet tegen!
Andere, nog wat leuke activiteiten gaan we hier niet allemaal opnoemen!
Zoals jullie al hebben kunnen lezen gaan we dit jaar richting zee, naar Brugge,
dus jaja das een heel eindje fietsen boyyysss… Gelukkig moeten jullie dit niet
met fiets doen  want het is wel een stukje rijden vanuit Overpelt. MAAR

JULLIE MOETEN WEL JULIE FIETS MEE PAKKEN !!! Dan kunnen we
altijd wel ergens heen rijden.
Hopelijk gaat iedereen mee op kamp zodat de groep compleet is en we er een
onvergetelijk bivak kunnen van maken! We hebben al tal van leuke activiteiten
waaronder we ook zeker naar strand gaan en waar we kunnen kijken naar de
mooie meisje ;-) en wie weet kunne we er paar insmeren met
zonnecrème
Natuurlijk is dit niet het enigste wat we daar gaan doen (jammer genoeg).
Enkele activiteiten zitten al opgeslagen in ons achterhoofd, maar dan zullen
jullie mee moeten gaan! Ook zal dit jullie laatste kamp zijn als topper, want
vanaf volgend jaar zullen jullie niet meer op een veldbedje liggen maar op een
zelf gesjord bedje, dat duizend keer beter ligt als die harde veldbedjes .
En we zullen één van dezer dagen langskomen voor het kampgeld, dus zet de
pintjes maar al koud

Alvast bedankt voor het fantastische jaar boyyyssss
Groetjes Lennert en Bram
P.S het belangrijkste staat in het vet gedrukt zodat jullie zeker niks vergeten!!

Beste Kerels!

Hier het laatste verslagje van jullie lieve leiding!
Over 2 maandjes zullen we de fiets in orde moeten maken, want dan
vertrekken we al op kamp! En jawel ‘t is ver fietsen!
Wij zijn al volop bezig met leuke activiteiten zoeken en verzinnen , maar we
kunnen jullie nu al zeggen: we gaan ons rot amuseren!

Alles loopt op zijn einde, net zoals het Chirojaar: de Groepsuistap is al
gepasseerd, het Jeugdzwemmen hebben we ondergaan, ons lokaal dat goed
onderhanden is genomen. Jammer dat jullie bijna Aspi’s zijn!
Veel Chirozondagen zijn het dus al niet meer tot kamp, ook omwille dat jullie
leiders stage of examens hebben, maar dat laten we nog allemaal weten!
Via de sociale media krijgen jullie nog zeker te horen wat wel en wat zeker niet
mee moet op kamp!

Inspiratie is nu op, het verslagske is top/een flop!

Tot volgende zondag! Joren & Steven

Dag cuties <3
Bivakdiefje  voelt het ook al zo dicht voor jullie? We moeten wel onze examens nog
trotseren, maar daarna kunnen we twintig dag op elkaars kap zitten, HOERA!!!
Toen we eerder in het jaar nog aan een verslagje bezig waren, moesten we heel hard achter
jullie aanzitten om dit jaar tot een goed (met centjes gevuld) eind te brengen. Maar nu we
bijna aan het einde zitten zien we op onze rekening toch al een mooi bedrag waar we mee
tot in Kroatië kunnen geraken! Onze Gijs met zijn bakkerij was toch wel ergens de deus ex
machina! We moeten vooral het momentum nu niet laten vallen en er gewoon voor blijven
gaan! Jefke kan met zijn nieuw gelaste bak plantjes gaan verkopen in de straten! Dan is het
geld voor de activiteiten ook weer bijeen, en kunnen we er een spetterende, zonnige,
adrenaline-gevulde, hete, natte, lekkere zomer van maken!
Ondertussen heeft iedereen ook op het voorblad gelezen dat we in Brugge zitten. Wij zijn al
op verkenning gegaan bij boer George, en kunnen jullie (zeker Jefke) melden dat zijn vaarzen
van uitstekende kwaliteit zijn! We zullen een fotootje bijvoegen zodat jullie kunnen
kennismaken met de boer en zijn dierlijke omgeving!
Het gewoonlijke lijstje met exclusieve spullen die je mee mag pakken op kamp zal je
uiteraard weer op Facebook zien verschijnen. Maar net zoals vorig jaar vooral fijne
snuisterijen en spulletjes die heel het kamp fijn gaan maken!
Voor buitenlands kamp hebben we nog graag enkele gegevens van jullie:
*Kopie van je pas
*Kopie van ‘Toestemming minderjarige buitenland’, af te halen bij de gemeente!
-> graag doorsturen naar joskewilms@hotmail.com

Ouders die nog vragen hebben, kunnen ons nog altijd contacteren. Verder staat er ook nog
een reisdocument van Jeka online met alle info!

Veel liefs en liefde en al die zever
Jo(o)s

