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Belangrijke data 

Zaterdag 30/07/2016 
Tussen 17u en 19u bagage binnenbrengen aan de lokalen. 
Ook van de speelclub groep verwachten wij reeds zoveel mogelijk bagage! 

Maandag 01/08/2016 
Reuzen en Rakwi verzamelen om 13u aan de het station van Wijgmaal! Wees 
zeker op tijd. We vertrekken van hieruit met de trein richting Geel. Zorg dat je 
reeds een stevige maaltijd genuttigd hebt want we hebben een lange rit voor de 
boeg! Een kleine versnapering voor onderweg en voldoende drinken is aangeraden. 
Tito, Kerels, Astiptiens en Aspi jongens gaan naar Geel met de fiets, een exact uur 
wordt nog per groep meegedeeld. Wat we wel al kunnen vertellen is dat jullie stalen 
ros grondig geïnspecteerd zal worden op 27 juli. Dan verwachten wij jullie allemaal 
met fiets in de chiro voor een check-up. 

Vrijdag 05/08/2016 
Het kamp voor de speelclub gaat van start op vrijdag 5 augustus. Hiervoor 
spreken we af om 10:00u aan de kerk! We zoeken nog enkele goedwillige ouders 
die voor vervoer kunnen zorgen. Deze kunnen contact opnemen met Iris van de 
speelclubleiding. 
 

Iris De Rynck: 0494/41.95.31 

Donderdag 11/08/2016 
Alle groepen zijn rond 16.30u terug in de chiro. Hier kan u uw zoon/dochter komen 
opwachten. Bagage kan afgehaald worden tussen 17u en 19u. De leiding zal reeds 
een vermoeiend kamp achter de rug hebben. Graag zouden wij rekenen op de 
helpende handen van de ouders bij het uitladen van de camions. Want vele 
handen maken licht werk! 

 



Kampadres 

Chiro Wijgmaal 
Hazenhout 23 
2442 Geel 
  

Fietsen 

Tito, Keti en Aspi gaan met de fiets naar de kampplaats. Info over de vertrekuren 
zullen zij per groep vernemen via hun leiding. In de terugreis gaan ze niet fietsen. Ze 
zullen samen met de jongere groepen terugkeren met de trein. Zij gaan dus ook rond 
16u30 in Wijgmaal aankomen. 
 
Enkele belangrijke zaken: 
 Fiets is in perfecte staat (werkende remmen, voor – en achterlicht, enz.) 
 Elk lid heeft zijn persoonlijke reserveband 
 Plakgerief meenemen 
 Slaapzak en matje (voor keti en aspi) -> enkel voor tweedaagse 
 Tent onderling afspreken (voor keti en aspi) ->enkel voor tweedaagse 
 Voldoende eten en drinken 
 Massa’s energie! 
 
Indien er tijdens het kamp kosten zijn aan fietsen, zullen deze doorgerekend worden 
aan de ouders. 

Inschrijvingen 

Leden die nog niet zijn ingeschreven en eventueel toch mee op kamp willen, nemen 
best contact op met de leiding van de groep of met één van de VB’s. 
 

Te bereiken in nood 

Als het ECHT nodig is, kan je uw kind telefonisch bereiken via de kookouders. 
 
Dimitri Beckers 
0474/24 97 51 
 
Koen Beullens 
0476/73 41 73 
 

Schade of Verlies 

De chiro is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van voorwerpen, laat 
waardevolle voorwerpen dus best thuis! 



Kampreglement 

Om het kamp zo vlot mogelijk te laten verlopen en eventuele misverstanden te 
vermijden, stelden we met de leiding een aantal regels op. We verwachten dan ook 
dat elk Chiro-lid deze regels respecteert. 
 

Iedereen vertrekt in uniform op kamp 

 Voor de mensen die met de trein vertrekken: Chiro-uniform (short of rok) en T-
shirt van Chiro Wijgmaal. 

 Voor de Tito’s, Keti’s en Aspi’s, die met de fiets vertrekken: minimum een Chiro 
short of rok.  

 Voor de speelclub is dit niet verplicht. 
 

Wanneer draag je uw uniform op kamp? 

 Bij elke opening: Voor we ontbijten, houden we eerst een opening. Wanneer de 
leiding je ’s morgens wekt, trek je jouw uniform aan. Na het ontbijt krijg je de tijd 
om je spelkledij aan te trekken. Hou nooit je uniform de hele dag aan! 

 Op dagtocht: Er zijn gedurende het kamp 2 dagtochten. 

 Op tweedaagse: De Keti’s en Aspi’s gaan op tweedaagse. Zij dragen hun uniform 
bij vertrek. 

