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ARTIKEL VAN DE VB

EEN AMERIKAANSE ZEEAREND IN HET RAVENHOF
TERWIJL DE KILOMETERS AUTOSTRADE GERUISLOOS IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL VERDWIJNEN, DWALEN MIJN
GEDACHTEN AF NAAR DE NAAM VAN ONS KAMPHUIS IN VLAMERTINGE DIT JAAR: ’T RAVENHOF. BIJ MIJN WETEN
WAS DE CORVUS CORAX AL DECENNIA LANG UITGESTORVEN IS ONS LAND. RECENT VERSCHENEN OPNIEUW WAT
BROEDKOPPELS, MAAR DIE IMMIGRANTEN KOMEN UIT DUITSLAND EN SETTELDEN KORTER BIJ DE OOSTGRENS;
NIET BACHTN DE KUPE. OP EEN RAAF BIJ HET OCHTENDGLOREN MOEST IK DUS NIET REKENEN. HOOGSTENS EEN
KRAAI, ROEK OF KAUW. SLIMME BEESTEN TROUWENS, DIE KRAAIACHTIGEN. ALS DE NAAM AL ZEKER NIET VAN DE
VOGEL KOMT, DAN MISSCHIEN WEL VAN DE ILLEGALE DANSFEESTEN. LEKKER RAVEN. HET ZOU TOCH NIET ZIJN
ZEKER… VANUIT HET VK OVERGEWAAIDE ACID HOUSE IN ÉÉN OF ANDER VERVALLEN DRUGSKOT?! EN WIJ
DAARNAAR OP KAMP? TUSSEN DE YUPPIES EN DE SCHAARS GEKLEDE, WELWILLENDE, GOED VOORZIENE,… NEEN
MAARTEN, BIJ DE LES BLIJVEN. WERK AF EN PRIVÉ OP. NIET VAN DE VOGELS EN NIET VAN HET DANSEN. ERGENS
EEN AFGELEIDE VAN HET LOKALE DIALECT MISSCHIEN. DE WEST-VLAMINGEN GAAN PRAT OP HUN NIET TE
VERSTANE GEMOMPEL. K’ HERINNER MIJ NOG GOED DE LAATSTE KEER TOEN WE IN DE REGIO OP KAMP WAREN.
DE KAMPBAAS ZEI MIJ “MOESTE’K ZOK ’N AONGEZICHTE EIN, ‘K LEERDE MIN GAT KLAPPN”. IK HEB NOG ALTIJD
GEEN FLAUW IDEE WAT HIJ MIJ WOU ZEGGEN. LACHEN EN JA-KNIKKEN. DE KAMPBAAS LACHTE MEE. IN IEDER
GEVAL, ALS ’T RAVENHOF VAN DIE VRESELIJKE TAAL IS AFGELEID, ZAL’K ER NOOIT ACHTER KOMEN.
AANGEKOMEN OP HET KAMPTERREIN VALT DE TYPISCHE WEIDSE OMGEVING METEEN OP, NAGEDACHTENIS AAN
DIE VRESELIJK OORLOG MEER DAN 100 JAAR GELEDEN. DE VELE KERKTORENS BEPALEN HET SILHOUETTE VAN EEN
ANDERS VLAKKE HORIZONT. OF TOCH NIET? TEKENEN ZICH DAAR DE CONTOUREN AF VAN DIE MACHTIGE RAAF? IK
STAP NOG WAT KORTER, HAAL DE VERREKIJKER BOVEN. MIJN MOND VALT OPEN VAN VERSTOMMING. IS HET WAT
IS DENK WAT HET IS?! HET IS WAT IK DENK WAT HET IS! EEN AMERIKAANSE ZEEAREND IN’T RAVENHOF!
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ARTIKEL VAN DE HOOFDLEIDING

