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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 van het kamp hierin staat.
De roze sectie bevat alles over het buitenlands kamp naar Tsjechië en in de oranje sectie
staat alle info over het klein kamp naar de zee.
Lees alles zeker eens goed door zodat je van alles op de hoogte bent want er zijn enkele
dingen die anders zijn dan op een gewoon kamp!
Veel leesplezier,
De redactie
Amber DP, Amber V, Eva, Romy, Lode, Inne en Yoran
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Hallo chirofanaten
Voelen jullie het ook aan jullie water? Ja hoor, het buitenlands kamp in Tsjechië komt er
aan en wij hebben er alvast enorm veel goesting in! Natuurlijk vraagt de omvangrijke
toekomstige portie plezier die iedereen in het verre Tsjechië zal beleven flink wat werk
achter de coulissen. Dat geldt jammer genoeg ook voor jullie en jullie ouders. Open daarom
je ogen en kijk verder dan je neus lang is, want in dit chiroweetje vinden jullie een niet zo
heel beknopte versie van alle noodzakelijke informatie wat betreft het buitenlands kamp in
Tsjechië. Focus hierbij zeker op de reisdocumenten die in orde moeten zijn, de
belangrijkste data en de uitgebreide bagagevereisten. Spits verder ook jullie oren om
eventuele updates hierover te ontvangen.
Als jullie voor de rest nog vragen hebben, contacteer ons dan zeker en vast.
Als je het ons vraagt, Chiro Vorselaar in Tsjechië!

Tekencefalitis

Reeds vorig jaar informeerden wij u over het
verhoogde risico op tekenencefalitis in de Tsjechische
Karst. Met andere woorden is er sprake van een
verhoogde kans op een hersenvliesontsteking naar
aanleiding van beten van besmette teken of dieren die
als gastheer optreden voor deze teken. Toen wezen
wij u ook op de mogelijkheid om zich hiertegen te
vaccineren. Zij die deze mogelijkheid aangrepen, willen
we erop wijzen dat voor vertrek maar liefst drie
injecties toegediend dienen te zijn om optimaal
beschermd te zijn. Verder willen we ook benadrukken
de drie bewijzen van inenting goed te bewaren, zodat
Chiro Vorselaar de bijkomstige
6 tegemoetkoming kan uitbetalen.

Een buitenlands kamp met Chiro
Vorselaar in Tsjechië? Allemaal goed
en wel horen we sommigen van
jullie denken, maar wat houdt dat nu
precies in?
Wel, op deze pagina lees je daar het
antwoord op. Wat volgt is een
beknopte beschrijving van ons
toekomstig imposant avontuur die jullie
zal doen watertanden. Van wat we
allemaal kunnen doen, tot wie er tot
ons gezelschap behoort of waar we
exact gaan verblijven.

Wat?
Om de vier jaar trekken we er op uit over de landsgrenzen heen. We gaan dan met de vier
oudste afdelingen van Chiro Vorselaar op buitenlands kamp. Dat wil zeggen dat onze
kampplaats zich niet in België bevindt, maar wel in een ander land in Europa. De reis zelf is
een samenwerking van Chiro Vorselaar met JEKA vzw. Die laatste organisatie is
gespecialiseerd in het organiseren van groepsreizen voor jongeren en heeft dus de nodige
ervaring. Dat geldt ook voor Chiro Vorselaar zelf aangezien ook wij al meerdere malen een
buitenlands kamp voor onze leden organiseerden. Met andere woorden is zo’n buitenlands
kamp niets om schrik van te hebben en kunnen jullie en jullie ouders op jullie beide oren
slapen.

Waar?
Dit jaar zullen we Tsjechië onveilig maken en meer bepaald het dorp Dobrichovice. Dit dorp in de
Tsjechische Karst ligt aan de oever van de Berounka en bevindt zich op ongeveer dertig kilometer
van de hoofdstad Praag. We zullen er logeren in verschillende huizen die zich op wandelafstand
van elkaar bevinden.

Waarom?
Naast het rotsvaste feit dat de kampen van Chiro Vorselaar altijd op en top plezier bieden en
piekfijn in orde zijn, zijn er in de omgeving van het Tsjechische Dobrichovice heel wat uiterst
interessante dingen te zien en te doen. Je kan er namelijk rotsklimmen, rodelen, paintballen,
wandelen, mountainbiken, raften en nog zoveel meer. Verder valt er nog heel wat moois te zien
zoals de gouden stad Praag, de middeleeuwse zilvermijnen Kutná Hora, het concentratiekamp van
Terezin en opnieuw nog zoveel meer. Al benieuwd wat jouw leiding voor jouw in petto heeft?

