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voorwoord & zee

Al lang zin om nog eens een heus zandkasteel 
te bouwen, te zwemmen in zout water of 
gewoonweg luilekker op een strand te liggen?
Goed nieuws dan, want op zaterdag 29 juni gaan 
we met z’n allen naar de zee!
Deze luxueuze uitstap kost je slechts €5
(incl. drankje, koekje en busreis).
Wat moet je dan allemaal meebrengen?

•  ZWEMGERIEF 
•  SCHEPJES, EMMERTJES,
•  ZONNECRÈME 
•  REGENJAS
•  HOOFDDEKSEL
•  LUNCHPAKKET
•  IETS OM TE DRINKEN
• IDENTITEITSKAART
•  € 5

We verzamelen om 8u00 aan onze Chiro. We 
vertrekken aan zee rond 16u30 en hopen neer te 
strijken in Duffel rond 18u.

Gegroet mijn mede-Chiro-vrienden!
Het is weer die tijd van het jaar, het is weer het mega-super-ongelooflijk-formidabel-bangelijk kamp. 
Je bed wordt vervangen door veldbed en slaapzak, je zagende ouders worden vervangen door 
mega-enthousiaste leiding (die stiekem soms toch eens durven zagen). Geen eten ‘à la mama’ maar 
veel beter ‘à la kookploeg’, je TV ruil je in voor dagelijks toneel van de hoogste plank. Geen irritante 
wekkerradio maar de dienstleiding met hun gezang en impressionante klaroenen om je te wekken. 
Geen vervelende broertjes of zusjes maar een bangelijke groep waarmee je 10 (of 7 ) dagen lang 
een vriendschapsband voor het leven bouwt. Niet meer uren chatten met je crush, maar stiekem 
liefdesbriefjes via binnenpost versturen. Geen stinkende WC, maar vakkundig gebouwde openlucht 
toiletten, de HUDO’s. Geen radiator, maar een indrukwekkend kampvuur om je aan te verwarmen. 
Kortom je ruilt je saaie alledaagse leventje in om 10 dagen lang één groot avontuur te beleven!
Nee, geen ingewikkelde tutorial voor dit heuse avontuur maar een super-gesofistikeerde papieren 
gids. Met trots presenteren wij u het kampernolleke. Alles wat je moet weten (en nog veel meer) over 
het ongelooflijk grave kamp in Pelt. 
Veel leesplezier!
Leiding ’18-‘19

zee
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dagklapper

Tien dagen boordevol plezier! Je hebt je allicht eens afgevraagd hoe deze tien prachtige dagen 
verlopen. Hieronder een overzicht van een normale dag op kamp:

Dagschema 
08:00   Opstaan
08:30   Ontbijt
09:30   Diensten (groenten en aardappelen schillen)
10:00   Programma in afdeling
12:30   Vrij halfuurtje
13:00   Middagmaal
14:00   Platte rust
15:00   Programma in afdeling
18:00   Vrij halfuurtje
18:30   Avondmaal
19:30   Avondprogramma 

slaapuren afdelingen
20:45     Sloebers & Kiekeboes
21:00     Speelclub
21:30     Rakwi's
22:00     Tito's
22:30     Keti's
>22:30  Aspi's

Op chirokamp leven we met een kampuur. Dat betekent 
dat we de klok één uur terugdraaien.
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Kiekeboes 
Allerliefste Kiekeboetjes 

Helaas pindakaas… Het is al mei, wat 
ging het chirojaar snel voorbij. 
Joepiedepoepie! Het kamp staat voor 
de deur, dus breng zeker mee: je goed 
humeur. Vergeet ook geen witte T-shirt 
die verf kan verdragen, zorg maar dat 
je je koffer kan dragen. Oh, er moet 
nog een varkensoutfit bij! Neem deze 
twee dingen zeker mee, dan worden de 
leidsters heel blij!

Kleur deze tekening en geef het af op 
een zondag samen met jouw glimlach, 
en wie weet wat je dan wel krijgt of 
mag! 

Vele knorretjes en protjes, 
Jill, Andes, Robin, Laure & Kaat 



Sloebers 
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Liefste sloebertjes, jowjow boys

Proficiat! Het Chirojaar is bijna gedaan en jullie hebben het met ons kunnen uithouden (en wij met jullie!) 

Vonden jullie het ook al zo leuk?

MAAR NU

Het kamp, voor de meeste van jullie het allereerste kamp. Spannend hé boys! We gaan zowizo kei toffe, 

nieuwe dingen doen/leren: 

- In een grote tent slapen met iedereen

- Kaka doen op de hudo (fris windje)

- Pipi doen tegen een pispaal

- Nieuwe smaken ontdekken

- Grenzen verleggen

- Vuur maken

- Survival, overleven in de bossen

Natuurlijk gaan wij super leuke, formidabele, gigantisch, kei, mega toffe spelletjes spelen. We gaan jullie nog 

geen tips geven maar we zullen al een tipje van de sluier lichten: het wordt gewoonweg onvergetelijk voor 

jullie!

Sloebertjes, zet je al maar schrap want WIJ, jullie leiding gaan ons uiterste best doen om jullie vanalles aan te 

leren dat je nooit meer 

vergeet.  We hebben zelf 

experts uitgenodigd om 

bepaalde dingen uit te 

komen leggen, zoals een 

echte auto-kenner. Hij 

komt vertellen in welke 

auto je diesel mag doen 

en in welke niet.

TOT OP KAMP!

Saluuu boys!

