
 

CHIRO WIJGMAAL 
PRESENTEERT: 

 
CHIROKAMP 2018 

COO 

1-11 AUGUSTUS 
  



Bijna is het zover! Na een jaar lang uitkijken, eindelijk, CHIROKAMP!!  
In dit boekje vinden jullie algemene info over het kamp en specifieke info per groep. 
Moesten er na het doornemen van deze bundel nog vragen zijn, mag je je altijd tot 
de leiding richten. 

Belangrijke data 

NIEUW: Zondag 29/07/2018 
Zondag starten we met het vullen van de eerste camion. Van sport-en spelmateriaal 
tot keukengerief tot frigo’s en diepvriezers, zij gaan allemaal al de camion op! Om dit 
werk wat vooruit te laten gaan en omdat vele handen licht werk maken, hopen we 
op wat helpende handen van de ouders. Ben je dus vrij op zondag? Wil je de leiding 
graag een handje komen helpen? Graag! Meer dan welkom! Een exact uur wordt nog 
via mail, Facebook en op de site meegedeeld. Hopelijk tot dan!  

Maandag 30/07/2018 
Tussen 17u en 19u bagage binnenbrengen aan de lokalen. 
Ook van de speelclub verwachten wij reeds zoveel mogelijk bagage! 

Woensdag 01/08/2018 
Reuzen, Rakwi, Tito, Kerels, Tiptiens en Aspi Meisjes verzamelen om 12u40 aan het 
station van Wijgmaal! Wees zeker op tijd. We vertrekken van hieruit met de 
trein richting Coo. 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. 
De Aspi jongens gaan mee op voorkamp dus zullen 31 juli met de leiding meegaan.  
De fietsen van Tito, Kerels, Tiptiens, Aspi jongens en Aspi meisjes gaan wél mee 
zodat zij op dagtocht/tweedaagse kunnen gaan. Hiervoor zal je stalen ros 
geïnspecteerd worden op 30 juli zodat deze meteen mee kan op de camion.  

Zondag 05/08/2018 
Het kamp voor de speelclub gaat van start op Zondag 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 Irina van de 
speelclubleiding. Hierover volgt binnenkort nog een aparte mail.  
 

Irina Jeurissen: 0474/25 15 74  

Zaterdag 11/08/2018 
Alle groepen zijn rond 17u 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. Het zou dus fijn zijn indien we kunnen  
rekenen op de helpende handen van de ouders bij het uitladen van de camions. 
Want vele handen maken licht werk! 

 



Kampadres 

Roannay / Borgoumont (zonder nummer) 
4987 La Gleize  

Postadres 

Chiro Wijgmaal 
Voornaam Naam (groep) 
65 Borgoumont 
4987 La Gleize  

Fietsen 

Tito, Keti en Aspi gaan met de trein heen en terug. De fietsen gaan wel mee op de 
camion (zie eerder). Ook zij zullen dus rond 17u allemaal aankomen in Wijgmaal.  
 
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 Wijgmaal1. 
● Voor de speelclub is dit niet verplicht. 
 

Wanneer draag je je 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 is tijdens het kamp 1 dagtocht, dan doe je je uniform wel een 
hele dag aan. 

● 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 zeker een reserveband en een fietsslot mee.  
● 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; 
● Draag een fluovestje; 

                                                           
1 T-shirts van Chiro Wijgmaal zijn nog verkrijgbaar bij het binnen brengen van de valiezen op 30/7. 



Dagindeling 
7.15:  OPSTAAN WEKDIENST 
7.25:  OPSTAAN LEIDING 

7.40:  OPSTAAN KINDEREN 

8.00:  OPENING 
8.15:  ONTBIJT 

8.45:  DIENSTEN 
9.45:  ACTIVITEITEN 

12.30:  MIDDAGMAAL 

13.15:  SIËSTA 
14.00:  ACTIVITEIT 

18.15:  AVONDJAMBOREE 
18.30:  SOUPER 

19.30:  ACTIVITEIT 
21.00:  SPEELCLUB SLAPEN 

21.30:  REUZEN SLAPEN 

22.00:  RAKWI SLAPEN 
22.30:  TITO SLAPEN 

22.45:  KETI EN ASPI SLAPEN 
23.00:  LEIDINGSKRING 

 

 
 

 
 

 

Snoepen? 

De kookies 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 we niet te overdrijven 
met de hoeveelheid snoepgoed. Al het snoep 
van de leden wordt opgehaald en in een 
snoepjestrommel gestoken. Deze trommel 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 7u20 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 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 er voor 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 

□ briefomslagen, postzegels en adressenlijst 
□ GEEN computerspelletjes 

□ stevige rugzak 

□ zaklamp 

□ GEEN GSM’s en/of MP3-spelers/IPods/IPads/…!!! 

□ Kids ID (wordt afgegeven bij vertrek aan de leiding!) 