Wil je nog meegaan?
Belangrijk om te weten is dat je je nog steeds kan inschrijven om mee te gaan op wat een
bangelijk buitenlands kamp met geweldig charmant gezelschap in het Tsjechië belooft te
worden. Let wel, de plaatsen zijn beperkt en bijna op. Snel zijn is dus de boodschap!
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Wanneer?
We vertrekken en komen aan in de vroege uurtjes. We vertrekken immers op twee juli om vijf
uur ‘s ochtends met de bus naar Tsjechië. Aankomen doen we in de voormiddag op twaalf juli. Het
exacte uur zal dan nog gecommuniceerd worden op de Facebook pagina van Chiro Vorselaar.

Wie?
Alle leden die in het chirojaar 2018-2019 Rakwi of ouder zijn mogen in principe mee op
buitenlands kamp. Ook het grootste deel van de leidingsploeg staat ondertussen al ongeduldig op
de bus te wachten. Verder zal ook de kookploeg van de partij zijn om onze buikjes met lekkers
te vullen. Ten slotte worden we ook nog vergezeld door onze wijze volwassen begeleider en onze
handige materiaalmeester.

Hoe?
We zullen met de bus vertrekken in Chiro Vorselaar om van daaruit naar Tsjechië te rijden. Ter
plaatse maken we gebruik van het openbaar vervoer, onze voeten, fietsen en kajaks.

Kostprijs
De prijs van deze reis is 428 euro. Chiro Vorselaar zal voor elk lid 18 euro bijleggen. Dit
betekent dat de ouders van elk lid dat meegaat op buitenlands kamp het residu van 410 euro
dienen te betalen. Als u deelneemt aan het spaarplan dient u dat verder uit te betalen. Nu
nog starten met het spaarplan is niet meer mogelijk, dus indien u nog niet betaalde dient u de
volledige som in één keer te betalen.
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Dagindeling
op kamp
7.00 u De kookploeg staat op

De kookploeg komt als eerste uit hun bed.
7.30 u De leiding staat op

Tijd voor de leiding om op te staan.
8.00 u Opstaaaaan!

Over de hele kampplaats klinkt de kampradio.
8.30 u Verzamelen

Het verzamellied speelt, de kampdans
wordt gedanst.

9.30 u Start voormiddagactiviteit

Na de afwas kan iedereen beginnen aan
zijn voormiddagactiviteit.

8.45 u Ontbijt

Het onbijt staat ons te wachten om de
voormiddag door te komen.

12.30 u Lekker middagmaal

13.30 u Platte rust

Wat heeft de kookploeg voor ons bereid?
Dat zien we na de kreten!

Na de afwas kunnen we ons eten even
laten zakken en een briefje schrijven of
lezen.

14.00 u start namiddagactiviteit

16.00 u Vieruurtje

Even pauze van het spelen met een koek
of een stuk fruit.
18..30 u Start avondactiviteit

Na dat gerust kunnen alle afdelingen starten
aan hun namiddagactiviteit.
18.00 u Avondmaal

Na een namiddag spelen heeft de kookploeg
een lekker avondmaal voorzien.

Na de afwas kan iedereen beginnen aan
zijn avondactiviteiten.
21.30 u de rakwi's gaan slapen
22.00 u de tito's gaan slapen

Na een super leuke dag boordevol leuke
activiteiten kruipen de tito’s stilletjes
hun bedje in.
22.45 u de aspi's gaan slapen

Na een toffe dag kruipen de aspi’s ook
in hun bed.

1.00 u de leiding gaat slapen

Na de leidingskring kan de leiding ook
genieten van hun welverdiende nachtrust.

Als eerste kruipen de rakwi’s in hun bedje.

22.30 De keti's gaan slapen

Met een fantastische dag achter de rug
kruipen ook de keti’s in hun bedje.

23.00 u Leidingskring

Op de LK wordt de voorbije dag overlopen
en volgende dagen gepland.
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Enkele
kampklassiekers
Doplokaal

Doppen bij den Do
Het doppen bij den Do zal dit jaar iets anders verlopen dan andere
jaren. Doordat alle afdelingen verspreid zitten in verschillende
gebouwen zal er ‘s avonds voor voor het eten gedopt worden. Voor
de rest blijft het principe hetzelfde als andere jaren!

