Dag beste lezer,
Jullie lezen hier het begin van het kampchiroweetje! Dat betekent dus dat jij één
van de gelukkigen bent die mee op kamp mag gaan! ;)
Dit chiroweetje staat vol met info over het kamp, wat je moet meenemen maar
ook wat je zeker niet mag meenemen, waar jullie vriendjes en vriendinnetjes,
mama’s en papa’s, … hun brieven naartoe moeten sturen,… Ook alle praktische
info kan je hierin vinden, zodat jullie zeker overal op tijd komen! Jullie kunnen
ook de afdelingsartikels terugvinden waarin nog extra dingen staan voor het
kamp van jullie leiding, dus vergeet deze zeker niet te lezen!
Jullie kunnen op de voorpagina van dit chiroweetje ook al zien wat het thema van
dit kamp is, The Cronicles of Wilsele!
Als je na al deze info nog eens wil kijken hoe een kamp er dan in het echt uitziet,
kijk dan zeker eens naar de foto’s van het vorige kamp die op de website staan,
www.chiro-vorselaar.be !
Vele schrijfgroetjes,
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Alles over de kampplaats
Weer op kamp met de Chiro dit jaar!
Inderdaad! Zo een 49,1 km hier vandaan! We ontdekken een deelgemeente van Leuven,
met 9.454 inwoners ofwel 8,86km2 groot. Hou jullie maar klaar!

Lekker rollebollen op het gras en speellokalen waar we ons helemaal kunnen uitleven.
Sloebers en speelclubbers slapen in de lokalen, Rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s trotseren
de tenten. Plaats genoeg om ons volledig te kunnen geven!

Een eettent, douchetent, slaaptent, materiaaltent… er gaat weer vanalles mee!
Leuven is een stad dichtbij, misschien doen we er wel een stadsspel in groep of per twee.
En weten jullie nu waar we naartoe gaan? Het is hier niet zo heel ver vandaan …

Kampthema
Dit jaar gaan we ons tien dagen uitleven in Wilsele en om de pret compleet te maken
hoort daar natuurlijk een passend kampthema bij! Om eens lekker gek te doen hebben
we ons gebaseerd op een film, ‘Chronicles of Narnia’. Nu lijkt dit natuurlijk alsof het niets
te maken heeft met ons kamp, maar daar hebben we een leuke oplossing voor bedacht.
Het kampthema van dit jaar is namelijk:

‘ChroniCles of Wilsele’
Het verhaal van Narnia zal zich dus voor jullie ogen, in Wilsele, afspelen. We nemen
iedereen mee in een wondere wereld van magie en fantasiedieren waar alles mogelijk
wordt! Dit zal zich uiten in een spannend verhaal maar ook geweldige gevechten en
zoektochten! Hopelijk zijn jullie er klaar voor....

De dagindeling op kamp
7.00 u

De kookploeg komt als allereerste uit hun bed.

7.30 u

Tijd voor de leiding om op te staan.

8.00 u

Over de hele kampgrond klinkt de kampradio… tijd om op te staan, te
wassen en te doppen.

8.30 u

Het verzamellied speelt, de kampdans wordt gedaan, en het spannende
kamptoneel gaat beginnen…

8.45 u

Een overheerlijk ontbijt staat op ons te wachten.

9.30 u

Start van devoormiddagactiviteiten. Voor één afdeling staat de afwas ook te
wachten…

12.30 u

Welk ontzettend lekker middagmaal heeft de kookploeg voor ons bereid?
Eerst moeten er natuurlijk nog wel kreten gezegd worden…

13.30 u

Eerst ons eten laten zakken tijdens de platte rust, of alvast de afwas doen…

14.00 u

Start van de namiddagactiviteiten.

16.00 u

Tijd voor het vieruurtje.

18.00 u

Grollende buiken na een hele dag spelen? Geen probleem, de kookploeg
zorgt voor een lekker avondmaal.

18.30 u

Start van de avondactiviteiten, of de afwas.

20.45 u

Onze Sloebers en Speelclubbers kruipen moegespeeld in hun beddeke, na
het spannende verhaal voor het slapengaan.

