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Beste jongens van Sint-Elooi, 
 
De bende van de groene Michel leeft al jarenlang ongestoord en gelukkig in de 
groene van bossen van het mooie Rijmenam. Onder leiding van Groene Michel 
voorzien wij in onze eigen noden en doen wij geen vlieg kwaad. Hier is echter 
een eind aan gekomen wanneer de Slakkawakkas onze harmonie verstoorden. 
Ze belagen ons sinds enkele maanden en hebben zelfs een deel van onze 
vrienden gevangen genomen L. 
We moeten steeds vluchten naar een nieuwe schuilplaats omdat ze ons altijd 
weer vinden. Ondertussen zijn wij al helemaal tot in Leffinge gevlucht. Zó dicht 
bij de zee dat we nu echt met onze rug tegen de muur staan. Dit is onze 
allerlaatste kans om hen tegen te houden en de rest van onze vrienden te 
redden.  
De enige kans om ze te stoppen, is een groot wapen te maken met zeezout want 
daar kunnen ze niet tegen. Helaas is onze bende niet meer compleet en zijn wij 
niet sterk en slim genoeg om het tegen hen op te nemen. Onze chiro vrienden in 
Rijmenam vertelden ons dat we een brief naar jullie moesten sturen, omdat jullie 
ons daarmee zouden kunnen helpen. Pas wel op, want de Slakkawakkas zijn 
sluwe, slinkse wezens die geen seconde aarzelen om je in haar klauwen te 
nemen.  
 
Wij hopen dus dat jullie massaal naar Leffinge komen & wij ze samen kunnen 
stoppen zodat wij eindelijk veilig naar ons geliefde Rijmenam kunnen 
wederkeren.  
 
Wij rekenen op jullie! 
 
Groetjes, 
 
De bende van de Groene Michel   
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Kampdata 
14 juli – 18 juli (VM) 
 
Dresscode 
 

Speelclub   Verstrooide Professors 
 

Ribbels   Berentemmers 
 

Rakkers   Zeemonsters 
 
Vervoer  
 
Wij gaan een bus in leggen die zal vertrekken op de chiro. Ook de terugweg zal 
hetzelfde verlopen. De bus zal omstreeks 08u30 vertrekken in Rijmenam. 
Verdere info zal tijdig volgen. 

 

18 juli (NM) – 24 juli 
 
Dresscode 
 

Toppers   Aquamannen 
 

Kerels    Gestoorde Professoren 
 

Aspi’s    Potloodventers 
 
Vervoer  
 
De TOPPERS vertrekken 18 juli met de trein. Verdere info via groepsleiding. 
 
De KERELS en ASPI’S vertrekken 17 juli met de fiets. Ze zullen 2 dagen onderweg 
zijn en overnachten in Gent. Verdere info via groepsleiding. 
 
Alle groepen komen 24 juli met de trein of de bus terug. Fietsen en bagage 
kunnen op de camion terug richting Rijmenam. Verdere info via groepsleiding. 

  



Jongens Chiro Rijmenam 4 

Speelclub 
 
Dag Baazekes, 
 
Vis en ik zitten hier ondertussen al een tijdje aan zee. Maar het gaat niet zo goed met ons. We 
denken dat wij onderweg naar hier stukken van ons verstand verloren zijn. 
We hebben dit de eerste dag ontdekt toen we onze valies opendeden. We waren onze 
tandenborstel en onze propere onderbroeken vergeten… 
Het is echt een probleem want wij moeten de bende van de groene Michel hier helpen maar 
we zijn zo verstrooid en kunnen niet meer helder nadenken. 
 
Toen wij nog elke zondag samen het zotteke konden uithangen hadden wij daar geen last van. 
Wij denken dus dat het komt omdat wij jullie al zolang niet meer hebben gezien. 
Wij hopen dus dat jullie binnenkort naar ons komen om ons te helpen weer een beetje 
normaal te worden. Verkleed jullie als de meest verstrooide/zotte professor zodat wij ons al 
iets normaler vinden tussen jullie. Zo worden wij hopelijk snel weer beter en kunnen wij onze 
vrienden uit de bende toch nog helpen om hun groot wapen te maken tegen die vreselijke 
Slakkawakkas! 
 