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.

Kampvuur
De laatste avond wordt afgesloten met een spetterend kampvuur!!
Eerst is er een kleine viering, daarna brengt elke afdeling zijn
ingestudeerde act, en afgesloten wordt er met een
supergezellig kampvuur (indien we er een mogen aansteken).

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 meegeven. 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.
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!
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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, tweedaagse, wandeltochten,.. )
Leden moeten zeker ook douchen wanneer ze op de douchelijst
staan, dit is minstens 2x per kamp.
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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.
Topjes mogen maar enkele t-shirts met mouw moet zeker ook!

Bagagevoorschriften
- Aangezien we met de bus op kamp gaan is er een beperking in gewicht en volume van
de valies die je meenement. Per persoon slechts
				
. Slaapzak mag apart (niet vastmaken aan de
koffer, dit maakt het gemakkelijker om te stapelen).

1 koffer/rugzak 20kg
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1 stuk handbagage
(20x20x30cm max)

- Voor de jongere afdelingen wordt aangeraden om in elk kledingstuk een naam te
schrijven zodat verloren voorwerpen achteraf gemakkelijk bij de eigenaar terecht
komen.

Wat moet er
allemaal mee?
Kledij
T-shirts (genoeg voor 10 dagen)
Broeken (genoeg voor 10 dagen)
Zwemkledij (ook spannende broek)
Ondergoed (genoeg voor 10 dagen)
Wit T-shirt (komt niet wit terug!)
Kousen (genoeg voor 10 dagen)
Pyjama of nachtkleed
Warme kledij./warme trui

Schoenen
Loop- of turnschoenen
Waterdichte schoenen/sandalen
Teensleffers/sokken voor binnen.
Stevige stapschoenen

Slaapgerief
Matje
Slaapzak
Kussen
Knuffelbeer (geen levende)
Trekkersrugzak
Gamellen en bestek

Toiletzak
Kam/borstel
Tandenborstel
Tandpasta
Zeep/douchegel
Shampoo
Douchegeld
Bekertje
Hygiënische verbanden/tampons
voor oudere meisjes
Handdoeken
Washandjes
Zonnencrème
Aftersun
Muggenzalf
Lippenbalsem

Overige
Linnen zak (geen plastieken zak)
Boek/strip voor de platte rust
Schrijfgerief, papier en envelop
(met adressen er al op)
Zaklamp

13

TREK:
IN DE RUGZAK BIJ VER
Boterhammen voor één keer + vieruurtje
Stevige drinkbus met drank in. Deze wordt het hele kamp gebruikt!
Petje tegen de zon
Fluo-vestje (voor iedereen verplicht!)
Regenjas
Muggenzalf
Lippenbalsem
Schrijfgerief
Je Chiro-uniform heb je aan bij het VERTREK!
Een beetje zakgeld om onderweg naar het toilet te gaan.
Iets om op de bus te spelen, elektrische toestellen (gameboy, iPod, . .
mogen ook, opladen kan niet, geen gsm voor rakwi en tito!)

Wat mag zeker niet mee?
Messen, dolken en andere scherpe voorwerpen.
Lucifers, aanstekers, . . . In Tsjechië zal het zeker warm genoeg zijn.
Snoep, drank en andere lekkere dingen. Onze fantastische kookploeg zal er voor
zorgen dat jullie lekker eten krijgen. Het snoep dat toch gevonden wordt zal worden
bewaard tot het einde van het kamp.
Zak geld voor tijdens het kamp (kaartjes en postzegels worden achteraf
afgerekend)
Elke vorm van medicatie. Dit wordt aan de verpleger afgegeven op de valiezendag!
Drugs of andere genotsmiddelen zijn absoluut verboden. Voor meer info verwijzen
we graag naar onze website: www.chiro-vorselaar.be
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Alle elektronische toestellen worden bij aankomst verzameld door de leiding. Voor
keti’s en aspi’s is er een uitzondering. Hiervoor worden afspraken gemaakt
met de afdelingsleiding

Contactgegevens
Kampbegeleiding

Paul Van Leemput

Jeka

VB, kampverantwoordelijke
GSM-nummer: +32 494/56 11 45
Email: info@chiro-vorselaar.be

