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Beste ouders en leden, 

Dit jaar is het zo ver, uw zoon of dochter gaat op buiten-
landskamp! Een spannende reis zowel de leden als de 

ouders :). 
Onze bestemming is Polen! 

In dit boekje verzamelen we al even al de informatie die 
nu al van belang is. Als er later nog belangrijke informa-
tie is zal deze per mail of brief gecommuniceerd worden.  
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1. Wie gaat er mee?
Het buitenlands kamp is enkel voor de twee oudste groepen, de 
keti’s en de aspi’s. Naast deze gezellige bende gaan natuurlijk hun 
leiding mee en de vrij leiding die goesting hebben om mee naar 
Polen te trekken!

De leiding: 
Welke leiding gaat er per afdeling mee? 

De keti’s worden begeleid door Jenthe en Bob. 

De aspiranten worden begeleid door Finne, Nicolas en Jan.

De vrij leiding zullen zichzelf begeleiden :). 

2. Telefoonnummers

Keti’s:
Jenthe: 0471 46 08 69
Bob: 0483 17 45 37

Aspiranten:
Finne:  0471 32 63 65
Nicolas: 0483 31 44 12
Jan:   0475 42 28 86

Nummers in geval van nood:

Hoofdleiding:
Finne: 0471 32 63 65
Nicolas: 0483 31 44 12
Bob: 0483 17 45 37

Volwassen begeleiding:
Marc: 0486 52 06 23
Joke: 0476 33 03 88
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3. Uniform
Wat omvat het perfect uniform? 

- Onze eigen donkerblauwe GIEDO (Gieke/Don Bosco) t-shirt.
- Onze eigen donkerblauwe GIEDO (Gieke/Don Bosco) chirotrui.
- Een beige chirorok of chiroshort
- Stevige, gesloten schoenen
- Lange sokken

Onze eigen Giedo-truien en -T-shirts kunnen op bepaalde 
momenten aangekocht worden op de Chiro. De verkoopmomenten 
worden altijd op voorhand aangekondigd, hou hiervoor je mail in 
het oog. De trui kost 35 euro en de Tshirt 15 euro.

De chirorok of chiroshort kan je kopen bij de chirowinkel in 
Antwerpen:

De Banier
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03-202.24.71
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4. Vertrekinfo
De leden worden zaterdag 1 juli op de Chiro verwacht, het exacte 
uur zal nog worden meegedeeld in de WhatsApp groepen. Dit zal 
hoogst waarschijnlijk in de namiddag zijn. Je valies neem je de dag 
zelf mee!

Het is een heel lange busrit dus voorzie voldoende water en 
eten. 

Eventueel ook een dekentje, kussen of entertainment voor tij-
dens de rit. 

Voor de busrit hoef je je uniform niet aan te doen maar vergeet 
dit zeker niet weg te steken in je bagage!

5. Afhaal info

Jullie liefste kids die jullie ongetwijfeld hard hebben gemist komen 
terug aan op de Chiro op dinsdag 11 juli in de namiddag. Uw kind 
zal jullie die dag tijdens de terugreis zelf op de hoogte houden. Hou 
rekening met eventuele file of ander obstakels. 
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6. Belangrijke
documenten

Welke documenten mag je zeker niet vergeten: 

- Je identiteitskaart

- Een geldige Europese ziekteverzekeringskaart (blauwe kaart-
je). Deze is 1 jaar geldig, check dus zeker voor je vetrekt of deze de
hele periode dat we op kamp zijn, geldig is.

- Toestemming buitenland van de ouders. Voor de leden die nog
geen 18 jaar zijn, hebben we toestemming nodig van de ouders om
te reizen naar het buitenland. Dit formulier kan je ophalen bij het
gemeentehuis.

Vaccinaties: 

In polen zijn er geen verplichte vaccinaties, check voor het ver-
trek wel eens of uw kind up-to-date is met zijn/haar vaccinaties. 

