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Woordje
van de redactie
Dag lieve lezers,

Hier zijn we weer met een gloednieuw chiroweetje!
Dit keer zal het weer boordevol informatie staan over ons befaamde
chirokamp die plaats zal vinden in de zomer.
Ja hoor, je leest het goed: wij mogen ook dit jaar
(desondanks dat vieze corona-beestje) weer op kamp! :)
We zullen uiteraard nog een beetje voorzichtig moeten zijn en
ons in twee grote bubbels moeten splitsen,
maar dat houdt ons niet tegen om er opnieuw een te gek kamp van te maken.
Omdat we graag hebben dat jullie goed geïnformeerd zijn
over hoe het kamp er zal uitzien, is het zeker aangeraden om alle informatie
zorgvuldig door te nemen.
We hebben voor jullie de belangrijkste puntjes proberen samen te vatten.
Vergeet ook zeker niet om voor jouw afdeling het aparte tekstje te lezen en
wie weet kom je al wat meer te weten over hoe jullie kamp er gaat uitzien.
Oh en ps: blader zeker eens tot op het einde en kom te weten wat onze horoscoop
voor jou in petto heeft tijdens het kamp en de zomerperiode!
Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het chirokamp als wij!
(lees: WIJ ECHT KEIVEEL ZIN!)
Veel leesplezier & groetjes van de redactie!
Inne, Marthe, Zaura en Stiene

INSCHRIJVEN
KAN TOT

26 JUNI
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Dagindeling
08:00

08:30

09:00

09:30

De kookploeg
komt uit hun
warme bedje

De leiding wordt
stilletjes aan
wakker

OPSTAAAAN
de leden kruipen
uit de tent

Het is tijd
om te verzamelen
en de kampdans
te dansen

09:45

10:30

13:30

14:30

Mmm ons ontbijt
staat al te wachten

Tijd om aan de
vm-activiteit
te beginnen

Middag eten staat
klaar!
Lekker smullen

Na de afwas,
gaan we lekker
rusten en veel
briefjes schrijven

15:00

16:00

19:00

19:30

Tijd om aan de
nm-activiteit
te beginnen

Hoe laat is het?
Tijd voor een
vier-uurtje

Na al dat ravotten
hebben we REUZE
honger

Tijd om aan de
avond activiteit
te beginnen

21:45

22:30

23:00

23:30

Sloebertjes en
Speelclubbers
kruipen in hun
bedje

Ook de Rakwi’s
worden moe.
Ze kruipen knus
in hun slaapzak

De Tito’s sluipen
al geeuwend naar
hun bedje

De Keti’s
worden moe.
Tijd voor te
gaan slapen

23:45

00:00

01:00

01:20

Tijd om de Aspi’s
naar bed te sturen.
Slaapwel Aspi’s

De leiding gaat
beginnen met
de leidingskring

Na lang vergaderen
kruipt de leiding
in hun nestje

Zzzz iedereen
is in dromenland

Kamp
klassiekers
K���ra�i�

Tijdens de platte rust is er onze kampradio. Leden kunnen
via de postbus een verzoekje aanvragen. Dit jaar kan je ook
via de kampradio een berichtje doorgeven aan je broer, zus,
vrienden,... die niet in jouw bubbel zitten.

K����u��

De laatste avond wordt afgesloten met een gezellig 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).

B���� ��� �����e�

Omdat iedereen in zijn eigen bubbel moet blijven, is er dit jaar jammer
genoeg geen familiedag. MAAR dat wil niet zeggen dat we die dag
niet samen kunnen spelen. We organiseren een grote battle tussen
de bubbels. Met verschillende opdrachten gaan we ontdekken wie
de beste bubbel is. (Eigenlijk weten we wel welke bubbel dat is.)

GE�N ��z��kda�
Omdat kamp sowieso al kort is, is er bewust gekozen om
geen bezoekdag te houden. Dit is net zoals andere jaren.
Ouders worden ook NIET toegelaten op het kamp.
Brieven schrijven daarentegen hebben we zoveel mogelijk.
Die vrolijke gezichten als de leden hun brief ontvangen is
een onvergetelijk moment. (Ook leiding ontvangt graag
een briefje (hinthint)).
We vragen ook om GEEN snoepgoed mee te geven of te
versturen. Ook grote pakken vragen we om NIET te versturen.
Dit krijgen ze pas op het einde van het kamp terug.

H����� �� k���

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!

F�etsc�n�r��� A���’�

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 27 juni een fietsencontrole plaatsvinden dus voor de Aspi’s
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.