Organisator jongerenreizen
Website: www.jeka.be

Afdelingsleiding

rakwileiding

Titoleiding

ketileiding

E-mail: rakwi@chiro-vorselaar.be

E-mail: tito@chiro-vorselaar.be

E-mail: keti@chiro-vorselaar.be

Ellen Verswijvel, Willem Bouly,
Dylan Van Geert, Camille de Herdt,
Loraine Vekemans, Maarten
Moortgat, Braya Vermylen

Amber Verswijvel, Lente Turelinckx, Matthias Van Den Bruel, Sander
Eva Janssens, Sien Janssens,
Janssens, Josse Volders, Daan
Jasper De Decker, Yoran Van
Vekemans
Eekert, Dien Vekemans

Het noodcontact voor op kamp is Paul Van Leemput,
heb je voor we vertrekken nog vragen voor de
afdelingsleiding kan je hen altijd bereiken via de gegeven
mailadressen.

aspileiding
E-mail: aspi@chiro-vorselaar.be
Seppe Volders, Jonas
Dillen, Ward Vermeiren
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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!

Post sturen en ontvangen zal dit jaar iets anders verlopen aangezien we niet in
België zitten. Post naarTsjechië is ook langer onderweg dan in België. Ter plaatse
fixen wij de post xoxo
Naam lid + afdeling
Chiro Vorselaar + groepsnummer
Seifert
Raisova 794
CZ 252 29 Dobrichovice
TSJECHIË
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Belangrijke data
12 mei deadline enveloppen

Op 12 mei moet je ten laatste de enveloppen afgeven op de Chiro!
1 juli Valiezendag

Op 1 juli, tussen 17.00 en 18.00 u, wordt iedereen verwacht met zijn/haar valies
aan het jeugdcentrum.
2 juli vertrek op kamp

Samenkomst om 5u ‘s morgens waarna we vertrekken met de bus
12 juli aankomst

De leiding zal iedereen op de hoogte houden over de terugkomst via de facebook
groep ‘Chiro Vorselaar’. We hebben een nachtbus dus we komen waarschijnlijk ‘s
morgens vroeg aan.

Belangrijke documenten
Op buitenlands kamp zijn er wat meer documenten nodig dan op een gewoon kamp.
Daarom hebben we een enveloppesysteem uitgedacht.
Enveloppensysteem

Elk lid dat meegaat op kamp heeft een eveloppe gekregen waar volgende zaken in
moet zitten! Hierdoor kunnen we zorgen dat iedereen alle documenten heeft als we
op kamp vertrekken.
Kopie van (kids)-ID
Vaccinatiekaart
Rekeningen inentingen tekencefalitis (2 bewijzen)
Ouderlijke toestemming
Europese ziekteverzekeringskaart (kopie, echte bij vertrek afgeven)

17
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Hallo sloebers en speelclubbers
Dit jaar wordt het een speciaal kamp. Want wij gaan met de 2 jongste afdelingen naar de
zee.
Hiervoor zijn er wel een paar speciale zaken waar jullie op moeten letten.
Op de volgende pagina’s vinden jullie alle informatie die jullie nodig hebben, zoals de juiste
datums, wat je zeker niet mag vergeten enzovoort..
Lees dus snel verder en vergeet ook zeker jullie afdelingsartikel niet te lezen!
De leiding heeft alvast heel veel zin in het kamp. Wij hopen dus jullie ook!
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Dagindeling

op klein kamp

7.00 u De kookploeg staat op

De kookploeg komt als eerste uit hun bed.
7.30 u De leiding staat op

Tijd voor de leiding om op te staan.
8.00 u Opstaaaaan!
8.30 u Verzamelen

Het verzamellied speelt, de kampdans
wordt gedanst en we krijgen het vervolg
op het kamptoneel.
9.30 u Start voormiddagactiviteit

Na de afwas kan iedereen beginnen aan
zijn voormiddagactiviteit.

Over de hele kampplaats klinkt de kampradio.

8.45 u Ontbijt

Het onbijt staat ons te wachten om de
voormiddag door te komen.

12.30 u Lekker middagmaal

13.30 u Platte rust

Wat heeft de kookploeg voor ons bereid?
Dat zien we na de kreten!

Na de afwas kunnen we ons eten even
laten zakken en een briefje schrijven of
lezen.

14.00 u start namiddagactiviteit

16.00 u Vieruurtje

Even pauze van het spelen met een koek
of een stuk fruit.
18..30 u Start avondactiviteit

Na de afwas kan iedereen beginnen aan
zijn avondactiviteiten.

