K a m p b o e k j e m e i s j e s 2019
Olen

Chiro
Chiro Hemo
Hemo Opstal
Opstal

Bij het vertrek naar het kamp dient ieder Chirolid haar
persoonlijke Kids-ID en zakgeld (zie verder) in een
gesloten enveloppe aan de leiding af te geven. Gelieve
op de omslag ook de naam van uw dochter te schrijven.
Dank u!
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Artikel van onze VB
Woordje van de VB’s
Vorig jaar, tijdens de opkuis van ons kamp in Sint-Truiden, zijn we beginnen aftellen. Nog
365 dagen, en we mogen weer inpakken en vertrekken. Het leek een eeuwigheid. Het ellendig lange schooljaar lag nog in het verschiet, het moest nog Kerstmis worden, en Nieuwjaar,
en dan de klokken nog. Maar zie, nog een dikke maand en het zomergeweld kan weer losbarsten!
Voor Nele was het voorbije Chiro-jaar extra boeiend: Het eerste werkjaar als VB. De leiding
wat beter leren kennen, de gewoontjes van deze Chiro leren kennen, maar vooral: er vol voor
gaan en met iedereen die de Chiro een warm hart toedraagt samen aan dat ene zeel trekken
om de Chiro op zijn best te laten draaien.
En nu zijn we volop aan de slag om toe te werken naar dat traditioneel hoogtepunt van het
Chirojaar: ons jaarlijks kamp. We zijn al eens gaan piepen in Olen, en het moet gezegd: alles
is er voor handen om er 10 topdagen van te maken. En wat het toch altijd wat meer ‘kamp’
maakt: slapen op veldbedden of luchtmatrassen. Dat zal efkes aanpassen zijn voor onze
oude knoken ☺
Beste Chirojongens en -meisjes,
Jullie leiders en leidsters zijn volop bezig met de voorbereidingen om jullie 10 dagen van
’s morgens tot ’s avonds te verrassen met de leukste activiteiten ever. Als jullie na de grote
vakantie terug naar school mogen/moeten zullen jullie ermee kunnen uitpakken: jullie hebben
de coolste Chiro-groep van allemaal!
Beste ouders,
Jullie engeltjes 10 dagen in handen geven van de jeugdbeweging, het is niet altijd evident.
We bedanken jullie nu al voor het vertrouwen dat jullie in onze Chiro stellen, en zullen er alles
aan doen om dat vertrouwen niet te beschamen.
Lees er dit boekje goed op na, zo ga je perfect voorbereid dit avontuur tegemoet.
We zijn er zeker van dat we met deze leidingsploeg en een groep enthousiaste helpers klaar
zullen zijn om onszelf en de leden weer een onvergetelijke 10-daagse te bezorgen.
Groetjes,
Nele & Maarten
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Artikel van de groepsleiding
Beste chirovriendinnen,
Het chirojaar loopt ten einde (ooouuhh), maar dat betekent
dat het beste, la crème de la crème, er aan komt: ons mega
zot chirokamp! Wat houdt dat nu juist allemaal in? Even een
korte verduidelijking. Op kamp gaan staat garant voor 10
dagen onafgebroken plezier, overheerlijk eten, tal van zotte
spelen en activiteiten, heel erg veel lachen, samen leven en
een onvergetelijke herinnering.
We trekken er 10 dagen op uit naar Olen, the place to be
komende zomer. De leidingsploeg gaf al een heel jaar het
beste van zichzelf en is klaar om er nog een laatste lap op te
geven. Natuurlijk doen we dit niet alleen: onze kookploeg, de
beste van het hele land, staat al te popelen om er mee op uit
te trekken en 10 dagen lang de beste maaltijden te
prepareren. Dit jaar mochten we ook onze nieuwe VB, Nele,
verwelkomen en ook zij gaat haar ten volle geven voor een
fantastische 10 dagen. Ze zal ons leidingsteam bijstaan met
raad en daad en zal ons versterken waar nodig. Kortom uw
dochter is 10 dagen in vele goede handen!
Dan denken we dat het belangrijkste gezegd is. We gaan
samen 10 dagen op avontuur en maken er een ongelofelijk
bivak van!
De leidingsploeg is er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook?
Liefs,
De Hoofdleiding
Vreni en Leen
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Artikel van de Sloebers

Liefste sloebers,
Het is bijna zover: we vertrekken binnenkort op kamp naar
Olen! We doen 10 dagen zotte dingen en gaan met z’n allen
op avontuur, gaan jullie mee? Wij kijken er alvast heel hard
naar uit en brengen alles in gereedheid voor de meest zotte
dagen van het jaar. Voordat we vertrekken moeten we deze
puzzel oplossen, helpen
jullie ons even?
Kusjes,
Leen en Loran
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Artikel van de Speelclub
Heeyy liefste speelclubbers!!