Xxx

Bertje, Thomasarras, 

Wannes, Jan



Speelclub meisjes
Er was eens een knappe prins die in het sprookjesbos in Pelt woonde. Helaas was er niemand 
te bespeuren in het sprookjesbos en was de prins erg eenzaam… Hij wenste dat er op 24 juli 
gezelschap zou komen. Zijn wens ging in vervulling, want daar stond opeens een grote groep 
speelclubbers. Zeven dagen lang verveelde hij zich geen enkel moment. Er is altijd plezier te 
beleven met deze speelclubbers. 

Toen werd de prins wakker van zijn hemelse droom. ‘Het is helemaal nog geen 24 juli’, dacht 
hij, ‘het is nog maar 26 mei’. Toch hoopte hij dat de droom waarheid zou worden. Misschien 
kan het wel…

Speelclubbers, helpen jullie de prins om zijn droom in vervulling te laten komen?

Voordat jullie de prins kunnen bezoeken, moeten jullie hem eerst nog kunnen vinden in de 
grote doolhof van het sprookjesbos…

Groetjes van jullie 5 prachtige prinsessen xoxo
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Speelclub jongens
Aller liefste, coolste, zotste en beste speelclubbertjes, het is toch ongelooflijk hoe snel 
al die zondagen al voorbij zijn gevlogen. Elke zondag was al super bangelijk, laat staan 
de weekends dat we samen hebben gehad. Het jongensweekend waar jullie kennis 
maakte met de skeletten die wel heel graag met schatkisten gaan lopen en waar jullie 
dan vervolgens een fantastische zoektocht hebben afgelegd om de schatkist terug te 
vinden en dan het sloeberspeelclubweekend waar we ons ook zeker rot geamuseerd 
hebben en jullie de gemeente manta terug in gang hebben doen krijgen maar als 
jullie jullie op al die momenten al super hard geamuseerd hebben wat gaat dat dan 
geven op het kamp want ja hoor het  kamp is al in zicht, het komt dichter en dichter 
bij en daar gaan we jullie laten kennis maken met de zotste en geweldigste creativiteit 
van jullie leiding. Wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor het kamp om 
ervoor te zorgen dat het een onvergetelijk kamp wordt, dus ga zeker mee op kamp 
zodat je dat groot avontuur niet gaat missen. Maar eerst zijn er nog paar zondagen 
waar we nog veel toffe dingen gaan doen en natuurlijk ook nog de dag dat we naar 
de zee gaan en gigantische zandkastelen gaan bouwen en wat gaan plonzen in de zee 
en vervolgens misschien wel een lekker ijsje gaan eten, hmmmm wij zien er zeker en 
vast al hard naar uit ! Deze keer gaan we het tekstje afsluiten met een belangrijke vraag 
voor jullie, de vraag luidt als volgt: Als je 1 snoepje kon kiezen dat jij het lekkerst vindt, 
welk snoepje is dat dan ? Laat het zeker weten aan ons en wie weet gaat dat snoepje 
wel voor je klaarliggen op kamp. 
Dag dag liefste, coolste, zotste en beste speelclubbertjes 
Veel kusjes van jullie fantastische leiding Tuur, Matti, Yannick en Bosaap



kwiks
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Allerliefste kwikjes
Joepieeee het is weer bijna tijd voor het allertofste kamp!! Om zeker te weten of jullie 
echt klaar zijn om 10 dagen mee te gaan, hebben we enkele tips op een rijtje gezet. Zo 
zijn jullie zeker goed voorbereid en kunnen jullie de komende maanden zonder kamp 
nog even overleven! 
1. Was je haar een hele week niet 
2. Oefen alvast het opzetten van je veldbed (en slaap hier ook in)
3. Maak een kampvuurtje in de tuin
4. Speel elke dag buiten
5. Oefen alle chiroliedjes
6. Doe je uniform aan in minder dan 5minuten
7. Eet elke dag een lekker vieruurtje
8. Maak een dauwtrip
9. Doe bikke bikke bik voor je gaat eten
10. Oefen alvast je beste dansmoves voor de rakwifuif!
En last but not least:
Pak alvast je coolste Afrikaanse outfit in!!!
Hopelijk zijn jullie er nu helemaal klaar voor! Wij kijken er alvast enorm naar uit en zijn 
al aan het aftellen!!!!

Kusjes, jullie liefste leidsters xxxxx
Laurien, Boesie, Lize, Kaat en Lies
 



Rakkers
Gegroet lieve vrienden. Hoezee, Hoeraa, Olee, Ojalelee, het hoogtepunt van dit geweldig 
gekke jaar komt stilletjes aan in zicht. Sommigen onder jullie gaan voor de de eerste keer 
10 dagen op kamp, spannend! Anderen mogen ook dit jaar weer uitkijken naar 10 dagen 
kampplezier! In wat volgt proberen wij jullie in één zin warm te maken voor ons onvergetelijk 
avontuur, gevolgd door enkele praktische zaken voor de mama’s en de papa’s.

In een aanzienlijke maar toch nog te lange tijd gaan wij, jullie helden, Fedor, Rik, Bram en Tom 
met jullie, de leden, ons tien dagen kei belachelijk, mega, ontzettend hard vermaken op een 
wei dat zich vroeger in Neerpelt en Overpelt lokaliseerde, maar nu in een dorp dat gewoon 
Pelt genoemd is maar dat is buiten de kwestie want dit heeft absoluut geen invloed op onze 
fantasie die een fantastisch kampprogramma heeft voortgebracht dat jullie vierentwintig 
uur op tien dagen elke minuut gaat captiveren, entertainen en jullie bovenal gaat vullen met 
oneindig veel vreugde, plezier, vertier, blijdschap, voldoening, mindfullnes, dankbaarheid, 
zelfrespect, wereldvisie, solidariteit, kennis, samenhorigheid, groepsgevoel, vriendschap 
en lekker eten, start de voorbereidingen op dit verreikende kamp als eerste of tweede jaar 
Rakker zodat je helemaal gereed bent om hier de volle honderd procent van te genieten. 
Amen. 

