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Inleiding 

 
Hallo Chirowietjes 

Zoals je ziet, zijn we hier weer met een spiksplinternieuw hopsadeke. Het schooljaar is 

afgelopen en jullie staan waarschijnlijk te popelen om de vakantie in te zetten. Jullie 

hebben zeker en vast al plannen gemaakt om die twee maanden zonder juffrouwen, 

meesters, boeken, rekenmachines, toetsen... te overleven. Voor degenen die er een 

onvergetelijke vakantie van willen maken, staat er natuurlijk al iets zeer leuks gepland: 

HET CHIROKAMP!!!  

Op 31 juli nemen we de trein richting Antwerpen, een bruisende stad. Al is dit niet zo 

voor de aspi’s, keti’s en tito’s, deze nemen al wat vroeger afscheid van hun ouders. Ze 

mogen hun kuiten al beginnen insmeren, want het wordt een lange rit. Eens 

aangekomen, zullen we er de streek onveilig maken. Naast de prachtige omgeving, 

beschikken we natuurlijk nog over andere elementen om er een TOPKAMP van te 

maken: mooie slaapplaats, toffe spelletjes, enthousiaste leiding, leuke kokjes... Wat 

moeten we nog meer hebben? Wel, onze fantastische leden natuurlijk!  

Als jullie willen weten hoe je je op de leukste periode van de vakantie moet 

voorbereiden, blader dan snel verder. Indien jullie valiezen al gevuld zijn met massa’s 

onderbroeken, T-shirts, muggenmelk, verboden snoepgoed… dan kunnen jullie ook de 

moppen eens bekijken en de kleurplaat inkleuren op het einde van dit hopsadeke. 

We kijken er nu al naar uit, hopelijk jullie ook?  

Tot dan, jullie lieftallige leiding xxx  

 

 

 

 

 Ik verlang al, 

mijn gedacht! 
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Algemene info 

Het vertrek 

De keti’s en aspi’s vertrekken ook dit jaar naar jaarlijkse gewoonte met de fiets op 
kamp. De aspi’s vertrekken op 28 juli ’s ochtends aan het heem. De keti’s vertrekken 
een dag later, op 29 juli aan het heem.  
 
Omdat Antwerpen niet zo heel ver is, willen de tito’s zich ook al eens wagen aan deze 
fietstocht. Zij doen het nog straffer en vertrekken 31 juli ’s ochtends aan het heem. Het 
concreet uur zullen jullie nog vernemen van jullie leiding. 
 
De jongere afdelingen (speelclub en rakwi’s ) vertrekken op 31 juli om 13u30 uur aan 

het station te Waregem. De ribbels vertrekken op 3 augustus, hierbij wordt er om 

10u40 verzamelt aan het station te Waregem. 

 

Afhalen van je spruiten 

Op vrijdag 9 augustus om 11.30 uur kan je jouw spruit ophalen op de kampplaats. Wij 

voorzien ook een heerlijke maaltijd, hiervoor dien je jou wel in te schrijven.   

Om praktische redenen vragen we je om nu al in te schrijven voor de bezoekdag. Dit 

kan op onze site (www.chirotsleutelke.be). 

De prijs voor een heerlijk bordje (of 2 😉) barbecue bedraagt €8 voor volwassenen en 

€5 voor kinderen. Diegene die mee waren op kamp hoeven niet te betalen.  Dit kan je 

cash betalen aan de leiding of overschrijven naar het volgende rekeningnummer: BE80 

8002 1412 7477. Je kan je inschrijven tot 15 juli.  

Opgelet ouders!! 

Onze kampplaats ligt in de lage 

emissiezone! Dit kan een boete van 

€150 opleveren als uw auto een 

dieselwagen van een euronorm is die 

lager dan Euro 4 is.  

Dit kan u controleren op uw 

kentekenbewijs onder milieuklasse 

ofwel de test doen via 

slimnaarantwerpen.be/lez. We 

spreken uit ervaring… 

http://www.chirotsleutelke.be/
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Fietsencontrole 

Voor de tito’s, keti’s en aspi’s:  

 

Op zaterdag 20 juli houden wij een VERPLICHTE fietsencontrole van 18u tot 20u. Het 

is namelijk belangrijk dat je fiets tiptop in orde is. We controleren de banden, lichten, 

reflectoren, remmen… Zorg ook voor een reserveband en eventueel reservebatterijen 

voor lichten die niet met een dynamo werken.  

Safety first! 

 

 

De valiezen 

De valiezen worden dit jaar verwacht op 28 juli of 29 juli tussen 18 u en 20 uur. 

Vergeet zeker geen pot chocopasta, pindakaas, confituur... mee te nemen zodanig dat 

jullie ontbijt altijd lekker zal zijn. Verder in dit hopsadeke zal je nog een lijstje vinden 

wat er allemaal in de valies moet.  

