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Hey, chirovrienden! 
Het is weer zover! Het kampboekje! 

Dus… de grote vakantie is in zicht! En voor ons betekent vakantie ook op 
kamp gaan met de tofste chirogroep ooit: Chiro Papegem! 

 
Het is in DriLak (Waimes) een uitdaging om ons opnieuw uit te leven in de 
natuur. Spelen, plezier maken, op tocht gaan, zwemmen enz… zoveel zaken die 
er te beleven zijn! 

 

De voorbereiding van zo’n kamp is immens. De leidingsploeg is al enkele 
maanden bezig om alles klaar te krijgen! Een ploeg om fier op te zijn! 

 
Dank aan de ouders die het vertrouwen in ons stellen om hun sloeber 5 of 10 
dagen mee te laten gaan op dit fantastisch ‘junglekamp! 

 
Zo’n kamp betekent een perfecte afsluiter van het chirowerkjaar 2017-2018.  
Het is het hoogtepunt van het jaar! Die sfeer, gezelligheid, de vriendschap die je 
kan snuiven en proeven is fantastisch! 

 

Natuurlijk rekenen we op nog wat mensen die ervoor zorgen dat elk hongertje, elk 
pijntje, elke probleempje snel kan opgelost worden. 
Hiervoor rekenen we op onze kookploeg. Ieder heeft zijn taak. 
Maria: finishing touch van het eten, 
Evy delegeren van wie wat doet, 
Marleen: manusje van alles. 
Technische dienst: Davy, Dries en Maxim: zij zorgen voor het opzetten en 
afbreken van de tenten, aankoppelen gasvuren, bakken van het vlees en het 
uitvoeren van de bevelen gegeven door het vrouwelijk team.. 
Dankzij deze ploeg krijg ik wat meer ruimte om in te vallen waar nodig. 
Samen proberen we een astronautenmenu op te stellen zodat onze kids elke dag 
iets gezonds achter de kiezen krijgen: ballekes in tomatensaus, frietjes met 
stoofvlees, barbecue, gezond ontbijt, … 

 
Nog eventjes laten weten dat we gebracht worden door ITA-cars en dat ons 
materiaal, valiezen enz. gebracht worden door een tientonner: transport Hans 
Van den Berghe. 

 

Nog vele lieve groetjes en tot in juli! 
Anja 
VB van Chiro Papegem 

Woordje van de VB en de kookploeg 



 
 

 

Het kampthema: Chiro Aapegem op safari!  
 
We horen jullie al denken: ‘Wat moeten we ons daarbij voorstellen?’ 
Weeeel: Wij willen van jullie echte avonturiers maken die samen met ons meegaan naar de 
jungle (aka chirokamp). Opblaaskrokodillen en knuffeltijgers zullen talrijk aanwezig zijn! Begin al 
maar met het zoeken naar jullie mooiste safari-, jungle-, tarzan-,…outfit want je zal deze zeker 
kunnen gebruiken op kamp! Hopelijk kijken jullie er al even hard naar uit als ons, hoewel we hier 

zeker niet aan twijfelen! 😉  

 

HET KAMP EN HET THEMA 



Hoe ziet onze kampplaats er nu eigenlijk uit? 

Wie meer wil zien kan de site altijd eens raadplegen: www.gitededrilak.be 
 

 

 
 

 



 

 

 

1. We gaan op reis! 

Naar DriLak in Waimes van 11 tot en met 21 juli! 
 

 
2. Betaling kamp  

Graag betalen vóór 8 juli! 
 

 

3. Medische fiches 

Medische fiches werden er in het begin van het nieuwe werkjaar 

ingevuld. Voor het kamp is het belangrijk dat we van iedereen 

een medische fiche hebben. Zijn er wijzigingen, gelieve dan de 

medische fiche opnieuw in te vullen of de bestaande aan te vullen 

(deze kan je vragen aan Laura ). Vermeld ook aan deze leidster, 

op de dag van het vertrek, welke medicatie er moet worden 

ingenomen en of er belangrijke zaken zijn waarmee we moeten 

rekening houden. Dit kan je gerust ook op de medische fiche 

noteren! De medische fiche wordt afgegeven aan Laura en 

Flore. 

 
Wij vragen ook om een document te ondertekenen die ons de 

toelating geeft om jouw kind op kamp medicatie te mogen geven 

(bv. een pijnstillend of koortswerend product). Bij twijfel bellen 

we jullie op of contacteren wij de dokter.

Praktische informatie 

 

Chiro St. Lutgardis Papegem 

BE62 8002 2250 6661 

Vermelding: naam kind(eren) - Kamp 2017 

145euro voor een lang kamp (2e kind: 140euro, 3e kind: 135euro), 

85euro voor een kort kamp 



 

4. In geval van nood  

a. jonger dan 12jaar: een Kids ID pas (of 2 gele klevertjes). 