Om het uiterste uit jullie kampbeleving te halen delen wij graag volgende praktische zaken 
mee: 

- Het zou fijn zijn moesten de rakkers volgende extra verkleedkledij mee nemen. 
o a.Een overal of, b. een te grote broek in combinatie met te groot hemd/trui
o Traditionele outfit van specifieke religieuze groep (verdere uitleg volgt na de 

kampinschrijvingen en via mail)
- Noot: jullie hoeven niet in het extreme te gaan wat de verkleedkledij betreft, we 

moedigen creativiteit aan boven het maken van onnodige kosten… :)

Wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid, willen we dat afspreken, gasten? 

Knuffels, 
Tom, Fedoir, Arras, Rik 
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Hey allerliefste tipperita’s!!!

Het legendarische Pelt 2019 zit al ongeduldig op ons te wachten (of was het nu andersom?). Wij zijn er alvast helemaal 
klaar voor om jullie 10 dagen aan een stuk te entertainen, uit de topperstent te sleuren, vol te proppen, binnenpost te 
sturen, slaapwelzoenen te geven, te plagen, samen te roddelen, te dansen en te gieren! Na bijna een heel jaar kennen we 
jullie ondertussen wel al uitermate goed, maar wat wij nog niet weten is wat voor kampgangers jullie zijn. Maak daarom 
onderstaande test en laat ons het antwoord weten!

Welke leidster ben jij?

1. Wanneer begin jij met het maken van je koffer?
A. Oeps, ik ben te laat met mijn valies!!!
B. Ik begin 2 minuten voordat ze binnen moeten, ruimschoots op tijd!
C. De avond ervoor, mijn koffer maken duurt niet zo lang
D. Ik begin een week op voorhand, want ik heb er zin in
E. Ik begin een maand ervoor, je weet maar nooit

2. Hoe vaak was je je haar op kamp?
A. Kan je je haar wassen op kamp?
B. Ongeveer 3 keer
C. 2 keer is voldoende voor mij
D. Elk vrijhalfuurtje dat ik echt tijd heb, zo voel ik me toch nog een beetje proper
E. Eén keer is meer dan genoeg, vettig is oké

3. Hoe lang blijft jouw koffer proper op kamp?
A. Mijn koffer is nooit proper geweest
B. Ongeveer vier dagen, dan geef ik de orde op
C. Mijn koffer blijft heel het kamp proper en ik ben er trots op
D. Enkele minuten, mijn natuurlijke habitat is nu eenmaal rommel
E. Toch zeker een dag, dan is het welletjes geweest

4. Na hoeveel tijd ga je je aan een kakje wagen op de HUDO?
A. Na dag 1 ga ik toch al even mijn darmen ontruimen
B. Dag 4, dan begint de broek wat te spannen
C. Dag 2, eerst even wennen aan het kampgebeuren
D. Dag 9, ik ben niet gemaakt voor kakken onder druk
E. Kakken is de openingsceremonie van het kamp, vanaf we arriveren op het kampterrein, ga ik meteen naar de 

HUDO
5. Wat is je favoriete maaltijd op kamp?

A. Spaghetti is wel spek voor mijn bek
B. Ballen met krieken mmmmm
C. Doe mij maar kroketten!!!!
D. Standaard #iklustniks
E. Speciale maaltijd, dan hoef ik niet te kiezen 

6. Hoe snel ga jij slapen?
A. Ik slaap overdag, ik leef ’s nachts
B. Tegen 1h kan ik de slaap niet meer de baas
C. Eerst nog een halfuurtje kletsen met de besties en dan slapen geblazen
D. Ik lig al half te knorren voor het avondprogramma gedaan is
E. Véél te laat, ik ga eerst nog langs de toppers

7. Hoe vaak wissel jij van sokken op kamp?
A. Soms 2 keer per dag omdat ik gewoon superstoere sokken heb
B. Gewoon elke dag, ik ben een propere meid
C. Ik wissel toch zeker een keer in het midden van het kamp van sokken
D. Ik draag geen sokken, ik prefereer sleffers
E. Ik durf soms wel eens vergeten te wisselen

Camp edition
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8. Hoe vaak word jij buitengezet op kamp?
A. Ik sta zowat permanent buiten
B. Niet, ik ben braaf
C. Niet, ik praat wel maar anderen draaien hiervoor op hehe
D. Altijd, ik ben braaf, maar word altijd gestraft door anderen #justiceforme
E. Enkel als ik betrapt word als ik bij de toppers ben

9. Welke spierbundel hou jij extra goed in de gaten op kamp?
A. Tom
B. Dupont, als hij zijn haar knipt tenminste
C. Arno
D. Thor
E. Yannick

10. Hoe emotioneel ben jij bij het kampvuur?
A. Bij de eerste noten van het kampvuurlied, komen de waterwerken
B. Ik ween wel, maar dat is gewoon van de vermoeidheid
C. Ik krijg al een mental breakdown nog voor het lied begint
D. Ik heb geen emoties
E. Ik laat geen of misschien één traan

11. Hoeveel brieven krijg jij op kamp?
A. Ik krijg geen brieven
B. Ik ben de tel kwijt!
C. Eentje van mama
D. 4: mama, papa, broer en BFF
E. 10
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TOPPERS
Geachte 
Hierbij zouden wij (leiding van de toppers ter Chiro Duffel Oost) jullie willen informeren met 
heugelijk nieuws, namelijk onderaan zien jullie een bijlage waarmee jullie een voordeel kunnen 
halen op het zomerkamp van Chiro Duffel Oost.