22.00 u Leidingskring

Op de LK wordt de voorbije dag overlopen
en volgende dagen gepland.

Na dat gerust 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 de sloebers en
speelclubbers gaan slapen

Na een spannend verhaaltje kruipen de
sloebers en speelclubbers in hun bedje
00.00 u de leiding gaat slapen

Na de leidingskring kan de leiding ook
genieten van hun welverdiende nachtrust.
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Enkele
kampklassiekers
Doppen bij den Do

Doplokaal

Na het wassen ’s ochtends wordt er gedopt bij den Do. Omdat onze
materiaalmeester Do niet meegaat op klein kamp wordt er gedopt
bij Matthias. 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 . .

Kampradio
Met de hulp van DJ lil Masti 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.

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.
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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 meegeven. 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.
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 is er een kleine viering, daarna brengt elke afdeling zijn
ingestudeerde act, en afgesloten wordt er met een
supergezellig kampvuur (indien we er een mogen aansteken).

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!
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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.
Hoofddeksel en fluo-vestjes verplicht bij het verlaten van de
kampplaats (dagtocht, tweedaagse, wandeltochten,.. )
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!
Leden mogen de kamplaats niet verlaten zonder toestemming
van de leiding.
Topjes mogen maar enkele t-shirts met mouw moet zeker ook!

Bagagevoorschriften
Voor de jongere afdelingen wordt aangeraden om in elk kledingstuk een naam te
schrijven zodat verloren voorwerpen achteraf gemakkelijk bij de eigenaar terecht
komen.
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Wat moet er
allemaal mee?
Kledij
T-shirts (genoeg voor 7 dagen)
Broeken (genoeg voor 7 dagen)
Zwemkledij (ook spannende broek)
Ondergoed (genoeg voor 7 dagen)
Wit T-shirt (komt niet wit terug!)
Kousen (genoeg voor 7 dagen)
Pyjama of nachtkleed
Warme kledij./warme trui

Schoenen
Loop- of turnschoenen
Waterdichte schoenen/sandalen
Teensleffers/sokken voor binnen.
Stevige stapschoenen

Slaapgerief
Matje of veldbed
Slaapzak
Kussen
Knuffelbeer (geen levende)

Toiletzak
Kam/borstel
Tandenborstel
Tandpasta
Zeep/douchegel
Shampoo
Douchegeld
Bekertje
Handdoeken
Washandjes
Zonnencrème
Aftersun
Muggenzalf
Lippenbalsem

Overige
Linnen zak (geen plastieken zak)
Boek/strip voor de platte rust
Schrijfgerief, papier en envelop
(met adressen er al op)
Zaklamp
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TREK:
IN DE RUGZAK BIJ VER
Vieruurtje
Stevige drinkbus met drank in. Deze wordt het hele kamp gebruikt!
Petje tegen de zon
Fluo-vestje (voor iedereen verplicht!)
Regenjas
Muggenzalf
Lippenbalsem
Schrijfgerief
Je Chiro-uniform heb je aan bij het VERTREK!
Eventueel wel een strip of boek voor in de bus te lezen

Wat mag zeker niet mee?
Messen, dolken en andere scherpe voorwerpen.
Lucifers, aanstekers, . . . Aan de zee zal het zeker warm genoeg zijn.
Snoep, drank en andere lekkere dingen. Er gaat een fantastische kookploeg mee die
er zal voor zorgen dat jullie lekker eten krijgen. Het snoep dat toch gevonden wordt
zal worden bewaard tot het einde van het kamp.
Zak geld voor tijdens het kamp (kaartjes en postzegels worden achteraf
afgerekend)
Elke vorm van medicatie. Dit wordt aan de verpleger afgegeven op de valiezendag!
Drugs of andere genotsmiddelen zijn absoluut verboden. Voor meer info verwijzen
we graag naar onze website: www.chiro-vorselaar.be
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Alle elektronische toestellen worden bij aankomst verzameld door de leiding. Voor
keti’s en aspi’s is er een uitzondering. Hiervoor worden afspraken gemaakt met
de afdelingsleiding

Contactgegevens
Kampbegeleiding

Afdelingsleiding

Matthias Van Den Bruel

sloeberleiding

speelclubleiding

keti-leiding, kampverantwoordelijke

Email: sloeber@chiro-vorselaar.be

Email: speelclub@chiro-vorselaar.be

GSM-nummer: +32 472/ 97 41 21
Email: info@chiro-vorselaar.be

Inne Verswijvel, Lobke Neixckens,
Amber De Peuter, Eline Van
Geert, Lode Vermeiren, Luca Van
Genechten

