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Inleiding
Liefste Chirowietjes en ouders
We zijn de laatste rechte lijn ingegaan richting een regeltjes vrij leven! Eerst en vooral
willen we alle leden en de ouders bedanken om er ondanks alles een super fijn
Chirojaar van te maken. De maatregelen werden heel het jaar strikt opgevolgd door
zowel jullie als door ons!
Vanaf nu is het volop aftellen naar ons mega fantastisch chirokamp! We zijn alvast heel
blij dat er toch heel veel chirowietjes beslist hebben om mee te gaan op kamp richting
Opoeteren. Wij zullen alvast ons uiterste best doen om er een onvergetelijk kamp van
te maken!
Zoals het er nu naar uitziet, zullen we op ons kamp niet veel in aanraking komen met
coronamaatregelen. De bubbels worden op 30 juli vergroot tot 200 personen. Laat
dat nu net de dag zijn voordat wij allemaal samen op kamp vertrekken! Dit wil dus
zeggen dat alle leden, leiders en kokjes met elkaar in contact mogen komen op kamp.
We vormen namelijk allemaal samen één grote bubbel! Wel moeten we de contacten
met externen zoveel mogelijk vermijden. Wanneer we de kampplaats verlaten, zullen
we ons dus nog steeds strikt aan de huidige coronamaatregelen van de maatschappij
moeten houden.

GOED OM TE WETEN
Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenwerking met
virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op
een veilige en verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed
doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag
respecteren. Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte
geven die ze tijdens deze crisis verdienen.

Er mogen dit jaar geen leden achter komen op kamp, anders doorprikken we namelijk
onze kampbubbel. Wat houdt dit dan concreet in? De ribbels vertrekken dit jaar samen
met de andere groepen en komen op 6 augustus naar huis. Zo behouden we voor hen
toch de periode van 7 dagen. Er mogen geen leden later aansluiten op kamp.
Vervolgens mogen er ook geen oudleiders of ouders op bezoek komen op de
kampplaats. Ook contact met postbodes, de bakker, de eigenaar van de kampplaats…
zal zo beperkt mogelijk gehouden worden. Op die manier proberen we binnen onze
bubbel zo veilig mogelijk om te springen met elkaar!
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Helaas zullen we door deze regel geen barbecue met bijhorende showtjes kunnen
voorzien op de laatste dag van het kamp. Het ophalen zal net zoals vorig jaar gebeuren
aan de hand van een een drive through systeem. De aspi’s mogen dit jaar wel terug
een dagje langer blijven om te helpen opruimen, JOEPIE!!!
Ziek net voor kamp? Ook dan zal je de leiding moeten verwittigen met het droeve
nieuws dat je niet kan meegaan. Net voor kamp moet iedereen minstens drie dagen
symptoomvrij zijn. Net terug van reis? Raadpleeg dan even of een test/quarantaine
noodzakelijk is voordat je op kamp vertrekt.
Uiteraard worden ook de nodige hygiënische maatregelen terug getroffen. Zo zullen
we opnieuw voldoende ontsmetten, de kamers geregeld verluchten en natuurlijk
zoveel mogelijk buiten spelen!
Zoals je hierboven kan lezen, zal het kamp nog niet volledig vrij zijn van regels, maar
zijn ze toch al een pak soepeler dan het afgelopen kamp en werkjaar! Wij zijn alvast
super enthousiast om de leden en onszelf te tijd van ons leven te bezorgen! Dus zorg
maar voor kleren die vuil mogen worden, zwemgerief met hopen en veel goesting om
te genieten! En niet te vergeten, begin maar al te duimen zodat het 10 dagen super
mooi weer mag zijn! JABBEDABBEDOE!
Wij kijken er alvast naar uit, jullie ook?
Jullie lieftallige leiding xxx
Anouk, Bram, Chauny, Chiara, Cédric, Danitsia, Elien, Ellen, Febe, Gianni M, Gianni V,
Jochen, Jolein, Jorick, Lara, Lennert VG, Lennert VH, Lieze, Lotte, Marjolein, Michelle,
Quicky, Sari, Sofie, Stef en onze VB Coussie.
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Algemene info
De kampplaats
Dit jaar gaan we met zijn allen naar het prachtige Opoeteren. Daar ligt een zeer mooie
en ruime kampplaats op ons te wachten. Alles wat we nodig hebben, is daar te vinden:
ruime slaapzalen, groene velden, bos en een beekje! Onze bivakplaats is gelegen in een
zeer landelijke omgeving vlakbij de Nederlands grens, asjemenou!
Adres
Chiroheem Opoeteren
Neeroeterenstraat 18
3680 Opoeteren
Foto’s van onze kampplaats vindt u op de website: http://www.chiroopoeteren.be/foto's.htm