Bubbels op kamp
Aangezien we dit jaar in bubbels van 100 exclusief leiding mogen,
kunnen we onze groepen in twee bubbels delen.
Binnen deze bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden.
Tussen de bubbels is het de bedoeling dat er zo weinig mogelijk contact is.
We eten, slapen en wassen ons op verschillende plaatsen en reinigen de
contactoppervlakken tussendoor.
Indien er niet voldoende afstand gegarandeerd kan worden, dragen we
amondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk.
De voorlopige bubbels zijn:
Bubbel 1: sloeber, speelclub en rakwi
Bubbel 2: tito, keti en aspi
Opgelet! Het kan zijn dat broers en zussen dus niet in dezelfde bubbels zitten.
Zorg er dus zeker voor dat elk kind voldoende eigen spullen heeft,
zoals shampoo, zonnecrème,...
Ze mogen gedurende het kamp geen direct contact hebben dus er is geen
mogelijkheid om spullen door te geven.
Binnen de bubbels wordt er nog steeds gespeeld en geravot zoals andere jaren.
De kampspelletjes zullen er dus niet onder lijden.
We proberen ook zeker het samenhorigheidsgevoel te behouden.
De kampdans, het kamptoneel, de leuke tafelmomentjes,... gaan zeker nog door!
Het kamp sluiten we ook af zoals elk jaar met een super leuk kampvuur!!!

Ziek voor/op kamp
Zieke leden blijven thuis!
Wie ziek is of vijf dagen voor het kamp symptomen heeft - hoesten, verstopte
neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen,... - blijft verplicht thuis.
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen, deze kan je vinden op de
website van de ambrassade. Behoort je kind tot een van de risicogroepen? Dan
heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp
te mogen. We rekenen op u als ouder om dat in orde te brengen.
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om
dit zeker op te volgen en op uw eerlijkheid.
Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u deze voorwaarden erkent en
respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.
Wat zeer belangrijk is, als dokter vaststelt dat het kind corona heeft, moet de
hele bubbels naar huis. Als het iets anders is moet enkel het kind naar huis.
Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we de stappen dat door de
jeugdsector en de overheid zijn opgesteld. Zieke leden moeten naar huis.
We willen dus vragen om rijden het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig,
uw kind te komen halen. Hopelijk hoeft dit niet te gebeuren en wordt het een
super leuk fantastisch kamp.

Afspraken
op kamp
Leden proeven van alles wat niet op hun inschrijvingsfiche
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 (en dezelfde bubbel) geldt gedurende
het hele kamp de ‘10 cm-regel’.
‘s Avonds krijgen ze wel 10 minuutjes privacy.

Wat moet mee
K�e���
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T-shirt (10 dagen)
Broeken (10 dagen)
Zwemkledij (Ook
spannende broek)
Ondergoed (10 dagen)
Wit t-shirt (komt
NIET wit terug)
Kleren die vuil mogen
worden
Kousen (10 dagen)
Pyjama of nachtkleed
Warme kledij
Voor iedereen behalve
de sloebers : glitter en
glamour kleren voor
restaurant chantant.

S�h�����
0
0
0
0

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

Sla�p����e�
0
0
0
0

Veldbed/luchtmatras
Slaapzak
Kussen
Knuffelbeer
(geen levende)

T���e�z��
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Borstel/kam
Tandenborstel
Tandpasta
Zeep/douche gel
Shampoo
Bekertje
Hygiënisch verband/
tampons
Handdoeken
Washandjes
Zonnecrème
Aftersun
Muggenzalf
Lippenbalsem

O���i��
0
0
0
0
0

Linnenzak
Boek/strips voor de
platterust
Schrijfgerief, envelop,
papier etc...
Zaklamp
3(!!!) mondmaskers!!

B�� ������
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vier-uurtje
Stevige drinkenbus
Zonnecrème
Petje tegen de zon
Regenjas
Fluo-vestje (verplicht)
Muggenzalf
Lippenbalsem
handgel (pocketversie)
Een klein spelletje
voor op de trein
Schrijfgerief
JE UNIFORM AAN
BIJ VERTREK

F�et� A���’�
0
0
0

0
0
0

Goede remmen
Bel (op 20m hoorbaar)
Licht + reflector
0 Vooraan
0 Achteraan
Fluo-vestje (verplicht)
Ketting onderhouden
Correcte bandenspanning

