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Woordje van de

redactie

Beste leden,
Beste ouders,
Je hebt het allerlaatste chiroweetje van dit werkjaar in je handen.
Opnieuw een boekje vol leuke foto’s, verslagen, afdelingsartikels,...
Kortom vanalles om te ontdekken!
Speciaal aan dit chiroweetje is dat alle belangrijke info over ons kamp
hierin staat.
Een bagagechecklist, het kampadres, het dagverloop,... Kijken jullie
ook al zo uit naar het kamp? Wel lees dan snel verder en ontdek er
alles over!
Veel leesplezier,
De redactie
Amber DP, Amber V, Xhanne, Eva en Yoran
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Dagindeling
op kamp
7.30 u De leiding staat op
Tijd voor de leiding om op te staan.
8.30 u Verzamelen
- Het verzamellied speelt
- De kampdans wordt gedanst
- We krijgen het vervolg op het
kamptoneel
12.30 u Lekker middagmaal
Welk lekker middagmaal heeft de
kookploeg voor ons bereid? Dat zien
we na de kreten.
14.00 u Start namiddagactiviteit
Na wat gerust te hebben kunnen
alle afdelingen starten aan hun
namiddagactiviteit.
18.00 u Avondmaal
Na een namiddag spelen heeft de
kookploeg een lekker avondmaal
voorzien.
20.45 u Sloebers en speelclub gaan
slapen
Na een spannend verhaaltje kruipen
de Sloebers en Speelclubbers in hun
bedje.
22.00 u Tito’s gaan slapen
Na een super leuke dag sluipen de
Tito’s ook richting hun tent.
22.45 u Aspi’s gaan slapen
Na een toffe dag vol activiteiten kruipen ook de Aspi’s in hun bed.

6

00.00 u De leiding gaat slapen
Na de leidingskring kan de leiding
ook genieten van hun welverdiende
nachtrust.

7.00 u De kookploeg staat op
De kookploeg komt als eerste uit
hun bed.
8.00 u Opstaaaaan!
Over de hele kampplaats klinkt de
kampradio.
8.45 u Ontbijt
Het ontbijt staat op ons te wachten
zodat we de voormiddag doorkomen.
9.30 u Start voormiddagactiviteit
Na de afwas kan iedereen beginnen
aan zijn voormiddagactiviteit.
13.30 u Platte rust
Na de afwas kunnen we ons eten
even laten zakken en een briefje
schrijven of lezen.
16.00 u Vieruurtje
Even pauze van het spelen met een
koekje of een stukje fruit.
18.30 u Start avondactiviteit
Na de afwas kan iedereen beginnen
aan zijn avondactiviteiten.
21.30 u Rakwi’s gaan slapen
Nu kruipen de Rakwi’s ook stilletjes
in hun nestje.

22.30 u Keti’s gaan slapen
Moe maar voldaan kruipen ook de
Keti’s in hun bed.
23.00 u Leidingskring
Op de dagelijkse leidingskring wordt
de voorbije dag overlopen en de
volgende dagen gepland.

*Tijden zijn in kamptijd

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, onze
kampradio. 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]”
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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 om GEEN 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.
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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.

Fietscontrole (nieuw)

Aangezien er in het verleden veel problemen zijn geweest met
fietsen die niet in orde zijn hebben we besloten om alle fietsen te
controleren. Degene die met de fiets op kamp gaan brengen met de
valiezendag hun fiets mee voor een laatste controle. Daarnaast zal er
op 20 mei en 27 mei een eerste fietsencontrole plaatsvinden dus voor
degene die met de fiets op kamp gaan, gelieve dan met de fiets naar
de chiro te komen. Deze controle is nog vroeg voor het kamp maar
indien er een groot probleem wordt vastgesteld, heb je nog tijd genoeg
om hiervoor een oplossing te zoeken.
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Afspraken
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. Verdere regels ivm alcohol kan je vinden op onze
website www.chiro-vorselaar.be .
Hoofddeksel en fluo-vestjes 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!
Ouders mogen geen snoep opsturen met de post!
Bij koppels tussen leden geldt gedurende het hele kamp de
‘10 cm-regel’. ‘s Avonds krijgen ze wel 10 minuutjes privacy.
Leden mogen de kamplaats niet verlaten zonder toestemming van
de leiding.
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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! Iedereen mag
topjes meenemen maar zorg er voor dat je ook zeker enkele tshirts met
korte mouwen bij hebt.
Zwemgerief (Neem ook zeker een spannende zwembroek mee voor de
jongens want je mag niet overal binnen met een zwemshort!)
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.
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)
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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!