Deze bijlage is als tip om het doel te bereiken namelijk het mysterieuze voorwerp terug te vinden. 
Het voordeel dat de gelukkige winnaar hieruit haalt is een “get out of jail free card” waardoor zijn 
bagage op kamp niet wordt gecontroleerd. 

Hoogachtend

Toppers leiding Chiro Duffel Oost

Tip: 

“ On voit quand joi bu mais pas quand j’ai soif. “ 
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TIPTIENS + ASPIRANTEN MEISJES
Beste tiptiens en aspiranten, 
Om het aftellen naar het kamp wat spannender te maken organiseren we een echte battle om uit te 
maken wie nu de meest AWESOME groep van Chiro Duffel-Oost is…

Voor deze battle krijgen jullie een lijst met opdrachten, de bedoeling is dat jullie om ter meeste 
punten verzamelen. Het aantal punten die je kan verdienen staat steeds achter de opdracht. Aan 
deze battle is natuurlijk ook een zaaaaaalige beloning verbonden voor de groep die wint. Jullie 
kunnen opdrachten uitvoeren tot 20 juli 23u59. Veel succes!!!

Kso kso 

Veeeel kuskes en knuffels van Ruut, Marte, Erin, Paulien, Laure, Anne, Frauke en DB

Opdrachten:
●	 Kledingstuk naaien (6p)
●	 Om ter langste beenhaar (meet met de meetlat) (2p)
●	 Schilderij maken en in de living ophangen (5p)
●	 Skinny dipping (12p)
●	 Chiro Duffel-Oost op zoveel mogelijk plekken op de wereldkaart zetten (foto van je trui of t-shirt 

in buitenland) (per foto 2p)
●	 Een goocheltruc leren (3p)
●	 Moonen op een openbare plek (7p)
●	 Minstens 48u veganistisch zijn (vlog maken) (15p)
●	 Op radio of TV komen (8p)
●	 Begin een presentatie op school met een mop (2p)
●	 EHBO-cursus volgen (13p)
●	 Haar verven (niet enkel de puntjes) (15p)
●	 Een romantisch uitje op het strand met je crush/lief (2p)
●	 Happening downloaden en weer hip en trending maken (3p)
●	 Vrijwilligerswerk doen (7p)
●	 24u met een zwembril op doorbrengen (20p)
●	 Een hele dag ‘JA’ zeggen op alles (vlog maken) (9p)
●	 Sneeuwman maken MET SNEEUW (80p)
●	 24u niet praten (5p)
●	 Een dagje met de tandem weggaan (4p)
●	 Een zondag bij de scouts doorbrengen (14u-17u) in Chiro uniform (5p)
●	 Bak	een	taart	en	trakteer	de	leiding	→	ps	tijdens	heel	de	maand	juni	zitten	we	waarschijnlijk	

ook met z’n allen in de bib (10p)
●	 Bezoek een pretpark (2p)
●	 Je vrienden en familie op een originele manier laten weten dat je van hen houdt (9p)
●	 Naar een rusthuis gaan en een babbeltje doen met een oudje die je niet kent en weinig bezoek 

krijgt #makethisworldabetterplace  (11p)
●	 Je letterlijk in de watten laten leggen door iemand (3p) 
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●	 Je aan een nieuwe persoon voorstellen met je naam achterstevoren en dit ook volhouden tot 
die	persoon	je	ook	zo	noemt.	Bv:	Hallo,	ik	ben	Nevets	→	Hallo	ik	ben	Steven.	Hannah	mag	dan	
achteraf zeggen: “nee sorry dit is mijn naam achterstevoren, het is eigenlijk Hannah”. (5p)

●	 Een verborgen camera mop uithalen bij een van je vrienden, familie of leiding (8p)
●	 Met zoveel mogelijk BV’s op de foto (per foto 2p)
●	 Met zoveel mogelijk verschillende gemeenteborden (per foto 1p)
●	 Een menselijke piramide met zoveel mogelijk lagen (meeste lagen krijgt 5p)
●	 Groepsfoto met om ter meeste likes op fb (6p)
●	 Verkleed als prinses in de etalage (17p)
●	 Zo hoog mogelijk geraken (3p)
●	 Ga 1 dag verkleed naar school: het moet duidelijk zijn!! (6p)
●	 Kook spaghetti in melk i.p.v. in water en eet de spaghetti op! (2p)
●	 Stuur postkaarten naar eigen leiding vanop vakantie (4p per kaart)
●	 Zoek zoveel mogelijk mensen met dezelfde naam (foto van id erbij) (3p per voor- en 

achternaam of 1p per naam)
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kerels
Beste Kereltjes 

Ondertussen zijn we toch al een heel eindje verder dan onze eerste chiro dag. We hebben al 
talloze leuke spelletjes gespeelt, waaronder vele malen een gemengde chiro zondag met een 
andere chiro/scouts. 
Ook hebben we al flink wat gesjort aan ons super technisch vlot. Enzovoort enzovoort, 
we kunnen oneindig veel leuke zondagen naar boven halen, maar zonder jullie, de meest 
fantastische leden, hadden we die zondagen niet kunnen meemaken. Laten we deze 
onbreekbare band verder opbouwen naar het kamp toe. 

Wat we daar gaan doen is voor jullie een vraag en voor ons een weet. Wat we daar zeker NIET 
gaan doen:

- ‘S avonds naar de tip-tiens gaan
- Saai op onze gsm zitten
- Stinken in de tent
- Dingen afbreken (wat jullie gewoonlijk elke zondag wel doen) 
- Het gezag van de leiding ondermijnen
- Elkaar pesten
- De potten doen Ah nee, de potten zullen jullie waarschijnlijk wel moeten doen! 