21.30 u

Ook de Rakwi’s kruipen stilletjes in hun nestje…

22.00 u

De Tito’s sluipen richting hun tent.

22.30 u

Nergens is er nog een Keti te zien, tenzij in hun tent…

22.45 u

Ook de Aspi’s kruipen hun tent in.

23.00 u

Op de dagelijkse LeidingsKring wordt de voorbije dag overlopen…

24.00 u

De leiding geniet van hun verdiende nachtrust

Enkele kampklassiekers
Doppen bij den Do
Na het wassen ’s ochtends wordt er gedopt bij den Do. Hierdoor weten we
wanneer iedereen aangekleed is, wakker, en klaar om de kampdag te beginnen.
Zorg dat je zeker gedopt hebt voor het ontbijt, anders zou er wel eens een extra
taak op jou kunnen wachten …
Kampuur
Om ervoor te zorgen dat ook de kleinsten gaan slapen wanneer het donker wordt,
draaien wij de tijd één uur terug, 13 uur wordt dus 12 uur. Hierdoor is de eerste
dag een uurtje langer. We komen dan ook samen om 13uur (gewone tijd), en
vertrekken om 13 uur (kamptijd) … 
Kampradio
Met de hulp van DJ Do is er, tijdens de platte rust, radio ‘Los Catastrofos’. Over de
hele kampgrond klinkt de leukste muziek. Leden kunnen telkens, via de postbus,
een verzoekje aanvragen.
Avontuurlijke Activiteiten
(hoog) Touwenparcours, groepsopdrachten, kaart en kompas, vertrouwensspelen
,..Sinds enige jaren zijn de avontuurlijke activiteiten een vaste waarde op kamp.
Deze activiteiten gebeuren in samen werking met “Krioel v.z.w. [basic
adventure]”
GEEN bezoekdag
Omdat het kamp sowieso al kort is, is er bewust voor gekozen om geen
bezoekdag te houden. Ouders worden ook NIET toegelaten op het kamp. Brieven
schrijven daarentegen hebben we graag zo veel mogelijk! Die vrolijke gezichten
als de leden hun brief ontvangen is een onvergetelijk moment. (ook de leiding
ontvangt trouwens graag brieven!) We vragen ook omGEEN snoepgoed mee te
geven of te versturen. Dit wordt afgenomen en krijgt men na het kamp terug. Elke
avond krijgen de leden van onze lieve papegaai een snoepje voor het slapengaan.

Familiedag
Op de familiedag proeven onze keti’s en aspi’s van het leiding zijn. Alle leden
worden verdeeld over een aantal families. De hele dag door wordt er gespeeld in
deze families. De dag wordt afgesloten met workshops.
Leidingswissel
Na een heel jaar voor dezelfde leden gezorgd te hebben, wordt gedurende één
namiddag de leiding verdeeld over andere groepen. Zo maken ook de leden eens
kennis met de leiding van andere afdelingen.
Aspiranten leiding
Onze oudste afdeling is de leiding van morgen… Daarom zijn zij, gedurende
enkele uren, alvast leiding van de jongste afdelingen. Dit alles onder het toeziend
oog van de afdelingsleiding.
Snoepje voor het slapengaan
Elke avond, voor het slapengaan, krijgen de leden nog een snoepje en
slaapwelknuffel van onze liefste papegaai.

Heimwee op ‘t kamp
Hartverscheurend als je kind liever niet op kamp vertrekt. Vaak gaat dat weer
over en amuseert je kind zich te pletter. Tegen hardnekkige heimwee helpt jouw
creativiteit. Je kan namelijk stiekem jezelf meenemen! Hoe?
Maak een verrassingsdoos die je, je kind kan meenemen. Daarin zitten cadeautjes
die je kind kan opendoen als het even moeilijk wordt: een knuffel, een mooie brief
van mama of papa, een zelfgemaakte aftelkalender, (een) gezinsfoto(‘s), een
tekening van grote broer, het slaap T-shirt van mama, …
Alles kan maar GEEN snoepjes (want dat mag dan weer niet)!
Je kan ook een dagboekje meegeven waar je kind elke dag iets leuk voor jullie
schrijft.
En ook schrijven, veel schrijven, kinderen krijgen graag brieven op ’t kamp. Ook
al schrijven ze niet altijd terug! De eerste brieven kan je al versturen voor de
kinderen vertrokken zijn of meegeven met de leiding. Zo krijgen ze de eerste
dag al post!
Het adres vind je verderop in dit boekje!