Voor Tito’s, Keti’s en Aspi’s:

Een stevige trekkersrugzak, best met heupriemen
Slaapmatje
Gamellen en bestek

Voor Rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s:
Fiets die wettelijk in orde is

Is mijn fiets in orde?
Goede remmen

Bel op 20m hoorbaar
Licht en reflector vooraan

Licht achteraan
Reflector achteraan
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Ketting onderhouden

Correcte bandenspanning

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 zijn absoluut verboden bij
Chiro Vorselaar, voor de gevolgen van het bezit van dergelijke
dingen verwijzen we graag naar onze website.
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!

En het kostenplaatje?

We proberen steeds de bivakprijs zo laag mogelijk te houden.
Voor 10 dagen kamp vragen we voor elk lid 100 euro.
Let op, dit is anders dan vorige jaren!
Aangezien de sloebers enkele dagen minder op kamp gaan,
gaat er voor hen 30 euro af. Voor hen is het dus 70 euro.
Bij de meeste ziekenfondsen kan je een deel van het lidgeld
of kampgeld terugkrijgen. Dit is leeftijdsafhankelijk, papieren
hiervoor krijg je bij Paul 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.
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Belangrijke
data
20 mei en 27 mei

• Inschrijven voor het kamp van 17.00-19.00 in het jeugdcentrum!
• Op deze datums zal ook de eerste fietsencontrole plaatsvinden.

10 juli Valiezendag

• Op 10 juli, tussen 18.00 en 20.00 u, wordt iedereen verwacht
met zijn/haar valies aan het jeugdcentrum.
• Helpende handen voor het inladen van de camion zijn om
20.00u welkom.
• Hier worden ook de (Kids)ID, en eventuele medicatie afgegeven
aan de verpleger van dienst.
• Let op! Ook de Sloebers brengen hun valies al binnen
• Leden die met de fiets op kamp gaan worden met hun fiets
verwacht op valiezendag voor een algemene fietscontrole, zorg
ervoor dat je fiets in orde is tegen dan zodat je niet last minute
nog op zoek moet naar een fietsenmaker of een andere fiets.

11 juli Vertrek op kamp

• Iedereen (behalve Sloebers) samenkomen aan het
Jeugdcentrum op 11 juli om 13.00u
• Iedereen vertrekt omstreeks 13.00u op kamp (kamptijd)
• Speelclub gaat met het openbaar vervoer
• De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan dan met de fiets.
• Sloebers worden verwacht op 14 juli om 9.00u aan het station
van Herentals. Vandaar vertrekken zij met de trein op kamp.
Wees dus allemaal zeker op tijd!

21 juli Aankomst

• Concrete informatie over de aankomst van uw kind(eren) krijgt u
van de afdelingsleiding via onze facebook groep ‘Chiro Vorselaar’.
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21 juli Afhalen valiezen

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

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!
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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 bijgekomen, ik
heb een mooi buikje nu! We doen kei leuke
spelletjes en ik verveel mij nooit! 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
Ossenberg
Witteweg 30
3460 Bekkevoort (Bekkevoort)
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De kampplaats
Locatie

Bekkevoort is een rustig dorpje in de provincie Vlaams-Brabant. Het ligt
niet zo ver onder scherpenheuvel, dat wel bekend is bij de wandelaars
onder ons. Het dorpje ligt in een glooiend landschap dat ook duidelijk
terugkomt op de kampplaats. De kampplaats zelf is een modern gebouw
met een gigantisch grasveld eraan waar we ons goed gaan kunnen
uitleven. Daarnaast is er ook een mooi speelbos waar we goed gebruik van
zullen maken.