Knuffels, kusjes, lekjes en nog veel andere onprettige dingen 

Jullie leiding Arnolleke, Captain earring en Tijsje
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aspiranten jongens
Proficiat,  
 
U bent mogelijks geselecteerd voor de volgende editie van de mol. Deze editie gaat door van 
21 juli t.e.m. 31 juli 2019 te Pelt. Om de finale selectie van deelnemers te maken verwachten 
wij nog een video sollicitatie. Deze zal plaats vinden over skype/messenger gedurende de 
volgende maand. In deze sollicitatie moet u aangeven waarom wij u moeten meenemen, of 
u graag meegaat als kandidaat of als mol en waarom u een goeie mol zou zijn. Of is de mol al 
gekozen en kan u nu al starten met uw zoektocht?  
 
Indien u geselecteerd zou worden voor deze editie verwachten wij van jullie dat jullie de lijst 
met materiaal meenemen zoals verder beschreven in dit boekje en dient u aan te geven of u 
al dan niet over een tent beschikt en hoeveel personen in deze tent de nacht kunnen 
doorbrengen. Zorg er ook voor dat uw stalen ros pico bello in orde is want dit zou wel eens 
belangrijke voordelen kunnen opleveren voor bepaalde opdrachten 
 
Het belooft een onvergetelijk avontuur te worden! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Thor & Burgie 
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groepsleiding aan het woord
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Vb's aan het woord
Wie zijn we ? Katelijne Frederickx en Jochem Aerts, 
ook gekend als de VB's (volwassen begeleidster / 
begeleider van de Chiro). Katelijne heeft al heel wat 
ervaring en gaat dit jaar voor de vierde keer mee 
op kamp als VB, voor Jochem is het de tweede keer. 
Allebei hebben we al heel wat Chirojaren en -kampen 
op onze teller staan.

Wat doen we voor de leiding ? 
De leidingsploeg ondersteunen, een luisterend oor 
bieden indien nodig, hier en daar wat wijze raad 
geven,... Af en toe voegen we ook iets toe aan de 
discussie om uit te drukken hoe wij bepaalde zaken 
ervaren vanuit het perspectief van een ouder.

Waarvoor kunnen ouders ons contacteren ? 
Als jullie iets willen bespreken over de Chiro of jullie 
appreciatie voor de Chiro of leiding willen uitdrukken, 
hebben we graag dat jullie dat in de eerste plaats 
aan de leiding zelf zeggen. Als er toch iets is 
waarover je het gevoel hebt dat je er niet voor bij de 
leiding terecht kan, dan mag je ons natuurlijk altijd 
aanspreken, bellen of mailen.

Wat moet je zeker niet doen ? 
Ons bedanken als je vindt dat het goed gaat met de 
Chiro. Dat is de verdienste van de leiding. Zij zetten 
zich elke week hard in om toffe activiteiten voor te 
bereiden. Ook hebben ze ondertussen al heel wat 
uren gebrainstormd over het kamp. En we kunnen 
jullie nu al verklappen dat het weer een topper gaat 
worden! De leiding verdient dan ook alle pluimen!

Wat doen we op kamp ? 
We hopen het grootste deel van de tijd op kamp 
mee te kunnen koken, want we zijn ook graag deel 
van de kookploeg. Als dat lukt, is dat al een goed 
teken dat
het kamp vlot verloopt, zonder enige incidenten. 
Indien er toch iets voorvalt, zijn we er om de 
leidingsploeg bij te staan en te helpen waar nodig. 
's Avonds zitten we mee rond de tafel voor de LK. 
Dit is de dagelijkse vergadering van de leiding 
waarin de planning van de komende dagen en de 
afspraken gemaakt worden. Zo zijn we zeker op de 
hoogte van alles wat er staat te gebeuren.  
Katelijne is daarnaast ook verantwoordelijk voor de 
EHBO. Maar vooral ... we gaan mee omdat we dat 
gewoon super leuk vinden en ons altijd kei hard 
amuseren!

Bel ons liever niet op kamp, maar als je toch je kind of 
de leiding wil bereiken omdat er iets dringend te 
melden of te vragen valt, kan je ons bellen en dan 
zullen we je zeker proberen verder te helpen.

Katelijne Frederickx
0485 93 75 88

frederickxkatelijne@hotmail.com

Jochem Aerts
0498 84 57 66

jochem.aerts@gmail.com
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Op kamp gaan betekent dat we ons tien dagen lang onderdompelen in de vrije natuur 
en allerlei zotte spelletjes spelen. Geen tijd om je smartphone te missen, de ideale 
sociale media detox dus!
De leiding zal eenmalig een berichtje posten op de Chiro Duffel-Oost Facebookpagina 
wanneer we goed zijn aangekomen (zowel op 21 als 24 juli). Verder proberen we ons 
sociale mediagebruik tot het minimum te beperken en gaan we uit van de leuze ‘geen 
nieuws is goed nieuws’. Uiteraard nemen we zeker contact met jullie op in geval van nood. 
Ook de talrijke foto’s die we zullen maken, verschijnen dus niet meteen op Facebook. 
Naar jaarlijkse traditie worden deze op onze gezellige dia-avond getoond (datum 
wordt nog meegedeeld!). Nog even geduld dus om al onze plaatjes te bewonderen 
achteraf!  

sociale media op kamp

I'M ON 
VACATION 
FROM 
SOCIAL 
MEDIA.
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Chiro: da's waar voor je geld

Korting? JA! Voor grote gezinnen! 
Als je 2 of meer kinderen in de Chiro hebt, geven we je 5 euro korting per volgend kind. Op deze 
manier betaalt het eerste kind de volledige prijs, het tweede krijgt €5 korting, het derde €10, enz. 
Voor een gezin van 4 kinderen waarvan er twee 10 dagen op kamp gaan en twee 7 dagen komt dit 
neer op: €115 + (€115-€5) + (€90-€10) + (€90-€15) = €380. 
Wij proberen de kampprijs zo laag mogelijk te houden, maar aangezien wij elk jaar met verlies te 
kampen hebben is deze korting uiteraard geen verplichting. Extra sponsoring is altijd welkom!

