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WOORD VOORAF

Beste leden en ouders

Welgelezen iedereen! Het is weer zomer en dat is heerlijk. 
De lucht ruikt naar zonnecrème, we hebben zin in ijsjes en wonder boven wonder genieten we 
daar eindelijk van zonder mondmasker. 

Het hoogtepunt van de zomer, nee, het hoogtepunt der hoogtepunten, is het chirokamp.
Een gans jaar hebben we erop moeten wachten en eindelijk is het daar, het grote bivak van 
chirojongens Lennik! 

Van 11 tot 21 juli geven wij er een dikke lap op (of 16 voor de drommels). 
En dat zonder maatregelen op de kop toe. We hebben de koppen van de leiders, de kookouders 
en VB bij elkaar gegooid en wat daar is uitgekomen is weer eenkamp van jewelste!

De spelletjes zullen ongeëvenaard zijn, groepspelen, gezelschapspellen, en nog veel meer
spelletjes. Het legendarische eten van onze kookouders (michelin where u at) zullen ervoor
zorgen dat er niemand honger heeft. 

De bossen zullen onze tweede thuis worden en iedereen die ons ziet zal weten en horen dat 
we van de chiro zijn ( cheerio, cheerio). Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat alles geven, dat 
gaan we doen! 

Waar dat we dat gaan doen vraagt u zicht af? Awel in Lille. Niet de Lille in Frankrijk maar die in 
Antwerpen. Aucun problème dus.

Nog informatie en meer vind je in de rest van dit prachtige krantenexemplaar.
Lees snel verder naar de knotsgekke woordjes die jullie leiders hebben geschreven,
misschien staan er wel leuke mopjes en raadsels in het boek? 

En dan natuurlijk nog de verhelderende praktische informatie daarna! Het wordt alvast weer 
een heel avontuur tegen dat je op de laatste pagina bent.

Geniet ervan!
Jens Van Der Kelen & Simon Decrem

Bij vragen of opmerkingen aarzel niet ons te contacteren. (zie achteraan)

HET KAMPTHEMA

S.O.S
HELP

als iemand dit kan lezen, stuur dan hulp naar Lille! 
Wij, de over het algemeen vriendelijke dieren, zijn gevangen genomen geweest door 

één of andere gekke dierentuin uitbater!
iemand moet ons helpen want we houden het hier niet meer lang vol!

 Zullen we hier ooit kunnen ontsnappen??
 Oei, ik stop met schrijven, de bewakers zijn daar.

Geschreven door de samenwerking van verschillende dieren die elk een beetje kunnen
schrijven in AnimaLilleeeeeeeeee

Er heerst onrust in Lille, de dieren die normaal gezien altijd vreedzaam samenleven,
verdwijnen één voor één. Niemand lijkt te weten wat er aan de hand is… Tegelijkertijd heeft
de plaatselijke zoo een tekort aan dieren, het is nu aan de bewakers en de directeur om hier
zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden. 

Wat is er gebeurd met de dieren? Is er link met de zoo? 
Komt het allemaal eigenlijk wel nog goed?!??
Dit en nog veel meer komen jullie allemaal te weten op het kamp!!!

Eén ding staat zeker, het zal daar een beestenboeltje worden!
Bereid jullie maar al voor



DROMMELS
Maar jongens toch, ziet daar, daar in de nabije toekomst, dat kan nu toch niet zijn 

?!??!?

Ola, gegroet drommels!
We hadden nog niet gezien dat jullie al aan het lezen waren en we waren 
Nog verwonderd van wat we zojuist te horen kregen.  
 
Houdt jullie vast want wat jullie nu gaan lezen is echt in geen woorden te 
vatten. Wij gaan op kamp!!!!!!!! Jawadde dadde, dat wij fiere drommelleiders dit 
nog mogen meemaken.

5 dagen lang mogen wij met jullie meegaan naar Lille, wat schrijf ik,
Animalille!! Van een beestenboel gesproken! 
We zien het al helemaal voor ons… lekker eten, op grote avonturen gaan,
s’avonds zotte slaapverhaaltjes, jaja, dat klinkt als goud, drommelgoud!