Omdat we zeker veilig willen zijn, is er toch een vaccinatie die we 
willen vermelden. We zitten vaak buiten en daar zijn veel teken. 
Voor Polen wordt dus aangeraden om een Tekenencefalitis vaccinatie 
te nemen. Het vaccinatieschema houdt 3 doses in:

1. Maand 0
2. Maand 1 (tot 3)
3. 5 tot 12 maandan na de tweede dosis

Tekenencefalitis (TBE) is een virusinfectie die door teken overgedra-
gen wordt. Het is niet verplicht maar we raden het wel aan. 
Voor meer informatie kan u op de volgende website terecht:
https://www.wanda.be/nl/a-z-index/tekenencefalitis
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7. Inschrijvingen en 
betaling

Alle inschrijvingen gebeuren online via de site. Het buitenlands-kamp 
kost €510 per persoon, omdat dit een redelijk groot bedrag is hebben 
we een spaarplan voorzien. Meer info onderaan. Indien je niet via het 
spaarplan wenst te werken vragen we jullie het volledige bedrag te 
storten bij de inschrijving.

Op onze site (https://www.chirogiedo.be) staat onder het tabblad 
‘buitenlandskamp 2023’ een link naar het google formulier dat ingevuld 
moet worden.  Graag zouden we graag alle inschrijvingen ontvangen 
ten laatste 27 november.

Wat is het spaarplan en hoe werkt het?

Een spaarplan is een spreiding van de totaalsom dat je maandelijks kan 

afbetalen. Je stort dus maandelijks een bedrag zodat de kosten gespreid 

worden.

Mis je een maand? Geen probleem. Het belangrijkste is dat je voor 

vertrek het volledige bedrag hebt betaald. Bij problemen met de be-

talingen of indien je financieel in de problemen komt neem contact op 

met Bob dan zoeken we een passende oplossing. 

Telefoonnummer: 0483 17 45 37

Mail: bob.vekemans@hotmail.com
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Hoe werkt het?

1. Je stort een voorschot van €90 ten laatste op 27/11/2022
naar de Chiro met vermelding van de naam van het lid. Vergeet
ook het online inschrijvingsformulier niet in te vullen (zie
inschrijvingen) BE86 1030 7581 3450.

2. Je stort het maandelijkse bedrag van €60 gedurende 7 maanden
(december t.e.m. juni) telkens ten laatste de 10e van de maand
met vermelding van de naam van het lid.

Op het einde heb je dus gespreid de €510 betaald en zonder tegen-
bericht ben je volledig inorde met de betalingen.

Wat als mijn kind toch niet mee kan?

1. Tot 30 dagen voor vertrek bedragen de kosten €75 per
deelnemer.

2. Annuleringen meegedeeld tussen 30 dagen en de 8ste dag voor
vertrek bedragen de kosten 60% van de prijs per persoon.

3. Annuleert een deelnemer binnen de 7 dagen voor afreis, dan is
de annuleringskost 100% van de prijs per persoon.

4. Als de deelname van uw kind wordt geannuleerd wegens ziekte,
ongeval of overlijden (van de deelnemer zelf of een familielid tot
in de 2e graad), is er een annulatieverzekering voorzien. Indien dit
van toepassing is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
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-Het adres van het verblijf in Polen is:

Archipelag
Ustka, ul. Wczasowa 8
76-270 Utska

Wil je graag een briefje sturen kan dit zeker, vergeet dat zeker niet 
Chiro Giedo te vermelden bovenaan het adres. 

Geldzaken:

In Polen betaald men met złoty, de Poolse munteenheid. Je hoeft 
natuurlijk geen honderde euro’s te gaan wisselen maar we raden wel 
aan om op voorhand +- €20 te wisselen. Moest je dan iets leuks wil-
len komen en ze aanvaarden geen bankkaart dan kan je dit alsnog 
kopen. 

Check zeker voor vertrek of je kind zijn/haar bankkaart kan ge-
bruiken in het buitenland, vaak kan je dit nakijken via de bankapp. 