Kampvuur
De laatste avond wordt afgesloten met een spetterend kampvuur… Eerst komt
‘meneer pastoor’ de misviering doen, daarna brengt elke afdeling zijn
ingestudeerde act, en afgesloten wordt er met een supergezellig kampvuur.

Wat moet er allemaal mee?
In de valies
 Slaapzak
 Veldbed of luchtmatras voor iedereen !!!
 Een kussen
 Pyjama of nachtkleed
 Knuffelbeer (geen levende)
 Zaklamp
 Voldoende washandjes en handdoeken. Sloebers en speelclub moeten er
echter geen meenemen. We hebben genoeg voor een heel leger, dus we
gaan juist toekomen :D
 Toiletgerief, best in een stevige toiletzak
Kam/borstel

Shampoo

Tandenborstel

Zeep/douchegel

Tandpasta

Bekertje

Hygiënische verbanden/tampons voor oudere meisjes
 Aftersun
 Voldoende spelkledij, best voorzien van naam of teken!
 Zwemgerief

 Warme kledij/warme trui
 Een wit T-shirt (dit komt NIET wit terug)
 Ondergoed, voldoende voor 10 dagen
 Kousen, best ook enkele reserveparen
 Korte broeken en T-shirts, genoeg voor 10 dagen.
Let op! Voor Sloebers, Speelclub en Rakwi’s geen T-shirts zonder mouwen.
 Loop- of turnschoenen
 Stevige stapschoenen. Zorg ervoor dat deze al ingelopen zijn! Niets zo erg
als op dagtocht merken dat je schoenen niet goed passen, en je blaren
loopt.
 Linnen zak voor de vuile was. (geen plastieken zak, want dat kan al eens
gaan stinken …)
 Eventueel een boek of tijdschrift voor tijdens de platte rust. (graag naam
hierin noteren)
 Schrijfgerief, papier, enveloppen (met adressen er al op)
 Voor iedereen behalve de sloebers : glitter en glamour kleren voor
restaurant chantant, een avond waar de kokjes nóg lekkerder eten
maken dan anders

In de rugzak bij vertrek
 Boterhammen voor één keer +vieruurtje
 Stevige drinkbus met drank in. Deze wordt het hele kamp gebruikt, dus
zorg dat ze zeker groot en sterk is.
 Petje tegen de zon
 Fluo-vestje (voor iedereen verplicht!)
 Regenjas
 Zonnecrème
 Muggenzalf
 Lippenbalsem
 Schrijfgerief
 Je Chiro-uniform heb je aan bij het VERTREK!
Wat mag niet mee?
 Messen, dolken,… Op kamp is genoeg bestek aanwezig.
 Lucifers, aanstekers,… we zullen wel zorgen dat het er warm genoeg is.
 Snoep, drank en andere lekkere dingen. We hebben een fantastische
kookploeg bij, dus honger zullen we alvast niet lijden. Ontdekken we toch
snoep, dan wordt dit bewaard tot op het einde van het kamp.
 Zakgeld. (kaartjes en postzegels worden achteraf afgerekend)
 Elke vorm van medicatie. Dit wordt afgegeven op de valiezendag aan de
verpleger.
 Drugs of andere genotsmiddelen
 GSM, elektronische toestellen, spelletjes e.d. De leiding voorziet meer dan
voldoende spelplezier! Uitzondering hierbij is een gsm voor Keti’s en
Aspi’s. Deze worden veilig bewaard bij de VB. Per afdeling zijn er
afspraken wanneer ze hun GSM kunnen gebruiken!