 

Verloren voorwerpen 

Wie thuis merkt dat er kledingstukken of andere zaken 
ontbreken mogen die ophalen op 11 en 12 augustus tussen 
18 en 20 uur.  
 
 

Brieven 

Alle nonkels, tantes, oma’s, opa’s, mama’s, papa’s, betovergrootstiefmoeders, 
vriendjes en vriendinnetjes die een briefje willen schrijven naar hun kleine (of grote) 
spruit, kunnen dit doen naar het volgende adres: 
 

Chiro Oeselgem t.a.v. (naam kind) 
De Karakol 

Gloriantlaan 2B 
2050 Antwerpen 
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Samengevat 

Voor wie? Wat? Wanneer? Hoe laat 
verwacht? 

Waar? 

Tito’s, keti’s en 
aspi’s 

Fietsencontrole 20 juli 18-20 u Leieheem 

Iedereen Valiezen 
binnenbrengen 

28 en 29 juli 18-20 u Leieheem 

Keti’s Vertrek 28 juli ? * Leieheem 

Aspi’s Vertrek 29 juli ? * Leieheem 

Tito’s Vertrek 31 juli ?* Leieheem 

Speelclub en 
rakwi’s 

Vertrek 31 juli 13u30 Station in Waregem 

Ribbels Vertrek 3 augustus 10u40 Station in Waregem 

Iedereen 
behalve aspi’s 

Ophalen kind 9 augustus 11u30 De Karakol 
Antwerpen 

Iedereen Verloren 
voorwerpen 

11 en 12 
augustus 

18-20 u Leieheem 

*  Nog af te spreken met de leiding 

 

Enkele aandachtspuntjes en handige tips voor de valies: 

 

− Voor de kleinsten onder ons is het soms aangewezen een lijstje mee te geven 

met de voorwerpen die in de valies zitten. Zo kunnen de leiders op het einde 

van het kamp helpen met inpakken of helpen zoeken naar verloren voorwerpen 

− Ook is het handig om zo veel mogelijk kledij/handdoeken te naamtekenen!  

− Medicijnen worden op voorhand afgegeven aan de leiding. Wij zullen voor een 

correcte toediening zorgen. 

− Dit jaar dient er een luchtmatras of veldbed meegenomen te worden. Er zijn 

namelijk geen bedden voorzien op de kampplaats.  

− Als er wijzigingen zijn bij de medische fiches gelieve deze dan zo snel mogelijk 

door te geven aan een leider 

o Bijvoorbeeld: allergieën, dieet…  

− Keti’s en aspi’s krijgen later nog info over wat ze moeten meenemen op 

voorkamp. 
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Wat moet er in de valies? 

 
Om te gaan slapen:  

− Pyjama 

− Knuffelbeer  

− Beddenlinnen  

− Slaapzak  

− Kussen  

− Matras/veldbed!! 
 
 

Om je te verfrissen:  

− Tandenborstel & tandpasta  

− Handdoeken en waslapjes  

− Zeep  

− Haarborstel  

− Toiletzak om het allemaal in te 
steken  

 

Om te spelen en te wandelen: 

− Tiental schone onderbroeken  

− Tiental paar schone kousen  

− Broeken die vuil mogen worden  

− T-shirts die vuil mogen worden  

− Minstens twee truien  

− Uw Chiro T-shirt  

− Een stevig paar schoenen die 
vuil mogen worden  

− Regenkledij  

− Zwemkledij + badhanddoek  

− Zwembandjes voor wie nog  
niet zo goed kan zwemmen!  

− Goede drinkbus  

− Stevige rugzak  
 
 

Om je huid te beschermen:  

− Petje  

− Zonnecrème  

− Aftersun  

− Muggenmelk/tekenmelk  

Voor altijd een beetje:  

− Linnenzak voor vuil wasgoed  

− Briefpapier, omslagen, 
schrijfgerei en postzegels  

− Strips of boeken  

− Zakgeld (rond 10 euro, keti’s en 
aspi’s mogen meer meedoen)  

− Drietal keukenhanddoeken (!!)  

− Oudste groep: 
schelmesje/dunschiller  
 
 

Wat neem je niet mee:  

− Snoep (een kleine hoeveelheid 
mag)  

− Waardevolle voorwerpen  

− Gsm  

− Mp3/iPod/…  

− Spelconsoles  

− Zaklampen 
 

 

 
 

Af te geven bij het binnenbrengen van de 

valiezen: 

Pot choco/confituur/speculoospasta/… 

Af te geven bij vertrek aan leiding: 

2 klevertjes mutualiteit en kids ID 
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Gegevens van de leiding 
 

 