Afgeven aan Maxime en Astrid. 

b. ouder dan 12 jaar de gewone identiteitskaart (tito’s, keti’s 

en aspi’s houden dit zelf bij!) 

 
5. Voor iets extra  

Heel af en toe is er kans om zelf iets te kopen. Vooral als er 

groepen op dagtocht of 2-daagse gaan. Er mag dus zakgeld 

meegegeven worden. Liefst niet teveel.! 

Pinkels, speelclub en rakwi’s max. €5, zij geven dit af aan 

Maxime en Astrid, graag in een gesloten enveloppe met naam 

en afdeling erop, op de dag van het vertrek. 

Tito’s en keti’s, max. 15 euro en aspi’s, max. 25 euro, zij 

houden dit zelf bij. 

 
6. Extraatje!  

Uit jarenlange gewoonte brengt elk lid iets extra mee. Dit jaar 

laten we elke groep iets anders meebrengen!! Dit geef je af op 

de dag van het vertrek aan Eleni en Celine. 

Pinkel Nutella choco 630g 

Speelclub Callebaut hagelslag of jacques of kwatta 

Rakwi Becel smeerboter 250g 

Tito Speculoospasta 400g 

Keti Speculooskoekjes van lotus (1kg) 

Aspi La vache qui rit: smeerkaas 16/doosje 
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7. Uniformen 

Wie op kamp gaat, heeft een uniform nodig! 

Gevoel van samenhorigheid maar ook voor de verzekering! 

Short/Rokje (verplicht) en/of kousen (vrijblijvend) kan je kopen in 

‘De Banier’ (Molenstraat Aalst, dichtbij CC De Werf). (!kleine maten en 

kousen krimpen in de was!) 

Blauwe T-shirt (7euro), grijze pull (20euro) en fluovestje (3 euro) 

van Chiro Papegem zijn nog steeds verkrijgbaar bij de leiding. 

 
 

 

 
 

 

VERPLICHT 



8. Geen nieuws is goed nieuws 

Heb je toch dringend iemand nodig van de leiding of wil je 

gewoon een bevestigend berichtje dat alles goed gaat? 

Dan kan je ons bereiken op volgende gsm-nummers: 

 
Pinkels: 

Maxime: 0474 42 96 07 

Speelclub: 

Laura: 0476 34 49 14 

Rakwi’s: 
Jasper: 0498 11 90 28 

Tito’s: 
Luna: 0472 30 48 48 

Keti’s: 

Eleni: 0491 32 46 53 

Aspi’s: 
Flore: 0471 10 57 51 

 

 
De leiding heeft de gsm niet altijd bij. Je kan bellen of sms-en 

een half uurtje na bedtijd van de kids (zie verder in het boekje). 

 
Heb je dringend iemand nodig of wil je horen hoe het gaat met je 

sloeber, twijfel niet en neem contact op met Anja: 

0477/13.49.10! 

Zij probeert jullie zo snel mogelijk te antwoorden. 

 
Maar onthoud vooral : geen nieuws is goed nieuws! 



 

Extraatje voor de ouders van de pinkels en de speelclub: 

We begrijpen dat het voor sommige ouders niet zo evident is hun sloeberke 

5 of 10 dagen te moeten missen. Ook voor sommige kinderen is dit een 

lange periode. Daarom zullen wij na enkele dagen jou een berichtje sturen 

(zal na 19u00 zijn): ‘…. wil je graag eens horen, kan je eens bellen?’ Bel dan 

maar, je sloeberke staat klaar! 

 
Foto’s 

Bekijk onze facebookpagina ‘Chiro Papegem’. Wij proberen 

regelmatig wat foto’s op te zetten zodat jullie kunnen genieten 

van de sfeer op het kamp! 

 
9. Post op kamp 

Een briefje krijgen is heel leuk, maar er ééntje moeten schrijven minder. Beperk het 

brieven laten schrijven tot 4. (Want eigenlijk doen de kids dat niet zo graag…) 

 
Zij die graag een brief of kaart willen schrijven vanop kamp kunnen dit 

natuurlijk doen. 

• Adressen noteren jullie het liefst thuis op etiketten (of op de 

enveloppe zelf), het juiste aantal postzegels wordt ook best op 

voorhand voorzien en meegegeven. 

• Postkaarten (selfmade !) kunnen jullie bij de leiding kopen op 

kamp. 

• Het zou handig zijn indien iedereen gepast geld meeheeft om 

deze postkaartjes te betalen, zo wordt een minimum aan 

speeltijd verspild. 
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Zondag 10 juli!  