W�rd� va��
��r�e���
0
0
0
0
0
0
0

Reserve ondergoed
Voldoende sokken
Pet
Zaklamp
Mondmaskers
Zakdoeken
Zonnecrème

Inpak tips
Best alles in een valies steken i.p.v. in een rugzak of sporttas.
Dit hoeft zeker niet je beste valies te zijn, we zijn nog steeds op een kamp.
Op de kampplaats zijn geen kasten aanwezig en dan is een valies
vaak ordelijker om dingen in te zoeken.
In het midden van je valies kan je een valiezen-lijst plakken,
waarop alles wat erin ‘zat’ staat. Omdat we vaak allemaal dezelfde kledij
dragen op chiro-kamp, is het handig en sterk aangeraden om alles
te merken met een naam of teken. (Dit is ook handiger bij het opruimen
voor de leiding ;)). Voor de allerkleinsten is het handig om op voorhand al
zakjes te maken met voor elke dag een T-shirt, rok of short, sokken en
ondergoed.
Hierdoor is het gemakkelijker voor je kind om ‘s ochtends vroeg gewoon
het juiste zakje te nemen en zich aan te kleden voor de dag!
Geef geen nieuwe kleren mee.
Vaak wordt er op kamp gevraagd “is dit van jou?”,
en krijgen we vaak als antwoord “NEE” of “geen ideeeee”,
omdat ze die bepaalde sokken of die bepaalde T-shirt nog nooit hebben gezien.
Ook hier: altijd handig om de kleren te merken!
Maak je kind ook al wat zelfstandiger vooraleer hij/zij op kamp vertrekt.
Laat je kind zichzelf al eens aankleden, de eigen boterhammetjes smeren,...
Dit vergemakkelijkt het kamp alleen maar!
Vergeet ook zeker je afdelings-artikel niet te lezen.
Hier staat vaak nog extra informatie in voor kledij of spullen die
jullie mogen meenemen op kamp.
Elk jaar zijn er kinderen die te weinig of geen stevige schoenen bij hebben.
Niets is zo erg als op dagtocht gaan of de volgende dag spelletjes moeten
spelen in natte of slechte schoenen.
Zorg er dus a.u.b voor dat je kind voldoende en stevig schoeisel bij heeft!

Wat mag niet mee?

Messen, dolken en andere scherpe voorwerpen.

Lucifers, aanstekers, ... . We zullen er voor zorgen dat het
warm genoeg zal 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.
Zakgeld 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 u door naar: www.chiro-vorselaar.be/leefregels.
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.

Kos����l�a���
We proberen steeds de bivakprijs zo laag mogelijk te houden.
Voor 10 dagen kamp vragen we voor elk lid 120 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 84 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.

Belangrijke data
Pr�
k

�i

���
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Experts raden aan om voor en na het kamp minstens een week niet in
contact te komen met andere mensen,
zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben.
Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten wordt afgeraden.
Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.
Daarom vragen we om niet deel te nemen aan andere kampen of speelplein.

In de week voor het kamp 04/07 TEM 11/07 en de week
na het kamp 21/07 TEM 28/07.

Hou uw persoonlijke bubbel zo klein mogelijk, zo kunnen we het kamp
veilig en gezond starten

V���� � � nda�
We voorzien op 8 juli 2021 per bubbel een moment om de valiezen
te komen brengen. Allemaal tesamen kan niet, omdat we dan in
het jeugdcentrum onvoldoende afstand kunnen garanderen.
Schrijf de volgende datum al maar in je agenda!
Hier worden ook de medicijnen en id afgegeven (niet voor Sloebers)

voor de sloebers, speelclub en rakwi's: 18u-19u30 (op 8 juli)
voor de tito’s, keti’s en aspi’s: 19u30-21u (op 8 juli)

Da� v�� ������
Het vertrek zal dit jaar ook in bubbels gebeuren.
Alle afdelingen reizen dit jaar met het openbaar vervoer.
Alleen de aspi’s gaan de sportieve uitdaging aan om 110 (!) km te fietsen.
Maar omdat zij de leiding een handje gaan helpen bij de opbouw van het kamp,
zullen zij al aanwezig zijn op de kampplaats wanneer de
andere groepen vertrekken. We verwachten de volgende groepen op
onderstaande uren aan het station in Herentals, voorzien van een gevulde
maag en stevig schoeisel. We gaan namelijk nog een stukje moeten wandelen
van het station tot aan de kampplaats. Middageten wordt NIET voorzien.
speelclub & rakwi’s: 12u (op 11 juli)
tito’s & keti’s: 13u (op 11 juli)
sloebers: 10u15 (op 14 juli)
Voor Sloebers
Bij aankomst wordt er gevraagd om een zakje met alle medicijnen en
de identiteitskaart af te geven. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen,
zouden we willen vragen om de instructies m.b.t. de inname van de medicijnen
op een papiertje in het zakje te steken.
Op deze manier vermijden we een lange file.
Alle andere geven dit af op valiezendag!!

