- BIVAK 2021POLICE ACADEMY

Chiro ‘De Kring’ Houtem
Kluitingstraat |1800 Vilvoorde
[E-mail] leiding@chirohoutem.be
[Site] www.chirohoutem.be
[IBAN] BE58 9793 6207 9379

EEN WOORDJE UITLEG
Beste ouders, beste leden,
De beslissing is gevallen: we mogen op bivak! Dat is natuurlijk geweldig nieuws. Maar we
beseffen dat deze editie er ook één zal zijn die we niet snel gaan vergeten. Niet alleen omdat het
(uiteraard nog altijd) super-Chirotastisch-plezant gaat worden, maar ook door de bijzondere
omstandigheden waarin dit kamp zal verlopen. Daarom beginnen we graag met een extra
woordje uitleg.
Eerst en vooral: we hebben zoveel mogelijk uitleg in dit infoboekje willen proppen. Moesten er
toch nog vragen zijn, mag je zeker contact opnemen met iemand uit onze leidingsploeg. Ook bij
twijfels of bezorgdheden mag je steeds onze groepsleiding contacteren.
Ten tweede geven we jullie nu al mee dat het kamp 10 dagen zal doorgaan, voor Ribbel en
Speelclub uiteraard 7 dagen.
Het bivak mag doorgaan in bubbels van 100 personen, dit wil zeggen dat Ribbel, Speelclub,
Rakwi, Tito, Keti en Aspi een bubbel kunnen vormen. Door het kamp op deze manier in te delen,
kunnen we alles voor onze leden zo normaal mogelijk laten verlopen.
De inschrijvingen zullen uitsluitend digitaal verlopen. Meer info over deze inschrijvingen kunnen
jullie vinden in je mailbox, op Facebook, of onze website.
Om af te sluiten, willen we jullie bij deze al danken voor jullie geduld. We hopen iedereen dan
ook snel terug te zien en zullen ons uiterste best doen om jullie vertrouwen niet te beschamen.
Tot op bivak?
Groetjes, de Leiding
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WAT IS BIVAK?
Een Chirojaar zit boordevol activiteiten: knotsgekke spelletjes op zondagmiddag, een uitstapje,
normaalgezien ook een weekend en tal van andere activiteiten. Maar het bivak (of ‘Chirokamp’)
is één van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste en meest leuke activiteit van het Chirojaar!
De ideale gelegenheid om iedereen nog eens terug te zien en in normale omstandigheden met
elkaar te kunnen ravotten, dit binnen onze eigen veilige omgeving. Tijdens deze dagen zijn we
van huis weg, kunnen we ons uitleven met vrienden en leren we dingen ontdekken waarvan we
dachten dat ze niet eens bestonden. Overnachten doen we in tenten (of in gebouwen voor de
jongsten onder ons), we kunnen steeds genieten van een lachwekkend thema en afsluiten doen
we hopelijk met een torenhoog kampvuur. Iedereen maakt kennis met de natuur, leert kaart
lezen, amuseert zich met allerlei leuke activiteiten en nog veel meer. Kortom op kamp gaan met
de Chiro is een ongelofelijke ervaring en is voor geen geld ter wereld te missen!

THEMA
Ieder jaar bouwen we het kamp op rond een bepaald thema. Zo leren we dit
jaar de kneepjes van het politievak. Wat doet de commissaris? Welke
accessoires mogen niet ontbreken in je politie-uitrusting? Hoe kan je het
verkeer regelen? Ben jij er klaar voor?
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OP KAMP TIJDENS CORONA
Opdat het kamp zou mogen doorgaan, zullen we heel wat maatregelen moeten nemen om te
garanderen dat het kamp voor iedereen op een zo veilig mogelijke manier kan verlopen. Zo
zullen we onze handen net iets vaker wassen, vermijden we contact met externen en passen we
onze spelletjes lichtjes aan. Hieronder kunnen jullie een overzichtje vinden van alles wat we
ondernemen om iedereen tijdens het bivak gezond te houden:

Wie mag er mee?
Iedereen die ingeschreven is, mag uiteraard mee. Toch zijn er dit jaar twee extra voorwaarden
aan verbonden.
1) Zo mag je niet mee indien je vijf dagen voor het bivak ziek bent. Onder ziek zijn verstaan
we volgende symptomen: hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk
ademen. Dit zal ook gelden voor onze leidings- en kookploeg.
Indien je dus gedurende de vijf dagen voor jouw bivakperiode een van deze
ziektesymptomen vertoont, mag je spijtig genoeg niet mee. Indien je hierdoor
uiteindelijk niet zou kunnen deelnemen aan het bivak, wordt uiteraard het grootste deel
van het kampgeld teruggestort. Meer hierover op pagina 12.
2) Ook werd er een lijst met zogenaamde risicogroepen opgesteld. Deze vind je op pagina
14. Maak je deel uit van deze groepen, dan mag je enkel mee op kamp op voorwaarde
dat de ziekte onder controle is (bijvoorbeeld medicatie bij astma) én moet je een
doktersattest kunnen voorleggen waarin staat dat je mag deelnemen.
We zullen zelf niet actief nagaan of bovenstaande voorwaarden effectief werden nageleefd en
rekenen op de ouders om deze richtlijnen op te volgen.
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Wat als iemand ziek wordt op kamp?
We zullen streng moeten zijn. Iedereen wie ziek wordt tijdens bivak zal onherroepelijk naar huis
worden gestuurd. Symptomen kunnen zijn: koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn,
verstopte neus en diarree. Wanneer deze opgemerkt worden, zal dit lid onder begeleiding
afgezonderd worden in onze rusttent zodat de ouders hem of haar later die dag kunnen komen
ophalen. Voor de andere leden zal het kamp wel nog gewoon doorgaan.
Moest er toch effectief tijdens het bivak een covid-19-besmetting worden vastgesteld, dan
wordt de hele bubbel naar huis gestuurd. Gebeurt dit na het kamp, worden jullie uiteraard ook
persoonlijk op de hoogte gesteld.
We hanteren hiervoor richtlijnen en een stappenplan dat in samenwerking met alle
jeugdkoepels en de nationale veiligheidsraad werd opgesteld.

Hygiëne
Hygiëne is belangrijk, ook op bivak. Om nare toestanden te voorkomen, gaan we ook tijdens het
kamp hier nauwgezet op toezien. Zo is een eigen drinkbus, papieren zakdoeken en een
mondmasker (enkel voor de oudste groepen) verplicht mee te nemen. Op kamp voorzien we
papieren handdoeken en genoeg handzeep.

Spelletjes en activiteiten
Onze spelletjes en activiteiten zullen aangepast worden aan de omstandigheden. Zo zullen we
spelletjes met intens fysiek contact vermijden. We beschikken dan ook over drie speelterreinen
en een bosrijke omgeving waar we ons gedurende de hele periode kunnen amuseren.
Mondmaskers en social distancing zijn binnen onze bubbel niet nodig. Wel zal onze aanpak
lichtjes verschillen tussen de -12 en +12 bubbel:
● Aangezien het risico op besmetting bij -12-jarigen lager ligt, mogen zij wel nog fysiek
contact hebben met elkaar. We geloven dat dit ook noodzakelijk is om onze Ribbels en
Speelclubbers goed te kunnen begeleiden.
● De oudste groepen zullen dit intense fysieke contact wel zo veel mogelijk proberen te
vermijden. Spelen en elkaar aanraken kan natuurlijk nog altijd, maar een deugddoende
massagesessie zit er dit kamp dus spijtig genoeg niet in.
We vragen alle Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s ook om elk een mondmasker mee te brengen.
Moesten we ons toch in de “bewoonde” wereld moeten begeven, of ziek worden, kan dit altijd
van pas komen.

Wat na bivak?
Als het bivak gedaan is, mag je je natuurlijk weer mengen met andere leeftijdsgenoten. Wel
raden we aan om tot 1 week na onze activiteiten geen contact met risicogroepen (zie lijst op
pagina 14) of 65- plussers te hebben
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WAT MOET EEN KIND OF JONG ERE
WETEN WAN NEER DIE NAAR EE N
JEUGDACTIV ITEIT GAAT IN DE ZOMER?

2021

Met jeugdactiviteit bedoelen we georganiseerde activiteit van een
jeugdorganisatie zoals een kamp, vakantiekamp, speelplein, jeugdhuis, …
Hier vatten we de jeugdwerkregels even samen voor begeleiding en ouders.

Je mag meegaan
of meedoen tenzij:

Kampen en activiteiten worden
opgedeeld in bubbels van 100
personen.
Binnen deze bubbels kunnen jullie samen eten,
spelen, slapen...