Lieve Chirovrienden en vriendinnen,
Dit jaar wordt weer een Chirokamp om nooit te
vergeten! Na een zalig jaar, staat de leidingsploeg helemaal
klaar om er een onvergetelijk kamp van te maken.
Dit kamp wordt ongetwijfeld 10 dagen vol avontuur,
vriendschap, gekke activiteiten, lekker eten (dankzij een
geweldige kookploeg), gezellige avonden… De leiding
telt elke week af naar het kamp!
Het jaarthema is vonken, het gaat over samenhorigheid,
want samenwerken geeft vonken. Deze insteek willen
we zeker meenemen op kamp. Iedereen is uniek en ook
dit jaar willen we ervoor zorgen dat ons kamp een plek
is waar iedereen kan stralen en zichzelf kan zijn! "Gooi
alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!"
Kusjes,
Joren, Tom, Amber en Tine
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ARTIKEL VAN DE SLOEBER JONGENS

Dag lieve Sloebertjes allemaal,
Het was al een te gek jaar! Al maandenlang kwamen jullie elke zondag van 2
tot 5 naar de Chiro om de zotste dingen te beleven. We hebben aliens gezocht,
we zijn superhelden geweest, we zijn bij het leger geweest en hebben
superschurken verslagen.
Maar nu komt het zotste van allemaal: dit alles, maar
dan 10 dagen na elkaar! We gaan op kamp! 10 dagen lang spelletjes spelen,
lekker eten en ons amuseren! En wij, jullie leiders, zullen hard werken om dit
kamp voor jullie nog onvergetelijker te maken. Wij hopen alvast dat jullie
allemaal vol enthousiasme meegaan met ons op kamp!
Hopelijk tot dan ;)
Kusjes van jullie leiders!

Leider Joren
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Leider Gillis

Leider Timly

Leider Senne

ARTIKEL VAN DE SLOEBER MEISJES
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ARTIKEL SPEELCLUB JONGENS

7

ARTIKEL VAN DE SPEELCLUB MEISJES
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ARTIKEL RAKKERS
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ARTIKEL KWIKS
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ARTIKEL TOPPERS
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ARTIKEL TIPPERS
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ARTIKEL KERELS
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ARTIKEL TIPTIENS
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ARTIKEL ASPI JONGENS

Beste Aspi-jongens,
Super leuk nieuws!!!! Ik heb gehoord dat suikerbuikje ook meegaat op kamp
whoehoew.
Dit gezegd zijnde we gaan bekanst op kamp en wat doede zoal op kamp?
- Verkleden als voiljanetten
- Uw schoonste outfitje boven halen AKAA KAMPING KITCH of DEN BEIREN
- Eventueel nekeer programma als dat in ons dagschema past
- Lopen heeel veeeeel lopen & gezond eten
- Een sjoringsken maken of misschien ook niet want we zijn geen scouten
- En waar het kan af en toe nekeer een knipoogske naar de maskes van de kookploeg
;)
Natuurlijk zoals in het vorige boekje vermeld gaan wij jullie examen afnemen tot
meester zwijn. Ik kan u al 1 ding verklappen: de Mauro AKAA GIN – KONING AKAA
ADFUNDUMKONING is zeker aan het winnen met Brikee op de 2e plek.
Ook hebben we iemand uitgenodigd die ons alles gaat leren over mindfulness, Yoga
enzovoort.
Waarom? Ik denk dat sommige onder ons het even nodig hebben om helemaal tot
hunzelf te komen en dan hun innerlijk zwijn naar boven te laten komen.
Aja ook nog: we vertrekken een dagske vroeger op kamp. Ni omdat we graag fietsen
maar we hebben al een schoon pleksken gevonden voor wa lady’kes te spotten <3
<3 <3
dan ronden wij hier stillekes af en zien wij ulle geiren terug met het vertrek.
Vergeet jullie gezonde portie zwijnerij niet, foto van de mama of zus en goed
humeur.
Met vriendelijke groeten,
Kaasbal & Egfrid
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ARTIKEL ASPI MEISJES
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WAAR GAAN WE OP KAMP?

Dit jaar gaan we op kamp naar het West-Vlaamse Vlamertinge.
’t Ravenhof is een akkerbouwbedrijf, landelijk gelegen tussen Ieper en Poperinge. In 2010
werd een hoppeast omgebouwd tot bivakhuis. Heb je nood aan veel binnen- en
buitenruimte, dan ben je hier aan het juiste adres. Achteraan heb je een terras en een grote
speelweide en extra overdekte ruimte in een loods.