Voor Tito’s, Keti’s en Aspi’s:





een stevige trekkersrugzak, best met heupriemen
slaapmatje
gamellen en bestek
Fiets die wettelijk in orde is

Enkele adviezen voor het pakken
 Best alles in een valies steken i.p.v. in een rugzak of sportzak. Dit hoeft
niet je beste valies te zijn. Op de kampplaats zijn geen kasten aanwezig
en dan is een valies toch wel ordelijker om te zoeken. In het midden van je
valies kan je een valiezenlijst plakken, waarop alles wat erin ‘zat’ staat.
 je kan best alles merken met naam of teken.
 Voor de kleinsten is het handig om eventueel zakjes te maken met, voor
elke dag een T-shirt, short, sokken en ondergoed. Hierdoor kunnen ze op
kamp heel eenvoudig elke dag hun eigen outfit samenstellen.
 Geef ook geen nieuwe kleren mee. Vaak wordt er op kamp gevraagd “is
dit van jou”, en antwoorden de leden NEE, gewoon omdat ze die broek of
dat truitje nog nooit gezien hebben…
 Maak je zoon of dochter ook al wat zelfstandig vooraleer hij/zij op kamp
vertrekt. Laat je kind zichzelf al eens aankleden, eigen boterhammen
smeren,… Dit vergemakkelijkt het kamp alleen maar.
 Vergeet ook zeker het afdelingsartikel niet te lezen!
 Elk jaar zijn er kinderen die te weinig schoenen bijhebben of geen stevige
stapschoenen. Niets zo erg als op dagtocht moeten op (turn-)sloefen of
met natte schoenen aan! Zorg er a.u.b. voor dat je kind voldoende maar
ook zeker stevig schoeisel bijheeft!

Afspraken voor op kamp














Leden proeven van alles wat niet op hun fiche genoteerd is.
Alles wat je zelf opschept, wordt ook opgegeten.
Eten dient niet om mee te gooien of om mee te spelen!
Ouders moeten mondeling het roken voor de oudste leden toestaan bij de
leiding. Een briefje meegeven is niet voldoende. Er wordt ook enkel op
vaste tijdstippen gerookt.
Enkel bij de voorbereiding van de familiedag, en tijdens de tweedaagse,
krijgen Keti’s en Aspi’s een alcoholische consumptie.
Sloebers, Speelclub en Rakwi’s mogen geen T-shirts dragen zonder
mouwen.
Hoofddeksel verplicht bij het verlaten van de kampplaats (dagtocht,
familiedag, …)
Leden mogen de kampplaats niet verlaten zonder leiding.
Leden zijn verplicht te douchen wanneer ze op de douchelijst staan, dit is
minstens 2x per kamp.
Er wordt NOOIT op blote voeten rondgelopen. Eventuele sloefkes of
‘sletsen’ mag wel. Dit enkel voor de veiligheid, en om letsels aan de
voeten te vermijden.
Bezoek is NIET toegestaan, schrijven mag massaal!

Post
Beste moeke,
Hier is alles goed hoor…
Het is hier een kei mooi gebied…
Alle dagen veel zon, ik heb zelfs al 5 verschillende truitjes erin gebruind. En de kokskes
maken echt lekker eten. Ben al zeker 3 kilo bijkomen, ik heb een mooi buikje nu!
We doen kei leuke spelletjes en ik verveel mij nooit :D
Ik hoop dat ik hier nog lang mag blijven!
Dag moeke,
Groetjes u kleine kapoen…

Krijg jij ook zo een briefje? En wil je antwoorden? Of zelf een briefje schrijven?
Doe het dan op dit adres:
Chiro Vorselaar
Naam + afdeling
Berghoekstraat15
2013 Wilsele

en het kostenplaatje?
 We proberen steeds de bivakprijs zo laag mogelijk te houden.
 Voor 10 dagen kamp vragen we voor het eerste ingeschreven kind van
hetzelfde gezin 100 euro, het tweede kind 90, en het 3e (en eventueel
volgende kind) 80 euro. Aangezien de sloebers enkele dagen minder op
kamp gaan, gaat er voor hen 30 euro af.
 Bij de meeste ziekenfondsen kan je een deel van het lidgeld of kampgeld
terugkrijgen. Dit is leeftijdsafhankelijk, papieren hiervoor haal je bij Liesl
na het kamp
 Je kan ook een deel van het kampgeld betalen via het OCMW. Voor meer
info richt u tot je OCMW kantoor of neem contact op met onze VB.