 

Veiligheid op de weg 
1. Voor de mensen met de fiets: 

 Zorg ervoor dat je fiets in orde is; 
 Neem een reserveband en een fietsslot mee. Plakgerief heeft de leiding mee, 

maar dit mag ook altijd; 

 Doe geen kunstjes, rij achter elkaar op drukke banen en hou altijd de weg 
in het oog; 

 De voorste fietser en de achterste fietser dragen steeds een 
veiligheidsbandje en/of truitje; 

 Laat je fiets nooit staan op de weg of een fiets– of voetpad. 
 
2. Voor de mensen die te voet op stap gaan: 

 Loop in een rij per twee; 
 Luister steeds naar de leiding; 

 Stap altijd op het voetpad; 



Dagindeling 
7.15:  OPSTAAN WEKDIENST 
7.30:  OPSTAAN LEIDING 

8.00:  OPSTAAN KINDEREN 
8.30:  OPENING 

8.45:  ONTBIJT 

9.15:  DIENSTEN 
10.15:  ACTIVITEITEN 

12.30:  MIDDAGMAAL 
13.15:  SIËSTA 

14.00:  ACTIVITEIT 

18.15:  AVONDJAMBOREE 
18.30:  SOUPER 

19.30:  ACTIVITEIT 
20.30:  SPEELCLUB SLAPEN 

21.00:  REUZEN SLAPEN 
21.30:  RAKWI SLAPEN 

22.00:  TITO SLAPEN 

22.30 :  KETI EN ASPI SLAPEN 
23.00:  LEIDINGSKRING 

 

Snoepen? 

De kookouders schotelen ons, zoals elk jaar, een overheerlijk menu voor. Al onze 
buikjes zullen hiermee gevuld worden. Er is dus geen reden tot paniek, niemand zal 
honger lijden op kamp. Daarom vragen wij niet te overdrijven met de hoeveelheid 
snoepgoed. Al het snoep van de leden wordt opgehaald en in een snoepjestrommel 
gestoken. Deze snoepjestrommel wordt onder de kindjes van de groep verdeeld. 



Zakgeld 

Ieder Chiro-lid mag een beetje zakgeld meenemen op kamp. Wij 
vragen echter met aandrang om niet te veel zakgeld mee te geven 
aan je zoon/dochter. Het is al gebeurd dat er zakgeld verloren is 
gegaan of verdwenen. Zorg er ook voor dat je een degelijke 
geldbeugel hebt (liefst eentje die je rond je nek kan hangen). Voor 
de jongste groepen is een bedrag van € 5 à € 10 ruim voldoende. 
Voor oudere groepen vanaf Keti is een centje meer niet slecht. 
 

Roken 

Onder de leiding zijn hierover al afspraken gemaakt. 
Tijdens de activiteiten (= van 7u30 t.e.m. 23u00) wordt er niet gerookt. 
Er zullen steeds sancties getroffen worden wanneer deze regel 
overtreden wordt. 
 

 
 

Drugs en sterke drank kunnen in geen enkel geval op kamp! 
Wie zondigt tegen deze regel pakt onmiddellijk zijn koffers! 

 

Wie mag er in welke tenten komen? 

In principe kom je enkel in je eigen tent. Je blijft uit tenten van de andere groepen. 
Wanneer je leiding je vraagt iets te gaan halen in een andere tent vraag je dit eerst 
aan de leiding van deze groep. 



Ik ga op kamp en ik neem mee … 

Zorg ervoor dat al je spullen gemerkt zijn! 
 

Kleren 
 voldoende T-shirts 
 shorten 
 lange broeken 
 trui(en) 
 dikke trui 
 ondergoed 
 voldoende kousen 
 zwemkledij 
 pyjama 
 verkleedkleren 
 hoofddeksel, pet, hoed, tulband, sluier 
 speelkleren (kleren die vuil mogen worden en die eventueel stuk mogen gaan) 
 

Schoeisel 
 sportschoenen 
 stapschoenen (waterdicht!) 
 schoenen die vuil mogen worden 
 rubberen laarzen 
 

Toiletgerief 
 voldoende handdoeken 
 washandjes 
 toiletzak 
 zeep/shampoo/douchegel 
 kam/borstel 
 tandpasta, tandenborstel, beker 
 vuil-linnen zak (voor de vuile kleren) 
 scheergerief 
 badhanddoeken 
 oorstokjes 
 zakdoeken 
 zonnecrème/aftersun 
 wasspelden 
 maandverband/tampons 
 pampers/pamperbroekjes 

 
 
 



Slaapgerief 
 warme slaapzak 
 extra slaapzak indien ongelukjes ’s nachts mogelijk zijn 
 extra deken voor koude nachten 
 veldbed ( in goede staat en niets aan vastgebonden) 
 

Eetgerief 
 soepkom 
 eetbord 
 drinkbeker 
 keukenhanddoeken 
 GEEN bestek 
 drinkbus 
 aardappelmesje of schiller (niet voor Speelclub en Reuzen) 
 brooddoos 
 gammel voor de mensen die op tweedaagse gaan 

 

Allerlei 
 strips 
 gezelschapsspelletjes 
 kaarten 
 CD’s 
 briefomslagen, postzegels en adressenlijst 
 GEEN computerspelletjes 
 stevige rugzak 
 zaklamp 
 GEEN GSM’s en/of MP3-spelers!!! 
 SIS-kaart – Kids ID (indien nog van toepassing - wordt afgegeven bij 

vertrek aan de leiding!) 
 KLEVERTJE MUTUALITEITEN! 

