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Inleiding
Liefste Chirowietjes en ouders
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 diegenen die er een
onvergetelijke vakantie van willen maken, staat er natuurlijk nog iets
megaformidabelleuks gepland: HET CHIROKAMPPPP!!!!!
Op 31 juli nemen we de trein richting Oudsbergen, een gemeente die nabij onze vorige
kampplaats in Opoeteren gelegen is. Zoals elk jaar is het voor de keti’s en aspi’s net
een beetje anders. Zij nemen al wat vroeger afscheid van hun ouders.
We raden hen aan hun kuiten al te beginnen insmeren, want het wordt een lange
fietsrit. ;)
Eens aangekomen, zullen we er zoals altijd de streek onveilig maken. Naast de
prachtige natuur, beschikken we natuurlijk nog over andere elementen om er daar een
TOPKAMP van te maken: leuke kokjes, mooie slaapplaats, toffe spelletjes, enthousiaste
leiding en ook dit jaar: GEEN BUBBELS!!!!! (althans, zo lang de apenpokken daar geen
stokje of pokje :D voor steken) ... Wat moeten we nog meer hebben? Wel, dit zijn de
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 zijn blij jullie op de laatste dag terug te mogen verwelkomen op onze heerlijke BBQ
met bijhorende showtjes van de leden. Vergeet jullie hiervoor niet in te schrijven op
de site!
We kijken er nu al naar uit, hopelijk jullie ook?
Tot dan, jullie lieftallige leiding xxx
Amélie, Anouk, Bram, Chauny, Chiara, Danitsia, Elias, Elien, Ellen, Febe, Gianni M,
Gianni V, Izaak, Jochen, Jolein, Justin, Karel, Lara, Lennert VH, Loïc, Lotte, Lucas,
Marjolein, Michelle, Sari, Sofie, Shérina, Stef, Vic en onze VB’s Coussie en Quicky
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Algemene info
De kampplaats
Dit jaar gaan we met zijn allen naar het prachtige Oudsbergen. Daar ligt een zeer mooie
en ruime kampplaats op ons te wachten. Alles wat we nodig hebben, is daar te vinden:
ruime slaapzalen, twee grote speelweides …! Onze bivakplaats is gelegen in een zeer
landelijke omgeving vlakbij de Nederlands grens, asjemenou!
Adres
KSA Roy-lokalen Oudsbergen
Kruisveldstraat 20,
3670 OUDSBERGEN
Foto’s van onze kampplaats vindt u op de website:
https://ksaroy.wixsite.com/ksaroy/verhuur

Het vertrek
De keti’s en aspi’s vertrekken 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 (speelclub, rakwi’s en tito’s ) vertrekken op 31 juli met de trein.
We verzamelen om 12.30 uur aan het station in Waregem. Wees zeker op tijd, want
treinen wachten niet.
De jongste afdeling, de ribbels, gaan voor 7 dagen mee op kamp. Zij voegen het kamp
dus een beetje later in. Op 3 augustus worden zij ook om 12.30 uur verwacht aan het
station in Waregem om ook treinwaarts richting Oudsbergen te vertrekken.

Het afhalen van je spruiten
Op dinsdag 9 augustus om 11.30 uur kan je jouw spruit(en) komen ophalen op de
kampplaats. Wij voorzien hierbij ook een heerlijke BBQ met braadworsten, waarvoor
je je dient in te schrijven op onze site.
Om praktische redenen vragen we je om je nu al in te schrijven voor de bezoekdag. Dit
kan via onze site: https://chirotsleutelke.be/inschrijvingen. Daarna ga je naar
inschrijvingen en schrijf je je in bij ‘BBQ Bezoekdag kamp’.
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Gelieve je in te schrijven voor 30 juli. De prijs voor een heerlijk bordje (of 2
)
barbecue bedraagt €5. Diegene die mee waren op kamp hoeven niet te betalen. Alle
info hierover is ook terug te vinden op onze site.
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.

Fietscontrole
Voor de keti’s en aspi’s.
Op zaterdag 23 juli houden wij een VERPLICHTE fietscontrole 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. Vergeet ook zeker de pot choco/confituur of doos hagelslag (per kind)
niet mee te brengen.
Verder in dit hopsadeke zal je nog een lijstje vinden wat er allemaal in de valies moet.
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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.

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)
KSA-lokaal Roy
Kruisveldstraat 20
3670 Gruitrode

Samengevat
Voor wie?

Wat?

Wanneer?

Hoe laat
verwacht?

Waar?

keti’s en aspi’s

Fietsencontrole

23 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
?*
?*
12.30 uur

Vertrek
Ophalen kind

3 augustus
9 augustus

12.30 uur
11.30 uur

Station Waregem
KSA-lokaal Roy
(Gruitrode)

Verloren
voorwerpen

11 en 12
augustus

18.00 20.00 uur

Heem

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

* Nog af te spreken met de leiding
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Heem
Heem
Heem
Station Waregem

Wat moet er in de valies?
Om te ontbijten:
− 1 pot choco/confituur of doos hagelslag per persoon (Af te geven bij het
binnenbrengen van de valiezen!)
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 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 (!!)
− Drinkfles (!!)
− Aspi’s: schilmesje/dunschiller (!!)
Wat neem je niet mee:
− Snoep (dit wordt afgenomen bij aankomst)
− Waardevolle voorwerpen
− Gsm
− Spelconsoles
− Zaklampen