Betaling
Je kan het kampgeld overschrijven op het volgende rekeningnummer, vergeet zeker niet de naam van 
uw kind te vermelden
  
   IBAN BE02 0013 3003 8940
   Gemengde werking Duffel-Oost 
   
Dit is deels aftrekbaar van de belastingen. Ga ook eens langs bij je mutualiteit, die sponsoren soms ook 
jeugdbewegingsactiviteiten. Mogen wij vragen de betaling voor 8 juli uit te voeren, dit omdat er voor 
het kamp reeds vele zaken betaald moeten worden. Aarzel niet om bij problemen of vragen de leiding 
of VB’s te contacteren. 

Hoe zit da nu? 
Alleen de zon gaat voor niks op, dat weten we al langer dan vandaag. 
Toch doen we ons uiterste best om de kampprijs zo laag mogelijk te 
houden. Hieronder vind je de nodige uitleg om het kamp van uw zoon 
of dochter te betalen. 

€90Speelclub & Sloekies

7 dagen €115
Rakwi's, Tito's, 
Keti's & Aspi's 

10 dagen



Het Chirokamp is veel meer dan enkel de tien (of zeven) dagen die jullie 
er doorbrengen. De leiding begint dan ook al ver op voorhand met de 
voorbereidingen zodat we jullie een spetterend kamp kunnen bezorgen. 
In deze rubriek geven we jullie  een blik achter de schermen op de 
kampvoorbereidingen.

Het kamp achter de schermen

Kampterrein
Geen kamp zonder kampterrein natuurlijk! Het 
vinden van een geschikt kampterrein is geen 
gemakkelijke opgave. Wij zijn een heel grote Chiro 
dus moet ons kampterrein ook heel groot zijn. 
Daarnaast zijn er nog allerlei voorwaarden waaraan 
het kampterrein moet voldoen. We hebben graag 
elektriciteit en water dicht in de buurt en natuurlijk 
moet het ook mogelijk zijn om putten te graven voor 
de HUDO’s. Een andere belangrijke voorwaarde is de 
toelating om kampvuren te maken want het kamp 
zou het kamp niet zijn zonder het grote kampvuur 
op het einde! Om een kampterrein te vinden dat aan 
al onze wensen voldoet, trekt de leiding meestal al 
twee jaar op voorhand zijn laarzen aan om tussen de 
koeienvlaaien de ideale wei te zoeken.

Kampweekend
In de maand maart is er traditioneel één zondag dat we geen leiding kunnen 
geven aan jullie. Dit is omdat we dan met heel de leiding op kampweekend zijn. 
Er wordt in grote lijnen beslist hoe het kamp er zal uitzien. De leiding begint 
met het inplannen van de verschillende activiteiten die we zullen doen tijdens 
het kamp, hier wordt ook beslist of er nieuwe activiteiten in de planning komen 
of bestaande activiteiten worden geschrapt. Wie weet moeten de Aspi’s dit jaar 
elke dag het terrein opruimen? Of snijden de Sloebers en de Kiekeboes elke dag 
de groentjes? De leiding kiest op kampweekend ook het kampthema. Benieuwd 
wat het thema dit jaar is? Wij weten het al meer dan drie maanden, maar 
verklappen het lekker niet! Elke leider en leidster krijgt ook een beetje huiswerk 
mee. De creatievelingen zullen zich ontfermen over het toneel en het kamplied 
terwijl de andere leiding met wat technisch inzicht zich bezighouden met zaken 
als de terreinindeling en water- en energieplan. 
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Knutselweek 
Ongeveer tien dagen voor jullie 
op kamp vertrekken begint de 
leiding aan de knutselweek. Een 
van de voornaamste activiteiten 
die we die week doen is, je raadt 
het al, knutselen! De Picasso in elke 
leider of leidster wordt wakker, 
alleen beschilderen we geen 
doeken maar wel HUDO’s, pispalen 
en brievenbussen. Er wordt eens 
gecheckt of al het gerief dat we willen 
meenemen nog wel werkt alvorens 
we de camions inladen. Als we de 
twee volledige camions helemaal tot 
aan de nok hebben volgepropt, zitten 
de voorbereidingen er op en is het 
moment suprême aangebroken: we 
kunnen op kamp vertrekken! 

Voorwacht
De leiding vertrekt elk jaar drie dagen 
vroeger dan jullie op kamp. Als je dacht 
dat we dit deden om een beetje in 
de zon te liggen en te bruinen heb je 
het helemaal mis! Tijdens deze dagen 
zorgt de leiding ervoor dat de tenten 
rechtstaan, dat iedereen zijn bagage in 
de juiste tent gelegd wordt, de HUDO’s 
en de wasplaats gebouwd worden, 
de mast rechtstaat,… Kortom op drie 
dagen tijd maakt de leiding van een 
lege grasweide een super deluxe all-in 
vijf sterren hotel waar jullie je hopelijk 
tien dagen (of voor de kleintjes zeven) 
keihard zullen amuseren!
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verdere details

Medische Fiches
Ten laatste op 30 juni verwachten wij alle medische fiches bij de 
afdelingsleiding. Dus beste ouders, als jullie om een of andere reden 
geen ingevulde fiche tijdens de kampinschrijvingen kunnen afgeven 
of als jullie nog op vakantie vertrekken voor het kamp: vergeet deze 
fiche niet op voorhand af te geven!

