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VOORWOORD
Hey jij daar!
Voel jij het ook al? Het zonnetje komt vaker piepen, je fietst niet meer in het donker van
en naar het school en durft nu wel verfrissing te zoeken. Dat kan maar één ding
betekenen. De zomer staat weer voor de deur. Wat zijn de beste 10 dagen van die korte
zomervakantie? Ja ik hoor jou al denken en het klopt. Niets meer en niets minder dan
ons super bangelijk KAMP! Maar wat is zo een kamp nu weer? Dat is 10 dagen stinken,
een hele dag crossen, goed verbranden, veel kakken op den HUDO, de buikjes
volstompen, lekker aan het kampvuur zitten en vooral 10 dagen jezelf zijn en u rot
amuseren! De leiding is al volop bezig om dit kamp zoals elk jaar weer onvergetelijk te
maken. Dit jaar trekken we naar het zonnige Limburg, meer specifiek de gemeente
Oudsbergen. Dit is een fusie van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode. Wie al wat ouder
is herinnert zich misschien nog de naam Meeuwen-Gruitrode want wij gaan naar
hetzelfde kampterrein als toen!
In het kampernolleke staat alle info die je nodig hebt om helemaal voorbereid te zijn
zoals Wamoetewijmeenemen? Wakostdat? Waarisdat? en nog veel meer nuttige zaken.
Veel leesplezier en begin al maar af te tellen!
De leiding kan al niet wachten!
Tot snel!
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DAGKLAPPER
Tien dagen boordevol plezier! Je hebt je allicht al eens afgevraagd hoe deze 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
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Sfeerfoto’s
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Kiekeboes
Hallo allerliefste Kiekeboes
Het is bijna zover voor de meesten van jullie… je eerste Chirokamp! Super spannend en zeker super
leuk. Wij hebben er alvast megaveel zin in, jullie hopelijk ook?!
Hieronder zien jullie een kleurplaat, maar ze is nog wat saai nu… Willen jullie er een mooie tekening van maken? Geef ze ten laatste ingekleurd terug voor 26 juni en misschien staat er dan wel
een verrassing op jullie te wachten op kamp…
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Sloebers
Liefste Sloebers

Het Chirojaar zit er alweer bijna op. (snik) Maar niet getreurd want het megacool, superleuk, bangelijk kamp komt er nog aan.
(JOEPIEEEEE) Wat we daar gaan meemaken is echt niet normaal. We nemen jullie mee van de dierentuin naar het wilde westen. We dopen jullie om tot echte ontdekkingsreiziger en soldaat. Daarnaast is het belangrijk dat je je grootste spierballen bij
hebt, want topsporter word je ook. Kortom, het kamp zal stampvol leuke dingen zitten. De nieuwsgierigheid spat waarschijnlijk al van jullie gezichten, maar nog even geduld. Het kamp zal er immers sneller zijn dan je denkt.
En dan nu de meer praktische zaken zoals verkleedkledij dat je zeker niet mag vergeten:
Legertenue
Sporttenue
Dierenkledij (bv. Onesie)
Cowboys en indianen
Vergeet daarnaast zeker geen andere warme en sportieve speelkledij mee te nemen.
Wij kijken er alvast enorm hard naar uit!!! Hopelijk jullie ook!

Vele kusjes en knuffels van jullie leiding
Dupont/Penske, Wannes, Bieke, Cuypie, Pudding/Yoghurtje

PS: Als je met de letters uit de vetgedrukte vakjes het juiste codewoord kan maken, krijg je op kamp een verrassing! Als bewijs mag je dit naar de sloebersmail sturen.
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SPEELCLUB meisjes
Dag liefste Speelclubbers,
Het kamp staat voor de deur. Om jullie voor te bereiden op het bangelijke kamp hebben wij hier een aantal opdrachten die
jullie best al eens kunnen proberen. Zo zijn jullie helemaal getraind voor het grote kamp!
- Slaap een nachtje in een tent
- Was je een week niet
- Eet zonder handen
- Was je met de tuinslang
- Maak een grote wandeling
- Zorg dat je fit bent om alle spelletjes te winnen
- Zwem in een beek
- Knutsel iets leuk
- Draag een hele dag je uniform
- Leer je veldbed opzetten
- Maak een formatie
- Lak al je nagels geel
- Poets je tanden in de tuin

