
  

Kamp Koekelare 2020 



Bivaklied  
  

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 één 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verhaal  
 

Sofie woont samen met haar mama Donna op een prachtig Grieks 

eiland. Samen baten ze een oud hotel uit. Sofie heeft alles wat ze 

nodig heeft: een lieve mama, leuke vrienden en… binnenkort gaat ze 

ook nog eens trouwen met haar grote liefde Sky! Toch heeft Sofie het 

gevoel alsof er iets in haar leven ontbreekt. Ze wil namelijk heel graag 

haar papa leren kennen maar ze heeft geen idee wie hij is. In het 

dagboek van haar mama leest ze over drie mannen die haar 

vermoedelijke vader kunnen zijn. Ze besluit deze dus uit te nodigen op 

haar trouwfeest… Ze kijkt er zo naar uit om haar vader eindelijk te 

ontmoeten. Wanneer de grote dag bijna aangebroken is, gebeurt er 

iets vreselijks! Door de Griekse ziekte Coronos dreigen alle 

trouwplannen in het water te vallen. Zal Sofie op deze manier ooit 

haar vader leren kennen? Ben je benieuwd hoe dit verhaal afloopt? 

Ga dan zeker mee op kamp! 

 

 

 

  



Koekelare  
Koekelare ligt in het hartje van het Houtland van West-Vlaanderen, op 

een boogscheut van onze Vlaamse kust. Het is een middelgrote 

landelijke gemeente van +/- 8500 inwoners, met veel groen en 

ongeveer 70 hectare toegankelijke bossen. 

Kampplaats  
Dit jaar gaat ons kamp door in het Jeugdheem Ol t’Hope in Koekelare. 

Al jaren lang staat de jeugdlokalen iedere zomer opnieuw ter 

beschikking van verschillende jeugdgroepen. En intussen is het 

jeugdheem ook erkend door toerisme Vlaanderen als officiële 

jeugdverblijfplaats. 

 

    

 

 

 



 

Adres  
Hieronder vinden jullie het adres waar jullie ouders, familie, vrienden 

en vriendinnen, liefjes ... kaartjes en brieven naar mogen sturen: 

(postpakketten zijn niet toegelaten!)  

  

Chiro Koekelare  

t.a.v. (naam kind) 

Ichtegemstraat 14 

8680 Koekelare  

 

 

 
  

  



Bagage  
Door de omstandigheden hebben we besloten om de valiezen dit 

jaar niet met een vrachtwagen naar de kampplaats te vervoeren. Het 

is de bedoeling dat iedereen zijn eigen valies meebrengt wanneer je 

je kind afzet op de kampplaats.  

BELANGRIJK:  

Per afdeling wordt eveneens verwacht dat jullie iets kleins 

meebrengen om onze voorraadkast op kamp al een beetje te vullen. 

Gelieve dit af te geven aan de leiding wanneer je je kind afzet op de 

kampplaats! 

 

❖ Ribbels: pak wc-papier 

❖ Speelclub: chocolade 

❖ Kwiks: confituur 

❖ Tippers: speculaas 

❖ Tiptiens: choco 

❖ Aspi’s: speculaaspasta 

❖ Leiding: chocolade 

 

  



Vertrek naar Koekelare 
Op maandag 3 augustus is het eindelijk zo ver: we vertrekken op 

kamp!! De tippers, tip10’s, en aspi’s mogen op de kampplaats afgezet 

worden tussen 8u30 en 10u.  

De ribbels, speelclub en kwiks mogen tussen 10u30 en 12u30 afgezet 

worden. 

Wanneer je aankomt op de kampplaats, is het belangrijk dat je je 

aanmeldt bij  je EIGEN leiding.  

Het is niet nodig een lunchpakket te voorzien. Onze kookploeg staat 

bij aankomst op de kampplaats klaar met een heerlijk middagmaal. 

  

Terugkeren naar huis 
De ribbels, speelclub, kwiks en tippers  mogen opgehaald worden op  

zondag 9 augustus tussen 19u en 20u30. 

De tip10’s en aspi’s mogen opgehaald worden op maandag 10 

augustus tussen 10u en 11u30. 

