
HADEWYCH 
IN THE FAR WEST



Beste Cowboys en Cowgirls
Cowboy Koen Hadewych huppelt over de zanderige wegen in 
het verre Moelingen-Voeren. Hij is op weg naar de Saloon van 
Natte Nelly. Nelly heeft haar bijnaam omwille van haar altijd natte 
zweetpollekes. 
Eens aangekomen in de Saloon bestelt Cowboy Koen zijn 
dagelijkse moonshine. Terwijl Cowboy Koen zijn moonshine 
gezellig zit op te drinken, vertel Natte Nelly over een vreemde 
besmettelijke ziekte. 
“Het gaat van kwaad naar erger!” jammert Natte Nelly. “Mijn 
nonkel Jeffrey, uit New Sandbergsken, vertelde mij daarnet 
aan de telefoon dat heel New Sandbergsken besmet is met de 
Goudkoorts!” Cowboy Koen luistert aandachtig.
Oeh maar dat is interessant!” Roept Cowboy Koen. “Let’s go to 
New Sandbergsken!

 Hoe kan je mee op avontuur met Cowboy Koen? 
Dit jaar kan je je online inschrijven! Via onze website (www.
chiroserskamp.be). Dit kan vanaf 1 tot 14 juli!

Ten voordele van ons Chiro kamp organiseren we op zondag 27 
juni opnieuw een ontbijt dat je kan afhalen of laten leveren. Hou 
dus zeker onze Facebook pagina in de gaten! Bij afhalen zal het 
ook mogelijk zijn om de kids in te schrijven voor het kamp! 

De leiding komt enkel langs als jullie dit specifiek vragen.
Alle praktische info en nuttige tips over het verblijf vinden jullie in 
dit boekje. 

Veel leesplezier en hopelijk tot in Moelingen-Voeren!!!!

Hadewych in de Far West!



De Kampplaats  
DE KOESTAL
Driesch 3
3790 Moelingen-Voeren  
 
Familie en vrienden kunnen steeds een briefje sturen naar 
bovenstaand adres. (Niet vergeten: Duidelijk vermelden voor wie 
de brief is, gelieve ook Chiro Serskamp te vermelden).
We gaan dit jaar allemaal samen met het openbaar vervoer  
(trein + te voet) naar ons kampterrein.
   
Vertrek grote groepen
31 JULI om 7u45 aan het station Wetteren,  
perron richting Gent. 

Vertrek kleine groepen
31 JULI om 8u45 aan het station Wetteren,  
perron richting Gent. 

Vergeet jullie lunchpakket niet!!

Terugreis grote groepen
10 AUGUSTUS om 14u25 aan het station van Wetteren, perron 
richting Brussel.

Terugreis kleine groepen
10 AUGUSTUS om 15u25 aan het station van Wetteren, perron 
richting Brussel.

Hoelang wil je in het Wilde Westen vertoeven? 
Als je bij de Pinkels, Speelclub of Rakwi bent, kan je kiezen voor 
een korter kamp. Het zou natuurlijk leuk zijn mocht je toch 11 
dagen meespelen, maar 6 dagen kan ook.

Als je 6 dagen komt, dan kom je later naar het kamp. Zodat je 
samen met de anderen het kamp tot een schitterend einde kan 
brengen met een groots kampvuur!
We verwachten je dan op 5 AUGUSTUS TUSSEN 16u EN 17u.
Er is dus enkel een brengmoment, géén bezoekdag. 

KAMPPRIJS 6 DAGEN 11 DAGEN
Leden € 95 € 165
Niet - leden € 115 € 185
3de kind € 95

Storten kan op rekeningnummer BE80 0682 1356 0277 
Met vermelding van: “kamp 2021 + naam kind”

We begrijpen het zeker dat het kamp niet voor iedereen even 
gemakkelijk te financieren valt. Indien hier problemen rond zijn, 
mag u zeker de hoofdleiding contacteren en kijken wij samen 
voor een oplossing.

Wie daarentegen graag een centje extra stort, mag dit zeker 
doen samen met het inschrijvingsgeld.

 

 



Het brengen van de valiezen 
De valiezen worden verwacht op de Chiro op 30 JULI    
 Kleine groepen Tussen 18u en 19u
 Grote groepen Tussen 19u en 20u
Jullie kunnen dan ook de medische fiche en de kids-id aan de 
hoofdleiding bezorgen.