Hoeveel spelletjes wij gaan spelen, hoeveel borden spaghetti wij gaan eten, 
dat heeft de chirowereld nog nooit gezien. 

Het is misschien best op voorhand al het chiroguinness world record book te 
bellen want anders gaan ze ons niet geloven. 

5 dagen gaan we alles geven, en als wij zeggen alles, dan bedoelen wij ook 
alles! 

Plezier, vertier, plezant en vertant!
Wat is er toch in animalille aan de hand?
Ik denk, lieve drommels, dat we dat nog gaan ontdekken!
Allez, kom mee :)

Beestige groetjes van het drommelkwintet
A.K.A de beste leiders van de chiro
A.K.A die met de beste leden, de drommels

SPEELCLUB

Amaaai wat is de tijd snel gegaan dit jaar, we zijn al aan de laatste zondag 
van het chirojaar gekomen. De 26ste juni gaan we er nog een laatste keer 
een lap op geven voor we naar Animalille vertrekken. We gaan ons tien da-
gen super hard amuseren in de zoo van Animalille, waar we alle dieren gaan 
helpen. Maar daarvoor hebben we jullie natuurlijk nodig, jullie komen ons 
toch meehelpen?? 

Voor diegenen die nog twijfelen, het chirokamp zijn de beste tien dagen in 
jullie jaar. Voor de eerstejaars is het de eerste keer tien dagen…spannend. 
Maar wees er maar zeker van, vanaf dat jullie op kamp zijn willen jullie niets 
liever. Nu kunnen jullie tien dagen van het lekker eten genieten in plaats van 
vijf dagen 😉.  

Misschien nog belangrijk voor de ouders, wij komen nog op huisbezoek. We 
gaan op voorhand een datum laten weten wanneer we zouden passeren, 
hopelijk kunnen jullie dan. Hier kunnen jullie nog wat vragen stellen indien 
deze er zijn. 

Wij kijken er alvast naar uit, 

Groetjes jullie leiders



RAKKERS

AJoow rakkertjes, jullie superlijpe en tantoecoole leidertjes hier. 

De chirozondagen waren al te chaud, maar dan willen jullie niet weten hoe 
nice het kamp gaat worden. 

Lijpe avond fissa’s, goeie eierspellekes, misschien wel ons haar kleuren ;) en 
ons echt misdragen. Maar wat is de fun als we alles al vertellen. 

Heel het kamp komt wel echt heel dichtbij voor jullie. Voor jullie wordt het een 
kamp waar de jongens van de mannen gescheiden worden en jullie gaan 
evolueren naar de superrakkers waar de geschiedenisboeken zoveel over 
schrijven. 

Jullie mogen ons ook nog verwachten bij jullie thuis, dus zorg dat er iets lek-
ker klaar staat voor jullie allerliefste leiders.  

 Tot dan en love naar jullie 

Lander Nelissen, Leider Duif, Leider Van Huychem en Leider Sleepy. 

TOPPERS

Beste niffows, 
 
Wanneer de examens gedaan zijn en het lekker warm begint te worden in 
(kan je terug vinden in het kampboekje) trekken we met zen allen op kamp  
 
Even een bericht van buiten af “Van horen zeggen da we ons neig goe gaan 
amuseren daar in …..” 
Laat ons even vertellen hoe ons kamp er gaat uit zien  
 
Zoals gewoonlijk slapen wij weer in een tent dit jaar. maar wees niet ge-
vreesd want we houden ons wel warm niet enkel met gezellige verhalen 
maar NaTUrLiJk oOK mEt vUuR
 
Vroeg of laat staat er jullie natuurlijk ook een dropping te wachten, 
 
Even een moment wanneer de leiders er niet bij zijn (persoonlijk vond ik dit 
een van de leukere dingen op kamp) 
Pff de buurt van …. Uitgekeken? 
 
Lijkt me de beste moment voor op trektocht te vertrekken hier hebben we 
alvast één van de beste tochten uit gestippeld van het ganse kabouter bos! 
 
 
Ooit moeten we eens een einde maken aan deze prachtige 9,7 dagen! 
 