Het chirojaar is bijna gedaan… maar niet getreurd, want dit wil zeggen
dat we bijna op kamp gaan! Joepie! Wat gaan we zoal doen:








Super leuke spelletjes spelen
Ons eens goed vuil maken
Verkleden in de zotste thema’s
Waterspelletjes
Zwemmen
Mega leuke uitstappen doen
….

En nog zoveel meer! We beloven er een super leuk kamp van te maken
en we hopen dat jullie ons hierbij willen helpen! Kunnen jullie net zoals
ons niet wachten om te vertrekken? Vul dan op de volgende pagina deze
super coole test in om er zeker van te zijn of jullie er klaar voor zijn!
Veel liefs,
leidster Tineke & leidster Lien
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Ben jij klaar om op kamp te gaan?

1) 10 dagen op kamp!
 Joepie, ik kijk hier zo hard naar uit!
Ik heb er wel zin in, maar ik ga mijn mama en papa heel hard missen.
Ik kijk er totaal niet naar uit, maar ik zal wel meegaan.
2) De kookploeg heeft eten gemaakt, maar jij lust het niet zo graag…
 Mmmm… Ik doe alsof het keilekker is zodat de kookploeg blij is.
Ik eet minstens 5 happen en beken dan dat ik het niet zo lekker vind.
Ik eet niet.

3) Ik word graag vuil op kamp.
 Natuurlijk, we zijn op kamp om vuil te worden hé.
Oh nee, ik blijf wel aan de kant zitten.
Ik doe mee, maar ik hoop dat ik mij daarna direct kan wassen.
4) Als een van mijn vriendinnen valt en de leidsters hebben dit niet gezien, dan…
 Loop ik er bezorgd naar toe en vraag of ze zich heeft pijn gedaan.
Ik lach het een beetje weg.
Ik roep direct de leidsters.
5) De avond van het kampvuur denk ik…
 Oohn jammer, we moeten weer naar huis.
Super tof, ik ben stiekem een beetje blij dat ik morgen naar huis mag.
Eindelijk, morgen kan ik weer naar huis.

Heb jij meestal

,

of

?

WOEHOEEE!! Je bent helemaal klaar om mee te gaan op
kamp! Het liefst van al zou je nu al vertrekken. Je telt de
dagen af tot we op kamp gaan en hebt er super veel zin in
(net als de leidsters)!
PS. Wij wisten al dat jullie zouden slagen voor deze test
dus eigenlijk was deze helemaal niet nodig haha gefopt!
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Artikel van de Kwiks

“Ik ben vorig jaar via deze
goedkope deal op reis geweest
naar Sint-Truiden en het
werden 10 onvergetelijke
dagen. Stewardessen Hanne en
Lore zorgden voor een vlotte en
klantvriendelijke bediening.
Zeker voor herhaling vatbaar!”
- Sjoepap

★★★★★
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Artikel van de Tippers

TIPPERS OP KAMP
IN OLEN
ALLERCOOLSTE TIPPERS
Zijn jullie ook dit jaar klaar voor een mega, fantastisch kamp? Maak uw
valies dan maar al klaar voor de zotste 10 dagen. We gaan de wereld eens
laten zien wie we zijn! Ga met ons mee op avontuur.
Enkele afspraken:
• We gaan ons te pletter amuseren
• We gaan samen dingen doen die we nog nooit hebben gedaan
• We kunnen elkaar alles vertellen
• Jongens die hebben we niet nodig, die laten we mooi thuis. (Ja, zelfs
Sieg blijft thuis)
• Afkicken van jullie sociale-media-verslaving
• We worden de allerbeste vriendinnen
De leidsters kijken er al enorm naar uit!
Ruth & Vreni
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Artikel van de Tiptiens
Liefste tiptiens,
Nette en ik vertrekken 20 juli met de fiets op kamp, en we hebben nodig:
DEZE ZALIGE GROEP!

Xoxo Nette en Lies

Aja en dit gaan we (misschien) allemaal doen xd
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er zijn 11 woorden!