Da� v�� ���u�k�ms�
Op 21/07 eindigt voor iedereen jammer genoeg het kamp.
De aankomst zal, (behalve voor de aspi’s) aan het station in Herentals zijn .
De sloebers, speelclub en rakwis zullen op hetzelfde uur aankomen in het station
net zoals de tito’s en keti’s. Het juiste uur dat de groepen zullen aankomen,
zal zeker nog op tijd gecommuniceerd worden.
De valiezen mogen op 21/07 weer opgehaald worden aan het jeugdcentrum.
Tijdens het ophalen kan er dan meteen betaald worden voor
de postkaartjes en -zegels.
De sloebers, speelclub en rakwi’s: 18:00-19:30
De tito’s, keti’s en aspi’s: 19:30-21:00

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!

K��pa��e�
Naam lid + afdeling
Chiro Vorselaar
Vliegveld Ursel
Urselseweg 183A
9910 Knesselare

Graag doen we u er even aan herinneren dat cadeaus of snoep opsturen niet mag,
want dat is niet eerlijk tegenover de kindjes die dat niet krijgen.
Bovendien zal uw kapoen flink in de watten worden gelegd door de leiding
én de kookploeg. Honger zullen ze zeker niet lijden!
Wat gebeurt er als u toch snoep of cadeau’s opstuurt?
Cadeaus houden we braaf bij en geven we terug na het kamp.
Snoep daarentegen wordt opgegeten door de leiding. Oeps! Burps!

Afdelings
artikels

Sloebers
Speelclub
Rakwi
Tito
Keti
Aspi

Sloebers
Dag liefste sloebertjes
Het is nog al een jaar geweest he, zo in 2 groepen van 50 naar kleine bubbels
van 10, naar groepen van 25 en nu weer van 50
MAAAARR wij hebben goed nieuws!!!
Op kamp kunnen we eindelijk één leuke bubbel vormen en
daar kijken wij alvast naar uit.
Als extraatje mogen jullie nog verkleedkleren meenemen in thema:
Ridders/prinsen/prinsessen/paarden/draken/middeleeuwen/…
Reisje rond de wereld/ontdekkingsreiziger/…
Sport (we weten dat jullie echte sporters zijn)
Zeker niet vergeten om kleren mee te nemen die niet meer terugkeren
of in ieder geval heel vuil én een wit T-shirt dat niet meer wit terugkomt.
Even wat praktische info: we verwachten jullie aan het station
in Herentals op 14 juni. Het concrete uur zullen we nog op tijd naar jullie
communiceren.
Zoals echte avonturiers gaan we met de trein richting de kampplaats.
Het uur dat we terugkomen zullen we ook zeker op tijd communiceren!
Super veel lieve groetjes van de leukste leiding en dikke knuffel!
Mathieu, Lander, Gil, Loraine en Stiene

Speelclub
Dag allerliefste, -leukste en stoerste Speelclubbertjes,
Het was ons toch weeral eens een gek jaar hé!
De mondmaskers slingerden in het rond, we moesten altijd afstand
houden van elkaar en konden geen dikke knuffels geven…
Maar, desondanks dat hebben we er toch hele toffe Chiro-zondagen
van kunnen maken met jullie! En hier zijn we dan met méga
goei nieuws: we mogen weer op kamp gaan! *joepieeeeeee*.
Dit wilt dus zeggen dat we weer zotte en toffe spelletjes in petto
hebben voor jullie!
Wij als Speelclubleiding kijken er al enorm hard uit en zeker omdat wij
dan samen gedurende 10 dagen lang één grote bubbel mogen vormen!
Zijn jullie klaar om een mysterieuze sekte te betreden,
of word jij liever een echte vliegtuig-hostess?
Of wat dacht je van een hele dag de sportieveling uit te hangen?
Of ben jij eerder een uitblinker in het gokken?
We gaan het allemaal ontdekken op kamp!
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!
Wat moet er voor jullie nog extra bij in de valies?
Kleren die vuil mogen worden (en eventueel weg mogen)
Verkleedkledij:
thema sport
thema vliegtuig
Gele, Grappige, Gierige, Grollige Groetjes
Zaura, Inne, Romy, Ward en Dylan