Je niet ziek
bent (min 5
dagen
terugtellen)

Je tot een risicogroep
hoort en je ouders
of dokter toestemming
geven

Je kiest best voor 1 soort activiteit per week.
Bijvoorbeeld een week kamp met de jeugdbeweging.
Een andere week speelpleinwerking en nog een andere
week een sportkamp. Hoe meer je wisselt, hoe meer kans
dat het virus zich kan verspreiden.
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Geen contact tussen bubbels
en met externen.
Met mensen uit andere bubbels en buiten je activiteiten,
moet je anderhalve meter afstand houden. Ouders komen
dus ook niet op bezoekdag of naar een showmoment.

De begeleiding zorgt ervoor dat alles en
iedereen proper blijft. Je zal zelf moeten
letten op handjes wassen, hoesten/niezen
in je ellenboog.
De begeleiding poetst en verlucht tenten
en gebouwen extra veel dit jaar.

De uitgebreide jeugdwerk regels kan je vinden op

WWW.APIBRASSADE.BE/JEUGDWERKZOMER
Op zoek naar informatie op maat van jongeren *

WWW.WATWAT.BE/ZOMER2020

Info en Ondersteuning voor lokale besturen

WWW.BATALJONG.BE/ZOMERAANBODJ EUGD

Er zijn meer rustmomenten zodat je minder
gemakkelijk ziek wordt.

BELANGRIJKE ALGEMENE INFORMATIE
WAAR?
Camping Hoeveweide
Roosstraat 8
3201 Langdorp (Aarschot)

VERTREK en TERUGKOMST
Ribbel en Speelclub worden op zaterdag 24 juli om 17 uur verwacht op de kampplaats. Door de
strenge regels zijn externen (in dit geval dus de ouders) niet toegelaten op het kampterrein, ze
worden dan ook afgezet aan de inkom van het terrein. Dit wil zeggen dat je geen rondleiding zal
krijgen in de lokalen. De leiding zal ervoor zorgen dat alle kinderen geïnstalleerd raken in de
slaapzalen.
Rakwi en Tito zijn op woensdag 21 juli vanaf 15u welkom op de kampplaats. Door de strenge
regels zijn externen (in dit geval dus de ouders) niet toegelaten op het kampterrein. Dit wil
zeggen dat je geen rondleiding zal krijgen in de lokalen en niets zal kunnen blijven eten of
drinken. De leiding zal ervoor zorgen dat alle kinderen geïnstalleerd raken in de tenten en zal
helpen met het opzetten van de veldbedden.
De Keti’s zullen ook dit jaar naar het kampterrein fietsen. Hiervoor worden ze woensdag 21 juli
aan onze Chirolokalen verwacht. Het uur bespreken ze nog samen met hun leiding. Een snackje
voor onderweg kan natuurlijk altijd. Drinkbus, helm en mondmasker zijn verplicht mee te
brengen.
De Asoi’s vertrekken samen met de leiding op de Chiro, het uur spreken we later nog af.
De bagage kan op maandag 19 juli tussen 14 en 17u binnengebracht worden op de Chiro, zodat
deze mee met det camion naar de kampplaats kan worden gebracht.
Iedereen wordt zaterdag 31 juli om 11u terug afgehaald aan het bivakterrein. Keti’s waarbij hun
fiets niet in de auto past, kunnen deze op de camion zetten om deze daarna in Houtem weer te
komen ophalen.
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BAGAGE
Dit jaar zijn er bedden aanwezig op de kampplaats. Hierdoor moeten Ribbel en Speelclub geen
veldbed meenemen. Een slaapzak, eigen kussen en matrasbeschermer zijn verplicht.
De andere groepen slapen in tenten en dienen -zoals gewoonlijk- een veldbed te voorzien.
Vergeet ook zeker niet de identiteitskaart of kids-ID mee te geven.
Ribbel en Speelclub brengen daarnaast ook een pak speculaas mee, de oudste groepen (Rakwi, Tito, Keti
en Aspi) zorgen voor een pot choco.
Vermits de leden dit jaar op de kampplaats zelf afgehaald dienen te worden, kan de bagage
meteen met hen mee naar huis. Uiteraard kan grote bagage, zoals fietsen en dergelijke, nog met
de camion mee, indien gewenst. Deze kunnen, samen met de verloren voorwerpen, tussen 14
en 16 uur op het Chiroterrein in Houtem afgehaald worden.
Wat je zeker niet nodig hebt zijn: gsm, iPod, iPad, alcohol, frisdrank, sigaretten, drugs,
fototoestel, andere waardevolle spullen…
Dure voorwerpen en kleding worden ook best thuisgelaten aangezien het wel eens zou kunnen
dat zij het kamp niet overleven.
Drugs wensen wij zeker niet terug te vinden in de bagage, wij zijn hier zeer duidelijk en
consequent in, wie eender welke vorm van drugs bij zich heeft wordt onmiddellijk naar huis
gestuurd.