Artikel van de Aspi’s
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Luizen
We hebben dit jaar beslist om voor het kamp een luizencontrole te doen bij alle leden. Dit omdat we
elk jaar op kamp onze luizenleidsters moeten inschakelen. Om ons op kamp al wat werk te besparen,
hebben we de beslissing genomen om jullie allemaal al éénmalig te controleren voor het kamp.
Wat houdt dit nu juist in?
IEDEREEN brengt zijn valies binnen op 29 juli. We werken in shiften, dus elke groep heeft 1 uur de
tijd om zijn valies binnen te brengen tussen de tijd die hier onder vermeld staat voor jouw groep.
18u- 19u : sloebers en speelclub
19u- 20u: kwiks en tippers
20u- 21u: tiptiens en aspi’s
Je brengt je valies binnen en dan ga je langs bij de controle. De controle zal gebeuren door leidsters
en vrijwilligers.
We vragen jullie om zelf allemaal al een luizenproduct aan te kopen. Luizenproducten kan je aan een
democratisch prijs in het Kruidvat vinden.
Heeft u verder nog vragen? Aarzel dan niet om ons aan te spreken!
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Waar gaan we op kamp?
Dit jaar gaan we op kamp naar Chiro Achter Olen. Gloednieuw, want het
kamphuis is gebouwd in 2011. Met een groot speelterrein en een eigen
speelbos. Het terrein bevindt zich ook op maar 800 m van Olen centrum.

Schrijf ons een briefje
Chiro Hemo Opstal
(Naam + groep)
Chiro Achter Olen
Anemoonstraat
2250 Olen
België
Aan de drie jongste groepen willen we vragen om zeker een kaartje/briefje
te sturen. Bij het vertrek zullen er ook drie brievenbussen klaarstaan met
een datum op. Daar kan je je briefje in steken en dan zal het op die dag
worden afgegeven. Ook vragen wij om geen postpakketten te sturen. Wij
amuseren ons een hele dag lang en we vullen onze buik lekker vol tijdens
het eten.
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Wat moet er in mijn valies?
Zeker niet teveel want het moet allemaal op de bus kunnen, maar toch genoeg voor
tien dagen:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
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Slaapzak
Kussen en een kussensloop
Veldbed (IEDEREEN)
Waterbestendige schoenen, die vast aan de voet zitten (alle groepen)
Wasgerief:
o
Kam / borstel
o
Zeep en shampoo
o
Tandenborstel en tandpasta

o
GENOEG getekende washandjes & handdoeken
o
Een (grotere) handdoek om mee te gaan zwemmen
Persoonlijke spulletjes
Voldoende ondergoed (12 stuks, hou rekening met eventuele ongelukjes)
Voldoende kousen (12, zeker genoeg donkerblauwe/kleur van de groep)
Zakdoeken
Pyjama
Spelkledij: short, T-shirt, jogging... m.a.w. kledij dat tegen een stootje kan
Regenkledij
Zwemgerief
Lange broeken en dikke truien
Stevige schoenen en reserveschoenen en evt. laarzen
Linnen of andere zak voor vuile was
2 keukenhanddoeken (duidelijk getekend)
Knuffelbeertje
Schrijfgerei en briefpapier + geld voor kaartjes/postzegels
Klein rugzakje voor op dagtocht
Zaklamp
Drinkbus
Geneesmiddelen indien je die nodig hebt
ASPI’S & TIPTIENS: Extra stoffen washandje!
IEDEREEN! Luizenshampoo

Wat eten we vandaag
Ook dit jaar zullen we niet vergaan van de honger, want we zullen tien dagen lang
verwend worden met culinaire hoogstandjes door onze fantastische Kookploeg!

Alvast heel hard bedankt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nele De Wilde
Filip Van Ransbeke
Melissa Vanderveken
Koen Michiels
Nele Van Damme

Maarten Verhaegen
Sofie Vermeir
Bart Van Ransbeeck
Kookkindjes Stef, Yoran, Gust & Flor

Laat dus maar alle snoep, chips en koeken thuis, want we zijn ervan overtuigd dat
we dat op kamp niet nodig zullen hebben! De Kookploeg zorgt namelijk op tijd en
stond zelf voor wat zoetigheid. Wie toch iets meebrengt, geeft dit aan het begin van
het kamp af aan haar leidsters. Zij zullen dan al de snoep verzamelen en verdelen
over alle kinderen van de groep.
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Praktisch
Vertrek & aankomst

De meisjes gaan dit jaar op kamp van woensdag 31 juli tot zaterdag 10 augustus.
Op 31 juli verzamelen we om 12.00 uur aan de Chiro. We stappen dan een uurtje
later op de bus, namelijk om 13.00 uur. Tien dagen later zullen we terug zijn op den
Opstal. Dit uur zal later gecommuniceerd worden.