Gil Meeuws, Nele Wuyts, Elise Van
Geert, Tijs Van Leemput, Dieter
Verboven, Nando Valckx, Romy
Peeters

Belangrijke data
27 juli Valiezendag

Op 27 juli, tussen 17.00 en 18.00 u, wordt iedereen verwacht met zijn/haar valies
aan het jeugdcentrum.
28 juli vertrek op kamp

Samenkomst om 12u ‘s middags aan het jeugdcentrum waarna we vertrekken met
de bus.
3 augustus aankomst

De leiding zal iedereen op de hoogte houden over de terugkomst via de facebook
groep ‘Chiro Vorselaar’. De sloebers en speelclubbers worden rond 17u terug aan
het jeugdcentrum verwacht.
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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:
Naam lid + afdeling
Chiro Vorselaar
Kerkstraat 34 - bus 1
8670 Koksijde
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Spring eens binnen in één
van onze 11 winkels.

debanier.be/winkels

De winkel van de Chiro!
Uit ons brede aanbod Chirokleren kies je
de kleren waarin je je comfortabel voelt. Alle vormen
en combinaties van Chirokleren kunnen, niets moet.
Daarom bieden we bewust een ruim assortiment kleren
aan, zodat iedereen een eigen keuze kan maken.
Je vindt er ook toffe Chirogeschenken voor
de grote fans en kleine bewonderaars!

Veel creatief materiaal en MEGA LEUKE ideeen!
Wij zijn specialist in creativiteit én zitten bomvol inspiratie
om te delen. Met je Chirolidkaart krijg je 10% korting op
knutselmateriaal.

3, 2, 1 ... ACTIE!

debanier.be
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
& volg ons op sociale media:
DeBanier

de.banier

baniercreatief

Check onze uitgebreide collectie
gezelschapspellen, speelgoed, circusgerief
en origineel spelmateriaal!
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Sloebers
Afdelingsartikels

hallo daar, lolbroeken!
Euhm. We bedoelen lieve sloebers, uiteraard.
Het Chiro-jaar is volop bezig, en we zijn jullie lieve snoetjes nog niet beu! Hoera! We ravotten
elke zondag super hard, sommige onder jullie zijn al mee geweest op ons beestig leuke weekend
waar jullie hebben gestreden voor een mooi dierenrijk, ontsnapt zijn uit kleine escaperoom en
daarna een cool feestje hebben gebouwd! We aten ook spaghetti zonder handen (en sommige
onder jullie hingen echt héeeelemaal onder!) . Maar, wees nog niet getreurd, gekkies, de
leukste activiteit van het jaar komt er nog aan! joehoeee!
Dit jaar zullen we op kamp gaan naar de Zee! Jullie gaan toch hopelijk allemaal mee? We gaan
ons daar super hard amuseren, spelletjes spelen, schelpjes rapen (of visjes ontdekken), lekker
eten, dingen ontdekken, je angsten overwinnen, noem maar op! Om jullie alvast voor te bereiden
op ons avontuur, hebben we nog een leuke rebus voor jullie voorzien! Vul het snel in, en kom te
weten waarom je absoluut mee moet!
Tri tra trol,
samen maken we nog heel veel lol!
Knuffels,
Jullie leiding
(Inne, Amber, Lobke, Eline, Lode, Luca)

28

Speelclub
Afdelingsartikels

Dag 'spela klubba’
Kan je je nog herinneren welke leuke dingen we allemaal al hebben gedaan? We zullen
ze even opfrissen: carnaval in Herenthout, de mega toffe vriendjesdag, ons supercoole speelclubweekend,.. .
Hopelijk hebben jullie evenveel genoten van het weekend als wij.
Hou jullie al maar zeker vast voor het kamp aan zee!
Groetjes van jullie super toffe en coole en knappe leiding
Dieter, Nando, Nele, Romy, Elise, Tijs en Gil
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Rakwi’s
Afdelingsartikels