 

 

 

 

 

!!! Gelieve  je kinderen steeds op tijd en binnen de aangegeven uren 

af te zetten en op te halen om de bubbels in elk geval gescheiden te 

kunnen houden. 

 

!!! We vragen ook om maar 1 ouder mee te laten uitstappen en om 

als ouder ook een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen. 

 

!!! Zussen die verschillende afzet- of ophaaluren hebben mogen 

uiteraard  samen afgezet worden . 

-Adres- 

Ichtegemstraat 14 

8680 Koekelare 

 



Hoe verloopt een dag op kamp?  

06.30u:  De wekker van de kookouders loopt af, waarna ze uit de veren 

kruipen.   

07.00u:  De leiding wordt gewekt, draait zich nog eens om en staat 

uiteindelijk ook op.   

07.30u:  De leden worden wakker gemaakt door het kamplied, springen 

uit bed en doen intensief mee aan de ochtendgymnastiek.   

08.00u:  Wassen en aankleden, openingsformatie en toneeltje rond het 

kampthema.   

08.30u:  Ontbijt: we vullen onze nuchtere magen.   

09.00u:  Evaluatie van de vorige dag, afwas en diensten.   

09.30u:  Groeps- of afdelingsactiviteit   

12.15u:   Na een voormiddag te hebben geravot, begint ons maagje 

weer te knorren is het tijd voor het middagmaal.   

13.00u:  Platte rust. Iedereen gaat op bed liggen en rust wat uit.   

13.30u:   Vrije rust. Je mag nu een boek lezen, spelletje spelen… We 

houden wel rekening met wie nog wat wil slapen en blijven rustig.   

14.00u:   Groeps- of afdelingsactiviteiten (tot 18.30u). We vliegen er dus 

nog eens goed in!   

16.00u:   We onderbreken de activiteiten even voor het vieruurtje.   

18.30u:    De kookouders hebben hun uiterste best gedaan en zorgen voor 

een heerlijk avondmaal.   

19.30u:   Avondactiviteit in afdeling of met de hele groep.   

20.45u:   De Ribbels krijgen een nachtzoen van de leiding en dromen al 

over de volgende dag!   

21.00u:  De Speelclub kruipen met hun beertje in hun warme bedje.   

21.30u:  De Kwiks sluiten ook hun oogjes en doen hun snaveltjes dicht.   

22.00u:       De Tippers kruipen in hun tent en hopen op rustig weer ’s nachts.   

22.30u:       De Tiptiens verlangen intussen ook naar hun luchtmatras.   

22.45u:       De Aspi’s kruipen in hun slaapzak.   

23.00u:       De leiding praat na over de voorbije dag en bereidt de volgende 

dag voor.  



Weekplanning   

  7u30-9u30  9u30-12u30  12u30-14u  14u-18u  18u-19u  19u-…  

MAANDAG 
03/08  

AANKOMST  AANKOMST MIDDAGMAAL  VERWELKOMING  AVONDMAAL  
KAMPDANS  

+  
ZANGSTONDE  

DINSDAG 

04/08  

OCHTENDSTOND  
HEEFT GOUD IN  

DE MOND   
*  

QUIZ 
MIDDAGMAAL  

+  
PLATTE RUST  

SPELEN IN 

AFDELING 
AVONDMAAL  

SPELEN IN 

AFDELING  

WOENSDAG 

05/08  

OCHTENDSTOND  
HEEFT GOUD IN  

DE MOND  
 *  

SPELEN IN 

AFDELING  

MIDDAGMAAL  
+  

PLATTE RUST  
DORPSPEL  AVONDMAAL  BEZINNING 

DONDERDAG 
06/08  

OCHTENDSTOND  
HEEFT GOUD IN  

DE MOND   
*  

 

SPELEN IN  
AFDELING   

 

MIDDAGMAAL  
+  

PLATTE RUST  

 

SPELEN IN  
AFDELING   

 
AVONDMAAL  

 

 

ZANGSTONDE 

+ 

VOLKSDANS 

  