Vali ezen
Alle groepen brengen op 29 juli, hun valiezen mee, zoals eerder vermeld. Ook zal
iedereen gecontroleerd worden op luizen. 18u- 19u sloebers en speelclub, 19u20u kwiks en tippers, 20u- 21u: tiptiens en aspi’s.

Problemen

Als er dringende problemen, vragen of opmerkingen zijn, kan u steeds bellen naar
Nele De Wilde, de kampverantwoordelijke, op 0473 85 21 50.

Zakgeld
Het geld van de Sloebers, Speelclub en Kwiks wordt bewaard door de leiding. Voor
de drie jongste groepen vragen wij €20 (zwembad, speeltuin, een ijsje...). Dit wordt
dus samen met de Kids-id bij het vertrek afgegeven. De Tippers brengen €25 mee
voor tien dagen. De Tiptiens en Aspi’s hebben geen bepaald bedrag. Maar overdrijf
niet, ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun geld en dus ook voor het eventueel verlies
ervan. Hou er wel rekening mee dat zij een dagje vroeger vertrekken met de fiets en
dat ze tijdens het kamp op tweedaagse gaan. Zij doen dus wel iets meer op dan de
andere groepen.

Brieven
In het zakgeld houden wij GEEN rekening met eventuele kaarten en postzegels die
nog moeten aangekocht worden. Een kaart kost €0,50 en een postzegel €0,84.
Voorzie dus extra geld voor de kaartjes en de postzegels a.u.b. Wie zelf kaartjes en
postzegels van thuis wil meebrengen, kan dat ook altijd doen natuurlijk. Het is geen
verplichting om kaartjes van de Chiro te kopen. Geef aan de kleinsten een duidelijke
adressenlijst mee en zeker voorgeschreven etiketten of enveloppen. Dit jaar hebben
we ook onze eigen kaartjes.
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Nog enkele opmerkingen
Kledij

Gelieve alle kledij te merken, van ondergoed tot washandjes! Elk jaar hebben wij
immers dozen verloren kledij die na het kamp van niemand blijken te zijn. Aan de
ouders van de Sloebers vragen wij om per dag hun kledij in een zakje te steken. En
of jullie het zakje willen kenmerken met een zonnetje, wolkje of regenwolkje, zo weet
de leiding voor welk weertype de kleren zijn. Dit bespaart ons veel werk en voor uw
Sloeber is het ook veel gemakkelijker.

Gsm

Wat met een GSM? Welke afspraken rond het GSM-gebruik maken we? Waar
trekken we de grens als leidingsploeg? Om het onszelf op kamp makkelijk te
maken en ervoor te zorgen dat er een duidelijke regel is, zijn we als leidingsploeg
genoodzaakt om een drastische maatregel op te stellen. Zo is de grens duidelijk
voor iedereen: niemand neemt een GSM mee op kamp. Je dag zit op kamp toch al
overvol geboekt dus je hebt daar simpelweg geen tijd om te sms’en of te bellen.
Enkel de Tiptiens en Aspi’s mogen een GSM meenemen. Zij vertrekken immers met
de fiets en onderweg kan er altijd iets gebeuren. Aangekomen op de kampplaats,
geven zij hun GSM wel meteen aan de Leiding. Die bergt ze dan veilig op in een
doosje tot het einde van het kamp.

Dure spullen
Verder willen we nog even vermelden dat dure spullen niet op een kamp thuishoren.
Indien je ze toch meebrengt, ben je er zelf verantwoordelijk voor.

19

Leidingsploeg
Sloebers
Leen Vandevelde
leenvandevelde1999@gmail.com
0471/85.33.21

Loran Buelens
loranbuelens@hotmail.com
0479/77.12.60

Tineke De cat
tineke.de.cat@gmail.com
0483/09.84.38

Lien Piessens
Lienpiessens2000@gmail.com
0475/64.96.53

Lore Piessens
lorepiessens@gmail.com
0471/56.60.14

Hanne Moerman
Hanne.moerman@live.be
0479/10.47.88

Speelclub

Kwiks
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Tippers
Vreni Peerlinck
vrenipeerlinck@gmail.com
0497/90.62.43

Ruth Blommaert
ruth.blommaert@hotmail.com
0468/18.82.95

Lies Van Engelgem
lies.vanengelgem@gmail.com
0492/95.18.87

Nette Sarens
nettesarens@hotmail.com
0499/15.20.84

Mira Van der Jeugt
Mira.vanderjeugt@gmail.com
0497/86.55.15

Jana Couck
Jana.couck@hotmail.com
0471/22.95.65

Tiptiens

Aspi’s
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Tijd om te kleuren
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Tijd om te zingen
Lizzy Mauer
Dit is één van de vele hits van Lizzy Mauer, wiens carrière echt begon
op Rock Neundorf 2006. Deze single kan je terugvinden op haar
debuut CD ‘Paarse Parels’, te koop in de betere muziekhandel.