Het vertrek
Goed nieuws voor onze keti’s en aspi’s: het voorkamp mag dit jaar doorgaan! De keti’s
en aspi’s vertrekken dus dit jaar opnieuw 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. Hun leiding zal hen nog op de hoogte brengen van het tijdstip.
De jongere afdelingen (ribbels, speelclub, rakwi’s en tito’s ) vertrekken op 31 juli met
de trein. We verzamelen om 12.00 uur aan het station in Waregem. Wees zeker op
tijd, want treinen wachten niet.

Het afhalen van je spruiten
Op vrijdag 6 augustus om 16.00 uur kunnen de ouders van de ribbels hun
zoon/dochter komen ophalen op de kampplaats.
Op maandag 9 augustus om 11.30 uur kunnen de ouders van de speelcubbers, rakwi’s,
tito’s en keti’s hun zoon/dochter komen ophalen op de kampplaats.
De aspi’s mogen dit jaar terug een dagje langer blijven om te helpen met het opruimen.
Ouders van aspi’s moeten hun zoon/dochter dus niet komen ophalen, wij nemen op
10 augustus samen de trein naar huis.
Dit jaar voorzien wij wegens corona geen barbecue voor de ouders. Hopelijk kunnen
we dit volgend jaar opnieuw organiseren.
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Fietsencontrole
Voor de keti’s en aspi’s.
Op zaterdag 24 juli houden wij een VERPLICHTE fietsencontrole aan het heem. Het is
namelijk belangrijk dat je fiets prima in orde is. Deze gaat door van 18.00 uur tot 20.00
uur.
We controleren de banden, lichten, reflectoren, remmen… Zorg ook voor een
reserveband en eventueel reservebatterijen voor lichten die niet met een dynamo
werken.
Veiligheid komt altijd op de eerste plaats.

De valiezen
De valiezen worden dit jaar verwacht op 28 juli of 29 juli tussen 18.00 uur en 20.00 uur
aan het heem.
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 18.00 uur en 20.00 uur.
Alles wat niet wordt opgehaald, schenken wij aan de
kringloopwinkel.
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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)
Chiroheem Opoeteren
Neeroeterenstraat 18
3680 Opoeteren

Samengevat
Voor wie?

Wat?

Wanneer?

Hoe laat
verwacht?

Waar?

keti’s en aspi’s

Fietsencontrole

24 juli

Heem

Iedereen

Valiezen
binnenbrengen
Vertrek
Vertrek
Vertrek

28 en 29 juli
28 juli
29 juli
31 juli

18.00 20.00 uur
18.00 20.00 uur
?*
?*
12.00 uur

Heem
Heem
Station Waregem

Ophalen kind
Ophalen kind

6 augustus
9 augustus

16.00 uur
11.30 uur

Chiroheem Opoeteren
Chiroheem Opoeteren

Verloren
voorwerpen

11 en 12
augustus

18.00 20.00 uur

Heem

Aspi’s
Keti’s
Ribbels,
speelclub,
Rakwi’s, tito’s
Ribbels
Speelclub,
Rakwi’s, Tito’s
en Keti’s
Iedereen

* Nog af te spreken met de leiding
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Heem

Wat moet er in de valies?
Om te gaan slapen:
− Pyjama
− Knuffelbeer
− Beddenlinnen
− Slaapzak
− Kussen
− Matras/veldbed voor keti’s en
aspi’s (de rest slaapt in bedden)

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 onderbroeken
− tiental paar kousen
− Broeken die vuil mogen worden
− T-shirts die vuil mogen worden
− Minstens twee truien
− Lange broek
− Je 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

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 (!!)
− Aspi’s: schelmesje/dunschiller
Extra hygiëne (corona-maatregel)
- Mondmasker
- Handgel
- Papieren zakdoekjes
- Extra warme kledij
- Neem zeker een eigen drinkfles
mee!