UNIFORM
Wij verwachten dat al onze leden een uniform hebben voor op kamp.
Voor Ribbel en Speelclub volstaat een Chiro-T-shirt. Alle andere
groepen moeten voorzien zijn van een volledig uniform: hemd/Tshirt/pull en short/rok.
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ZAKGELD
Geef je kind niet te veel zakgeld mee. Eén van de doeleinden van een bivak is immers om terug
een beetje soberder te leven. Een centje voor een postkaartje (€0.50) en eventuele postzegels
(€1) volstaat.

SNOEP
Gelieve uw kind niet te veel snoep mee te geven. Elke ochtend, middag en avond hebben ze
toegang tot een hele hoop heerlijk kampeten. Daarnaast krijgen ze ook elke dag een vieruurtje
en staat er steeds een kom vers fruit klaar waaruit ze gedurende de dag kunnen kiezen.
Bij Ribbel, Speelclub en Rakwi zal het snoep worden bijgehouden door de leiding en verdeeld
worden onder alle groepsleden.

LUIZEN
Om het probleem onder de kinderen te vermijden, vragen wij om voor vertrek jullie kinderen te
controleren op luizen en indien nodig te behandelen. De kinderen worden op kamp ook
nagekeken en indien nodig behandeld.

POST
Elke ochtend op kamp wordt er post uitgedeeld van
mama’s,
papa’s,
oma’s,
opa’s,
vriendjes,
vriendinnetjes, … Van jong tot oud, iedereen kijkt
hiernaar uit!
Vergeet zeker ook geen adressen mee te geven aan je
kind (omslagen met adres en postzegel erop zijn
handig), zo krijg je zeker een briefje terug. Wie weet is
het wel één van onze prachtige Chiropostkaartjes.
Adres voor post:
Chiro Houtem (naam van het kind)
Camping Hoeveweide
Roosstraat 8
3201 Langdorp (Aarschot)
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WAT KOST HET KAMP?
De prijs is afhankelijk aan het aantal dagen dat je meegaat op bivak. Voor Ribbel en Speelclub
bedraagt deze €120,-. Voor Rakwi, Tito, Keti en Aspi kost het kamp €150,-.
De betaling moet uiterlijk 5 juli 2021 overgemaakt worden. Graag hadden wij het geld ontvangen
via overschrijving op het rekeningnummer BE30 7310 5173 3711 met vermelding ‘Bivak afdeling - naam en voornaam’ van het kind. Bij laattijdig betalen kunnen wij u niet verzekeren
dat uw kind nog mee kan op Bivak.
Moest het voorvallen dat je zoon of dochter ziek wordt tijdens de vijf dagen voor bivak, mag hij
of zij spijtig genoeg niet mee. In dit geval storten we het betaalde bedrag - €30 terug. Ribbel en
Speelclub krijgen dus €90 terug en de oudste groepen €120.
Wordt je kind ziek tijdens het bivak, dan wordt het geld niet teruggestort (onafhankelijk van
wanneer hij of zij ziek wordt).
Sinds kort kan je ook met een vrijetijdspas bij ons terecht. Dit is een systeem waarbij je sterke
reductie kan krijgen op je inschrijvingsgeld en kampprijs. De vrijetijdspas kan aangevraagd
worden bij Stad Vilvoorde. Ben je eigenaar van zo’n pas? Laat ons dan zeker iets weten.
Ook via de mutualiteit kan je vaak korting krijgen. Ons kamp is daarnaast ook fiscaal aftrekbaar
voor kinderen jonger dan 12 jaar. De kampattesten voor Bivak 2020 kunnen dit jaar aangevraagd
worden. Deze voor het bivak van nu, kunnen vanaf volgend jaar verkregen worden.