RIBBELS  
Elien Lamaire 0489 69 33 54 elien.lamaire@outlook.com 

Sofie Vuylsteke 0470 50 36 90 sofievuylsteke97@gmail.com 

 
SPEELCLUB  

Dieter Van Gils 0476 13 03 42 dietervg1@hotmail.com 

Gust De Volder 0493 08 92 76 gust.devolder.w2196@student.hogent.be 

Mathieu Martens 0472 32 76 88 mathieu9870@hotmail.com 

Michiel Vanhoutte 0470 54 97 08 michiel.b.vanhoutte@gmail.com 

 
RAKWI’S  

Gianni Mornie 0487 46 77 01 gianni.mornie@gmail.com 

Lara Vromman 0471 55 12 66 lara.vromman@live.be 

Margot Dhulst 0476 80 17 24 margot.dhulst@gmail.com 

Michiel Toelen  0479 01 93 35 michiel-toelen@hotmail.com 

 
TITO’S  

Ellen Van Gils 0476 36 55 45 ellen.vangils@sgsintpaulus.eu 

Febe Vertriest  0472 29 77 52 febe.vertriest1@sgsintpaulus.eu 

Lisa Blauwblomme 0474 13 63 20 lisa.blauwblomme@gmail.com 

Stef De Volder 0470 09 27 47 devolderstef@hotmail.com 

 
KETI’S  

Cedric Cosaert 0491 52 87 43 cosaertcedric@gmail.com 

Lennert Van Gils 0474 19 88 45 lennertvg@hotmail.com 

Simon Vanquickenborne 0498 40 67 69 simon.vanquickenborne@outlook.com 

 
ASPI’S  

Bram D’haenens 0470 66 80 84 bram.dhaenens@hotmail.com 

Lennert Vanhaverbeke 0499 35 03 62 lennert.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu 

Thomas Dhondt 0493 54 52 12 dontje97@hotmail.com 
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Ledenvoorstelling 

Benieuwd wie er allemaal meegaat op kamp? Ontdek het dan snel op de 

volgende pagina’s! SPANNEND!  
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Ribbels 
 

 

 
 

 

Elien Sofie Justine 

 

 
 

Bas Kasper Wannes 

   
Nora Enora Laure 

   

Floris Jules Fee 
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SPEELCLUB 

 

 

 

 
 

Mitch Gust Mathieu Dieter 

 

 

 

 

Emile Rube Babs Linde 

  

  

Zita Nils Laïs Eva 

 

 
  

Elien Kato Tibe Ward 

 

 

 

 

Celeste Lars Maxime Niels 

 

 

 

 

 Bram Siebe  
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TITO’S 

                Fiebe            Rémi             Brecht           Wout  

      Jarne       Hannes 

         Luka                                        Jore                                 Stien                              Amélie 

    Lisa                                Ellen                                  Febe 

                        Stef 
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Bram 

 
 

Dontje 

 
 

Lennert 

 
 

Anouk 

 
 

Sari 

 
 

Michelle 

 
 

Danitsia 

 
 

Chiara 

 
 

Chauny 

 
 

Lieze 

 
 

Jolein 

 
 

Gianni 

 
 

Marjolein 

 

Bram 

 

Lotte 
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Wist je dat… 

• Onze kampplaats in de lage emissiezone ligt 

• Oud-leidster Anicia en leider Quicky graag in de botsauto’s zitten 

• Bureaus niet alleen om aan te studeren zijn 

• Dieter niet graag in zijn spiegels kijkt 

• Er dit jaar geen leiding meer stopt 

• Elien en Ellen asociaal zijn 

• De Kampioenen klaar zijn om op kamp te gaan 

• AA Gent de bekerfinale verloren heeft van een tweedeklasser 

• Leider Zani hier nog steeds veel traantjes voor laat 

• De wist-je-dat-jes verzinnen langer duurt dan de rest van de 

vergadering 
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Kijkje in het archief: de kampeditie 
Herken je jouw liefste leiders/leidsters en onze VB in deze oude kampkiekjes?  
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Moppentrommel 

 

Wat is klein en werkt in het leger?  
- een minitair 

 

Welke plant laat je schrikken? 

- bamBOE! 

Wat is het toppunt van netheid? 
- met mes en vork uit je neus eten 

 

Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden? 
- Het is te ver om te wandelen! 

 

Janna zit op de fiets en plotseling wordt ze aangehouden door een agent. ‘U heeft 

geen licht, de remmen zijn stuk en er zit geen spatbord op uw fiets. Dat gaat u 

vijftig euro kosten!’ ‘Dat is goed’, zegt Janna. ‘Maar dan moet hij wel morgen klaar 

zijn!’ 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9h6_S2ffiAhWrM-wKHUX8C0wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftenor.com%2Fview%2Fhaha-laugh-emoji-gif-11678295&psig=AOvVaw1mIbaVBTYQbRUNQNJmkrDo&ust=1561107734116916
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Kleurplaat 
Maak kans op een prijs! Hoe? Kleur de plaat zo mooi, cool en origineel mogelijk in en 

neem deze mee op kamp.  

 

 

 