Heey Rackwiezz,
We weten dat jullie ontzettend veel zin hebben in het Buitenlandse kamp dat er deze
zomer aankomt! Wij staan stiekem ook al te popelen om naar Tsjechië te gaan! Dit jaar
hebben we ook al ontzettend veel actieve bos- en pleinspelletjes gespeeld en.. niet te
vergeten; het superleuke weekend aan zee! In juli hebben we natuurlijk het hoogtepunt
van het hele chirojaar: het kamp! En geluk hebben jullie want dit is de allereerste keer dat
jullie mee op buitenlands kamp mogen, S.P.A.N.N.E.N.D.! Omdat Rakwi de tofste groep is gaan
wij natuurlijk ook de leukste dingen doen. De activiteiten zijn eigenlijk nog geheim, maar we
kunnen al wel zeggen da we..
Snel van hoog naar laag gaan
Niet bang zijn voor een beetje H2O
Goed gaan moeten samenwerken!
En dat we zeker niet bang zijn om vuil te worden!
(dus kleren die niet meer terug moeten komen mogen zeker mee!)
Wat mag je absoluut niet vergeten op kamp? Je goede humeur, speelkleren en onuitputtelijk enthousiasme! Oh en bekijk zeker de lijst vooraan in het boekje om je valies klaar te
maken
En vóór het kamp staan er ook nog veel toffe zondagen op het programma. Maak je al
maar klaar want het wordt een hele rollercoaster!
Wij kijken er alvast naar uit!
Groene Groetjes,
Braya, Camille, Dylan, Ellen, Maarten, Loraine & Willem
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Tito’s
Afdelingsartikels

Hola liefste kinders
Wat een jaar! Wat een jaar! Van een schoon weekend tot 24 uur lang dikke pret. Als ge
denkt da da allemaal de grens van coolheid al grandioos had overschreden, think again! Het
kamp wordt echt nog beter dan dat ge u kunt inbeelden in uw stoutste dromen.
10 dagen tsjechiê, 10 dagen avontuur, 10 dagen met uw beste vrienden, 10 dagen
SUPERFLUOMEGASJIEKKNAL-FEL-ROOD!
Gewoon ne witte t-shirt rood kleuren zoals andere jaren vinden wij iets te
mainstream dus wij hebben een kei leuk idee, al zeggen we het zelf. Het enige dat jullie
op voorhand moeten doen is jullie t-shirt voor 19 mei aan ons afgeven.
Wij zijn al KEI EXCITED!!
Kusjes en knuffels
Sien, DIen, Lente, Eva, Jasper, Yoran en Amber

Niet vergeten:
Witte T-shirt ten laatste 19 mei afgeven op de chiro
Goed humeur
Leuke spelletjes voor in de bus
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Keti’s
Afdelingsartikels

HALLO,
WIJ ZIJN DE KETI'S VAN CHIRO VEUSSELEIR EN WIJ ZIJN TOF, GA ZEKER MEE OP
KAMP HIHI.
WE GAAN VANALLES ONTDEKKEN OVER DINOSAURUSSENNNN. TSJEGJE IS KEITOF.
WIJ (DE KETILEIDING) ZIJN ZEER TROTS DAT WIJ JULLIE MOGEN VERGEZELLEN OP
TGROOT KAMP. DAAN IS EEN MIETJE. JOSSE IS DOM. SANDER IS BUFFEL EN MASTI IS
DE GOAT!!!
TITOS ZEN ROEWED
KETIS ZEN BLAUW
WE SLAGE ZE DOEWED
IK HOU VAN JOU
(We slaan ze niet echt dood hoor)
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Aspiranten
Afdelingsartikels