 

 
 
De Programma’s per groep: 

 

 



Dag allerleukste Speelclubbers!  
Het is eindelijk bijna zover: het Chirokamp komt dichter en dichter!  
Wij kijken er alvast erg naar uit, hopelijk jullie ook. We gaan dit jaar op kamp in Geel.  
Op de kampplaats speelt zich iets geheimzinnigs af... We kunnen er nog niet veel over 
zeggen, maar het belooft erg spannend en avontuurlijk te worden.  

Wat moeten jullie meenemen, buiten de standaardspullen die elders in het kampboekje 
vermeld staan: 

 - Een witte T-shirt waarop geschilderd mag worden  

- Kabouteroutfit  

- Mooie kleren voor op de fuif  

- Een goed humeur  

Wij verwachten jullie op vrijdag 5 augustus om 10u aan de Chiro van Wijgmaal. Daar 
vertrekken we met auto’s naar de kampplaats.  
Bij deze een warme oproep aan alle ouders om mee te rijden!  

Tot dan!!!!!!  

Laïs, Iris, Roel, Gert, Leander en Korneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reuzen! 
 

Gij zult gehoord worden, volgelingen van het eiland Reuzos.  

 

Wij, jullie goden, hebben jullie hulp nodig om ons te versterken. 

Dit kamp gaan jullie je ware aard als halfgod verdienen want wij zullen jullie 

hulp nodig hebben om een uiterst belangrijke queeste tot een goed einde te 

kunnen brengen. 

Met de steun en broederschap van jullie kunnen we het kwade verslaan, en zo de 

eenheid in de godenwereld terug herstellen.  

Zijn jullie paraat om ons te helpen en zo de titanen te verslaan?  

Jullie zijn onze beste hoop, volgelingen van Reuzos.  

Dit is wat jullie nodig hebben voor de strijd:  

 Griekse kledij & accessoires 

 (Wit) oud laken om een toga van te maken  

 Pantser/accessoires van (half)god kunnen altijd hulp bieden op de 

queeste  

 Piratenkledij 

Jullie goden, 

 

 

 

 

 

 



Heeey Rakwi’s!!! 
 

 

Er is er één jarig hoera hoera, dat zul je wel zien dat is… Fopje flauw mopje!!! 
Nee, geen jarige rakwi’s op kamp én tóch zullen wij elke dag groot feest vieren!! 
Kerstmis en Pasen is ook al zo cliché, dus wij gaan het in andere oorden zoeken, dit kamp maken 
jullie kennis met verschillende ongekende feestdagen (en bijhorende festiviteiten) uit verschillende 
culturen.  
 
Uiteraard kan je op een party nooit met lege handen toekomen, daarom zouden wij graag hebben 
dat jullie het volgende voorzien: 
 
-witte kleren die vuil mogen worden 
-een groot laken (kleur maakt niet uit) 
-watergeweren (breng niet je beste pistool mee, het is en blijft chiro ;) ) 
-vikingkleren 
-een leeg doorzichtig potje/glaasje/vaasje (dit mag met deksel maar moet niet) 
-buzzypas indien je dit hebt 
 
En, last but not least, aangezien wij willen vermijden dat jullie allemaal op dit festijn met dezelfde 
outfit staan (en om binnen de dresscode van het kamp te blijven), hebben wij een gepersonaliseerde 
outfit per persoon samengesteld. Het is een hele uitdaging (dat beseffen wij heel goed), maar laat 
jullie creativiteit de vrije loop en dan komt dat helemaal goed! (tip: periodieksysteem.com kan 
helpen)  
 

Aurely =  
Bas =  

Bavo =  
Bette =  

Cas =  
Cesar =  

Ede =  
Finn =  

Flore =  
Hanne =  

Jaan =  
Jan =  

Lander =  
Linde =  
Lucas =  

Magnus =  
Malou =  

Zilver 
Ijzer 
Kalium 
Rhodium 
Lithium 
Cesium 
Helium 
Fluor 
Kwik 
Calcium 
Goud 
Iridium 
Fosfor 
Koolstof 
Zwavel 
Koper 
Zink 