VRIJDAG  
07/08  

OCHTENDSTOND  
HEEFT GOUD IN  

DE MOND   
*  

SPELEN IN 

AFDELING 
PICKNICK  

SPELEN IN 

AFDELING 
AVONDMAAL  FUIF 

ZATERDAG 

08/08  

OCHTENDSTOND  
HEEFT GOUD IN  

DE MOND  
 *  

SPELEN IN 

AFDELING  

MIDDAGMAAL  
+  

PLATTE RUST  

SPELEN IN 

AFDELING  
AVONDMAAL  

BONTERING 

+ 

KAMPVUUR 

ZONDAG 
09/08  

OCHTENDSTOND  
HEEFT GOUD IN  

DE MOND  
 *  

KEUZERUIMTE  
MIDDAGMAAL  

+  
PLATTE RUST  

OPRUIMEN AVONDMAAL  

RIBBELS, 

SPEELCLUB, 

KWIKS EN 

TIPPERS 

NAAR HUIS 

MAANDAG  
10/08  

OCHTENDSTOND  
HEEFT GOUD IN  

DE MOND   
*  

TIPTIENS EN 

APSPI’S NAAR 

HUIS 

 

     

 * OPSTAAN & OCHTENDGYMNASTIEK + WASSEN & AANKLEDEN + TONEELTJE  

→ ALLE ACTIVITEITEN GAAN DOOR IN DE BUBBELS. 

 



Kookploeg  
BIKKE BIKKE BIK?  

HAP HAP HAP!  

Eerst de soep en dan de pap,  

anders word je veel te slap, en dan val je van de trap.  

In de armen van je schat!  

Sma, sma, smakelijk! Eten is noodzakelijk, anders 

val je dood en word je nooit meer groot!  

  

Net zoals de voorbije jaren hebben we ook dit jaar weer een 

fantastische kookploeg mee op kamp! Verwacht je maar aan een 5-

sterren keuken! Mmm...   

  

 

  

 De kookploeg van dienst dit jaar:  Kevin, Iris, Bas, Lore, Uschi, Dorien 

en Michiel. 

 

D-A-N-K-U ... DANKU!  

Zij zullen weer iedere dag zorgen voor superlekkere maaltijden op 

kamp!   



Wat neem ik mee op kamp?  
SLAAPGERIEF:  

- slaapzak of deken   

- slaapkleed of pyjama  

- pantoffels  

- knuffelbeer  

- ribbels / speelclub / kwiks slapen in bedden:    

kussen + kussensloop   

- hoeslaken   

- tippers / tiptiens / aspi’s slapen in tenten:  

luchtmatras of matje   

  

  

WASGERIEF:   

- washandjes + handdoeken (voorzien van naam!)   

- zeep (in zeepdoosje) of douchegel   

- shampoo   

- tandenborstel + beker + tandpasta   

- goede kam of borstel   

- rekkertjes / speldjes   

  

  

EETGERIEF:   

- mes + vork + lepel (gekenmerkt met naam!) (GEEN plastic bestek) 

- keukenhanddoek (voorzien van naam!)   

- drinkbus! 

  

  

KLEDIJ:   

- Chiro uniform (gekenmerkt van naam!)  

- T-shirts  

- shorts  

- minimum 1 lange broek (bosspel) 

- minimum 1 warme trui   

- voldoende ondergoed en kousen  voor 7 of meer dagen   

- regenkledij   

- kledij voor vuile spelen   



- zwemgerief: badpak / bikini, badmuts, ...   

- stevige stapschoenen! (eventueel bottinen, belangrijk voor onze 

tocht en om volop te kunnen ravotten!)    

- hoge kousen (voor in botinnen)  

  

  

ALLERLEI:   

- mondmasker ( enkel voor leden +12 jaar) 

- zakdoeken  

- zonnecrème en zonnemuts  

- muggenmelk  

- linnenzak of plastiek zakken (voor vuile was)  

- krant(en) om schoenen te laten drogen  

- zaklamp/koplamp (voor oudere groepen)  

- kleine rugzak!!  