(PS: als jullie naar hier komen, vergeet dan zéééker geen propere onderbroeken en geen 
tandenborstel!) 
 
Hopelijk tot snel! 
 
Vis & Wout 
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Ribbels 

Drommels! De bende van de Groene Michels wordt aangevallen door de 
gevaarlijke “Benneke beer”. Zij zijn niet in staat om dit gevaarlijke wezen alleen 
te verslagen. Daarom rekenen ze op de hulp van de befaamde Ribbels uit 
Rijmenam! Met hun zweep en hun kennis van dieren moeten zij dit beest zeker 
getemd krijgen!  
 
Liefste ribbels, 
 
Zijn jullie klaar voor een nieuwe knotsgekke editie van ons jaarlijks Chirokamp? 
Wij alvast wel! Wat mogen jullie verwachten? Wegens omstandigheden gaan wij 
dit jaar maar 5 dagen op kamp. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we half zo veel 
plezier gaan hebben als op een gewoon kamp! Zoals jullie al konden lezen in het 
bovenstaande tekstje heeft de bende van de groene Michels dringend jullie hulp 
nodig. Verkleed jullie dus als echte dierentemmers! Of ben je liever een 
gevaarlijke beer? Wij hopen jullie alvast zo snel mogelijk opnieuw te kunnen zien. 
Kunnen wij (en de bende) op jullie rekenen? 
 
Tot dan! Jullie leiders, 
 
Arne & Ben  
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Rakkers 
 
Beste rakkertjes, 
 
De bende van de groene Michel wordt geteisterd door de Slakkawakkas. Ze 
hebben een paar van onze leden gevangen genomen en proberen te vergiftigen. 
We hebben jullie hulp nodig, en dringend! De bende is zwaar onderbemand dus 
we kunnen alle hulp gebruiken. Ons kamp is gelegen nabij Middelkerke, sluit 
jullie op 14 juli daar bij ons aan. Jullie leiding, reeds ingewijd in de bende, 
verwacht jullie die ochtend op de chiro om met zen alle naar kamp te vertrekken. 
 
We hebben ook al gemerkt dat de 
Slakkawakkas niet tegen zeezout kunnen. Nu 
hebben we toevallig één van de dagen een 
zeemonster gezien. Los de doolhof op zodat 
het mysterieus zeemonster de weg naar ons 
kamp vindt. Zorg dat je er zelf als een 
zeemonster (laat uw fantasie maar helemaal 
los) uitziet, zodat hij zich bij ons op zijn gemak 
voelt &ons het beste zout in de zee kan tonen. 
 
Groetjes Michiel en Robbe  
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Toppers 
 
 
Geachte zonen van Poseidon,       
 
Wij van Chiro Rijmenam hebben gehoord dat jullie 
echte krijgers zijn. We vragen jullie hulp om die 
verschrikkelijke Slakkawakkas te verslaan zodat wij 
rustig kunnen wederkeren naar ons geliefde dorp. We weten dat jullie al eeuwen 
een krachtig bezit hebben namelijk zeezout! Daarom hebben we jullie hulp 
nodig, zien jullie het zitten om ons te helpen?  Jullie zijn namelijk allemaal 
Aquamannen die afstammelingen zijn van de machtige god Poseidon. Buiten het 
bezit van jullie zeezout hebben jullie allemaal een krachtige drietand die een 
extra hulp kan bieden om de slechteriken te vernietigen! 
We verwelkomen jullie allemaal graag op onze schuilplaats. 
Hopelijk tot snel machtige zonen van Poseidon! 
 
Dit is een geheime code die jullie moeten kennen voor jullie op onze kampplaats 
mogen, kwestie van veiligheid: Μίντελκερκε  
 
Houdoeeee! 
 
Pelle & Lex  
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Kerels 
 
Hallo kereltjes, 
 
Wij hebben jullie enorm gemist, en jullie ons vast ook wel. Maar goed nieuws 
vrienden, want binnenkort zien we elkaar weer! Joepie de poepie! 
 