Je mag altijd leuke foto’s sturen van jullie opdrachtjes. Wij kijken er al heel hard naar uit, tot dan!
Dikke kusjes en knuffels van jullie leukste leiding
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Speelclub jongens
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kwiks
Allerliefste Kwiks
Binnenkort is het weer zover...ons mega-geweldige kamp! Ook dit jaar gaan we de volle tien dagen op
kamp! En jullie fantastische leiding heeft super toffe programma's gemaakt zodat we ons zeker niet gaan
vervelen. Dus pak jullie koffers maar want wij zijn er al helemaal klaar voor! Wat moet je zeker meene-

men? Je allermooiste feeënoutfit en je mooiste koeienoutfit…

Vele kusjes en knuffels
Evelien, Fien, Stuutje, TInne en Blijke
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rakkers
Jaja Rakkers het jaar vliegt voorbij, maar het is nog niet gedaan hoor, we moeten nog een heleboel doen. We gaan 19 juni ons nog is goed amuseren in het zwembad en als dat al niet leuk
genoeg is gaan we 3 juli naar de zee! En als top op de taart gaan we natuurlijk weer op een
bangelijk kamp. Voor sommigen zal dit de eerste keer zijn dat ze 10 dagen op kamp gaan. En
op één van die dagen mogen wij onze gekke zotte krankzinnige Rakwi-fuif weer organiseren.
Nu we een kamp zonder corona regels zullen hebben zijn de vooruitzichten super!
Met Groetjes
Jullie Rakkerleiding
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Tippers
Beste Tippertjes,
Jullie zijn duidelijk klaar voor het Chirokamp, laat het nu maar komen! Veel plezier met deze gepersonaliseerde memes xoxo
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Wanneer je geen leuke kreet
weet maar je hoopt dat je
door u charmes toch als eerste in de refter moogt

Tot op het kamp!
Veel natte kusjes en lekjes
Elisa, Naomi, Lien en Iebe
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toppers
HHHHHAAAAAAAAGGGGGHHH
Dat weerklinkt zowel overdag als ‘s nachts want wij dromen terug van een normaal kamp dat wij als leiding abnormaal en onvergetelijk zullen maken.
De voorbereidingen zijn al lang van start gegaan. Dit houdt in dat wij al dagen in dezelfde onderbroek lopen, nog harder stinken als anders, een putje graven om de kaka in te doen, meer en meer een chiro dialect beginnen te kweken
en nu er al voor zorgen dat we slaap te veel hebben tegen dat het kamp er is (aanrader).
Wij hopen zeker dat jullie deze voorbereidingen al strikt volgen om tegen het kamp er zelfs beter in te zijn dan de leiding zelf.

Wat wij verwachten dat jullie niet kunnen tegen het kamp zijn:

nachtjes doordoen

roepen in plaats van praten

niet plat rusten tijdens de platte rust

naar de meisjestent gaan
Hier staan zware straffen op die wij op een zo extreem mogelijke manier gaan uitvoeren.
Da's al een sneak peak van wat er komen zal, de rest is in een echte versie van een VR bril mee te maken in Oudsbergen.
Wij verwachten iedereen aanwezig buiten met een geldige reden zoals corona, ziekte, zwangerschappen of andere
ernstige redenen
Tot 21 juli lieve toppertjes
Knuffels en een kusje op het voorhoofd
Jullie slaapkoppen x
Baap, DJ, Pimp, Tobidwaas en Mast
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tiptiens
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Vindt uit welk kamptype jij bent in de flowchart! Jullie mogen al beginnen zoeken naar volgende
outfits voor het kamp:
−

Coureur (niet in je valies steken!!!)