Zou niet weten op een mooiere manier dan een gigantisch “pieke vier”  
 
 
Dag 10, de leiders laten jullie eindelijk naar huis gaan terug richting Lennik. 
 
Traantjes vloeien in overvloed in de bus  
 
Maar wees niet getreurd volgend jaar zijn we terug! 
 
 
Peace out, 
 
Jullie leiders



KERELS

Yuuuw beste kerels,
 
Het is weer bijna zo ver.... 
Het gekste chirokamp van jullie carrière komt er aan. Na jullie leiders gedaan 
hebben met de examens geven wij nog enkele zondagen waarin we jullie 
klaarstomen voor het kamp. 
 Om jullie nu thuis als pauze tijdens de examens al wat voor te bereiden voor 
het kamp kunnen we jullie al een paar taken geven, 
-Survival en oriëntatie oefeningen voor tijdens verschrikkingstocht. 
-fiets opblinken voor tijdens tweedaagse. 
-benen scheren en genoeg zalfjes voorzien, ook voor tweedaagse. 
- aan jullie conditie en coördinatie werken voor de match tegen de aspiran-
ten 
-.... 
We verwachten dat dit allemaal in orde is. 
We missen jullie en hopen jullie snel terug top-zondagen te kunnen geven. 
 
Veel succes met jullie examen en tot snel! 
kerel leiding

ASPIRANTEN

Ben je een beetje speciaal? Heb je een gevoel voor avontuur?? 

Kom dan NU mee op het AvonturenKamp voor Speciale Kinderen™!  

Na een bewogen topjaar gaat het AvonturenKamp voor Speciale Kinderen™ 
tien dagen naar een beestige bedoening. 

In de AspiVille van AnimaLille kunnen jij en jouw speciale kameraden tien da-
gen het onderste uit de kan halen en jullie duistere, dierlijke zelf ontdekken. 
Met jullie drie ‘topsoigneurs van het oranje koord’ is niets onmogelijk: een 
dikke fissa op tweedaagse of een reuze AMOGUS over heel de kampplaats – 
het is allemaal niet barkie. 

Waarschijnlijk gaan er nu Speciale Kinderen™ kapot emotioneel zijn, maar 
daarvoor kunnen onze ‘soigneurs van het oranje koord’ bijstand van de bo-
venste plank leveren. 

Alles is al voor u geregeld: het eten, de tenten, de activiteiten… wij hebben 
enkel nog negen Speciale Kinderen™ nodig om van een gewone tiendaag-
se een hoogst ongewone, dierlijke, oranje, kapot-emotionele, tiendaagse te 
maken! JIJ komt toch ook mee?



DEEL 3: PRAKTISCHE INFO

 INSCHRIJVING, MEDISCHE FICHE EN HUISBEZOEKEN 

Dit jaar gebeuren alle inschrijvingen alsook het invullen van de medische fiche volledig online. 
Via volgende link komen jullie automatisch uit op het online inschrijvingsformulier en bijhoren-
demedische fiche:  

Vanaf jullie dit boekje hebben ontvangen, zullen de leiders van jullie zoon of zonen ook contact 
opnemen met jullie om een huisbezoek in te plannen. Wij hebben namelijk de gewoonte om bij 
al onze leden eens langs te komen om alle specifieke vragen te beantwoorden en/of om eens 
kennis te maken met alle ouders. Indien jullie geen fysiek kampbezoek wensen, kunnen alle vra-
gen zonder probleem ook beantwoord worden via een telefonisch gesprek.                                                 

Voor specifieke vragen omtrent de farmacie, contacteert u best onze kampverzorgster:                                                                           
Sofie Dehandschutter (+324 76 69 71 31). 

DEEL 4: DE KAMPPLAATS
Deze kampplaats biedt ontelbare mogelijkheden om ons geen seconde te vervelen. 
Bos, graspleinen, park en een bruisende dorpskern. Kortom, alle middelen die we nodig hebben 
om ons 10 dagen lang onvoorwaardelijk te amuseren.

 Met onze eigen chirolokalen als vertrekpunt is het ongeveer 91 kilometer rijden tot aan onze 
kampplaats dit jaar, dus zonder file staan jullie ongeveer op een uurtje aan het juiste adres!. 