Om je huid te beschermen:
− Petje
− Zonnecrème
− Aftersun
− Muggenmelk/tekenmelk

Wat neem je niet mee:
− Snoep (dit wordt afgenomen bij aankomst)
− Waardevolle voorwerpen
− Gsm
− Spelconsoles
− Zaklampen

Af te geven bij vertrek aan leiding:
2 klevertjes mutualiteit en kids ID
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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.
− De ribbels, speelclub, rakwi’s en tito’s hebben een bed op de kampplaats, zij
moeten dus geen matras of veldbed voorzien.
− Als er wijzigingen zijn bij de medische fiches gelieve deze dan zo snel mogelijk
door te geven aan een leider
o Bijvoorbeeld: allergieën, dieet…
− Bijkomstige vragen? Dan kan u altijd terecht bij één van de leiders!
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Gegevens van de leiding
Simon Vanquickenborne
Gianni Van der Beken
Danitsia Mornie
Michelle Dekeyzer
Chauny Van der Beken
Elien Lamaire
Anouk D’hulst
Cédric Cosaert
Lennert Van Gils
Sari Schittecatte
Lotte Lamaire
Stef De Volder
Bram Derijcke
Sofie Vuylsteke
Lennert Vanhaverbeke
Marjolein Vanhaverbeke
Lieze Baertsoen
Ellen Van Gils
Febe Vertriest
Jorick Seynaeve
Jolein Cottens
Lara Vromman
Chiara Van Daele
Jochen Olivier
Gianni Mornie
Dries Coussement

RIBBELS
0492 13 98 27
simon.vanquickenborne@outlook.com
0468 16 79 21
giannivdb01@gmail.com
0474 47 02 59
danitsia.mornie@gmail.com
0472 68 07 74
michelle.dekeyser@sgsintpaulus.eu
SPEELCLUB
0468 19 51 32
chaunyvdb@gmail.com
0489 69 33 54
elien.lamaire@outlook.com
0484 91 49 19
anouk.dhulst@gmail.com
0491 52 87 43
cosaertcedric@gmail.com
RAKWI’S
0474 19 88 45
lennertvg@hotmail.com
0474 46 65 27
sari.schittekatte@telenet.be
0489 37 20 22
lotte.lamaire@telenet.be
0470 09 27 47
devolderstef@hotmail.com
0471 2938 32
bramderijcke@gmail.com
TITO’S
0470 50 36 90
sofievuylsteke97@gmail.com
0499 35 03 62
lennert.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
0493 75 07 60
marjolein.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
0493 03 75 03
Lieze.baertsoen@hotmail.com
KETI’S
0476 36 55 45
ellen.vangils@sgsintpaulus.eu
0472 29 77 52
febe.vertriest1@sgsintpaulus.eu
0477 18 65 44
jorick.seynaeve@hotmail.be
0470 93 62 84
jolein.cottens@hotmail.com
ASPI’S
0471 55 12 66
lara.vromman@sgsintpaulus.eu
0494 13 05 44
chiara.van.daele@live.be
0493 66 46 26
jochen.olivier@hotmail.com
0487 46 77 01
gianni.mornie@gmail.com
VB
0486 62 11 02
driescoussement@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