Rakwi
Dag ……………………………………..… (bijvoegelijknw) Rakwi’s
Binnen enkele weken is het zo ver. WIJ GAAN OP KAMP!
En jullie mogen allemaal mee. Met de zelftest in de neus en
een vaccin in de arm gaan we met de trein naar Ursel (mopje he).
Op kamp gaat het zeker ……….. (lievelingsgetal) graden worden.
Maar in de nacht jammer genoeg maar ………… (leeftijd broer/zus/….) graden.
Maar niet getreurd want in onze ……………………. (bijvoegelijknw)
valies nemen we allemaal warme dingen mee.
Zoals een ………..............…….…… (wat je laatst hebt gegeten) dekentje en
onze knal fel …….................……… (lievelingskleur) sloffen,
die mogen we zeker niet vergeten want anders moeten we gaan afwassen.
Maar genoeg over onze valies.
Waar het echt om draait zijn de kei ……………....…. (bijvoegelijknw) activiteiten.
Ik wil kei graag ………….....………… (spelletje) doen.
En dit wil ik echt niet doen ……………………. (stom spelletje).
Ook wil ik graag Tijs zijn haar in een ………………….. (soort kapsel) knippen.
Wij (de leiding) kijken er alvast super hard naar uit om met jullie
het beste kamp ooit te doen.
Vergeet jullie wandelbenen niet en insectenspray want amai, we zijn al eens
gaan kijken en daar zitten wel ……............….. (getal met 6 nullen) muggen.
Vele groetjes, jullie……………………............………….. (veel positieve woorden) leiding
Jorre, Marthe, Nele & Tijs

Tito
HEEEY liefste Titows
Wat een jaar hebben wij weeral achter de rug?
We waren begonnen met een knaller van een start, maar moesten helaas
snel weer afscheid nemen van elkaar.
Gelukkig was dit maar van korte duur (toch te lang als het aan ons ligt )
en wij zijn dan ook super blij dat jullie zo enthousiast teruggekomen zijn!
Het kamp komt eraan en er staan al een hele hoop leuke dingen
op de planning zoalssss… (spannend) onze TWEE-DAAGSE!
Verder hebben wij ook een volledige dag voorzien in het thema ‘Rome’.
Jullie mogen verkleedkleren voorzien voor deze dag zodat je je
helemaal kan inleven in de tijd van de Romeinen.
Het is echter niet de bedoeling dat jullie hiervoor naar de winkel gaan,
wees creatief, hoor bij vrienden/familie,…
Enkele belangrijke dingen die jullie zeker niet mogen vergeten:
Matje om op te slapen (tweedaagse)
Gamel ( + bestek (mes, lepel, vork) + beker) MET NAAM
Trekrugzak
Witte T-shirt (die hopelijk (mooi) rood mee terugkomt)
Kleren (broek/rok en T-shirt) die nadien niet meer terug naar huis komen
Fancy kleren voor restaurant Chantant
Tot op kamp!
Peace out

Keti
Allerliefste keti’s
Met grote eer en genoegen stellen we jullie voor: Chirokamp 2021.
Dit jaar trekken we naar het verre Ursel, dichtbij Aalter.
De thuisbasis van Wendy Van Wanten en Pieter De Crem.
Jullie mogen je verwachten aan leutige spellen en lollige activiteiten maar
wel liefst in alle rust en stilte.
Dankzij jullie spectaculaire deelname aan de wedstrijd voor een silent disco
op kamp zal dat wel lukken.
We trekken verder naar het water voor een verfrissende duik,
tenzij je erin slaagt te blijven drijven natuurlijk...
En jaja dit jaar is het wel zover... We gaan op tweedaagse en trekken
met onze groep de wijde wereld in.
Zeker mee te nemen:
kledij die smerig mag worden
Krantenpapier zoveel als je kan verzamelen!!!!
Heel veel groetjes
De keti leiding

Aspi
Gegroet allen,
Het is weeral lang geleden sinds we elkaar via deze weg moeten aanspreken...
toen hadden we allemaal nog hoge moed en hoop om toch een jaar zoals
een ander mee te maken maar het had niet mogen zijn :'(
Niet getreurd want na regen komt zonneschijn!
Binnenkort sta ons terraspi gepland (25 - 27 juni, al uw vrienden uitnodigen)
een verse lading aan Aspirantjes da nog verkocht moet worden, h
et kamp en zoals jullie zich misschien nog kunnen herinneren...
het vatje is gevonden dus die verrassing komt er ook nog aan...
alleen maar leuke vooruitzichten, veel zon en good vibes dus!
Aangezien dat dit het kampweetje is zullen we ook ineens wat meer
info geven over wat praktische zaken.
Net zoals vorig jaar is het een volledig tentenkamp dus dit wilt
zeggen dat we dit jaar terug op voorkamp gaan (niet verplicht trouwens).
Dit wilt zeggen dat wij als oudste groep een 2 extra dagen op kamp gaan.
We vertrekken 9 juli zeer vroeg
(zal rond 9u zijn, exacte uur en meer info volgt nog)
om met de fiets tot aan de kampplaats te rijden.
Zie dus dat jullie fiets 100% in orde is want het is wel een stukske fietsen.
!!! Nog iets extra dat ge moet meepakken:
kleren voor 1 dag in thema van oktoberfest, kamping kitsch, tirol, ...
(keuze genoeg dus pakt zeker iets mee)
Bij vragen of opmerkingen moogt ge altijd een berichtje sturen he!
(aspi@chiro-vorselaar.be of sociale media)