SCHRIJF ONS EEN BRIEF!

Chiro Hemo Opstal
(Naam + groep)
Poperingseweg 412
8908 IEPER

Aan de drie jongste groepen willen we vragen om zeker een kaartje/briefje te sturen. Bij het
vertrek zal er een brievenbus klaarstaan. Daar kan je je briefje in steken en dan zal de leiding
het op kamp aan uw zoon of dochter afgegeven. Ook vragen wij om géén postpakketten te
sturen. Wij amuseren ons een hele dag lang en we vullen onze buik lekker vol tijdens het
eten.
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WAT MOET ER IN MIJN VALIES?

Zeker niet teveel want het moet allemaal op de bus kunnen, maar toch genoeg voor tien
dagen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Slaapzak
Kussen en een kussensloop
Veldbed (tippers, tiptiens, aspi’s)
Hoeslaken (sloebers, speelclub, kwiks)
Wasgerief:
Kam / borstel
Zeep en shampoo
Tandenborstel en tandpasta
Genoeg getekende washandjes & handdoeken
Een (grotere) handdoek om mee te gaan zwemmen
Persoonlijke spulletjes
Voldoende ondergoed (12 stuks, hou rekening met eventuele ongelukjes)
Voldoende kousen (12, zeker genoeg donkerblauwe/kleur van de groep)
Zakdoeken
Pyjama
Spelkledij: short, T-shirt, jogging... m.a.w. kledij dat tegen een stootje kan
Regenkledij
Zwemgerief
Lange broeken en dikke truien
Stevige schoenen en reserveschoenen en evt. laarzen
Linnen of andere zak voor vuile was
2 keukenhanddoeken (duidelijk afgetekend)
Knuffelbeertje
Schrijfgerei en briefpapier + geld voor kaartjes/postzegels
Klein rugzakje voor op dagtocht
Zaklamp
Drinkbus
Geneesmiddelen indien je die nodig hebt
Luizenshampoo (meisjes)
Een gamel

● Hoofddeksel (pet, hoedje) voor bij het warme weer
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WAT SCHAFT DE POT?

Ook dit jaar zullen we niet vergaan van de honger, want we zullen tien dagen lang verwend
worden met culinaire hoogstandjes door onze fantastische Kookploeg! Alvast heel hard
bedankt:
Kookploeg meisjeskamp:











Popje (Lien)
Nele
Melissa
(V)lies
Hanne
Lanka & Matthijs
Saskia
Lisa
Freya & Maarten
Kookkindjes : Mil, Liz, Flor, Martha & Lowie

Kookploeg jongenskamp:







Maarten & Hanne
Stef & Emma
Fabi & Jolien
Bokke
Lode
Kookkindjes : Maud, Anna, Flo & Leo

Laat dus maar alle snoep, chips en koeken thuis, want we zijn ervan overtuigd dat we dat op
kamp niet nodig zullen hebben! De Kookploeg zorgt namelijk op tijd en stond zelf voor wat
zoetigheid. Wie toch iets meebrengt, geeft dit aan het begin van het kamp af aan zijn
leid(st)ers. Zij zullen dan al de snoep verzamelen en verdelen over alle kinderen van de
groep.
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PRAKTISCH
VERTREK EN AANKOMST MEISJES

Heenreis meisjes op 21/07/2021:
Van Putweg 11 in 9255 Buggenhout naar 't Ravenhof, Poperingseweg 412 in 8908 Ieper
Afspreken om 13u. Vertrek om 14u.
Terugreis meisjes op 31/07/2021:
Van 't Ravenhof, Poperingseweg 412 in 8908 Ieper naar Putweg 11 in 9255 Buggenhout
Vertrek omstreeks 16u.
VERTREK EN AANKOMST JONGENS

Heenreis jongens op 31/07/2021:
Van Putweg 11 in 9255 Buggenhout naar 't Ravenhof, Poperingseweg 412 in 8908 Ieper
Afspreken om 12. Vertrek om 13u.