- persoonlijke geneesmiddelen (bij het vertrek van de bus, overhandig 

je deze aan de leiding: voorzien van naam en beschrijving van 

wanneer + hoeveel per dag te geven)  

- schrijfgerief, papier + adressen (voor ribbels, speelclub en kwiks is het 

handig etiketten met  adressen erop mee te geven)   

- leesboek / gezelschapsspel, ... voor tijdens de vrije rust (voorzien van 

naam!)   

- zakgeld (min 5 euro, max 15 euro)   

- fuifkledij in het thema ‘Mamma Mia’ 

  

  

Belangrijk:    

-voorzie ALLES (wasgerief, eetgerief, kledij en zeker Chiro uniform!) 

steeds van naam, want ieder jaar zijn er heel wat verloren voorwerpen.  

- ieder kind neemt een eigen valies of rugzak mee, en ieder kind 

neemt eveneens eigen spullen (zoals kammen, douchegel, ...) mee! 

(bij zussen) Zo kunnen we uitwisseling tussen spullen/bubbels in elk 

geval vermijden. 

 

 

 

 
  



Sjoepap!   
Ieder jaar loopt Sjoepap rond op de kampplaats om ervoor te zorgen 

dat alles een beetje proper blijft. Ook dit jaar is hij weer van de partij!  

  

Wat doet Sjoepap nu precies?   
Sjoepap houdt niet van sloddervossen: aangezien hij een hekel heeft 

aan rondslingerende kledij ed., neemt hij alles wat rondslingert mee 

en stopt alles in een doos. Die doos wordt elke dag aan de leiding 

bezorgd en ‘s middags wordt alles terug aan de eigenaars gegeven. 

In ruil daarvoor moeten ze een kleine taak verrichten, zoals 

bijvoorbeeld afwassen.   

Hier volgt alvast een goede raad: zorg ervoor dat je alles steeds netjes 

op zijn plaats legt!  

  

  

  

 
  



Informatie aan de ouders  
- Elk jaar vinden wij koffers vol snoep, drankjes, koekjes ... Dit is niet nodig! De 

kinderen krijgen op regelmatige basis iets om te snoepen, het is dus niet nodig om 

de gaatjes in de koffers daarmee op te vullen! Ook niet in de rugzak die uw kind 

meeneemt bij het vertrek. We zitten max. 2u op de bus en als we aankomen op 

de kampplaats staat de kookploeg al klaar met een lekker broodje. Indien we 

toch snoep vinden, wordt deze afgenomen.  

- Een weekje zonder GSM moet lukken! GSM’s worden bij het begin van het 

kamp aan de leiding gegeven en door de leiding bijgehouden tot het einde van 

het kamp! Je laat je GSM dus beter thuis.   

- mp3-spelers, iPod, tablets, … worden thuisgelaten. Dit asociaal gedrag 

wordt niet geduld op kamp. We zijn er als een groep en het is niet bevorderend 

als iedereen naar zijn eigen muziek zit te luisteren. Als we deze toch vinden, wordt 

deze in beslag genomen tot het einde van het kamp. Ook fototoestellen zijn 

overbodig! Elke afdeling wordt voorzien van een eigen digitaal toestel zodat na 

het kamp alle foto’s beschikbaar zijn voor iedereen. Wij zijn NIET verantwoordelijk 

voor schade of verlies van dergelijke apparaten, het is dus het beste dat deze 

thuis gelaten worden. Sieraden kunnen ook enkel verloren of beschadigd worden 

tijdens de activiteiten, en kunnen ook voor kwetsuren zorgen. Dus ook dit wordt 

afgeraden.  

- Hoewel we nog nooit problemen hebben gehad met rokers in onze Chiro, 

vermelden we dit toch nog eens: gelieve je sigaretten thuis te laten!  

- Aangezien wij slechts 7 dagen op kamp gaan, vinden wij het niet nodig een 

bezoekdag in te lassen. Wij vragen u dit te respecteren en geen onverwachte 

bezoekjes te brengen op de kampplaats. Ook als u toevallig in de buurt bent, 

wordt het niet geapprecieerd dat u een kijkje komt nemen.  