Belangrijke data:
10 juli Valiezendag
o Op 10 juli, tussen 18.00 en 20.00 u, wordt iedereen verwacht met
zijn/haar valies aan het jeugdcentrum.
o Helpende handen voor het inladen van de camion zijn om 20.00u welkom.
o Hier worden ook de SISkaart, de (Kids)ID, en eventuele medicatie
afgegeven aan de verpleger van dienst. Heb je nog geen kleefbriefje
geplakt op je inschrijvingsfiche breng dat dan ook mee.
o Let op! Ook de Sloebers brengen hun valies al binnen

11 juli Vertrek op kamp
o Iedereen (behalve Sloebers en aspi’s) samenkomen aan het Jeugdcentrum
op 11 juli om 13.00u (gewone tijd)
o Speelclubbers en Rakwi’s vertrekken tussen 14.30u en 15.00u met het
openbaar vervoer op kamp
o De Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan dan met de fiets.
o Sloebers worden verwacht op 14 juli om 13.00u aan het station van
Herentals. Vandaar vertrekken zij met de trein op kamp. Wees dus
allemaal zeker op tijd!

21 juli Aankomst
o Sloebers en Speelclubbers komen aan op 21 juli rond 14u45 in het station
te Herentals.
o De aankomst van Rakwi’s, Tito’s en Aspi’s is voorzien omstreeks 18.00 u
aan het jc.De keti’s komen een dag later terug.

21 juli Afhalen valiezen
o Valiezen kunnen opgepikt worden op 21 juli tussen 17.00 en 18.00 u
o Op dit moment worden ook de postzegels en postkaarten betaald. Best is
dat je (gepast) kleingeld meebrengt.

Adreslijst
Heb je nog vragen over het kamp, aarzel niet om iemand van de leiding te
contacteren :

Sloebers
Yannick Van Den Kieboom – Kaatje Van Echelpoel – Julie Turelinckx– Laura Van
Oeckel
sloebers@chiro-vorselaar.be

Speelclub
Suze Hannes – Tess Claes – Vincent Verswijvel – Elise Van Geert
speelclub@chiro-vorselaar.be

Rakwi’s
Niels Van Loock – Eline Van Geert – Seppe Volders – Liesl Gepts
rakwi@chiro-vorselaar.be

Tito’s
Wout Van Tendeloo – Michelle Helsen – Mathias Nuyts
tito@chiro-vorselaar.be