 

 
 
De Programma’s per groep: 

 

 



Speelclub 

K laa r  om op  t e  s t i jgen  i n  10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,… .  Woehoew!  We gaan  

op  kamp!  E i nde l i j k !   

6  dagen  gaan  we  ons  samen  amuseren ,  m idden  i n  een  g i gan t i s ch  

spee l bos  met  f i j ne  spe l l e t j es ,  l euke  v r i enden  en  na tuur l i j k  de  t o f s t e  

l e i d i ng !  ; )   

In  deze  bunde l  hebben  ju l l i e  a l  een  l i j s t  gevonden  met  d i ngen  d i e  

z eker  i n  de  ko f f e r  moeten ,  h i e r  voegen  w i j  nog  een  paa r  ex t ra ’ s  aan  

t oe ,  enke l  en  a l l een  voor  de  spee l c l ub :  

-1  w i t t e  t - sh i r t  d i e  j e  n i e t  meer  nod i g  hebt  

-wate rp i s t oo l  (want  we  hopen  op  goed  weer )  

-1  l ege  wc- ro l  

- ve rk l eedk l e ren  i n  thema  

Maar  wat  i s  he t  thema  nu  e i gen l i j k ?  Los  onders taande  woordzoeker  

op  en  zet  de  l e t t e rs  d i e  overb l i j ven  in  de  ju i s t e  vo l go rde ,  dan  kom j e  

e r  vanze l f  a ch te r !   
P S :  D e  w o o r d e n  k u nn e n  v a n  l i n k s  n a a r  r e c h t s ,  v a n  b o v e n  na a r  o nd e r ,  s c h u i n  e n  

a c h t e r s t e v o r e n  s t a a n .  N i e t  g e mak k e l i j k  d u s  j e  mag  z e k e r  h u l p  v r a g e n !  ☺   

P R U F L I N N S A B 

E S R O D E A A N O N 

S A T A E E M M A Y U 

N T H A T E S I U O L 

E S I I N R R W L J V 

I B R O E O A A O I G 

F O I D L N M P N U E 

J K N G M I P S S U T 

S A A R A E V T U A L 

L J N A A N N E F G C 

E L L A T T U U R T E 
 
BAS 
CASPAR 
ELLA 
EMILIE 
EMMA 
FENNA 
FIEN 
FLINN 
FRAN 
GLORIA 
GUS 
GUST 

IRINA 
JAKOB 
JANA 
JOPPE 
KAAT 
LANDER 
LENTE 
LOTTE 
LOU 
LOUISE 
LUNA 
LYNN 
 

MARSMAN 
MIA 
NONA 
NORE 
OLIVER 
SAAR 
SEP 
SHADI 
STAN 
TUUR 
VINS 
WOUT 

Wi j  k i j ken  e r  a l  enorm naa r  u i t ,  hope l i j k  ju l l i e  ook  ! !   

Ee r l i j ke  Emma,  Gedu l d i ge  Gus t  en  I j ve r i ge  I r i na  

 



 

Allerliefste Reuzen, 
 
Hebben jullie al veel zin in kamp? De leiding is er zeker klaar voor. Het kamp ligt nog in de toekomst 
maar wij reizen terug in de tijd waar wij de wereld zullen verkennen in al zijn jolijt. Stel je voor elke 
ochtend ontwaken we in nieuwe onbekende oorden en samen ontdekken we de wonderen die deze 
plekken bevatten. Afspraak op 1 augustus voor dit onvergetelijke avontuur! 
 
Enkele dingen die je zeker niet mag vergeten: 
 
-Indianen/Cowboy outfit 
-Ridders en Princessen outfit 
-Ninja kledij  
-Watergeweer en/of waterballonnen 
-Je goed humeur 
 
Jullie leiding, 
Job, Cé, Pieter en Karen  
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Rakwi & Coo, de strijd om Coo 

In een ver verleden waren er 2 volkeren die in harmonie samenleefden. Dit tot de dag dat de 
spaziaten ervoor zorgden dat het helende water van de watervallen van Coo niet meer  stroomden. 
Doordat dit volk telkens te weinig slaap kreeg werden ze zeer agressief. Ze staken de schuld op het 
geluid van het stromend helend water van de watervallen. Om deze reden moesten ze wel een dam 
bouwen om het storende water te stoppen. Hierdoor verloor het water zijn helende krachten. Nu de 
watervallen ten gronde zijn gegaan,  hebben de spaziaten hun focus op het vernietigen van het 
domein van coo gelegd.  Ze bereiden een grote aanval voor tegen de plopsatters die hun domein 
willen beschermen. Samen verdedigen we coo om het mooie domein in ere te houden. Dit door 
samen heldhaftige opdrachten en proeven te voltooien. Dag na dag zetten wij ons met volle  
enthousiasme in om zo de strijd aan te gaan.   
 