Valiezen voor het vertrek
Valiezen, koffers of zakken kunnen op maandag 15 juli van 
17u00 tot 19u00 en op dinsdag 16 juli van 09u00 tot 11u00 
in de benedenzaal van de bibliotheek afgegeven worden.
Omdat onze grote camion al met de leiding mee op voorwacht 
vertrekt, kunnen er op de dag van vertrek weinig tot geen 
valiezen meegenomen worden. Gelieve daarom de bagage 
op de voorziene momenten binnen te leveren. Gaat dit écht 
niet, verwittig dan tijdig de afdelingsleiding.

Om efficiënt bagage te kunnen sorteren bij aankomst 
vroegen we steeds om gekleurde lintjes aan de valies te 
hangen. Om een beter onderscheid te maken zullen we 
deze lintjes net als vorig jaar zelf hangen, zodanig dat we 

Opmerkingen

• Om verloren zakken snel bij de juiste persoon terug te brengen en omdat veel leden 
dezelfde of gelijkaardige zakken meenemen, vragen we ook een naamkaartje aan je valies 
te hangen. Dit zal veel problemen voorkomen. 

• Wij vragen ook uitdrukkelijk geen zakken aan elkaar te binden. Dit maakt voor ons het inladen en 
stapelen van de bagage een stuk gemakkelijker!
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verdere details

Vertrek
Kwiks – Rakkers- Tippers - Toppers
21 juli 
Over het vertrek naar het kamp krijgen jullie allemaal nog een mail gestuurd. Hou dus zeker je mailbox 
in de gaten! 

Keti’s - Aspiranten 
21 juli
Vertrekken op zaterdag 21 juli. Zij hebben eerst nog met de fiets (en eventueel met de trein) wat 
kilometers door het mooie Vlaanderen voor de boeg. Zij krijgen van hun leiding op tijd en stond de 
nodige info over hun vertrek.

Kiekeboes – Sloebers – Speelclub 
24 juli
Over het vertrek naar het kamp krijgen jullie allemaal nog een mail gestuurd. Hou dus zeker je mailbox 
in de gaten!

Noot 1: Vanaf Kwiks en Rakkers vertrekt iedereen tip top in uniform!
Noot 2: ID-kaarten en Kids-ID's worden meteen bij aankomst aan de leiding gegeven, niet vergeten!
Noot 3: Gelieve de opgegeven telefoonnummers enkel te gebruiken in geval van nood. Wanneer er zich 
op voorhand al problemen aandienen kan je ook steeds terecht bij de leiding.

Aankomst
 
Iedereen, jong en oud, komt 31 juli moe maar voldaan naar thuis. De eerste bus (met de jongste 
afdelingen tot en met Tito's) komen aan op het Kapelplein rond 12u. Aspi's en Keti's mogen eerst nog 
mee wat opkuisen en afbreken, daarom komen zij een beetje later met de bus naar huis. Het richtuur 
van aankomst is 18u30-19u00, maar hou er rekening mee dat dit eveneens een beetje later of vroeger 
kan zijn.

Valiezen na het kamp
Op 31 juli, tussen 19u30 en 21u00, moeten de valiezen afgehaald worden. Deze zullen te vinden zijn 
in de benedenzaal van de Bib, dus niet op het gebruikelijke koereke. Geef de leiding de tijd om de 
vrachtwagen uit te laden en kom daarom pas vanaf 19u30 een kijkje nemen. Niet boos zijn als je nog niet 
naar beneden mag, iedereen krijgt zijn bagage.

Verloren voorwerpen
Elk jaar opnieuw zitten we met bergen verloren voorwerpen. Tijdens het ophalen van de valiezen, 
zullen ook de verloren voorwerpen uitgestald worden. Kom zeker eens rommelen tussen deze dingen! 
Kleding of materiaal dat daarna nog is blijven liggen en niet getekend is, is verloren!
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Kledij 

• ondergoed
• kousen
• lange broeken en dikke truien
• stevige schoenen en laarzen
• regenjas
• petje/hoedje
• T-shirts en shorts
• zwemgerief

Verkleedkledij 

• volledige outfit in eigen afdelingskleur
• rode (chiro) t-shirt (voor de groepsfoto)
• noorman

Toiletgerief 

• zeep en shampoo 100% afbreekbaar (de 
leiding neemt ook zeep mee voor jullie)

• washandjes en handdoeken
• tandenborstel en tandpasta
• maandverband (voor de meisjes)
• kam of borstel
• zonnecrème en aftersun
• wasspelden
• tekenzalf of melk (zonder heb je 

gegarandeerd tekenbeten)
• linnen zak
Slaapgerief 

Ik ga op kamp en ik neem mee...
• veldbed (geen luchtmatras!)
• kussen en knuffel
• slaapzak
• pyjama
• zaklamp
• deken of matje voor onder je slaapzak (+ 

eventueel extra een deken)

Allerlei 

• briefpapier en schrijfgerief
• leesboek of strips
• enveloppen (voor de kleinsten eventueel 

met adressen op) 
• beetje zakgeld voor kaartjes en/of 

postzegels (kaartje + postzegel = 1 euro) 
• drinkbus
• 2 keukenhanddoeken
• patattenmesje of dunschiller
• kid-ID of identiteitskaart

Extra

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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Wat neem ik niet mee...
Wat nemen we niet mee 

•    Snoep, koeken, kauwgom en dergelijke meer
•    Alcoholische dranken en drugs (Betrapt = naar huis!) 
•    IPod, laptop, tablet, Playstation, Xbox of DJI Drone
•    GSM, smartphone of andere communicatiemiddelen
•    Hoofdtelefoon, oortjes, muziekinstallaties
•    Medicijnen (zoals pijnstillers)

Geef uw kind zeker geen ‘onschuldige’ pilletjes mee voor het geval 
dat… 
(zeker niet voor de kleinste afdelingen)! Medicatie dat uw kind nodig 
heeft wordt afgeven aan de leiding, zij zorgen er dan zeker voor dat 
uw kind ten gepaste tijde de juiste medicatie krijgt.