10 dagen Chiro
Samen bij de Chiro we lachen heel wat af

Alle nieuwe leidsters die worden dan gedoopt

En als het dan terug zomer wordt, dan gaan we weer op

En krijgen een hoop viezigheid in hun nek gegooid

kamp

Eerst een tiental eieren en dan een lepel zout

We ravotten ganse dagen en eten wortelstoemp

Maar de echte chiromeid die krijgt het niet benauwd

We slapen in een tent en pissen op de grond

En dan maar ...

En dan maar
REFREIN
(REFREIN)
Zingen, dansen, (klap klap) plezier maken

Ieder heeft zijn eigen kleur en soms is die wat zwakker

Een kampthema vol prinsessen en draken

Maar er blijft altijd een schijn en die houdt de geest wel

Zingen, dansen, (klap klap) buiten spelen

wakker

10 dagen Chiro het gaat niet vervelen

We zijn een jonge bende, we geleiden energie
En samen met de gasten zorgt dat voor magie

Blond of koppig een C-cup hebben

En dan maar ...

Of is je naam Natacha, je bent altijd welkom
Op kamp zonder mama misschien ben je soms wat bang

REFREIN

Maar dan geef ik elke nacht een kus op je wang
En dan maar ...

Zingen, dansen, (klap klap) plezier maken
Een kampthema vol prinsessen en draken

REFREIN

Zingen, dansen, (klap klap) samen leven
Voor altijd Chiro want het blijft aan je kleven
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Bivaklied
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw: 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 geeneen 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

Ik blijf in Chiro geloven
Ik blijf in Chiro geloven
en ik stuur een ballon naar boven,
want ‘t is het teken, ‘t is het verhaal
van kind‘ren dat ik je zing :
Chiro, een uitdaging.
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Aftelkalender
Op volgende pagina’s vind je een scheur, aftelkalender. Knip de vakjes uit en leg ze in de juiste
volgorde op elkaar. Waar de bolletjes staan kan je perforeren of gaatjes in knippen en een touwtje door steken. Klaar. Nu kan je elke dag een blaadje af trekken en zo af tellen naar het kamp!

Donderdag Vrijdag

Zaterdag

11

12

Nog 20 dagen en we gaan op
kamp

Nog 19 dagen en we gaan op
kamp

Nog 18 dagen en we gaan op
kamp

Zondag

Maandag

Dinsdag

Juli

Juli

Juli

14

Nog 17 dagen en we gaan op
kamp

Juli

15

Nog 16 dagen en we gaan op
kamp

13
Juli

16
Juli

Nog 15 dagen en we gaan op
kamp

27

28

Woensdag Donderdag Vrijdag

17

18

19

Nog 14 dagen en we gaan op
kamp

Nog 13 dagen en we gaan op
kamp

Nog 12 dagen en we gaan op
kamp

Zaterdag

Zondag

Maandag

Juli

Juli

Juli

Juli
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Nog 11 dagen en we gaan op
kamp

Juli
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Nog 10 dagen en we gaan op
kamp

Juli

22

Nog 9 dagen en we gaan op
kamp

Dinsdag Woensdag Donderdag

23
Juli

Nog 8 dagen en we gaan op
kamp

24
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Nog 7 dagen en we gaan op
kamp

Nog 6 dagen en we gaan op
kamp

Juli

Juli

29

30

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Juli

Juli

Juli
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Nog 5 dagen en we gaan op
kamp

Maandag

29
Juli

Nog 2 dagen en we gaan op
kamp

27

Nog 4 dagen en we gaan op
kamp

28

Nog 3 dagen en we gaan op
kamp

Dinsdag Woensdag

30
Juli

Nog 1 dag en we gaan op kamp

31
Juli

Geef mama en papa snel een
kus, we gaan op kamp!

31

Bedankt
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Surf naar: trooper.be/hemoopstal voor
de hele lijst winkels en om mee te
sparen voor het buitenlandskamp van
2020