12

CHIRO-ACTIVITEITEN FISCAAL AFTREKBAAR
Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat jeugdwerkinitiatieven
voor kinderen tot 12 jaar fiscaal aftrekbaar maakt. Dat betekent dat ouders de kosten voor
deelname aan jeugdwerkactiviteiten in 2020 op hun belastingbrief van 2021 kunnen invullen.
Om de kosten af te trekken, moeten de ouders wel over bewijzen beschikken. Daarom zullen ze
een attest vragen aan de initiatiefnemers, de Chirogroep dus.
Dit geldt enkel voor activiteiten waar jullie apart voor moeten betalen zoals het kamp. Weekends
en dergelijke komen in theorie ook in aanmerking, maar wij hebben besloten om, zoals de
meeste Chirogroepen, enkel attesten uit te reiken voor het kamp. Dit om alles ook voor ons een
beetje administratief overzichtelijk te houden.
Na het kamp kan je zo’n attest aanvragen. Wanneer wij alle aanvragen binnen hebben dienen
wij als Chirogroep een aanvraag in bij de gemeente. De gemeentelijke jeugddienst reikt
standaardformulieren uit waarop zij ons als jeugdwerkinitiatief erkennen. Deze vullen wij dan
verder aan en bezorgen we zo snel mogelijk terug.
Steek ook je licht eens op bij je mutualiteit, sommige mutualiteiten betalen een jeugdkamp
volledig terug! De terugbetalingsattesten van ziekenfondsen houden geen verband met de
fiscale attesten. Ze kunnen dus gecombineerd worden!
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RISICOGROEPEN
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15

16
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RONDLEIDING
Jullie vinden hier alvast enkele sfeerfoto’s van het kampterrein:

18

EEN TYPISCHE KAMPDAG
Op kamp doen we niet zomaar wat we willen, we volgen een vaste dagindeling. Zo beginnen we
steeds met een stevige portie ochtendgymnastiek, genieten we elke dag van een vieruurtje en
sluiten we steeds de dag af met een spannende themasketch:
08u20
08u30
09u00
09u15
10u00
10u45
13u30
14u30
15u30
17u00
17u15
19u30
20u15
20u45
21u00
21u30
22u00
22u30
23u00
23u00
01u00

Iedereen wordt gewekt
De leden maken zich klaar en doen aan ochtendturnen
Formatie
Aantreden + ontbijt
Diensten
Start activiteiten
Aantreden + eten
Siësta + afwas
Start activiteiten
4-uurtje
Activiteiten
Aantreden + eten
Aspispel + afwas
Formatie (dienstleiding zet liedje op)
Sketch
Bedtijd Ribbel en Speelclub
Bedtijd Rakwi
Bedtijd Tito
Bedtijd Keti
Einde activiteiten Aspi, Aspi mag een kampvuurtje maken
Bedtijd Aspi

19

ENKELE WEETJES
Naast een (hoofd)animatorattest, zijn ook enkele leid(st)ers
eigenaar van een EHBO-diploma.
Onze facebookpagina wordt iedere dag bijgewerkt door
onze volwassen begeleidster met leuke foto’s en weetjes.
Iedere ochtend start met een origineel wekritueel en een stevige portie
ochtendgymnastiek.
Warm eten doen we ’s middags zodat we genoeg energie hebben om een hele dag te
ravotten. ’s Avonds eten we lekkere verse soep! NJAM
Kinderen die verjaren op kamp krijgen een lekker taartje!
Iedere avond krijgen onze leden een spetterend toneeltje te zien, gebracht door de
leiding.
Elke ochtend wordt een groep bekroond tot Ploeg van de Dag. Zij worden beloond met
een speciaal vieruurtje.
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TROOPER
Sinds kort is onze Chirogroep aangesloten bij Trooper.be, een website die commissies ontvangt
voor online aankopen en deze integraal doorstort aan de aangesloten verenigingen. Voor jullie
kost het enkele muisklikken, de kostprijs van je online artikelen blijft net dezelfde! Op
https://trooper.be/chirodekring kan je alle webshops vinden, dit gaat van coolblue.com tot zelfs
reisagentschappen en zoveel meer. Wanneer je online een artikel aankoopt via Trooper,
ontvangt Trooper een vergoeding van de webshop. Trooper zal deze vergoeding aan onze Chiro
doorstorten.
Wij willen vragen om zeker even een kijkje te nemen op deze website en hier ook jullie eventuele
online aankopen te doen, want alle beetjes helpen natuurlijk. Zeker omdat dit “gratis geld” is,
zou het zonde zijn om dit niet te doen. Vraag ook zeker vrienden en kennissen om mee te helpen!
Wij krijgen geen informatie over jouw aankoop. Noch je naam, noch je artikelen of de prijs
hiervan wordt bekend gemaakt.
Op www.trooper.be/chirodekring kan je alle webshops vinden, dit gaat van
Coolblue.com tot zelfs reisagentschappen en zoveel meer…
Alvast heel erg bedankt voor de steun!