Hier alvast een klein voorsmaakje: 

HET ADRES:
Helleweg 13, 

2275 Lille

Wist je dat je:
Lille is de thuisgemeente van onder meer wijlen Louis Neefs, Paul Herygers en Wout Van Aert!



OPBRENGDAG
Zoals gewoonlijk vertrekken wij op zondag 11 juli , de Vlaamse feestdag.  
Alle leden die ingeschreven zijn (behalve drommels) worden die dag om 16:00 verwacht op de 
kampplaats.  

Na jaren vol maatregelen zullen julie dit jaar weer ontvangen worden op een echte  traditionele 
opbrengdag en kunnen jullie opnieuw genieten van het eerste toneeltje, de geloftes van onze 
nieuwe leiding en het gezamenlijke bivaklied. 

OPBRENGDAG DROMMELS 
De traditie wil dat de Drommels ieder jaar wat later op kamp komen, zo is het kamp voor hen 
enkele dagen korter en minder overweldigend. Maar uiteraard kunnen er in 5 dagen heel veel 
zotte spelletjes gespeeld worden, en worden zij zo warmgestoomd voor de komende jaren!

Op vrijdag 16 juli worden alle ingeschreven Drommels om 14u op de kampplaats verwacht.  

Hun leiding heeft dan speciaal enkel voor hen een eigen opbrengdag voorbereid. 
De Drommeltjes kunnen zich dan na een korte rondleiding samen met jullie installeren in de 
slaapzaal en na nog een superdikke knuffel start voor hun dan het megaplezant avontuur! 

TERUGKEER 

Op donderdag 21 juli, de nationale feestdag, zal na een 10 daags avontuur het kamp tot zijn 
einde komen en trekken we in de namiddag terug naar ons vertrouwde Lennik.

 Twee grote bussen zullen ons van de kampplaats naar onze Chirolokalen brengen.                                       
Zonder onvoorziene omstandigheden komen wij tussen 14u30 en 15u toe aan onze chirolokalen 
in Lennik. 

Na nog een korte slotformatie kunnen al onze leden dan moe maar voldaan hun vertrouwde 
bedjes gaan opzoeken.

Indien jullie een dochter hebben bij de Chiromeisjes van Lennik bieden we de mogelijkheid aan 
om je zoon mee naar huis te nemen wanneer je je dochter afzet op de kampplaats. Je zoon zal 
dan eventjes onder toezicht van de meisjesleiding staan. Gelieve dit wel te laten weten wanneer 
de leiding op huisbezoek komt. Ook duidelijk aangeven als er bedjes of andere spullen op de 
kampplaats moeten blijven voor een zusje of een nichtje.

EEN DAG OP KAMP
Om een duidelijk beeld te scheppen hoe een kampdag er uitziet en waarom uw zoon op 21 juli 
in de zetel in slaap valt bij zijn lievelingsprogramma:  een dag op kamp!  

07u30 Goeiemorgen! Ochtendturnen en wassen.  

08u00 Openingsformatie en eten.  

09u30 Vendels, iedereen draagt zijn steentje bij in de klusjes, zoals aardappelen schillen, afwas-
sen, toiletten schoonmaken, ...  

10u00 Activiteiten  

12u00 Bikke, bikke, bik! 3-gangen middagmaal!  

13u00 Platte rust  

14u00 Activiteiten  

16u00 Vieruurtje  

16u15 Activiteiten  

18u00 Avondeten  

19u00 Na de afwas wordt er afhankelijk van de leeftijd nog een avondspel gespeeld.

Om de dag ’s morgens warmer te beginnen en de traditie ons daar toe verplicht ;), schuiven wij 
de dag één uurtje op. Zo wordt 12u ’s middags bij ons 11u.
 Jullie, de ouders, hoeven daar echter helemaal geen rekening mee te houden. 
De uren van de opbengdag en de terugkeer zijn uitgedrukt in het gewone uur.  