−

Vader/ Zaddy

−

Chique

−

Witte T-shirt

−

Oktoberfest

−

Carnaval (zelf te kiezen)

−

Foute kerstrui
XOXO Jipper en Kittekato
GLAMPER

Jij houdt van glamping. Je hoopt stiekem dat er dit jaar Nutella zal zijn in de plaats van choco van
den Everyday. En zou de leiding dit jaar alle koeienvlaaien van de wei gehaald hebben? Liefst
van al heb jij jouw eigen tentje, want ja jouow valiezen ook genoeg plek nodig. Gelukkig ben
je steeds op alles voorzien, zodat iedereen bij jou terecht kan voor eender wat. Laat dit jaar
wel die schmink en dat scheermes thuis. Wij zijn geen luxepoezen!
SCHOOIER
Is er een wasplaats op kamp? Dat wist jij uiteraard niet. Je vindt het niet erg om je vuil te maken
en erna zelfs onder verf aan tafel te gaan zitten. Wassen is te veel moeite. Gelukkig voor jou
zijn er nog andere mensen op kamp van wie je iets kan lezen want jij bent weer de helft vergeten thuis. Al kan jij ook gemakkelijk overleven met die 3 onderbroeken en 32 truien. Als er
iets te eten is, ben jij er als de kippen bij. En dat is maar goed ook, want hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Sfeer maken kan je als de beste!
MAMA’S KINDJE
Voor je moet vertrekken, heb je meestal niet zo veel zin in het kamp. Je bent graag thuis.
Eens daar amuseer je je natuurlijk als nooit tevoren. Een brief van het thuisfront kan zeker niet ontbreken, want jij krijt er minstens 3 van thuis. Iedereen is jaloers wanneer
jouw postpakket met cadeautjes arriveert. Je geniet van het kamp, maar denkt wel af en
toe aan je mama en papa. Gelukkig ben jij iemand die op kamp altijd veel nieuwe vrienden maakt en aan tafel ben jij dé favoriet van de kleintjes, schattig!
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kerels
Dag kereltjes
Hieronder zien jullie Gerrit Graafmachien. Gerrit heeft een belangrijke opdracht voor jullie. Kleur Gerrit in en neem Gerrit
mee op kamp. Gerrit is namelijk van cruciaal belang op kamp. Indien je Gerrit niet bij zou hebben, dan ga je dat uzelf nog
zeer hard beklagen.
Hoe ga je te werk?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Print Gerrit af
Inkt Gerrit in
Eer Gerrit
Maak dat Gerrit klaar ligt om in je valies mee te nemen
Eer Gerrit
Let goed op Gerrit

XOXO
Gerrit OUT
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Aspirant meisjes
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Aspiranten jongens
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GROEPSLEIDING aan het woord
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Groepsleiding aan het woord
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Vb’s aan het woord

22

Sociale media op kamp
Op kamp gaan betekent dat we ons 10 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 achteraf te bewonderen!

I’M ON VACATION FROM SOCIAL MEDIA.
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CHIRO DA’s waar voor je geld
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.

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.
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. (Als je voor meerdere kinderen tegelijk betaalt, vermeld telkens elke naam en
elke afdeling, zo kunnen we makkelijk een overzicht bijhouden)
IBAN BE10 7350 5865 7504
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.
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CHIRO DA’s waar voor je geld
Enkele handigheden!
Wie denkt aan kamp, denkt natuurlijk aan lekker eten en is goed kakken op den Hudo! Wil jij ook dat
jouw zoon of dochter geniet van enkele handigheden? Sponsor ons dan enkele spullen van onderstaande lijst:

Ne pot choco

€2,09

Verf

€4,40

WC-papier

€3,95

Ecover (biologisch afbreekbare zeep)