Bij het inschrijvingsformulier zal een ‘Ouderlijke 
toestemmingsformulier voor een verblijf in het buitenland’ zitten. 
We gaan op kamp aan de grens van Nederland. Daarom is 
het mogelijk dat  we de grens kort oversteken voor een spel, 
dagtocht,... Met het ingevulde toestemmingsformulier zijn we ten 
alle tijden verzekerd. Indien er vragen zijn omtrent dit formulier 
kan er gerust gebeld worden naar de groepsleiding. (Amber en 
Bert)

Het afhalen van de valiezen  
Alle valiezen kunnen afgehaald worden op 10 AUGUSTUS 
 Kleine groepen Tussen 17u en 18u
 Grote groepen Tussen 18u en 19u



Onze Medewerkers

PINKELS
 Juul De Cock
 0479 38 45 12
 Maarten Malin
 0471 41 27 78
 Marie Keppens
 0495 22 42 10
 Iefke Samson
 0479 88 75 85
 Eline Van Wesemael
 0499 32 98 19
 
SPEELCLUB 
 Chloë Coppens
 0471 40 83 38
 Tijs Baeyens
 0478 78 57 03 
 Amber Claus
 0472 09 02 91
 Timna De Backer
 0484 89 96 67
 Emma De Swaef
 0493 42 08 57

RAKWI
 Paulien Keppens
 0495 22 42 11
 Louise Van Acker
 0495 41 59 12
 Nele Holdorp
 0470 61 72 54
 Leon Van Heddegem
 0498 12 30 27
 Amber De Grootte
 0488 60 11 06

TITO
 Fien Baetens 
 0497 33 98 96 
 Julie Van Lunter
 0494 73 02 70  
 Jarne De Pauw
 0478 84 38 38   
 Zoë Coppens
 0470 05 97 04  
   

Gelieve enkel te bellen in noodgevallen!!!

De koks en manusjes van alles en de freelancers 
Berdien, Kato, Jolien Dm, Elise, Dries, Jolien R, Jolien Dt, Flo, 
Eline, Caroline, Maxim, Mathias, Zeb, Charlotte,
Simon P, Jarne VH

Om er op kamp stevig in te vliegen, nu alvast een 
voorsmaakje!... 

KETI
 Emile Rogiers
 0485 27 81 63
 Bert Bauwens
 0470 32 61 06
 Frauke Verneert
 0493 19 87 96
 Janne Samson
 0471 25 72 92
 Dagmar Heyvaert
 0470 98 34 32

ASPI
 Niels Erauw
 0495 86 67 56
 Denzel Francois
 0479 62 39 47
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Nog wat laatste opmerkingen

Uniform
We verplichten niemand om een uniform te kopen, maar het is 
altijd leuk om als groep herkend te worden. Het is bovendien 
handig voor de leiding om een overzicht te houden over de 
groep.  
Vooral op de dagen van het vertrek, terugkomst, dagtocht of 
tweedaagse is dit een extra veiligheid omdat we als groep zo 
extra opvallen. 
Onze eigen truien en t-shirten zijn goedkoper dan het officiële 
uniform. Je kan deze elke zaterdag tijdens de chiro en ook 
tijdens het ontbijt kopen. 
Je kan het officiële uniform kopen in de Banier.  
(Hoefslagstraatje 1, Gent / Molenstraat 65, Aalst)

Algemeen 
 - Gelieve (zeker bij de kleinste groepen) zoveel mogelijk   
    kledij en wasgerief te NAAMTEKENEN!!!!!NAAMTEKENEN!!!!!
 - Gelieve voor broers en/of zussen afzonderlijke valiezen   
    mee te geven.
 - Als je kind geneesmiddelen moet nemen, geef dan      
   duidelijke richtlijnen aan iemand van de leiding en op de   
   medische fiche.
 - Onze keukenploeg doet het nog steeds uitstekend, gelieve  
   dus zo weinig mogelijk snoep en frisdrank aan je kinderen  
   mee te geven.



 - Gelieve iemand van de leiding te verwittigen indien je kind  
   onlangs nog last heeft gehad van luisjes. 
 - Vergeet zeker geen lunchpakket bij het vertrek.
Ivm GSM gebruik op kamp: smartphones en sociale media   
zijn leuke en handige communicatiemiddelen. Doorheen het   
kamp wordt er zeker wel eens een foto’tje gepost door de leiding 
of keukenploeg op onze facebookpagina. Omdat we toch nog 
steeds dat kamp gevoel willen beleven, is het niet de bedoeling 
dat onze leden de hele dag door met hun GSM rondlopen.  
Vanaf de tentengroepen mag uw zoon/dochter elke avond 10 
min. gsm’en. Een leuker alternatief: schrijf een ouderwetse brief

   Als jullie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan   
   niet om contact op te nemen met iemand van de leiding. 

Bedankt dat we op jullie vertrouwen kunnen rekenen!
De Chiroleiding

BIVAKLIED!
Leven op het ritme van de wind en van de zon, zingen op de 
melodie van bos en beek en bron. Slapen met getrommel van 

de regen op het dak, ontwaken met de morgenddauw:  
we zijn weer op bivak!!!! 

Ieder die ons ziet kijkt raar, wat niet kon dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt vriend en klein is groot, in onze ploeg valt geen 

één uit de boot. Trek er mee op uit, breek grenzen open.
Samenspel wordt teken om te hopen. Vlieg erin, doe mee en 

blijf niet staan, een nieuwe wereld roept om  
DOOR TE GAAN!!