WAT MOET ER IN DE VALIES?
Om misverstanden te voorkomen en om als checklist te dienen bij het pakken, hebben we hier-
onder een lijstje van wat er (minstens) in de valies zou moeten. 
Wij vragen jullie ook alle kledij te naamtekenen om niets kwijt te raken! Ieder jaar blijven wij op 
het einde van het kamp opgezadeld met een hele hoop kledij die van ‘niemand’ blijken te zijn.

U kan steeds op een zondag na kamp vragen deze eens te mogen zien, maar wij kunnen deze 
wel niet voor eeuwig bewaren. Eind september wordt deze overschot weggeschonken aan een 
goed doel.  

Bovendien raden wij jullie aan om de valiezen samen met uw zoon te maken. Zo weet hij goed 
wat hij mee heeft en waar het zit.  

- WASGERIEF 
- TANDPASTA 
- TANDENBORSTEL  
- ZEEP 
- KAM 
- WASHANDJE 
- HANDDOEKEN (ZOWEL GROTE ALS KLEINE ZIJN AANGEWEZEN) 
- ZONNECRÈME 
(DIT IS VOORAL HANDIG BIJ JONGENS DIE NET IETS GEVOELIGER VOOR DE ZON ZIJN. EEN AANGEPAS-
TE ZONNECRÈME MET HOGERE FACTOR BRENG JE DUS BETER ZELF MEE)  
- MUGGENMELK (EVENTUEEL) 
- BEKKERTJE 
- SLAAPGERIEF  
- VELDBED/LUCHTMATRAS (VOOR IEDEREEN) 
- SLAAPZAK EN KUSSEN MET KUSSENSLOOP.  
- PYJAMA  
- MOCHT JE OP KAMP JE KNUFFEL WILLEN MEENEMEN, IS DIT ZEKER TOEGELATEN!  
- OVERIGE  
- KEUKENHANDDOEK (NIET VERPLICHT, WEL HANDIG!) 
- ZAKDOEKEN (PAPIEREN) 
- ZWEMGERIEF (DAT VUIL MAG WORDEN)  
- ZAK VOOR VUIL WASGOED. EEN (LINNEN) ZAK VOOR ONDERGOED EN VOOR VUILE SPELKLEDIJ IS PERFECT!  
- REGENJAS  
- ZAKLAMP  
- DRINKBUS 

Mogelijk strips voor tijdens de platte rust of terugweg naar huis. (naamtekenen!) 

Schrijfgerief, briefpapier en enveloppen met de adressen reeds ingevuld voor diegenen die een 
brief wensen te sturen naar het thuisfront (of zie ‘Zakgeld en postkaarten’) 

Een trui voor ’s avonds en een lange broek voor in het bos.       
Spelkledij voor elke dag, bestaande uit korte broek, t-shirt en kousen. 
Zorg dat je je zoon voldoende meegeeft, dus ook wat reserve.         
Schoenen: bottines voor de trektocht en openingsformatie, schoenen die (heel) nat mogen wor-
den en speelschoenen. Soms komt een paar laarzen ook van pas.  
rugzak. Vanaf Toppers is een stevige (trek)rugzak verplicht.
 

----- !!! -----  

Daarnaast is het vanaf Rakkers verplicht een uniform te dragen. 
Iedere ochtend worden deze vier oudste afdelingen in piekfijn uniform verwacht op de ope-
ningsformatie. Op 11 juli, de opbrengdag, worden jullie reeds in dit prachtig ornaat verwacht. 
Het uniform bestaat nog steeds uit een blauw Chirohemd, beige Chiroshort, grijze kousen en 
bottines.   

U kan deze steeds bestellen of halen in de dichtstbijzijnde Chirowinkel (https://www.debanier.
be/). Indien jullie onze eigen Chiropull wensen te bestellen, kan dit via leider Jens Van der Kelen.  

WAT ZEKER NIET?

Alle elektronica zoals tablets, spelconsoles en MP3-spelers zijn niet toegelaten op kamp. 
Ook GSM-toestellen en smartphones zijn ten stelligste verboden voor alle leden.  

Vooral op het bezit en gebruik van deze laatste kijkt de leiding zeer streng toe. 
Gevaarlijke objecten zoals wapens, bijlen, zagen of boren zijn al helemaal niet toegelaten en 
worden meteen door de leiding afgenomen.  