- Zoals elk jaar is er voor de Flossers ook de mogelijkheid om kaartjes te 

schrijven naar vrienden of familie. Wij vragen voor 1 kaartje + postzegel 1 euro. Dit 

wordt op kamp betaald. Elk jaar hebben we te maken met kinderen die kaartjes 

of brieven moeten schrijven aan personen die ze niet eens kennen, met als gevolg 

dat ze niet weten wat ze op het kaartje moeten schrijven. Gelieve hier rekening 

mee te houden! Daarom beperken we het aantal kaartjes per kind tot 5. Indien 

het er meer dan 5 zijn zal de leiding beslissen welke 5 geschreven en verstuurd 

zullen worden! We zouden ook willen vragen dat de adressen reeds op voorhand 

op etiketten worden geschreven zodat uw kind het enkel nog op het kaartje moet 

plakken (belangrijk voor ribbels, speelclub en kwiks).   

- Onze leden ontvangen ook graag post. Gelieve dan ook minstens 1 kaartje 

of een briefje te sturen naar uw dochter(s). U hoeft hierin natuurlijk niet te 

overdrijven. Gelieve geen postpakketten te sturen met cadeautjes erin, deze 

zullen niet afgegeven worden!  

 



- Elk jaar zijn er massa’s verloren voorwerpen. Daarom vragen we nog eens 

uitdrukkelijk om vooral bij de jongere afdelingen alles (vooral kleren en Chiro 

uniform van een naam te voorzien. Uit ervaring weten we dat onze jongste leden 

soms niet weten of een kledingstuk van hen is of niet. Voeg eventueel een lijstje 

bij de valies met de inhoud ervan.   

- Voor de ribbels en speelclubbers is het erg handig als u de kleding per dag 

in een plastiek zakje in de koffer steekt (T-shirt, broek/short/rokje, ondergoed, 

kousen). Zo verloopt het aankleden ‘s morgens vlotter en vindt uw dochter haar 

kleding snel terug. Het zou aangenaam zijn moest dit gebeuren.   

- Ook het bestek wordt bij voorkeur gekenmerkt. Dit kan door nagellak: het 

wast er niet direct af, maar is achteraf toch nog te verwijderen.   

- Elk kind is verplicht zijn KIDS-ID mee te nemen. Gelieve voor de ribbels, 

speelclub en kwiks de KIDS-ID in de portefeuille te steken. Bij het vertrek 

verzamelen we dan de kaarten per afdeling om verlies te voorkomen.  

- Voor tippers, tiptiens en aspi’s:  aangezien wij het volledige kamp met 

elkaar doorbrengen, en elk Flosmeisje even mooi is, vragen wij jullie GEEN make-

up, stijltangen ed. mee te nemen. Wij hebben geen tijd om elke ochtend een uur 

voor de spiegel te staan. Mooie kledij wordt ook best thuis gelaten.  

- Zondag 13 september 2020 zal er tijdens de startdag een standje aanwezig 

zijn waar u de foto’s van uw dochter(s) op kamp op een USB-stick kan laten 

zetten. Vergeet deze dus zeker niet mee te brengen!!! 

Opnieuw dit jaar: foto’s op eigen USB-stick!! Indien u de foto’s van het kamp wenst 

brengt u een USB-stick met minimum 5 GB mee naar de startdag, hierop zullen wij 

al de foto’s van jullie oogappel zetten. 

 

 

 Bedankt voor uw medewerking!  

 

  



LUIZEN: EEN ECHTE PLAAG OP KAMP!  
  

Wij hebben al meegemaakt dat er kinderen waren met 

luizen en/of neten op kamp. Jammer genoeg werd ons dit 

niet altijd gemeld, wat voor heel wat ongemakken zorgde. We voelen 

ons dan ook genoodzaakt elk kind bij aankomst te inspecteren op 

luizen wat zowel voor ons als voor u dochter geen leuke start is van 

een ongelooflijk fantastisch kamp.  

  

We vragen u dan ook uw dochter te onderzoeken op luizen/neten 

voor het vertrek op kamp. Indien u weet of een vermoeden heeft dat 

uw dochter luizen/neten heeft, gelieve dit op voorhand te melden 

aan een leidster. Zo kunnen we er rekening mee houden en zorgen 

we ervoor dat uw kind verder behandeld wordt op kamp. Zo ook zorgt 

uw oplettendheid dat vele kinderen en leidsters gespaard blijven van 

dit ongemak.  