Wij zijn nog op zoek naar enkele slimme koppen die ons kunnen helpen bij het 
fabriceren van de perfecte zoutformule. Kunnen jullie ons helpen die te vinden? 
Nee hoor haha het was maar een mopje, jullie zijn natuurlijk die slimmeriken die 
we zoeken!  (Lachen mag) 
 
En eigenlijk moet het echte goede nieuws nog komen! We gaan een heuse 
fietstocht maken verspreid over maar liefst 2 dagen.  
Wij kijken er alvast naar uit! En smeer die beentjes al maar in. 
 
 
Greets, 
 
Jullie favo leiding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(hier al 
een structuur om te oefenen) 
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Aspi’s 
Beste Aspi’s, 

Laat mij ons eerst voorstellen, mijn naam is Safke Potlood en mijn collega is Bolle Vent. Samen 
zijn wij het alom bekende detective duo: de Potloodventers. Ons is ter ore gekomen dat één 
van jullie leden ten prooi is gevallen aan de Slakkawakkas. De Potloodventers springen voor 
elke jonkvrouw in de bres, natuurlijk wanneer het gaat over Prinses Goudlokje. Haar 
adembenemende schoonheid doet menig hart sneller slaan. Ook wij, aardse jongemannen, 
bezweken voor haar honingzoete stem en stralend lang haar. Jammer genoeg is ze nu ingelijfd 
bij de Slakkawakkas, maar geen nood, samen halen we ze terug! 

Wij horen jullie al denken, wat zijn die Potloodventers met haar van plan? Niets dan goeds 
natuurlijk. Er is geen moment dat wij een haar op haar hoofd zouden krenken. Zo’n prachtige 
creatie van God moet met respect en eerbied behandeld worden. Onze leuze luidt: ‘het 
potlood is machtiger dan het zwaard’, wij zullen dan ook vredelievend met ons potlood in de 
hand, jullie bijstaan tijdens jullie queeste. Onze expertise zal goed van pas komen want 
Middelkerken is een verzamelplaats van schobbejakken en galgenbrokken. 

Voor jullie aan deze heuse zoektocht beginnen, zullen jullie ondergedompeld worden in de 
school van de Potloodventers om als echte speurders te werk te gaan. Stap één is een gepaste 
outfit uitzoeken die op de lijn ligt tussen mysterieus en sexy, zoals het echte Potloodventers 
beaamt. Daarna garanderen wij jullie dat we Prinses Goudlokje zullen vinden, nog sneller dan 
een Robbus Thielus die zijn Carmenneke zoekt in een zee van roodharigen. 

 
Tot dan! 
De Potloodventers 

Ps: boodschap aan de moeders van Middelkerke, houd 
uw dochters aan de stoof want de Potloodventers zijn 
op roof! 
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Voddenballen 
 
 
Hoe maak ik de aller beste voddenballen?? 
 
Benodigdheden: 
 

• Nylonkousen 
• Veel oude sokken 
• Zout (een klein beetje is al voldoende) 

 
Stappenplan: 
 

1. Je neemt de oude sokken 
 

2. Prop de sokken bij elkaar tot je een dikke bal hebt 
 

3. Stop de bol met sokken in de nylonkous 
 

4. Strooi een snuifje zout in de nylonkous 
 

5. Knoop de nylonkous dicht vlakbij de bol sokken 
 

6. KLAAR! 
 
 
Oké, je hebt nu al je munitie klaar om ten aanval te trekken! 
Maar de vijand zal ons natuurlijk ook bekogelen! Je wilt toch echt niks tegen 
je hoofd krijgen? Daarom is het belangrijk dat je ook uitgerust bent met een 
SCHILD! 
Laat je ouders, opa, oma, nonkel, tante, hond, kat, goudvis,… er bij helpen. 
 
Op de volgende pagina leggen we jou uit hoe je het maakt! 
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Schild 
 
 
Hoe maak ik het aller beste schild??  
 
Benodigdheden:  
 

• Houten plaat 
• Binnenband van een fiets 
• Cirkelzaag 

 
Stappenplan: 
 

1. Je snijdt met de zaag de vorm van je schild (de vorm 
kies je zelf!) 
 

2. Vervolgens bevestig je de stukjes binnenband aan de 
achterkant (zie foto) 
Zorg ervoor dat deze stukjes in het midden staan en dat 
ze passen op jou formaat om uw arm er door te steken. 
 