€14,18

Koffie/thee

€2,00

Brood

€2,50

Confituur

€1,00

Perensiroop (poepgelei)

€2,59

Je kan het bedrag met vermelding ‘’sponsoring’’ storten op het onderstaande rekeningnummer:

IBAN BE10 7350 5865 7504
Gemengde werking Duffel-Oost
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Verdere details
Medische fiches
Ten laatste op 22 mei verwachten wij alle medische fiches. Je kan deze
afgeven tijdens de kampinschrijvingen. Wie niet aanwezig kan zijn,
stuurt dit ten laatste 29 mei door of geeft deze persoonlijk af bij de afdelingsleiding.

Vertrek en ophalen
We verwachten dit jaar terug ‘normaal’ op kamp te kunnen gaan.
Dit betekent dat de afdelingen vanaf Rakwi 10 dagen op kamp gaan
en Sloekies en Speelclub 7 dagen. Hoe het vertrek en het ophalen er
zal uitzien wordt nog gecommuniceerd. Wat we wel al weten is dat
de 4 oudste afdelingen met de fiets op kamp zullen gaan. Deze
avonturiers zullen op 21 juli vertrekken opzoek naar Oudsbergen,
waar ons kampterrein ligt.
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Verkleed ideeën
Kiekeboes / Speelclub meisjes:

Kwiks / Tippers:

DIEREN

PRINSESSEN/FEEEN
Sloebers / Speelclub jongens:

Tiptiens / Aspi meisjes:

RIDDERS

HEKSEN/TOVENAARS
Rakkers / Toppers:

Kerels / Aspi jongens:

KABOUTERS

PIRATEN
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IK ga op kamp en ik neem mee...
Kledij
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapgerief
•
veldbed (geen luchtmatras!)
•
kussen en knuffel
•
slaapzak
•
pyjama
•
zaklamp
•
deken of matje voor onder je slaapzak (+
eventueel extra een deken)

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

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
•
Kids-ID of identiteitskaart

Verkleedkledij
•
volledige outfit in eigen afdelingskleur
•
rode (Chiro) T-shirt (voor de groepsfoto)
•
Witte T-shirt (voor Rakwi tot Aspi)
•
Kiekeboes/Speelclub meisjes: Dieren
•
Kwiks/Tippers: Prinsessen/feeën
•
Tiptiens/Aspi meisjes: Heksen/tovenaars
•
Sloebers/Speelclub jongens : Ridders
•
Rakkers/Toppers: Piraten
•
Kerels/Aspi jongens: Kabouters
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

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)
Een vies, vettig, smerig virus dat begint met een 'C'

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
Dat we op kamp gaan dat wisten we al langer, maar wat iedereen ook best weet is waar we op kamp
gaan. Deze editie gaan we naar de Tienderstraat 39 in Oudsbergen. Het is dan ook zeker mogelijk om
brieven en/of pakketjes te versturen. Een voorbeeld van hoe je een brief/pakketje verstuurt vindt u
hieronder.
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De kookploeg aan het woord
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De kookploeg aan het woord
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Boodschap van algemeen nut
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/
financiëlehulp. 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.

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
drie 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.

Daarnaast heeft onze Chiro ook een samenwerking
opgestart met het huis van het kind. Met hun project ‘’vrije tijd voor iedereen’’, proberen ze elke jongere een kans te geven om lid te worden van een
vereniging. Ze staan gespreide betalingen toe. Ook
geven ze een korting van 80 % op het lidgeld voor
mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming. Bovendien hebben ze een vaste sociale contactpersoon die extra veel uitleg kan geven over hoe
de vereniging werkt en zoeken mee naar oplossingen bij praktische problemen.

OCMW Duffel
Sociale dienst
Gemeentestraat
21 015/31.12.02

Tom Frans
Brugpersoon
0499 55 07 05
tom.frans@duffel.be
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Spelletje
Verbind de punten in de juiste volgorde en misschien ontdek je wel een leuk kamptafereel.
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