Liefste aspiranten
Wat hebben we weer een leuke zondag achter de rug. Spijtig genoeg is de een z'n brood
de ander z'n dood. Zoals we al verwachtten is fee Gerda niet blij :/.
Toeval wil dat er juist een nieuw chiroweetje uitkomt zodat ik jullie zo snel mogelijk kan
briefen via deze weg:
Ik heb net telefoon gekregen van avatar fee Gerda. Ze klonken boos en ze zou ons graag
straffen :(. Ik kon er geen woord tussen krijgen :(.
Als straf worden we verbannen uit België. Gerda zei dat we ongeveer rond 2 juli zouden
ontvoer(t)(d) worden naar Dobricheivoisjeocho ofzoeit. Ik verstond het niet goed, tschijnt
dat het in Tsjechië is.
Om daar te kunnen overleven zullen we echter nog wel wat geld nodig hebben. Al goed
hebben we net geplan(t)(d) om een ***fuifke te organiseren. Graag hadden we dus jullie
volledige inzet voor het fuifke, zodat we er het beste van kunne maken in Tsjechië
PS: smeert uw handen en voeten en andere lichaamsdelen al maar in want het ga een
afgrijselijk biejestig kamp worden.
Lectori Salutem
Waronappe
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Mosselfeest
Naar jaarlijkse gewoonte waren jullie op 23 februari allemaal weer van harte welkom op
ons Mosselfeest. Nadat we in de voormiddag samen met de leiding, leden en oud-leiding
de verse mosseltjes gekuist hadden, kon het mosselfeest echt van start gaan. Naast de
verse en overheerlijke mosseltjes stond er dit jaar ook voor het eerst stoofvlees op het
menu. Wij zorgden voor het eten en jullie voor de gezellige sfeer! Zo hebben we er samen
opnieuw een topeditie van gemaakt!
Wij vonden het alvast super leuk!
Hopelijk tot volgend jaar!
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Vriendjesdag
Zondag 17 maart was het vriendjesdag. Alle leden mochten hun vriendje of vriendinnetje
meenemen waardoor het een speciale zondag werd. 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. Ondanks het stormweer was het weer een super
leuke namiddag!
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Voetbedevaart
Scherpenheuvel
Op 30 april vertrekken we weer met z’n allen richting Scherpenheuvel om onze
zonden weg te wassen. Dit doen we natuurlijk niet alleen! Iedereen is welkom om mee
te wandelen tijdens deze gezellige tocht van om en bij de 40 km. Voor de echte
durvers onder ons kan je ook mee terug naar huis wandelen!
Dit jaar voor de tweede keer zal ook een groep te voet terug richting Vorselaar
vertrekken. Is dat toch een beetje too much? Dan neem je gewoon mee terug de
bus met anderen! We vertrekken om 22 uur aan het jeugdcentrum van Vorselaar
(Cardijnlaan 8). Kom dus zeker een
beetje vroeger zodat we stipt kunnen vertrekken
Wees welkom en nodig al je vrienden uit!
Tot dan!
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WC-papierverkoop
GROTE BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT
Zaterdag 4 mei zal de Chiro van Vorselaar weer heel het dorp doorkruisen met pakken
wc-papier. ‘Waar is dat nu weer goed voor?’ vraagt u? Awel, dat is een zeer goede
vraag!
Samen met onze leden doen wij op kamp allerlei super leuke en coole activiteiten. Om
deze te sponseren gaan we zelf aan de slag met heel de groep om een centje bij te
verdienen. We zullen deur aan deur gaan om iedereen van wc-papier te voorzien en zelf
een centje te verdienen voor ons fantastische buitenlandse kamp!
Dan rest me enkel nog te zeggen..

WIL JE NAAR HET TOILET

ZONDER GEDOE?
4 MEI KOMEN WE
NAAR JOU TOE!
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Chiroterras
Zaterdag 15 juni kan iedereen weer langs komen op ons chiroterras. Om even te rusten van
de wandeling langs de jaarmarkt, terwijl de kinderen zich amuseren op de kermis, omdat je
ongelooflijk grote dorst hebt of gewoon omdat het kan. Dan kan je bij ons passeren 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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Dorpse Feesten
Zo stilletjes aan begint het toch al dichtbij te komen. We kunnen het nog net niet zien,
maar het is zeker onderweg!
Ik heb het natuurlijk over onze Dorpse Feesten! Dit heugelijke weekend zal weer
heel Vorselaar opvrolijken tijdens het laatste weekend van augustus. We nodigen jullie
allen uit om een kijkje te komen nemen tijdens het weekend. Starten doen we weer
met onze gezellige quiz en op zondag sluiten we het feestweekend weer af met de
kinderkermis! Doorlopend is natuurlijk iedereen welkom op het Chiroterras waar tal
van activiteiten te doen zullen zijn!
Meer details over het programma volgen nog maar hou je vast aan de takken van de
bomen want het zal weer fantastisch zijn!
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WIST JE DAT...
we onze 2de oud-leidingsdag achter de rug hebben?
we dit jaar met . . op buitenlands kamp gaan?
de ketileiding de kampplaats al gaan verkennen is?

we ongeveer 10u op de bus zitten naar Tsjechië?

de leiding al heel hard uitkijkt naar het kamp?
we dit jaar vroeger op kamp gaan dan andere
jaren en daardoor Na Fir Bolg missen?
dat alle foto’s die gemaakt worden door het jaar
te vinden zijn op www.chiro-vorselaar.be?
de sloeber- en speelclubleiding de kampplaats aan
zee al zijn gaan verkennen?
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