Kamp
��M
De sterren voorspellen een misterieus kamp
voor jou, Ram. Er zullen een paar onvoorspelbare
activiteiten gebeuren die je vast in je verste
dromen niet had zien aankomen dit kamp!
Het kamp gaat een echte verassing zijn,
en daar hou jij best van! Dat maakt het nog
extra leuk! Jij bent bovendien een échte
chiro-man/vrouw/X: je kijkt super hard uit
naar die verdomd lekkere pierenpap, kan wel
tegen een stootje tijdens vleeshoop en is zeker
niet vies van een goeie vettige doop!
Je telt namelijk al weeeeeken af naar het kamp
en jaja: bijna is het zover! Samen met je vrienden
en vriendinnen ben je dan ook als eerste op de
vertrekdag en staat je mond niet stil van hoeveel
zin je er in hebt!
Wie weet wat staat jou allemaal te wachten, en
wie weet hoeveel beter leer je jouw groep en
leiding kennen!
• jouw disneyfiguur: Mowgli uit the Jungle Book
• jouw beste dag op kamp: 12 juli

S�IER
voor jou heeft niemand geheimen
dit kamp: jij houdt van eerlijkheid
en jouw-leugenradar die werkt
tiptop inorde! Je hebt het dan ook
snel in het snuitje wanneer je
leiding een geheimpje heeft of
wanneer dat ene lid weeral eens
aan het valsspelen is.
Jij bent daarnaast ook iemand
die altijd zorgt voor een goede
sfeer binnen de groep en je zorgt er
altijd voor dat iedereen een grote
groep vormt: een échte sfeermaker jij!
Jouw kamp heeft dan ook niets
anders dan goeie vooruitzichten.
Jij hebt maar één doel dit kamp:
heeeeeeel veel lol maken en er de l
eukste periode ooit van maken deze zomer!
• jouw disneyfiguur: Mike Wazowski
• jouw beste dag van het kamp: 20 juli

� WE����G

KR�EFT

Jij bent altijd een van de grappigste en
meest energieke leden in de chirogroep en
zéeeker op kamp: want daar leef jij je volop uit!
Iedereen houdt van jouw enthousiasme jij
weet dan ook altijd iedereen op te beuren
wanneer het eventjes niet goed gaat!
Een van jouw beste eigenschappen in
de groep is dat je ook enorm goed met woorden
bent: je bent niet bang van een leugentje voor
bestwil en windt iedereen in de groep zo
om je vinger (misschien gaat deze eigenschap
je op kamp wel weer in het voordeel spelen!).
Iets waar je op kamp nooit goed tegen kan is:
aaaaltijd dat ene spelletje spelen, niets is zo erg
als telkens hetzelfde doen! Maar niet getreurd:
jouw kamp gaat vol met verschillende
activiteiten en nieuwe ontdekkingen zitten;

Aha, de Kreeft! Jij zit altijd vol met de
zalige en gekste fantasieën, het verwondert ons
daarom ook niet dat jij ook over het kamp al
heel wat dingen in je hoofd hebt voorgesteld!
Gaat jouw kamp er even goed uitzien als
in jouw dromen? Daar zijn wij meer dan
100% zéker van! Ook deze editie gaat
weer boordevol nieuwe avonturen voor
jou zitten! Er van vast dingen gebeuren die je
nog noooooit in je leven hebt gemaakt:
hou je zelf vast!! Omdat je altijd vol zit met
de beste ideeën, kijk je énorm uit naar de
laatste avond van het kamp: het kamptoneel!!
Your time to shine dit jaar en er weer
een heerlijk actje van te maken!
Het gaat ongetwijfeld dé beste act zijn!
Jij helpt ook altijd waar nodig is.
We loooooove people zoals de Kreeft!

• jouw disneyfiguur: Knabbel en Babbel
• jouw beste dag op kamp: 18 juli

• jouw disneyfiguur: Alice in Wonderland
• jouw beste dag van het kamp: 14 juni

horoscoop
LE��W
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Leeuw, jij bent namelijk graag de beste in alles
en gaat geen avontuurlijke of spannende
activiteit uit de weg!
Wie gaat deze keer de snelste zijn tijdens
estafette of wint een potje honkbal?
Dat ga jij vast weer zijn! Of kan je best ook wel
goed samenspelen? Dat zijn allemaal dingen
die je dit kamp zal gaan ontdekken!
Bovendien ben jij soms wel eens een koppig
typetje en hou je er ook van om eens een mopje
te maken met de leiding of andere leden,
dat is vaak hilaaaaarisch! Jouw kamp gaat
helemaal van jou afhangen, en dat maakt het
super spannend! Aha, en misschien krijg je
dit kamp misschien wel plots een boontje
voor dat ene knappe lid? Ga er dan helemaal
voor en wie weet wat heeft de chiro-cupido
voor jou in petto!