3. Ten slotte geef je het schild nog een persoonlijke touch. 
Je mag altijd het wapenschild van de Bende 
(voorpagina) er op schilderen. 
 

4. Test zeker eens uit of het stevig genoeg is. 
 
 
 
Ziezo, jij bent er helemaal klaar voor!  
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Wat nemen we mee naar zee? 
o Pyjama 
o Luchtmatras, veldbed, matje,… 
o Slaapzak 
o Toiletgerief: washandjes, handdoeken, badhanddoeken, tandpasta, 

tandenborstel, bekertje, zeep, shampoo, kam, … 
o 5 keukenhanddoeken 
o Linnenzak voor vuilgoed 
o Zakdoeken 
o Kousen (voldoende) 
o Proper ondergoed (voldoende) 
o Spelkledij 
o Warme kledij, het kan s ’avonds serieus afkoelen 
o Lange broek 
o Regenjas 
o Uniform 
o Zwembroek (zwembandjes, …) 
o Schoeisel: Sportschoenen, wandelschoenen/bottinnen, laarzen, 

watersandalen (niet verplicht, wel aan te raden), pantoffels voor in de 
tent 

o Lijst met adressen voor op de kaartjes 
o Identiteitskaart (af te geven aan de leiding bij de start van het kamp) 
o Medicatie (indien nodig, zie medische fiche) 
o Zonnecrème / aftersun 
o Zonnepetje 
o Muggenmelk 
o Wasspelden 
o Drinkbus 
o Gamel 
o Rugzak, trekkingsrugzak (vanaf Ribbels een rugzak waar een 

slaapzak, matje en kledij in past) 
o Zaklamp en eventueel een extra paar batterijen 
o 5 Voddenballen  
o Uw opperbeste humeur 

 
o Mondmasker (vanaf 12j verplicht, maar ook aan te raden voor de kleinsten) 
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Waar kunnen de groene Michellen NIET 
tegen? 

 
o Zakgeld (behalve eventueel €5 voor postzegels, kaartjes & brieven) 

 
o Snoep (tenzij een beetje, dit wordt door de leiding in beslag genomen en 

herverdeeld) 
 

o Alle vormen van elektronica (GSM, GPS, alle vormen van I-toestellen zoals een 
ijskast, Playstation 4/Xbox One, Ipad Retina...).  
 

o (Zak)mes, aanstekers,… (alle dingen die je oog kunnen uitsteken of 
ontvlambaar zijn) 
 

o Alcoholische dranken en verdovende middelen 
 
 

Kampadres 
 
De Caiphashoeve  
 
Wilskerkestraat 11 
8432 Leffinge 

 
Postadres 
 
Chiro Rijmenam 
<Naam Chiro lid> 
Klaas Devreese  
Wilskerkestraat 11 
8432 Leffinge 
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Enkele tips 
 

o Gelieve de kleding en handdoeken en alles wat u lief is te labelen, dit om zo 
weinig mogelijk kledij kwijt te spelen. 
 

o Voor de SPEELCLUB & RIBBELS is het misschien aan te raden om voor 
elke dag een proper pakje met kleren te voorzien 
 

o Het is zeer praktisch om zelfklevers te voorzien met naam en adres van 
bestemmeling voor kaarten en brieven. 
 

o Hang labels aan de bagage. Zowel de naam als de groep van uw kind.  
 

o Vergeet jullie niet te verkleden (liefst zo goed mogelijk!) 
 

o Lees nog eens goed de speciale instructies na op het einde van dit 
boekje 
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Medische zaken 
 
Ook Chiro Rijmenam heeft de stenen tijd verlaten en onze medische fiche is 
gedigitaliseerd. Voortaan wordt er één formulier ingevuld waarin alle nodige 
gegevens worden verzameld. Dit spaart een hoop papierwerk uit en is ook 
overzichtelijker. U kan het formulier terugvinden op onze website: 
www.chirorijmenam.be onder ‘inschrijvingen’. Het is belangrijk dat u deze zo 
volledig mogelijk invult, zeker nu in tijden van Corona. Zo beschikken wij over de 
juiste gegevens van uw kind bij eventuele ziekte of ongeval. 
 
Indien uw kind medicatie nodig heeft, kunt u deze aan de leiding afgeven. 
Vergeet zeker niet te vermelden hoe de medicatie toegediend moet worden 
(wanneer, hoeveel, …). Vermeld dit ook op de verpakking, samen met de naam 
van uw kind! 
 