8. Adres en geld
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9. Wat in de bagage?
Slaapgerief: 

Onze verblijfplaats beschikt over beddengoed, kussens en alles wat 

je nodig hebt om te slapen. Je hoeft dus niets zelf mee te nemen. 

Een kussen of dekentje voor in de bus mag natuurlijk wel. 

Kledij: 

- uniform

- t-shirt’s en topjes

- voldoende ondergoed

- voldoende kousen (hoge voor in de formatie!)

- dikke trui

- shortjes

- lange broek

- regenjas met kap

- zwemshort/badpak/bikini! Dit mag je zeker niet vergeten want

we zitten op zo’n 300 meter van het strand! Vergeet dus ook zeker 

geen strandhanddoek!

Schoeisel: 

- stevige stapschoenen

- rubberlaarzen of waterdichte schoenen

- stevige speelschoenen

- eventueel slippers
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Toiletgerief:

- handdoeken

- strandhanddoek

- washandjes

- zeep & shampoo

- tandenborstel & tandpasta

- zonnecrème & after-sun

- oorstokjes

- maandverband of tampons

- haarborstel & haarrekkertjes

Tochtuitrusting: 

- rugzak

- drinkbus

- petje of hoedje tegen de zon

Allerlei: 

- zaklamp

- eventueel schrijfgerief

- linnenzak voor vuile was

- zakdoeken

- belangrijke documenten zie p9
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IKEA Keti Family

- Vergeet jullie outfit niet in IKEA thematje.

IKEA PS 2014
Hanglamp, wit, 35 cm

€39.99

BOB mannetje
180 cm

€75,60

FEJKA
Kunstplant, bin-
nen/buiten/han-
gend, 9 cm

€6.99

KALLAX
Open kast, wit ge-
lazuurd eikeneffect, 
77x77 cm

€34.99
Top seller

JENTHE lijst
Fotolijst, zwart, 30x40 cm

€6.99

Nieuw
HÖVLIG
Speeltent

€29.99

JÄTTELIK
Pluchen speelgoed, dinosaurus/
dinosaurus/stegosaurus, 75 cm

€17.99
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Naam en/of bijnaam: 
Jenthe

Aantal jaren in leiding: 
tweede jaartje 

Leidster van deze afdeling: Keti’s 

Burgerlijke staat: <3

Beste en slechtste eigenschap: 
Eerlijk maar ongeduldig 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: om er elke 
week opnieuw naar uit te kijken. 

Mijn lievelingsprogramma of -spel: Dropping, kooktocht,...

Mijn favoriete kampvoedsel: pudding met hagelslag 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Goed weertje, goed sfeertje :))

Dit doe ik graag: Men vriendekes zien, op reis gaan, gezelschapspelletjes 
spelen en tekenen.

Ik heb een hekel aan: onbeleefde mensen, teveel aandacht, leeglopende 
luchtmatrassen en gesnurk.

Later wil ik worden: leerkracht model tekenen 

Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: karaoke op de camping, vieze 
enge nachtspelen.

Keti’s:
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Naam en/of bijnaam: 
Robbe maar zeg maar BOB ;)

Aantal jaren in leiding: 
Derde jaar  

Leidster van deze afdeling: Keti’s 

Burgerlijke staat: 
Zoekende, updates volgen

Beste en slechtste eigenschap: 
Harde werker - ongeduldig 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Leuke  
programma’s uitwerken, samen activiteiten organiseren en twee weken 
geweldig leuk op kamp.