Keti’s
Broos Vercauteren – Sacha De Ceulaer
keti@chiro-vorselaar.be

Aspi’s
Zoë Van Den Kieboom – Roel Jacobs
aspi@chiro-vorselaar.be

kampverantwoordelijken
Paul Van Leemput - 0494/561145 & Simon Dens - 0472/385687

Afdelingsartikels
SLOEBERS
Liefste sloeberkes,
We hebben goed nieuws en minder goed nieuws… Het slechte nieuws is dat het
Chirojaar er weeral bijna opzit, maar het goede nieuws is wel dat het beste en
leukste nog moet komen! Namelijk het jaarlijks kamp! Tussen 14 en 21 juli zullen
jullie je een week lang zonder mama of papa rotamuseren in Wilsele!
Tussen het blokken van de examens door proberen Julie, Kaatje, Laura en Yannick
een programma op te stellen voor het kamp die leuk, gevarieerd, vermoeiend,… is
waardoor jullie de tijd van het jaar zullen beleven. Soms zou jou buik zo rond zijn
dat er geen kruimeltje meer bij kan, een andere dag zal je zo vuil zien dat we je
wel moeten verplichten om te douchen of andere keren zal je na een middag zo
moe zijn dat je geen pap meer kunt zeggen. Dat is ons doel!
We hopen als leiding natuurlijk ook dat jullie jezelf de laatste weken en maanden
op zondag ook nog hebben kunnen amuseren. We hebben onder andere ons
supersloeberweekend achter de rug wat een groot succes was! Voor velen de
eerste keer dat ze samen met de Chiro een nachtje doorbrachten zonder ouders!
Sommigen vonden dit super, andere miste de mama toch wel een beetje. Maar
het ravotten heeft er wel voor gezorgd dat dit gemis niet te lang duurde.
Oké omdat we zelf niet kunnen wachten voor het kamp zullen we al een tipje van
de sluier vertellen… Je mag zeker geen chique kleren vergeten die voor één keer
niet vuil gaan worden! Ook wat verkleedkleren voor Barbie/Ken en bomma en
bompa mag je meenemen samen met een wit T-shirt. Natuurlijk mag je ook jou
zwemgerief en stapschoenen niet
vergeten!
We hopen dat jullie elke zondag
blijven komen en hard uitkijken naar
het kamp!
Veel groetjes van jullie
sloeberleiding!

speelclub
Heejla Speelclubbers!
Hebben jullie zin in het kamp??
Wij alvast wel! :D
We hebben al een heleboel leuke spelletjes voorbereid dus het gaat super
plezant worden! (nog eens dubbel zo leuk als ons maffiaweekend!)
Hier nog een aantal dingen die je zeker niet mag vergeten:


Een witte t-shirt die niet wit terug komt



Heel slechte kleren die je nadien mag wegsmijten



Piratenverkleedkleren



Zwemgerief (best ook een slechte bikini/zwembroek)

Vergeet ook zeker niet je lievelingsknuffel, je goed humeur en heel veel
energie!
Er is wel nog één spijtig nieuwtje, Suze gaat niet mee op kamp, want zij zit
een hele maand in China, maaaaar natuurlijk hebben wij hier iets op
bedacht: Sara gaat mee als vervanging!
Veel liefs,
Vincent, Elise, Tess en Suze

RAKWI

Halloookidoooki!
We hebben dit chirojaar al wel leuke dingen gedaan: we zijn op weekend
geweest in echte groenten- en fruit- stijl, we hebben al ontelbare bos-,
dorp- en pleinspelen gespeeld en ons altijd goed geamuseerd!
Maar, nu komt het kamp stilaan dichterbij (eindelijk!) Maak jullie borst al
maar nat, want jullie leiding bruist van de ideeën en is van plan om er een
geweldige tien dagen van te maken!
Hiervoor moeten jullie enkele dingen extra meenemen (bovenop het lijstje
eerder in dit chiroweetje):
 Je goed humeur! 
 Kleren:
Om je als cowboy of indiaan te verkleden
 Chique kledij
 Een legeroutfit
 Superheldenkleren
 Kleren die extra vuil mogen worden en weg mogen
 Slecht zwemgerief
 Wit tshirt (komt niet wit terug)

Wij hopen jullie allemaal mee te mogen nemen op kamp!
Groetjes, jullie leiding
Niels, Seppe, Eline & Liesl

TITO
Klopklop
Wie is daar?
HET KAMP :D!!!
Begin al maar vast jullie TitoYolo$Wek te verzamelen, want dit is het
belangrijkste ingrediënt voor ons kei zot kamp! Als ge uw valies komt
afgeve den 10de krijgde meer info wa ge in uw rugzak moet steke voor
onderweg op de patmobiel aka fiets aka Harley TraPSon.
Vergeet ook niet jullie benodigdheden voor op 2-daagse, aka een
karremat, trekkersrugzak,bestek (dit staat ergens anders in het
Chiroweetje beter uitgelegd ) Voor vragen bel 1207 (of de leiding).
Als afsluiter van een leuk jaar, gaan we natuurlijk nog op een keisjow
kamp, en hemme we al gemein programs ineengestoke, eigenlijk zen we
daar op dees moment aan bezig!! Whoo spannend!
But first: Let me take a #ScannerSelfie!