Als uw kind vegetariër is of allergisch is aan bepaalde voedingsstoffen dient dit 
ook genoteerd te worden op de medische fiche zodat onze uitstekende 
kookploeg hier rekening mee kan houden.  
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Inschrijvingsgeld 
 
Omdat het kamp dit jaar spijtig genoeg ingekort moest worden, moesten wij 
voor de financiële zaken een gepaste oplossing vinden. Wij hopen dat iedereen 
zich in onze oplossing kan vinden. 
Door de aangepaste kampdata is de verrekening anders dan anders. Zelf staan 
wij tegenover vaste en bijkomende kosten en hopen dat de ouders zich kunnen 
schikken naar de volgende bedragen. 
 
Speelclub/Ribbels/Rakkers: €90 
 
Toppers/Kerels/Aspi’s:  €130 
 
Hierin inbegrepen zijn 5 of 7 dagen kamp met een Full pension formule. Wij 
bieden naast de overnachtingen in ons tentenkamp dagelijks drie maaltijden 
aan, met nog een aanvullend “vieruurtje” en “lavertje”. Voor dit bedrag is uw 
kind ook in orde met de verzekering en plezier verzekerd door een hele hoop 
activiteiten. Op mooi weer kunnen we jammer genoeg enkel hopen, al zal een 
regenbui ons niet in de weg staan om uit de bol te gaan! 
 
Kampinschrijvingen worden uitsluitend via overschrijving betaald. Dat maakt het 
voor ons gemakkelijker om te controleren wie er al dan niet betaald heeft. 
Vermeld bij deze overschrijving de naam van uw kind en zijn groep. Dat maakt het 
voor ons zelfs nog gemakkelijker. Gelieve het inschrijvingsgeld op de juiste 
rekening te storten. 
 
Rekeningnummer jongens: BE84 7332 3410 2759 
 
Bijvoorbeeld: Kamp Rikkert Biemans / Speelclub 
 
 
In onze jeugdbeweging trachten we de kosten voor elke activiteit zo laag mogelijk te houden, 
zodat voor niemand een financiële drempel hoeft te ontstaan. Ondanks al onze inspanningen 
heeft een bivak nog steeds een kostprijs die, vooral wanneer er meerdere kinderen tegelijk op 
bivak gaan, niet voor iedereen even gelegen komt. Indien gewenst, kan u ook bij ons een fiscaal 
attest aanvragen voor een vermindering van het kampgeld.  In zulke gevallen kan u altijd 
contact opnemen met onze vertrouwenspersoon en volwassen begeleider Erwin 
Vandenwyngaert (0476/76.03.69). Hij zoekt samen met u, en in alle discretie, graag naar een 
gepaste oplossing.  
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Hier nog belangrijke info over het verloop voor, op en na het kamp. 
GOED OM TE WETEN  

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met 
virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp 
op een veilige en verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn 
goed doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen 
die graag respecteren. Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige 
ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen.  

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN  

1. Zieke leden en leiding blijven thuis  
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, 
koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.  

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Behoort je kind tot een van die 
risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op 
kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.  

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op 
te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden 
erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.  

2. Wordt er iemand ziek op kamp?  
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de 
jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen 
om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen  

3. Op kamp in contactbubbels  
We delen onze Chirogroep op in ... bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat 
uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten 
worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en 
wassen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien 
voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en 
andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort minikampjes in ons kamp.  

OPGELET:  

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun 
leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact 
met elkaar kunnen heb- ben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en 
tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten.  
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4. Extra hygiënemaatregelen  
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, 
handgel, papieren handdoeken, handschoenen, ... We vragen om voor je kind de volgende 
zaken mee te geven:  

o Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel 
(bv.openbaar vervoer) 

o Papierenzakdoeken(geen stoffen zakdoeken!) 
o Eventueel handgel 
o Extra warme kleren (want buiten spelen=bye bye virus!)  

PRAKTISCHE INFO  

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere 
mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen 
jeugdactiviteiten – 
bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week 
tussen twee activiteiten.  

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!  

Vele groetjes, De leiding.  