Enkele cijfers

- We beschikken over een oppervlakte van 5 ha tentengrond.
- Aan het kampterrein is 3 ha bos gelegen.
- De fietstocht van Vorselaar naar Bekkevoort is 39,8 km.
- Er zijn in totaal 10 toiletten aanwezig op de kampplaats.
- De kampplaats ligt op 3,5km van het centrum, lekker rustig dus.
- De Vlooybergtoren uit de vtm-serie de Callboys ligt op 4,0 km van de
kampplaats.
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Sloebers
Afdelingsartikels

Hallo allerliefstestoersteleukste sloebertjes van de hele paarse planeet,
Het is bijna zo ver, we vertrekken op kamp! Dat wil zeggen dat we 7
dagen lang Chiro-pret gaan beleven.
Wat we zoal gaan doen?
•
Beestige spelletjes
•
Erop uit gaan
•
Keihard spelen
•
Keilekker eten
•
Echte aliens zien
•
Voorlezen voor het slapengaan
•
Opstaan voor de dauw
•
Ongelooflijk leuke leiding
•
Ravotten tot we moe zijn
•
Tieren en gieren
We gaan een hele dag leren hoe je een echte soldaat moet zijn. Geef
acht! Ook vliegen we met onze paarse raket recht de ruimte in en
ontdekken we heel de Melkweg als echte astronauten! Voor deze 2 dagen
mogen jullie verkleedkleren mee nemen in het thema leger en ruimte. Let
wel op: het is niet de bedoeling dat je nieuwe kleren gaat kopen!
De leiding heeft er alvast super veel zin in!
Paarse groetjes
Snedes (Sien, Nele, Ellen, Daan, Eva, Seppe)
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Speelclub
Afdelingsartikels

Hallo lieve speelclubbers
Het jaar is weeral over de helft, en wat hebben we ons al goed
geamuseerd! Jullie blijven elke zondag met heel veel komen en
daarom proberen wij de leukste spelletjes te maken. Af en toe was er
ook een specialere zondag zoals vriendjesdag, speelstad, de
gewestdag,…. Met de vriendjesdag hebben jullie trouwens super goed
jullie best gedaan! Wij waren met de meeste kindjes omdat jullie al
jullie vriendjes en vriendinnetjes hebben uitgenodigd.
In april zijn we op legerweekend gegaan en dat was een succes! Jullie
zijn getraind tot echte soldaten en hebben de moordenaar gevonden.
Als we op kamp even veel gaan lachen en plezier gaan maken
kunnen we nu al zeggen dat het fantastische 10 dagen worden. Wij
zijn volop bezig met de allerleukste spelletjes te verzinnen zodat we
ons geen moment gaan vervelen. Voorlopig moeten jullie geen
speciale dingen meenemen. Moest dit toch nog het geval zijn, dan
sturen we een mailtje naar jullie mama en papa. Zeg dus dat ze hun
mail de maand voor kamp goed in het oog moeten houden.
Wij kijken er alvast heel hard naar uit!!
Gele groetjes
Lente, Dien, Eline, Jasper en Amber
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Rakwi’s
Afdelingsartikels