Opmerkingen bij het maken van de bagage

• Zorg ervoor dat alles goed getekend is, ook voor de oudsten (een uniform is bij iedereen hetzelfde). 
Zet je volledige naam in je kleding.

• Het is heel handig als de kleding voor de kleinsten in zakjes per dag zijn ingepakt.
• Nog één keertje: Gelieve geen zakken aan elkaar te binden!
• Verloren voorwerpen worden op dag van terugkomst tentoongesteld. Vergeet niet om dan een 

kijkje te nemen.
• ID-kaarten en Kids-ID's worden bij vertrek afgegeven aan de leiding.
• Let er ook op dat je na het kamp je kinderen nakijkt op tekenbeten. Deze beestjes kunnen zeer 

venijnig zijn. Je kan ook best tekenmelk of -zalf meegeven, verkrijgbaar bij de apotheker.

Stel u wilt de Chiro een handje helpen en kan gratis aan praktische dingen zoals balpennen, lakens en 
misschien wel ballonnen geraken, aarzel dan niet om dit te doen. De Chiro zal u eeuwig dankbaar zijn!
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Kampadres

Naam
Afdeling (bv. Sloebers)
De Vrundenweg 12
3910 Pelt

Liefste kind

We sturen jou dit kaartje om je te 
vertellen dat het zonder jou bijzonder 
stil is in huis. Wat een geweldig geluid, 
die zachte stilte. Wil jij aan je leiding 
navragen of het niet mogelijk is nog 
eens 10 dagen langer op kamp te 
blijven?

Veel liefs,
Het thuisfront

ook verboden zijn in postpakketten.

Dit adres is niet bedoeld om eventjes langs 
te komen als je (toevallig) in de buurt bent! In 
uiterste nood kan je de VB's steeds bereiken op 
de volgende nummers: Katelijne - 0485/93.75.88 
en Jochem Aerts - 0498/84.57.66

De ligging van deze locatie werd gedurende 
een lange tijd als top-secret beschouwd, maar 
nu kunnen jullie het volledige kampterrein 
inspecteren via de gloednieuwe spitstechnologie 
van het computerbedrijf Google. Zet jullie Google 
streetview op en ga op ontdekking!
Veder kan je dit adres doorgeven aan je vrienden, 
je familie, de buren, de verre kennisen, de dichte 
kennissen, de net-iets-dichter-dan-de-verre-
kennisen-maar-niet-zo-dicht-als-de-dichte-
kennisen. Zeg hen er ook wel bij dat de spullen die 
op de zwarte lijst staan van de bagagechecklist 
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Het kampterrein
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de kookploeg aan het woord

Voor de Kampernolleke uitgave van 2019 bouwen  
we verder op het vernieuwde recept van vorig jaar!  

Een Chirokamp om van te smullen! 

Ingrediënten: 
 2 al dente gekookte VB’s  (Jochem, Katelijne) 
 6 frisse zomergroentjes  (Ellen, Kristine, Anneliese, Lies, Liesbeth, Stéphanie) 

 4 gebakken vleesjes (Staf, Yves, Koen, Miel) 
 11 jonge boontjes  (Rik, Nelle, Viktor, Laure, Kasper, Janne, Tuur, Nore, Bente, Lola, Billie) 
 

Bereiding: 
 Meng alle ingrediënten in een gigantisch grote chirokookpot.  
 Stevig roeren met getrainde spieren. 
 7 tot 10 dagen laten genieten  
 

Het resultaat is een heerlijk, fris, gezond en gevarieerd kampmenu! SMAKELIJK! 
 

* Dit recept kan worden aangepast aan verschillende diëten. 
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Een zomerkamp moet betaalbaar zijn voor 
iedereen!

De zomer komt er weer aan, tijd om met onze 
vereniging op kamp te gaan!  We proberen 
de kostprijs zo laag mogelijk te houden 
maar helemaal gratis kunnen we dit niet 
aanbieden.  Wanneer dit een te grote hap uit 
het gezinsbudget zou zijn, zijn er twee tips. De 
kans is groot dat je onder ons kortingssysteem 
kan vallen (vraag ernaar bij de leiding) of je 
betaalt niet alles in één keer. Verder werken 
we ook samen met OCMW Duffel. Zij komen 
ook tussen in de kostprijs van allerhande 
activiteiten, zoals een zomerkamp van een 
jeugdbeweging (of sportclub, of een andere 
organisatie).
Elke vraag wordt discreet en individueel 
bekeken op de sociale dienst.

boodschap van algemeen nut
OCMW Duffel
Sociale dienst
Gemeentestraat 21
015/31.12.02

Sociale dienstverlening: je kan elke werkdag 
binnenspringen van 9 tot 12u. Woensdag en 
donderdag is de sociale dienst ook open in 
de namiddag.
Uitgebreide openingsuren vind je op www.
duffel.be/financielehulp
Handig om weten is dat ook diverse 
mutualiteiten een tussenkomst verlenen en 
allerlei voordelen toekennen voor deelname 
aan kampen. Het is onmogelijk al deze 
voordelen op te sommen omdat het aanbod 
van elke mutualiteit zodanig verschilt. Best 
neem je contact op met de mutualiteit waarbij 
je lid bent.



kleurplaat
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