Groetjes van jullie Titoliciouse leiding!!
M!çh3||3, W ø || † & Mä†h!â$
#YoloTitoSwek2014

KETI
Hey Keti’s
Tis me de Sacha en den Broos aan de lijn in verband met kamp naar Wilsele! We
hopen da gelle het weekend plezant vond ondanks da we serieus wa ruzie me het
weer hadde! Maar op kamp zal da wel nie gebeure dus we gaan het er kei show
make. Zeker op de 2daagse!
Wa praktische informatie:
- Geen veldbed meenemen maar ne lage luchtmatras of matje want we
slapen in iglo tentjes en das nie echt zo handig me veldbedden!
- Zeker uwe fiets nie vergete, want das nogal wel een stukske fietse en asge
da moet lopen zijde wel efkes onderweg!
- WE KOMEN NEN DAG LATER TERUG, WE ZULLEN 22 juli tegen 15.00 terug
aan het JC zijn!
- Hippieklere moete ook zoiezo meepakke!
- Moesten er nog dingen bijkomen laten we die wel weten via
sms/mail/smoelenboek

Peace out niggas

ASPI

Aspiranten,
Bij deze wil jullie aspiranten-leiding jullie uitnodigingen op een leuk evenement dat zal
plaatsvinden van 10 t.e.m. 21 juli. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen is dit een
opmerkelijke datum aangezien we dit jaar op 10 juli vertrekken en niet 11 juli. Wij aspiranten zijn
een beetje meer, een beetje ouder en vinden dat wij onze plaats op dit evenement al mogen
waarmaken een dagje vroeger. Wij doen dit echter in stijl, met een tweewielig voertuig dat we
namelijk met onze eigen mankracht zelf zullen besturen (een fiets dus). Niet getreurd, het is niet
zo ver, maar een kleine 50 km.
Tijdens dit evenement zullen wij verblijven in een opgespannen onderkomen dat relatief
eenvouding is op te bouwen en af te breken. Het bestaat uit kunststof, gedragen door een skelet
van metalen stokken, een tent dus volgens wikipedia. Hierbij is het aangeraden van een veldbed,
luchtmatras matje of dergelijke mee te nemen om uw eigen comfort te garanderen.
Aangezien wij aspiranten zijn en voorzien zijn van de nodige sjor-technieken – en kennis, zullen
wij op dit evenement ons eigen plaats en statement willen maken. Daardoor zijn leuke en
plezierrijke attributen om deze op te fleuren steeds mooi meegenomen!
Voor vragen kan u ons steeds contacteren via e-mail of dergelijke. Verdere informatie zal u van
ons nog tijdig mogen vernemen.
Wij wensen jullie alvast een prettig verblijf !
Met vriendelijke groeten
De aspiranten-leiding

Wist-je -datjes
 4 leiding (Kaatje, Roel, Mathias en Liesl) dit jaar hun EHBO-attest
behaald hebben
 Zij dus alle pijntjes van de leden kunnen verzorgen
 Broos graag blaadjes op mensen hun hoofd legt in het zwembad
 Liesl graag aan voeten lekt
 De leiding met z’n allen naar Na Fir Bolg gaat
 Het dan dus geen chiro is 
 Iedereen mooi als Heidi’s en Antons verkleed was op
kampweekend
 We volgend jaar op buitenlands kamp gaan
 Yannick niet houdt van Hollanders in Centerparks
 Kaatje schrik heeft van vissen
 Er altijd lekkere kofiekoekskes in de ijskast staan (merci Roel!)
 Broos wel graag bevroren worstjes eet
 Half de leidindsploeg in een kotteke past voor een selfie
 De Paul niet kan tuimelen op een tuimelbuis
 Matthias dit wel kan, mits een helpende hand van de Caccèras
 We 8 en half palet wcpapier verkocht hebben
 Dit superzacht scottex hondjeswcpapier was
 Er ook weer heel veel mosseltjes gepoetst, gekookt en gegeten zijn
 We hiervoor de kookploeg nog eens extra willen bedanken!
 We bangelijk veel zin hebben in het kamp!