Yo,
Hier zijn we weer, met het laatste chiro weetje, het jaar is snel gegaan
maar het is nog niet gedaan.
Hier zijn we weer, met ons valt niet te sollen want wij zijn de Rakwi's.
1,2 Spektocht en nachtspel
3,4 Andersom dag doen we wel
5,6 Tis al zot geweest
7,8 Er wordt nog hard gefeest
Op sloebers en op speelclub op tito's en keti's& Aspi's we jagen ze wel
op de vlucht
Er hangen avonturen in de lucht.
Zoals jullie uit bovenstaande intro kunnen afleiden gaan we van het
kamp een groot feest maken. We hebben veel toffe activiteiten voor
jullie zowel ter land, ter water of in de lucht. We gaan ook paar thema/
Feest activiteiten doen en daar hebben jullie het volgende voor nodig
- Jongens brengen meisjeskleren mee en meisjes jongenskleren
- Mexicaanse attributen (sombrero, poncho, vlaggetje, plaksnor,...)
- Kleren dat ZEEEER vuil mogen worden
- Zaklamp
- witte tshirt en/of witte accessoires dat geverfd mogen worden
En jullie goed humeur zeker niet vergeten
,sejteorg eneorg teM
esilE ne ayarB,essoJ ,esiuoL ,sanoJ
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Tito’s
Afdelingsartikels

HEY HEY HEY TITO’S

Jaja, dit is al het laatste chiroweetje
En dat wil dan ook zeggen dat het chirojaar er bijna opzit.
We kunnen terug kijken naar alle awesome dingen die we gedaan
hebben zoals het weekend, het bijna winnen op de gewestdag en
natuurlijk nog de vele andere activiteiten.
Maar niet getreurd want …
het kamp komt nu natuurlijk steeds dichterbij.
Wij (jullie leiding) hebben al samengezeten om het meest fantastische
kampprogramma te maken dus zie maar dat jullie allemaal meegaan!
Dit jaar op kamp gaan we ook op tweedaagse!! Voor vele van jullie
is dit de eerste keer dus zorg er zeker voor dat jullie goed ingelopen
wandelschoenen meehebben.
Wat je zeker nog niet mag vergeten:
Matje
Stevige trekkersrugzak
Gamel en bestek
Enkele HEEL BELANGIJKE zaken die je ook in je valies moet steken:
Witte t-shirt (die niet wit terugkomt)
Verkleedkleren in thema
Voor de jongens: een spannende zwembroek
We gaan met de fiets op kamp dus zorg ervoor dat jullie fiets tiptop in
orde is. Tijdens de valiezendag doen we nog een fietscontrole zodat
we (hopelijk) zonder problemen op de kampplaats geraken.
Als er nog vragen zijn, mag je ons altijd een mailtje sturen.
Groetjeezzz
Camille, Yoran, Sander, Dieter & Amber
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Keti’s
Afdelingsartikels

YuUW
GeuI LeiFwEIk eN WiEKenTjE GehAd jWZ. WelLe VoNnE Het tOCh
SJow. eN AanGezIEN dA ALLE SocIaL MEdiA Vol StA, GeLlE oK wEL
Denk.
eUh Ja, JAmMeR GenUG ok WeL aAnT eiNDE vAnT JAar
GekoMe. Mo ‘ThoOgtEPunT mUT NoG wEL KoME, TKamP. WE KunNe
aL VerklAPPe DaT sJoW gA WEurre, Mo dE ReST GoN wE noG
eFKeS geHEiM HoUWe.
wELle ZoUwE ElLe NOg gAarNe wIlLe BedAnkE VeU dE GeUie InZeT
DoOrhEeN Het JaAr. Me DE waFeLs En SOeP eNZOwE tE VerKOpe.
en OeP De GeWEstDaG, SKeÜrPenHeUVeL eN dE
wC-PapIeRVeRkOoP WarE We OK weR GoE AanWeZIg DuS MeRcI
daARvOoR. HOudt zeKEr ElLe FEesBuK/GsM/MaIL InT OoG. WanT
TKaN zEn Da GE nOG Wa SpeSjaAl DiNgE OfzOW mUt MeEjPakKe
VeUrT kaMP.
SaLAat eN De KotS !
BlaUwE GrÜßeN!
JuLlie FanTaSTisChe LeIdiNG!
MaSTi AKa MaTthIaS, BaRt AkA WaRd, VeIrKe aKa NAndO, kSonNE
AKA xHanNE
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Aspiranten
Hoi pipeloi