 
  

Graag extra controle voor vertrek op kamp, liever ééntje te veel dan 

ééntje te weinig!  

  

Iedereen kan luizen/neten krijgen, dat is helemaal GEEN SCHANDE! 



Inschrijvingen  
Midden juni zal de leiding jullie een berichtje sturen met een datum 

voor een eventueel kampbezoek bij u thuis. Indien u niet thuis bent, 

zal een briefje achtergelaten worden in de bus en na contact op te 

nemen met ons kan een nieuwe datum afgesproken worden als u 

alsnog een bezoekje wenst. Verdere informatie over kamp kan dan 

verkregen worden. Vooral bij kinderen die voor het eerst meegaan op 

kamp kan dit belangrijk zijn maar ook bij ouders van wie hun dochter 

al meerdere jaren in de Chiro zit, willen we gerust eens langskomen! 

De inschrijvingen worden beëindigd op woensdag 15 juli dus vergeet 

je zeker niet in te schrijven voor de einddatum!! De einddatum zal zeer 

strikt worden nageleefd! 

 Ribbels / speelclub / kwiks / tippers: De prijs van het kamp bedraagt 

€150 voor één meisje. Een tweede kind betaalt €140, een derde €130. 

Tiptiens / aspi’s: De prijs van het kamp bedraagt dit jaar ook €150 

aangezien er geen voorkamp en tweedaagse is.  

Indien u verdere informatie wenst over betalen in schijven, een 

kansenpas, een fiscaal attest voor de mutualiteit… kan u steeds 

terecht bij één van de leidsters.  

Het geld moet worden gestort op de Chirorekening ten laatste vrijdag 

17 juli op volgend rekeningnummer:   

BE29 7370 0944 9964  
 Je mag zeker niet de naam (namen) van je kind (kinderen) en de 

afdeling (ribbels - speelclub - kwiks - tippers - tiptiens - aspi’s) 

vergeten te  vermelden!   

 Het invullen van het medisch attest is van groot belang. Het medisch 

attest dient als toelating én inschrijving, het is dus zeer belangrijk om 

ons dit op voorhand te bezorgen (in de postbus van leidster Paulien: 

Stenebrug 43, 9402 Meerbeke). Gelieve hier ook een vignet van de 

mutualiteit bij te voegen. De einddatum om de medische fiche 

binnen te brengen is donderdag 30 juli.  

(Gelieve de medische fiche samen met het vignet in de brievenbus te stoppen in 

een envelop. Zussen hun medische fiche mogen uiteraard samen in één envelop) 



 

Leiding Ribbels  

 

 

  

Elien Van de Velde  

0472/ 68 58 53 

Paulien Kosynsky 

0479/ 07 51 43 

 

 

Soetkin Peeters 

0486/ 22 73 79 

 

 



Leiding Speelclub  

  

Kaat Lievens 

0488/ 28 81 50 

Chloë Hemerijckx 

0493/58 45 48 

 

Leiding Kwiks 
  

  

Jozefien François 

0479/ 84 26 07 

Silke Vierendeel 

0495/ 13 68 40 



 

Leiding Tippers  

  
Sarah Anckaert  

0498/ 74 79 71 

Yente Van Laere 

0487/ 85 97 75 

 

 

Jewel D’herde 

0497/ 48 98 04 

 

 



Leiding Tiptiens  

 

 

 

Ine Van Achter 

0499/ 48 10 20 

Marloes De Nul 

0479/ 90 83 28 

  

 
Ines Vanderveken 

0472/ 38 00 65 

 



Leiding Aspi’s  

  
Paulien De Nul 

0472/ 02 91 03 

Johanna Walgraeve 

0491/ 64 34 79 

 

 

 

Bij vragen of opmerkingen mag u zeker en vast één van deze leidsters 

contacteren!



We hopen dat jullie er bij 
kunnen zijn! 

  

Tot dan Flossertjes!  

  

 

 

 
 



 

 

 

 