Bovendien raden wij u ook af uw zoon op kamp te laten gaan met kostbare zaken zoals ketting, 
horloges, een fototoestel of (persoonlijke) memorabilia.  

Daarnaast wordt ook het bezit van geld, in de gevallen niet voorzien onder de titel “Zakgeld en 
postkaarten”, niet aanvaard.  

Tenslotte zien we niet graag dat in het bijzonder de jongste groepen met snoep op kamp gaan. 
Dagelijks krijgen zij naast de grote maaltijden rond 16u ook een extra tussendoortje. Daarom 
gebeurt het wel eens dat de leiding alle snoep, die toch meegenomen is, gelijk verdeelt over de 
groep om jaloezie en ruzie te voorkomen. 

KIDS ID/ IDENTITEITSKAART /VIGNETTEN  
Voor de drie jongste groepen (Drommels, Speelclub & Rakkers) vragen wij dat u de Kids-ID van 
uw zoon meebrengt en afgeeft met de opbrengdag. Voor de drie oudste groepen (Toppers, Ke-
rels & Aspiranten) vragen wij dat zij hun identiteitskaart meenemen en bijhouden. 
Dit is verplicht.  

Met de opbrengdag vragen wij ook om 2 vignetten van de mutualiteit mee te nemen samen met 
de identiteitskaart.



FIETSEN
IS MIJN FIETS IN ORDE?  

- EEN FIETSBEL 
- EEN ACHTERREM 
- EEN VOORREM 

- EEN WITTE REFLECTOR VOORAAN 
- ORANJE REFLECTOREN IN DE TRAPPERS 

- RODE REFLECTOR ACHTERAAN 
- SPAAKREFLECTOREN, 2 PER WIEL 

- EN/OF LICHT WEERKAATSENDE BANDEN 
- EEN LICHT VOORAAN EN ACHTERAAN 

- (EEN RESERVE BINNENBAND) 

 HEEFT MIJN FIETS NOG IETSJE MEER?
 

- HET ZADEL STAAT OP PASSENDE HOOGTE EN GOED VAST 
- HET STUUR, MINSTENS EVEN HOOG ALS MIJN ZADEL 

- SPAKEN, VOLTALLIG EN STRAK 
- DE KETTING, GESMEERD EN KLEINE SPELING 

- HET SPATBORD VOORAAN, VAST 
- HET SPATBORD ACHTERAAN, VAST 

- GOEDE BANDEN, HARD OPGEPOMPT 

 
ALS JE FIETS AAN DIT LIJSTJE VOLDOET, BEN JIJ VOLLEDIG KLAAR OM OP KAMP TE VERTREKKEN! 

ZAKGELD EN POSTKAARTEN  
Het is voor de jongste groepen niet nodig uw zoon of zonen zakgeld mee te geven. 
Zij zullen niets tekort komen tijdens dit hele avontuur. Alle kosten zitten reeds inbegrepen bij het 
kampinschrijvingsgeld. Aan de ouders van Kerels en Aspiranten raden wij wél aan uw zoon een 
extra cent mee te geven.  

Net zoals vorig jaar krijgt elk lid 4 postkaartjes die in de prijs zijn inbegrepen. De postzegels 
moeten jullie zelf voorzien. Voor de jongsten is het ook altijd gemakkelijk als de adressen al op 
voorhand worden opgeschreven of meegegeven. 

BRIEFVERKEER 
Tijdens het bivak is communiceren met de bivakplaats of het thuisfront mogelijk via briefpapier 
of via mail. U kan uw zoon een brief zenden die hij dan tijdens de platte rust, vlak voor het sla-
pen gaan of op het toilet kan lezen.  

Een brief adresseert u best op deze manier:  

Chiro Jongens Lennik 
t.a.v. Voornaam Naam (Afdeling) 

Chiro Lille 
Adres: Helleweg 13, 2275 Lille 

Vindt u geen tijd om een brief te schrijven of laat u graag in enkele minuten iets weten aan uw 
zoon, dan kan u dat ook steeds doen via onze website! U kan daarop een berichtje achterlaten 
en richten naar een bepaald persoon op de kampplaats. Deze berichten worden dagelijks uit-
geprint en opgehangen in de refter zodat de leden deze kunnen lezen!  