Afdelingsartikels

Voor jullie binnenkort met jullie hoofd de weer boeken induiken hebben we uiteraard
nog een aantal leuke activiteiten in petto. Ten eerste vertrekken we over twee weken
op weekend! We gaan naar de Ardennen dus haalt uw trekkersrugzak al maar van
onder het stof onderuit.
Wat we nu precies allemaal gaan doen op weekend is nog top secret, maar we zullen
jullie al wel verklappen dat het eventueel wel misschien zou kunnen voorvallen dat we
niet allemaal dezelfde eindbestemming hebben.
Maar niet getreurd jullie zitten voor de rest van het weekend wel met elkaar
opgeschept.
Dus samen eten, slapen, zagen, jagen, zingen, lachen, wenen, dansen, muilen, …
zal zeker en vast niet ontbreken. En als de weergoden ons gunstig zijn kunnen we
zeker en vast is een plonske int water placeren. Dus komt is ne keer uit uwe luie zetel
en begint al ma te trainen voor dieje summerbody waar ge altijd al van hebt liggen
dromen.
Allez genoeg gezeverd over het weekend, want daarna is het weer tijd voor een
bangelijke editie van ons wel befaamde blacklight aspicafé dat wellicht ongetwijfeld
één van de beste feestjes van ‘t jaar zal worden. (plezier en knappe grieten/kerels
scoren niet gegarandeerd)
Hopelijk kunnen we met deze editie een extra centje verdienen, zodat we eindelijk al
onze schulden kunnen afbetalen. Mopje we hebben helemaal niet zo veel schulden,
en gaan met deze opbrengst allerlei leuke activiteiten doen op kamp die jullie hopelijk
niet snel gaan vergeten.
En gaan dus zeuwizeu zekher not alles besteden aan MC dow, alcohol, en andere
nutteloze consumeerbare supplementen.
Het is dus overduidelijk dat jullie echte weirkpjeire zijn, want na al die inspanningen
voor het aspicafe en jullie examens gaan we net zoals vorig jaar weer de handen uit
de mouwen steken @NA FIR BOLG waar we ook weer een spetterend weekend met
elkaar zullen doorbrengen.
Na al deze leuke avonturen zullen jullie eindelijk helemaal niet kunnen genieten van
jullie wel verdiende rust op kamp. Want ook hier zal er een drukbezette agenda
aanwezig zijn, en dus niet veel geslapen worden.
asPEACE OUT
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Mosselfeest
Op 24 februari organiseerde we voor de 8e keer ons grote
mosselfeest. Dit doen we ten voordele van ons kamp. Zoals huur,
kampplaats, tenten om in te slapen, aankoop spelmateriaal, enz.
Iedereen kon heerlijke mosselen met friet komen eten, of
curryworsten en kaaskroketten voor de kleinsten.
Dankzij de vele helpende handen van vrijwilligers, kookploeg en
leiding was het een zeer geslaagd festijn dus nog een
welgemeende merci!

Onze fantastische kookploeg!
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Bedankt voor de talrijke opkomst!