Jij kijkt al maanden uit naar het kamp, maagd!
En woehoeeew: bijna is het zo ver!
Jij houdt ervan om steeds nieuwe dingen te
ontdekken en ja hoor: ook dit kamp gaat jouw
nieuwsgierigheid heel wat leuke dingen te
weten komen. Jij bent bovendien ook iemand
die heel graag spelletjes speelt waarbij er
maar één winnaar is: jij natuurlijk!
Let wel op: vergeet niet dat samenspelen soms
ook heel belangrijk is in een jeugdbeweginging,
zet je zelf dit kamp misschien wel eens vaker bij
leden waar je anders niet vaak bij staat en wie
weet hoe goed kunnen jullie samenwerken!
Jij houdt daarnaast ook énorm van een goed
georganiseerde koffer en hebt ook vaak
aaaaalles bij: een zaklamp kwijtspelen?
dat gebeurt noooit bij jou! Jouw kamp gaat
op en top geweldig worden, geniet er met
volle teugen van!

• jouw disneyfiguur: Mufasa uit The Lion King
• jouw beste dag op kamp: 18 juli

• jouw disneyfiguur: Peter Pan
• jouw beste dag van het kamp: 14 juli

WE��S����L
Aha! Jouw kamp ziet er geweldig uit en gaat
een en al draaien om een geweldige groepssfeer!
Jij bent van nature een echte bemiddelaar in
conflicten! Als er een ding is wat je haat,
dan zijn het wel die eindeloze discussies om
wie er nu het spelletje heeft gewonnen of wie
de beste was, en ga zo maar verder! Je haat het
wanneer er niet direct een keuze wordt
gemaakt, twijfelen is daarom zeker niet voor
jou weggelegd! Als er een ruzie is binnen
de groep, dan heb jij die vaak op 1 2 3 opgelost!
De leiding is enorme fan van leden zoals jij!
Jouw brein zit vaak vol met goeie ideeën:
iemand die weet hoe je in een boom moet
klimmen? Dat is typisch iets voor jou! Iemand
die perfect weet hoe je vals moet spelen?
Jij! We loooooovee it!
• jouw disneyfiguur: Aladdin
• jouw beste dag op kamp: 16 juli

S��O���O�N
Schorpioen, de sterren voorspellen dat dit
kamp eentje gaat zijn om nóóit te vergeten!
Jij kijkt al een heeeel jaar uit naar het kamp:
eindelijk 10 dagen lang puur genieten!!!!
En voor jou is dat nog extra: want jij geniet
áltijd intens van de dingen die jou gelukkig
maken, net zoals de chiro dus (knipoog)!
Als lid heb jij altijd een enorme wilskracht in
de groep: een enorm lange dagtocht?
eens wat langer opblijven?
een hele dag lang aan een stuk ravotten?
Jij kan dat allemaal zonder moeite af!!
Opgeven? NEVER! Chiro is voor jou écht leven:
je wordt soms zelfs een beetje emotioneel tegen
het einde van het kamp wanneer je
beseft dat het gedaan is! Je geniet dan altijd
met volle teugen van de laatste avond
aan het kampvuur. Geniet dus nog maar
wat extra dit kamp!
• jouw disneyfiguur: Jack Sparrow
• jouw beste dag van het kamp: 20 juli

����S��U�TER
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Jouw kamp ziet er op en top avontuurlijk uit!
Je bent dan ook best avontuurlijk ingesteld en
kijkt er naar uit om zotte activiteiten te gaan
doen dit kamp die net dat beetje spannender
zijn dan alle anderen, want hier blink jij namelijk
in uit. Jij bent de echte durver en als de leiding
een chinese vrijwilliger nodig heeft: sta jij dan
ook helemaal vooraan in de rij.
Probeer dit kamp je grenzen te ontdekken en
wie weet wat voor leuke dingen kan je vertellen
als je weer thuis bent. De leiding houdt van s
toere mensen zoals die boogschutters!
Het afscheid tijdens het kamp gaat je misschien
wat zwaar vallen, je houd namelijk enorm van
het samen zijn en dat zalige groepsgevoel met je
vrienden dat chiro je geeft! Maar niet getreurd:
je gaat vast heel veel herinneringen meenemen
naar huis na dit fantastische kamp voor jou!