Matthias =  
Mazarin =  

Mehdi =  
Mette =  

Milo =  
Mira =  

Mirthe =  
Nel =  

Nell =  
Niel =  

Olga =  
Ruben =  

Sami =  
Sid =  

Tiemen =  
Victor =  

Aluminium 
Magnesium 
Platina 
Mangaan 
Nikkel 
Zuurstof 
Chroom 
Chloor 
Natrium 
Yttrium 
Barium 
Rubidium 
Cadmium 
Titaan 
Neon 
Waterstof 

 
Ziezo liefste schatten, hopelijk biedt dit al wat meer duidelijkheid. Indien er verder nog vragen zijn, 
contacteer ons gerust en anders zien wij jullie graag maandag 1 augustus @ Wijgmaal station! 
 
Gefeliciteerd, happy birthday, feliz cumpleaños, chenkri qua lèn (fonetisch is dit geheel correct!), 
joyeux anniversaire, multi ani, alles gut zum Geburtstag, sto lat, boldog Szuletesnapot, … 
 
Feestneus, Feesthoed, Feestzaal, Feestmaal en Feestvarken 



 

Jow titows, 
 
Binnenkort is het eindelijk het langverwachte kamp! Dit jaar trekken we naar geel voor tien dagen 
amusement en plezier. Smeer jullie kuiten maar al in want we gaan met de fiets. Neem allemaal ook 
jullie fiets mee naar het camionladen voor een grondige inspectie van de leiding! Verder moeten 
jullie ook volgende spullen zeker meenemen naar het kamp: 

- Disco/dance outfit 

- Disneykleren 

- Survivaloutfit 

- Vuile kleren/ kleren die kapot mogen gaan 

- Donkere kleren 

- Dancing shoes 

- Chique outfit voor de foaf 

- Maku up & legerkleren meenemen voor jongens en meisjes apart 

 
We vertrekken met de vlo aan de kerk van wijgmaal op 1 augustus om 13 uur. Vergeet zeker ook 
geen drinkbus en reserveband mee te nemen. Iedereen present, het gaat een superkamp worden, 
jullie leiding heeft er alvast zin in! 
 
The Six Musketeers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kamp kerels: 
 

Juuw de manne, 
Het is weer zover, tijd voor de vetste 11 dagen van het jaar: chirokamp. 
En nu de eeuwige vraag: wat moeten we meenemen? 
Awel, kijk alvast eens in dit boekje voor de basisdingen als jullie nog iets specifiek moeten meenemen 
laten we jullie dit zeker weten via sms en facebook! 
Zorg ook zeker allemaal dat jullie fiets perfect in orde is! We gaan de stalen ros namelijk heel wat 
gebruiken. Om dit na te kijken organiseren we een fiets check die door zal gaan op 27 juli! Het uur 
van de check zullen we jullie nog laten weten via sms of facebook. 
En dan die andere eeuwige vraag: wa gaan we doen? 
Een aanrader is alvast alle seizoenen van game of thrones te checken. 
Want in the game of thrones you win OR die, there is no middle ground. 
 
 
 
Wij hebben er al vast veel zin in! 
 
Bas en Mazen 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Astiptiens 
 
Hey Girlzzz 
Jullie beide leiding heeft goed hun best gedaan waardoor we jullie een volledig kamp kunnen 
entertainen, woehoewwww!!!! 
Het wordt mega awesome. Bereid jullie maar voor op een legendarische tweedaagse, nog 
legendarischere familiedag (lol) en gewoon het beste kamp ooit ofzo. 
Wat jullie zeker niet mogen vergeten op dit kamp (buiten de basis shizzle dan): 

- Gala kleding 

- Marginale kleding 

- Tent en extra matje indien je niet heel je veldbed/matras op tweedaagse wil meenemen 

- Reserveband (binnenband) 

- Fietspomp 

- … (komt nog op facebook) 

Wij kijken er naar uit, jullie waarschijnlijk ook.  
Tot daar rijden we met de fiets. Om niet te veel problemen hiermee te hebben, vragen we jullie om 
bij het camionladen toch even jullie fietsen mee te nemen zodat we ze al eens kunnen checken.  
Tot binnenkort!!!! 
Karen en Ignace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beste aspiranten  
Zoals de chirotraditie het voorschrijft, gaan we begin augustus op kamp. Voor dit kamp moeten jullie 
wat spullen meenemen:  
-Randy kleren.  
-Avond kleren.  
-Army outfit.  
-Tent, matje, ...  

Extra spullen worden nog meegedeeld via de gebruikelijke kanalen. Ook het vertrekuur van de 
fietstocht naar kamp wordt via deze kanalen doorgegeven.  

Grz  
Brakke en Cakke 

  