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

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.
− Er zijn geen bedden aanwezig op de kampplaats, dus iedereen neemt een
matras/ veldbed mee
− 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
Febe Vertriest
Jolein Cottens
Shérina Van Daele
Vic Verbiest
Lucas Claus
Ellen Van Gils
Lara Vromman
Bram Derijcke
Elias Toelen
Amélie Coolen
Michelle Dekeyser
Chiara Van Daele
Anouk D’hulst
Karel Derijcke
Izaak Lanneau
Gianni Van der Beken
Lotte Lamaire
Lennert Vanhaverbeke
Justin De Waele
Loïc Reyn
Jochen Olivier
Gianni Mornie
Elien Lamaire
Danitsia Mornie
Sari Schittekatte
Marjolein Vanhaverbeke
Chauny Van der Beken
Sofie Vuylsteke
Stef De Volder
Dries Coussement
Simon Vanquickenborne

RIBBELS
0472 29 77 52
febe.vertriest@ugent.be
0470 93 62 84
jolein.cottens@hotmail.com
0492 50 66 09
sherina.vandaele@sgsintpaulus.eu
0472 44 49 77
vic.verbiest@outlook.com
0468 17 12 62
lucas.claus@sgsintpaulus.eu
SPEELCLUB
0476 36 55 45
ellen.vangils@sgsintpaulus.eu
0471 55 12 66
lara.vromman@live.be
0471 2938 32
bramderijcke@gmail.com
0470 64 89 09
eliastoelen@gmail.com
0484 66 39 93
ameliecoolen@icloud.com
RAKWI’S
0472 68 07 74
michelle.dekeyser@student.hogent.be
0494 13 05 44
chiara.van.daele@live.be
0484 91 49 19
anouk.dhulst@gmail.com
0468 27 67 37
karel.derijcke@outlook.com
0477 46 76 91
izaak.lanneau@gmail.com
TITO’S
0468 16 79 21
giannivdb01@gmail.com
0489 37 20 22
lotte.lamaire@telenet.be
0499 35 03 62
lennertvhb4@gmail.com
0470 44 82 30
justindewaele7@gmail.com
0484 64 54 60
loic.reyn@effenso.com
KETI’S
0493 66 46 26
jochen.olivier@hotmail.com
0487 46 77 01
gianni.mornie@gmail.com
0489 69 33 54
elien.lamaire@outlook.com
0474 47 02 59
danitsia.mornie@gmail.com
0474 46 65 27
sari.schittekatte@telenet.be
ASPI’S
0493 75 07 60
marjolein.vanhaverbeke@gmail.com
0468 19 51 32
chaunyvdb@gmail.com
0470 50 36 90
sofievuylsteke97@gmail.com
0470 09 27 47
devolderstef@hotmail.com
VB
0486 62 11 02
driescoussement@hotmail.com
0492 13 98 27
simon.vanquickenborne@outlook.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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Wist je dat…
❖ … Jochen en Jolein op dezelfde dag jarig zijn?
❖ … Danitisia en Elien ook op dezelfde dag jarig zijn?
❖ … de kans dat dit gebeurt in een groep van 29 leiders zelfs meer dan 50% is?
❖ … Elias goed is in statistiek?
❖ … Lennert bijna alle geboortedata van de leiders kent?
❖ … ‘Sari Schittekatte’ geen officiële facebooknaam is?
❖ … ‘Sari Schittecatte’ wel een officiële facebooknaam is?
❖ … Anouk nog examens heeft tot 2 juli?
❖ … we een leefweek met de leiders houden dit jaar?
❖ … We enorm veel zin hebben om eindelijk weer met iedereen samen te
genieten van een fantastisch kamp?
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Moppentrommel
Er komt een Belg bij de bioscoop en vraagt aan de mevrouw 1 kaartje voor de film. “Dat word dan
7,50”, zegt de mevrouw. De Belg betaalt, neemt het kaartje aan en gaat naar de filmzaal. Even later
loopt de Belg terug naar de vrouw en vraagt nog een kaartje. De vrouw begrijpt het niet maar vraagt
er niet naar. De man loopt weer naar de bioscoopzaal. Even later loopt de Belg weer terug naar de
vrouw en vraagt weer een kaartje. Dit doet de man zo nog 6 keer. “Waarom ga je niet naar de film
meneer?” Vraagt de mevrouw. “Bij de ingang van de bioscoopzaal scheurt iemand heel de tijd mijn
kaartje kapot”, antwoordt de Belg treurig.

De meester vraagt aan de leerlingen een zin te bedenken waar het woord ventilator in
voorkomt.
Piet: "Als het warm is in de klas, zet de meester de ventilator aan."
"Goed zo, Piet, nog iemand een voorbeeld?" vraagt de meester.
Jantje denkt lang na en zegt dan: "Als je vroeg in de bioscoop bent, krijg je een betere plaats
dan de vent die later komt!"

De meester spreekt Jantje na zijn slechte rapport bestraffend toe: "Jantje, als je dit rapport
aan je vader laat zien, dan krijgt hij vast en zeker grijze haren!"
Jantje lacht: "O, wat zal mijn vader dan blij zijn!"
"Hoezo?" vraagt de meester.
"Nou, mijn vader is al jaren helemaal kaal!"

Wat vliegt zonder vleugels?
-De tijd
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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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