Jouw kamp steenbok, gaat vol kleine pleziertjes
zitten! Je houdt van de kleinste dingetjes:
na een lange dag hard spelen eindelijk in je
slaapzak gaan liggen, dat ene dessert waar je
al heel het kamp op wacht eindelijk kunnen
opeten, die lekkere frietjes krijgen na een lange
dag stappen op dagtocht, dat geluksgevoel
wanneer je net optijd bent kunnen gaan doppen
bij den Do! Heeeeerlijk vind jij dat.
Je bent bovendien altijd de mama of papa van
de groep: je houdt ervan om een beetje
verantwoordelijkheid te hebben over de
anderen. Maar op vlak van liefde is dat soms
heel wat anders (*knipoog*). Pas maar op dat
je niet halsoverkop verliefd wordt op dat ene
hemelsknappe lid (waar altijd iedereen een
crush op heeft), wie weet wat voor andere
verrassingen zitten er nog in de chiro voor jouw
liefdesleven? Ontdek het dit kamp!

• jouw disneyfiguur: Brave
• jouw beste dag van het kamp: 15 juli

• jouw disneyfiguur: Sneeuwwitje
• jouw beste dag van het kamp: 17 juli
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jouw kamp gaat een en al onvoorspelbaar zijn,
maar dat houdt jou zeker niet tegen en maakt
jou zelfs dolenthousiast!
Je houdt van nieuwe dingen meemaken en dat
zal zéker en vast gebeuren dit kamp! Jij bent
ook een van de meeste originele en spontane
personen die er bestaan. Een tikkeltje zelfzeker?
Dat ben jij ook! Het kan je bovendien vaak
weinig schelen wat andere leden van je denken,
de leiding houdt van zulke fantastische leden!
Een goeie frats uithalen is daarnaast ook een
van jouw beste kwaliteiten! Go on, you badass!
Het enige wat voor jou dan ook telt dit kamp, i
s plezier maken! Het gaat de allerleukste
periode ooit tijdens de zomer worden!
Je kijkt daarnaast ook enorm uit naar het
kampvuur, gezelligheid & babbeltjes met de
vrienden: daar leef jij voor!

Voor jou staat er maar één ding in jouw
woordenboek en dat is vriendschap!
Je vindt vriendschappen énorm belangrijk en
jouw allerbeste vrienden behoren dan ook tot
jouw mede-leden/leiding van de Chiro!
Er is niets dat je fijner vindt dan omringd zijn
met mensen die je graag hebt: je springt vaak
voor hen door het vuur (maar, neem dat
uiteraard niet te letterlijk tijdens dit)!
Voor jou is het chirokamp dan ook als je
dagen doorbrengen in de hemel!
Met een duwtje in de rug van jouw
mede-leden kan jij heel de wereld aan!
Bovendien gaat het kamp zorgen voor een s
pannende wending in jouw leven!
Maar wat dat zal zijn, zal je zelf moeten
ontdekken! Whiiiii

• jouw disneyfiguur: Ariel
• jouw beste dag op kamp: 14 juli

• jouw disneyfiguur: Dory
• jouw beste dag van het kamp: 15 juli

Coming soon
T��ra���

Open terras, georganiseerd door de Aspiranten van Chiro Vorselaar!
Vrijdag 25/6: 16:00u tot 23:30u
Zaterdag 26/6: 10:00u tot 23:30u
Zondag 27/6: 10:00u tot 19:00u
Met veel trots stellen onze Aspi's u voor: 'Terraspi 2021'!
Omdat ze hun gewoonlijkse aspicafé's, askihut, fuif, ... dit jaar niet hebben
kunnen doen, organiseren ze dit jaar wel de eerste editie van TERRASPI!
Zoals de naam al doet vermoeden, gaan ze heel het weekend een terras open doen
voor het JC. Er is plaats om iets minder dan 100 gasten een plek te geven, k
omt dus gerust eentje drinken!
Aanwezig:
- Bier, frisdrank, wijn, water, ...
- Aspirantjes!
- Kleine snackjes voor een klein hongerke!
- Sfeer en gezelligheid!
- Goei weer (hopelijk)

Wist je dat?
wist-je-dat de aspi’s hun eigen bier hebben
wist-je-dat je dit op de website van de Chiro kunt vinden.
wist-je-dat je je kan inschrijven voor het kamp via de website?
wist-je-dat Lander 213,13 km in 7 dagen moest lopen om de prijs
sportiefste inwoner van Vorselaar te winnen?
wist-je-dat Tijs na 1/11 van deze afstand Moeke Leen al moest
bellen om hem te komen halen?
wist-je-dat een volledig pallet frisdrank in de Paul z’n bus past?
wist-je-dat er een nieuw jeugd centrum komt?
wist-je-dat het 25, 26 en 27 juni Terraspi is?
wist-je-dat de leidingsploeg de kampplaats nog niet gezien heeft
wist-je-dat wij dus even benieuwd zijn als jullie :)