Terugreis jongens op 10/08/2021:
Van 't Ravenhof, Poperingseweg 412 in 8908 Ieper naar Putweg 11 in 9255 Buggenhout
Vertrek omstreeks 12u.
De oudste 2 groepen van zowel de jongens als de meisjes vertrekken een dag vroeger met
de fiets op kamp, het uur wordt hen nog door de leiding meegedeeld!
VALIEZEN

De meisjes brengen hun valiezen op woensdag 20 juli naar de Chiro.
De jongens brengen ze op zaterdag 30 juli naar de Chiro.
Ook de fietsen van de toppers moeten dan gebracht worden.
PROBLEMEN

Voor dringende zaken op kamp, kan er gebeld worden naar Lanka Stallaert (0495/42.76.24)
voor de meisjes of Maarten Van Der Jeugt (0475/48.85.91) voor de jongens.
ZAKGELD

Het geld van de Sloebers, Speelclub en Kwiks/ Rakkers wordt bewaard door de leiding. Voor
de drie jongste groepen vragen wij €20 (zwembad, speeltuin, een ijsje...). Dit wordt dus
samen met de Kids-id bij het vertrek afgegeven. De Tippers, Tiptiens en Aspi’s hebben geen
bepaald bedrag. Maar overdrijf niet, ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun geld. Hou er wel
rekening mee dat zij een dagje vroeger vertrekken met de fiets en dat ze tijdens het kamp
op tweedaagse gaan. Zij doen dus wel iets meer op dan de andere groepen.
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BRIEVEN

In het zakgeld houden wij GEEN rekening met eventuele kaarten en postzegels die nog
moeten aangekocht worden. Een kaart kost €1,00 en een postzegel €1,00. Voorzie dus extra
geld voor de kaartjes en de postzegels a.u.b.
Wie zelf kaartjes en postzegels van thuis wil meebrengen, kan dat ook altijd doen natuurlijk.
Het is geen verplichting om kaartjes van de Chiro te kopen. Geef aan de kleinsten een
duidelijke adressenlijst mee en zeker voorgeschreven etiketten of enveloppen. Dit jaar
hebben we ook onze eigen kaartjes.
Wij vragen ook om het geld voor de brieven af te geven bij vertrek in een aparte enveloppe,
zo kan de leiding een overzicht bewaren van wie hoeveel betaald heeft.
ENKELE OPMERKINGEN
KLEDIJ

Gelieve alle kledij te merken, van ondergoed tot washandjes! Elk jaar hebben wij immers
dozen verloren kledij die na het kamp van niemand blijken te zijn. Aan de ouders van de
Sloebers vragen wij om per dag hun kledij in een zakje te steken. Dit bespaart ons veel werk
en voor uw sloeber is het ook veel gemakkelijker.
GSM

Wat met een GSM? Welke afspraken rond het GSM-gebruik maken we? Waar trekken we de
grens als leidingsploeg? Om het onszelf op kamp makkelijk te maken en ervoor te zorgen
dat er een duidelijke regel is, zijn we als leidingsploeg genoodzaakt om een drastische
maatregel op te stellen. Zo is de grens duidelijk voor iedereen: niemand neemt een GSM
mee op kamp. Je dag zit op kamp toch al overvol geboekt dus je hebt daar simpelweg geen
tijd om te sms’en of te bellen.
Enkel de Toppers, Kerels, Tiptiens en Aspi’s mogen hun GSM meenemen. Zij gaan op
tweedaagse met de fiets en onderweg kan er altijd iets gebeuren. Aangekomen op de
kampplaats, geven zij hun GSM wel meteen aan de Leiding. Die bergt ze dan veilig op in een
doosje tot wanneer de groep de kampplaats verlaat.
DURE SPULLEN

Verder willen we nog even vermelden dat dure spullen niet op een kamp thuishoren. Indien
je ze toch meebrengt, ben je er zelf verantwoordelijk voor.
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BEDANKT!

Uit sympathie:
23

Dirk Sarens

Uit sympathie:
Hans Stallaert
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