Mijn lievelingsprogramma of -spel: Kooktocht/pas op voor de leiding

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ met heerlijke groentjes

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: goei weer, leuke activiteiten en een groot 
kampvuur

Dit doe ik graag: Zweefrollen en elektronica projectjes bouwen

Ik heb een hekel aan: Verloren voorwerpen en rommel

Later wil ik worden: Industrieel ingenieur elektromechanica

Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: cake bakken op kooktocht
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Naam en/of bijnaam: 
Finne/Bolle 

Aantal jaren in leiding: 
Three years and counting ;))

Leidster van deze afdeling: ASPI’S <3

Burgerlijke staat: Met zen tweetjes 

Beste en slechtste eigenschap: 
+) Enthousiast, behulpzaam en optimistisch 
-) Ongeduldig en soms een beeeetje te bruut :))

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Geboren en 
getogen in de chiro!!  Ik heb hier al de leukste avonturen van men leven 
beleefd :)) En mijn mooiste vriendschappen zijn hier ontstaan  
#finekeikgaonsmissen<33

Mijn lievelingsprogramma of -spel: Pisquiz, POVDL, zangstonde, kook-
tocht,…

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ!!!!!

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Goei zonneke, lange zangstondes, happy 
kids en geen wespen!!

Dit doe ik graag: Uit eten gaan, afspreken me vrienden, fitnessen, boitjes, 
zonnen, lezen, naar de chiro gaan,…

Ik heb een hekel aan: Lang wachten, wespen en muggen

Later wil ik worden: Kleuterjuf

Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Boatparty in Praag en de 
epische vlog hiervan, Suikerrock, alle leefweken, Dirk haar eerste “adje”, 
laatste zangstonde me de girls, matrassen die gestolen worden, met 5 op 
kamp, achtervolgd worden door zwijnen, me 40 kidows op kamp, palen die 
onderuit de tent vliegen, me bob door het maïsveld, alle “suuuuuuuuper …” 
momenten en zoooo veel meer!

Aspiranten:
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Naam en/of bijnaam: Jan/JSAP/jeanke

Aantal jaren in de leiding: 4

Leiding van deze afdeling: Aspiranten

Burgerlijke staat: #Taken

Beste en slechtste eigenschap:
ik ben een sociale jongeman, maar ook af en toe koppig

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind:  mijn 
vrienden, de super toffe leden, de kampen,…

Mijn lievelingsprogramma of –spel: kooktocht, tochtdag, aspiran-
tendag

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ, gieke stoofpotje

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: zonnig, maar niet te warm natuurlijk. 
Blije leden en lekker eten natuurlijjk.

Dit doe ik graag: reizen, een terrasje doen met mijn vrienden

Ik heb een hekel aan: de Diamantenclub

Later wil ik worden: Verpleegkundige

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: Buitenlands kamp slove-
nië, niel zijn hoed, pisquiz eben-emael, BP-avond, ….
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Naam en/of bijnaam: 
Nicolas De Clerck / Nico / Nicroque

Aantal jaren in de leiding: 
4 jaar leiding

Leiding van deze afdeling: 
prachtige aspirantjes 

Burgerlijke staat: vrije vogel

Beste en slechtste eigenschap: zeer sportief, beetje slechte verliezer

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Omdat 
ik heel graag spelletjes speel met men vrienden en alles is leuk aan de 
chiro: plezier maken met vrienden, veel lachen met iedereen,..

Mijn lievelingsprogramma of –spel: sportieve dag of alle spelletjes 
met een bal

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Een lekker warm kamp met veel blije 
kinders en heel lekker eten en veel leuke spelletjes en af en toe een fris 
pintje. 

Dit doe ik graag:  ik voetbal graag met mijn vrienden, ik zit graag op de 
chiro voor plezier te maken met iedereen!

Ik heb een hekel aan: zeurende kindjes, krijg ik hoofdpijn van

Later wil ik worden: politieagent of leerkracht lo

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: De epische avonden op 
kamp in Eben-Emael. Buitenlandskamp Slovenië en Tsjechië. Clashs vs de 
scouties.  Tripje in disneykostuums naar  Fantasialand. Driedaagse met 
de drukke keti’s.  Tripjes me de leiding. Alle kampen me de boys en ook 
de girls. Waar heel veel plezier en leuke momenten waren.