Speciaal mee te nemen  

• Legerkleren / camouflage  

• Witte T-shirt + speelbroek die vuil mogen worden 

• Waterpistolen, sponzen, emmertjes (Materiaal voor watergevecht)  

• Mooie kleren thema casino 

• Verkleedkleren thema maffia  

• Goede stapschoenen + rugzak  

• Witte kussenssloop (Om aandenken te maken)  

• Voor de meisjes: nagellak, make up, haaraccesoires ,gezichtsmaskers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tito 
Beste tweeters, vloggers en musical.ly-artiesten  

De beste 11 dagen staan weer voor de deur. Zorg ervoor dat je zeker niet aankomt met een sms-

duim of een whatsapp vinger, want het beloven 11 heftige dagen te worden. Check nog eens de 

nieuwste apps in de appstore, Laat nog snel een laatste video viraal gaan en zet die mega knappe 

foto nog op Instagram. Hopelijk weten jullie ook dat de duckface hélémaal 2017 is. Wij hebben er 

alvast heel erg veel zin in, we hopen jullie ook!  

Vergeet zeker deze laatste dingen niet in je valies te stoppen:  

Waterschoenen  

Chique kleren  

Kleren die heel heel heel vuil mogen worden  

Leger-/ camouflage kledij  

Johnny en Marina outift  

België-kleren  

 

Groetjes Fred, Tisse, Lot en Linde 

 

  



Kerels go festivalitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de 2 beste dingen in de summer vakantie? 

Chirokamp (natuurlijk!) en festivals. 

Dus combineren wij deze dit jaar gewoon. 

Met Stoffel die tomorrowland heeft opgezet en jullie die Werchter hebben beveiligd zijn we 

goed op weg naar een festivalitis kamp. 

 

Wat moeten jullie hier extra voor menemen? 

1. Hippie kleren 

2. Metal kleren 

3. Gangster en johny kleren 

4. Camouflage kleren 

5. Materiaal voor onze eigen festival kamping te maken 

6. Extra’s kunnen nog in het facebook gesprek gepost worden! 
 



Tiptiens 
Er waren eens een groep grave prinsessen die op buitenlandse missie moesten naar 
de verre weelderige gebergtes van de Ardennen. Waar ze zich 10 dagen lang 
een weg moeten banen langs allerlei gevaren. Maar als goed samenwerken zullen 
ze zeker slagen in hun opzet! 
 
Wat moeten ze meepakken? 
 
- Elegante prinsessenkleren 
- Survivalkleren ( kleren die vuil/nat mogen worden) 
- Foute fitness kleren 
- Yoga matje 
- Vergeet geen botten of goei botinnen indien slecht weer 
- Tenten (onderling afspreken)  
- Extra centje 
 
Meer info volgt nog via Facebook!  
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons!  
 
Cas en Matti 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

This is a message intended for the world’s greatest team, currently residing in Wijgmaal. 

Dark times are upon us. We have tried to hold them off as long as we could, but we failed … . 

For us nothing remains but to accept our fate and give in to oblivion, but for the rest there is still hope! 

 

Power 

Mind 

Soul 

Reality 

Space 

Time 

 

This august it is time to assemble. 

 

Some say all a true superhero needs is a strong will and a good heart. 

In this case however we advise strongly to bring along the following things: 

-A tent 

-A matteke 

-Some Fancy clothes 

-A gamel 

 

Sincerely yours, 

 

 

 

Bas en Papu 

 

 

  



 
 
 

 
Liefste aspiwoaven, 
 
EEN A, B, C, OF D: maakt niet uit, we pakken jullie allemaal wel meeeej!!! 
Na een best wel geslaagd chirojaar presenteren wij u: HET CHIROKAMP, het kroonstuk van 
een jaar knalleuh! Wat de rode draad zal worden ontdekken jullie op kamp, maar hier is 
alvast een lijstje met extra benodigheden: 
 
- Matje en slaapzak 
- Tenten voor op tweedaagse (onderling afspreken) 
- Reserveband en plakmateriaal 
- Gamel 
- Randy clothes (merginoel) 
- Old skool fitness clothes 
- Kleren die héél, héél maar echt héél vuil mogen worden 
- Camouflagekleren  
- Yogamatje 
- Emo-kleren: gothic style met dikke vette pinnen enzo 
- Jullie aspimeiden-trui!!!!  

 
Moest er nog iets bijkomen, horen jullie het via Facebook!! We gaan niet met de fiets, maar 
jullie fiets gaat wel op de camion voor op kamp (het kan wel heel handig zijn als daar 
fietszakken op zitten) 
 
AI CARRRRRRRASPI (kleine enthousiasme kreet) 
DOEIIIIII EN TOT KIJK 
Papi Peewee en Mami Slayz 
 
 

 