DEEL 4: HET FINANCIËLE PLAATJE

KOSTPRIJS

Als u bereid bent uw zoon of zonen mee te sturen met ons op bivak, rekenen we hiervoor een 
redelijk bedrag aan om iedereen te kunnen voorzien van de nodige levensmiddelen (water, 
eten, elektriciteit, vervoer...).  

Hiervoor vragen wij het bedrag van €180 voor Speelclub tot en met Aspiranten. 
Vanaf de tweede zoon in deze leeftijdscategorie vragen wij €170. 
(Drommels buiten beschouwing).  

De Drommels gaan slechts een half kamp mee en moeten dus ook minder betalen. Aan hen 
vragen wij €110

Het bedrag van toepassing op jullie zoon (/zonen) wordt liefst TEN LAATSTE TEGEN zondag 
04/07/2021 betaald op het rekeningnummer: BE61 0358 1772 7017 met mededeling: ’Inschrijving 
bivak *NAAM ZOON* / *AFDELING*.  

Voorbeeld: Inschrijving bivak JAN JANSSENS / SPEELCLUB.  

Indien je meerdere zonen hebt, gelieve voor elke zoon apart te betalen. Dit zorgt ervoor dat wij 
ons beter kunnen voorbereiden op het komende bivak. U hoeft niet te wachten tot deze datum, 
vroeger mag uiteraard ook!  

Giften zijn vanzelfsprekend steeds zeer welkom! Voor eten en dergelijke spreekt u best af met 
onze kookouders. Maar na zo’n royale schenking kan de leiding natuurlijk in uw plaats de brug 
slaan naar de kookouders.  

Via deze weg willen wij ook iedereen bedanken voor de enorme steun. Merci aan alle aanwe-
zigen op ons paasetntje, alle giften voor onze carwash, het massaal binnenbrengen van jullie 
Soubrycodes en Joyvalle-flapjes maar nog veel belangrijker bedankt voor het begrip voor de 
moeilijke maatregelen en alle hulp tijdens en rond de Chirozondagen.  

Dikke, dikke merci aan alle ouders!

TERUGBETALING MUTUALITEIT 

Het is best mogelijk dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling van het kampgeld door 
uw mutualiteit. Wij beschikken zelf niet over deze formulieren want zij verschillen van mutualiteit 
tot mutualiteit. Eens u deze heeft aangevraagd, vullen wij deze met alle plezier zo snel mogelijk 
in! 

DEEL 5: AMUSEMENT





CONTACT
Hebt u een vraag? Aarzel ons dan zeker niet te contacteren!

Onze contactgegevens kan u ook steeds vinden op onze website.
www.chirojongenslennik.be

DROMMELS
Jens Van Der Kelen  +324 73 75 49 32
Robrecht De Haen  +324 70 02 52 69
Simon Decrem   +324  85 20 90 01
Yente Destryker   +324 72 83 86 12
Senne Martens   +324 72 89 78 41

RAKKERS
Arthur Houbracke  +324 78 11 94 89
Corneel Deneef   +324 86 27 19 03
Lander Van Huychem  +324 68 56 28 23
Lander Nelissen  +324 99 24 37 35

SPEELCLUB
Jasper De Saeger  +324 93 02 06 62
Matteo Borremans  +324  91 19 92 44
Arno Collier   +324 72 18 81 53
Robbe Mertens   +324 77 37 66 09

KERELS
Toon Mostinckx   +324 85 06 07 44
Casper Nelissen  +324 92 98 23 44
Lars Lefever   +324 87 25 16 40

ASPIRANTEN
Lennert Van Hauwermeiren +324 76 04 61 88
Tom Van der Cruyssen  +324 91 88 68 32
Klaas Barbé   +324 70 04 12 32

TOPPERS
Tuur Deschuyffeleer  +324 73 50 04 17
Maarten De Haen  +324 70 49 45 00
Felix Mostinck (hoofdleider) +324 96 24 94 09

VB
Ben Blendeman   +324 75 78 16 86