Ook financiële steun, bijvoorbeeld een gift (fiscaal aftrekbaar vanaf
€40,-) of sponsoring met uw bedrijf, is steeds meer dan welkom. Kijk voor meer
informatie op www.chirohoutem.be/?page_id=43
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ZEKER MEENEMEN
SLAAPGERIEF
Pyjama
Knuffel
Slaapzak
Extra dekentje voor koude nachten
Kussen
Onderlaken (Ribbel en Speelclub)
Veldbed (Geen luchtmatras) (Rakwi, Tito, Keti, Aspi)

WASGERIEF
Minstens 2 handdoeken en washandjes
Biologisch afbreekbare zeep & shampoo
Kam of borstel
Deodorant
Tandenborstel & tandpasta

ZWEMGERIEF
Badpak, bikini of zwembroek
Badhanddoek

SPEELKLEDIJ
Voldoende T-shirts
Rokjes of shortjes
Enkele truien
Waterdichte kledij met kap
Een petje voor de zon
Minstens 1 lange broek
Uniform (aandoen bij vertrek!)
Minstens 3 paar schoenen: waaronder 1 paar sportschoenen, 1 paar wandelschoenen en
eventueel een paar regenlaarzen
Kledij voor Vuilmaakdag
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ONDERGOED
Voldoende onderbroeken
Voldoende paar sokken
Bh’s

VARIA
Wasspelden
Drinkbus
Zaklamp
Avondkledij voor de Rakwifuif
Papieren zakdoeken
Stoffen vuillinnenzak
Adressen voor op postkaartjes, postzegels, …
Kids-ID/Identiteitskaart (afgeven aan leiding bij afzetten)
Rugzakje voor trektocht (geen rugzak met touwtjes)
Een pak speculaas (Ribbel en Speelclub)
Een pot choco (Rakwi, Tito, Keti en Aspi)
Zonnecrème
Mondmasker
Om te voorkomen dat kleding verloren gaat vragen wij om deze duidelijk te merken door je
naam erin te zetten; zeker in het uniform! Uit ervaring weten we dat kinderen vaak niet weten
wat van hen is en elk jaar blijven er ongetekende spullen achter die zogezegd van niemand
zouden zijn.
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CONTACTGEGEVENS (ENKEL VOOR
NOODGEVALLEN)
RIBBEL
Jetse Smeyers
15/05/1997
0474 18 16 73
jetse@chirohoutem.be

Jeppe Oorlynck
22/07/2002
0491 12 72 26
jeppe@chirohoutem.be

Wannes Aerts
11/04/1997
0472 36 73 62
wannes@chirohoutem.be

SPEELCLUB
Jana Vindevogel
22/08/2002
0484 57 44 73
jana@chirohoutem.be

Jentel Vander Weyden
01/09/2001
0497 79 84 45
jentel@chirohoutem.be

RAKWI
Inne Devoogdt
01/06/1999
0489 94 06 35
inne@chirohoutem.be

Manon Van Dyck
09/03/2002
0470 65 19 44
manon@chirohoutem.be

Jonas Devoogdt
22/08/2000
0486 20 49 16
jonas@chirohoutem.be

Jill Keymolen
20/08/2001
0472 46 60 39
jill@chirohoutem.be

Stijn Peeters
08/11/2001
0478 35 24 91
stijn@chirohoutem.be

Jens Dewael
20/06/1999
0476 51 67 05
jens@chirohoutem.be

TITO

KETI

ASPI
Yuna Van Cleynenbreugel
03/08/2000
0471 01 14 64
yuna@chirohoutem.be

Tuur Serkeyn
13/09/1998
0493 65 86 94
tuur@chirohoutem.be
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Zit je nog met vragen of bezorgdheden? Dan kan u steeds terecht bij de groepsleiding
Inne Devoogdt (0489 94 06 35, inne@chirohoutem.be) en Wannes Aerts (0472 36 73 62,
wannes@chirohoutem.be); bij onze volwassen begeleidster Corry Peeters (0476 33 30 89,
corry@chirohoutem.be) of neem een kijkje op onderstaande links.

www.chirohoutem.be
leiding@chirohoutem.be
www.facebook.com/ChiroHoutem/
Hopelijk tot snel!
Groeten,
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