Gianni

Danitsia

Michelle

Quicky

Achille

Charles-Henri

Arne

Quinten

Emiel

Thijs

Marthe

Charles
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SPEELCLUB BITMOJIS

Wannes

Fee

Oscar

Floris

Raf

Bas

Jules

Oone

Nora

Chauny

C3K

Natan

Zita

Lukas
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Marie-Lynn

Kobe

Laure

Clara

Enora

Elien

Anouk

RAKWI’S

Bram

Babs

Celeste

Elien

Emile

Eva

Kato

Lais

Linde

Maxime

Mebruka

Niels

Sarah

Sibe A

Siebe W

Ward

Bram

Lennert

Lotte
13

Sari

Stef

TITO’S

Lennert

Sofie

Febe

Gilles

Andreas

Marjolein

Chayton

Nils

Siemen

Lukas

Brent

Jannes

Arthur

Gaëtan

Finn

Noah
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Lieze

Lars

Jotte

Morten

Femke

Arlieke

Maréline

Senne

Naomi

Stien

KETI’S
Victor

Luka

Rémi

Amélie

Lotte

Jarne

Fiebe

Jore

Matteo

Mauro

Brecht

Margot

Wout

Manou

Jorick

Jolein

Febe

Ellen
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PI’S on the beach

Aantrekkelijke Amélie

Sexy Shérina

Ideale Izaak

Lekkere Lucas

Juplaaa Justin

Keurige Kobe

Lustige Laurien

Epic Elias

Vatsige Viek

L*llige Lowiek

Kinky Karel

Amaaai Arne

Mooiboy Mathies

Rawtch Robbe

Jollige Jochen

Catchy Chiara & Levendige Lara
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Ge*le Gianni

Koksvoorstelling
Ben je ook zo benieuwd naar welke kokjes er meegaan op kamp?

Jan

Anicia

Dontje

Mitch

Tim

Smekens

Bram

Lisa

Margot

Gust
17

Wist je dat…
❖ … Jorick’s vuurton ooit de badkuip van zijn moeder was?
❖ … Quicky zijn 30ste verjaardag zal vieren op kamp?
❖ … Quicky nu echt wel te oud is geworden om in de Chiro te blijven?
❖ … We de kampplaats in Opoeteren niet voor de eerste keer onveilig gaan
maken?
❖ … Opoeteren naast Neeroeteren ligt?
❖ … dit geen mopje is?
❖ … Lieze dacht dat dit wel een mopje was?
❖ … Limburgers een muts dragen bij temperaturen van 30 graden?
❖ … We al vergeten zijn hoe iedereen er uit ziet zonder mondmasker?
❖ … We enorm veel zin hebben om eindelijk weer met iedereen samen te
genieten van een fantastisch kamp?
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Moppentrommel
Fred Flintstone en Pebbles wandelen in het dorp.
Plots ziet Pebbles een blinkende steen op de grond
liggen. Ze vraagt aan haar vader: Papa, mag ik die steen
oprapen?
Fred antwoordt op de vraag van zijn dochter: Nee
Pebbles, alles wat op de grond ligt is vuil! Daar mag je
zeker niet aankomen.
Wat verder ligt er nog een blinkende steen, maar dan
2x zo groot als de vorige. Wat verder ligt een briefje van 10 euro. Pebbles vraagt opnieuw:
Papa, mag ik deze steen wel oprapen? Die is zo mooi!
Nee, zegt Fred, alles wat op de grond ligt is vuil!
Ze zetten hun tocht verder, plots struikelt Fred over een grote steen. Hij slaat zijn voet om en
kan niet meer rechtstaan. Hij vraagt aan Pebbles om hem op te rapen.
Pebbles antwoordt: Nee papa, alles wat op de grond ligt is vuil!

Pebbles kwam naar huis met een slecht rapport.
Ze zegt: Ik ben thuis!
Fred Flintstone zat in een zetel, stond op en zei:
Ha, Pebbels mag ik jouw rapport eens zien?
Toen zei Pebbles:
Blijf maar zitten papa, ik blijf ook zitten.

Fred vraagt aan Pebbles: ‘Wat is jouw favoriete vak op school?’ Pebbles zegt: ‘Dat is
vakantie.’ Zegt de Fred: ‘Dat is toch geen vak?’ Antwoordt Pebbles: Jawel: vak-antie!’

Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?
AN TWOORD

Door het sleutelgat kijken van een glazen deur!
Pebbles stoot in een museum een antieke steen om. Ze schrikt want de steen valt in duizend
stukken. Ze moet bij de directeur komen. De directeur is woedend en schreeuwt: 'Domme
meid, die steen is vijfhonderd jaar oud!' Pebbles antwoordt opgelucht: 'Gelukkig maar, ik
was al bang dat hij net nieuw was!'
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Spelletjes tegen de verveling!
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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.
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