De zaal staat klaar

Vriendjesdag
Zondag 18 maart was het vriendjesdag. Om er een specialere
chirozondag van te maken mocht iedereen zijn vriendjes en
vriendinnetjes meenemen. De leiding zorgde voor de spelletjes en
de leden voor de vele kindjes. Op deze manier kunnen onze leden
hun vriendjes laten proeven van wat chiro is. Zo laten ze zien wat
ze elke zondag doen in de verhalen die ze elke maandag aan
iedereen vertellen. Het doet ons een groot plezier als we zien dat
de zondagen erna toch altijd nog enkele kindjes terugkomen. Naar
jaarlijkse gewoonte sloten we deze dag af met lekkere hotdogs.
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Voetbedevaart
Scherpenheuvel
Op 30 april ging Chiro Vorselaar weer samen op bedevaart naar
Scherpenheuvel. Bij deze traditie horen niet enkel de nodige
bleinen en pijntjes maar ook eindeloze gezelligheid en de lekkere
tussendoortjes van de kookploeg tussendoor. Ook dit jaar konden
we weer met een grote groep vertrekken aan het jeugdcentrum in
Vorselaar. Nadat de pastoor ons nog een paar laatste
bemoedigende woorden toesprak, begon de wandeling naar
Scherpenheuvel. Na een nacht vol sfeer en gezelligheid en
misschien ook enkele bleinen, kwamen we ’s morgens toe.
Bedankt aan alle deelnemers en hopelijk tot volgend jaar!
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WC-papierverkoop
Zaterdag 5 mei organiseerde chiro Vorselaar naar jaarlijkse
gewoonte een wc-papierverkoop. Om 9.30u trokken we met leden
en leiding het dorp in om van deur tot deur wc-papier te verkopen.
’s Middags konden alle helpers mee-eten van een heerlijke
spaghetti en ’s avonds hebben we met z’n allen genoten van een
gezellige barbecue.
We hebben dit jaar goed verkocht en we willen iedereen nog eens
bedanken die die dag is komen helpen!
Tot volgend jaar!

27

Chiroterras
Zaterdag 16 juni kan iedereen weer langs komen op ons
chiroterras. Om even te rusten van de wandeling langs de
jaarmarkt of terwijl de kinderen zich amuseren op de kermis. Dan
kan je bij ons terecht voor een lekker en verfrissend drankje. Het
is ook een ideaal moment om even bij te praten met vrienden,
familie, buren, kennissen,… dus trommel iedereen op om samen
te komen. Een perfecte manier om het naderende begin van de
zomer goed in te zetten!

VORSELAAR

VERRASSEND
NATUURLIJK

Jaarmarkt
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Woordzoeker
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Dorpse Feesten
Het laatste weekend van augustus organiseert Chiro Vorselaar
zijn dorpse feesten. Dit jaar is dit het weekend van 24-25-25
augustus. Hiermee zijn we ook aangekomen aan onze 48ste editie
wat uiteraard ook betekend dat onze bierbodega uit 48 bieren zal
bestaan, zeker de moeite om eens te komen proeven.
Daarnaast zullen er gedurende het hele weekend vanalle
activiteiten plaatsvinden in en rond het jeugdcentrum. Hiernaast
vind je een planning van deze activiteiten. Kom dus zeker eens
kijken. Hopelijk tot dan!
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23:00

22:00

21:00

20:00

Recreatieve quiz

20:00 - 23:00

Vrijdag 24 augustus
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00:00

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

Ouderencafé

18:00 - 03:00

Optreden
Les Fizz’

18:00 - 19:30

Eiersmijten

14:00 - 18:00

22:00 - 03:00

Lekstokfuif

Bierpongtoernooi

19:00 - 22:00

Haringenbak

17:00 - 19:00

Kaartprijskamp

14:00 - 17:00

Zaterdag 25 augustus

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

15:00 - 15:30
Tombolatrekking
15:30 - 16:00
Schijt je rijk!

14:00 - 17:00

Chiroterras

11:00 - 14:00

Pastamiddag

14:00 - 17:00

Kinderkermis

Zondag 26 augustus

WIST JE DAT...?
we dit jaar naar Bekkevoort op kamp gaan?
de leiding hier al een weekend geweest is?
de kampplaats dit jaar gigantisch groot is?
de leiding al heel veel zin heeft in het
kamp?
de kookploeg al een heerlijk menu heeft
samengesteld voor het kamp?
de kookploeg er ook al heel veel zin in
heeft?
de Chiro genoten heeft van het heerlijke
dessertenbuffet ter ere van 900 jaar
Vorselaar?
het blacklight aspicafe is op 18 mei?
je daar iets kan komen drinken?
Chiro Vorselaar tweedes werd tijdens het
eindspel op de gewestdag?
je je kan komen inschrijven voor het kamp
op 20 en 27 mei?

32