De camion wordt al een dagje vroeger ingeladen dus 

iedereen wordt verwacht op het chiroheem om 19 uur met 

zijn/haar valiezen en veldbed! 

Organisatie: Bij aankomst eerst valiezen en bed een lintje laten 

aanbinden (voor het kerkje): 

Pinkel = paars 

Speelclub = geel 

Rakwi = groen 

Tito = rood 

Keti = blauw 

Aspi = oranje 

dan alles in de vrachtwagen zetten. 

 
Nadien de documenten (indien nog nodig), medicatie en het 

extraatje afgeven aan de verantwoordelijke leiding. Zij zitten op 

de oprit. 

 

Maandag 11 Juli 

Wij zijn weg! 
 
Vrachtwagen vertrekt om 7u00. 
Aspi’s en helft leiding vertrekken om 8u00 om de tenten op te zetten. 

 
13u00: Alle kindjes worden verwacht aan het chiroheem 

13u30-14u00 Vertrek bus en weg zijn wij!!  
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Planning 



 

 
Zondag 16 juli 

We begrijpen dat 10 dagen kamp soms wat veel is voor de ‘ouders’. 

Dus pinkel en speelclub mogen vroeger gehaald worden (moet niet 

natuurlijk!!). Vanaf de rakwi’s verwachten we dat ze 10 dagen 

meegaan! 

 
We houden op zaterdag 15 juli een afscheidsavond voor onze jongste 

sloebers. 

 
Zondag mogen ze gerust nog een tijdje blijven. We verwachten de 

ouders tussen 16 – 17 uur. Jullie krijgen zeker iets te eten en te drinken 

om nadien de lange weg terug naar huis te kunnen afleggen. Houd er 

rekening mee dat het 202km is (dus zo’n 2u30min rijden). 

 
Een bezoekdag is er niet. Voor de ouders is dit leuk, voor de kinderen 

een verloren speeldag. Onze excuses hiervoor! 

 
Donderdag 21 juli 

 
Vertrek in Waimes: 

Vrachtwagen om 11u15 

Bus om 12u00 (kids krijgen nog eten voor het vertrek) 

 
Aankomst in Papegem: 

Vrachtwagen om 14u (geen auto’s binnen de 50 m geparkeerd en liefst 

aan 1 kant parkeren!!) 
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Het zou leuk zijn dat er enkele ouders willen helpen om het 

materiaal uit te laden. De valiezen kunnen pas als laatste worden 

uitgeladen ☺ . Maria en Evy (kookploeg) zullen klaarstaan om 

alles in goede banen te leiden. 

De vrachtwagen wil graag onmiddellijk vertrekken nadat hij is 

uitgeladen. Let op de veiligheid!! 

 

Bus om 14u– 14u30 (zorg dat je om 14u er bent) 

Via onze facebookpagina houden we jullie op de hoogte qua 

aankomstuur. 

Graag de valiezen en ander materiaal naar de auto te brengen en 

terug te keren voor het slotmoment… 

 
SLOTMOMENT! (rond 14u30) 

We verzamelen op het speelpleintje (meer plaats!). 

Samen dansen we de kampdans, zingen we het kamplied, geven we de 

kampherinnering. Nadien nemen we afscheid en mag iedereen naar 

huis gaan. Tijd voor een goed badje, een zeteltje en een TV! Geef ze 

wat tijd om te klimatiseren, ze zullen later hun verhaal wel doen… 

 
Ook de pinkels en speelclub die een half kamp zijn meegegaan, zijn 

welkom op ons slotmoment. Kom tegen 14.15u naar het speelpleintje 

en wacht tot we er zijn! Samen het kamp afsluiten, is nog zo mooi! 

 
Verloren voorwerpen 

 
! Verloren voorwerpen zullen voor het kerkje liggen. Neem gerust jullie 

spullen eruit! Er ligt zeker en vast genoeg ☺. Wat blijft liggen wordt  

opde dia-avond en startdag in het heem gelegd. Nadien wordt alles naar 

een kleedcontainer gebracht. 
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Dia- avond 22 september en startdag 23 september  

 
Wil je graag foto’s van het kamp? Breng dan een USB (min. 4GB) mee. 

Terwijl je geniet van een mooie powerpoint op onze dia-avond of een 

drankje na de startdag, zetten wij de foto’s op de USB. 
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’s Morgens 

07:30 Op de tonen van onze ochtendcd word ik gewekt! 

Opstaan!! 

08:15 Verzamellied! Snel naar de kring, anders kom ik te laat! 

08:25 De beentjes strekken… Joepie! Kampdans… 

08:30 De kookploeg zorgt voor een fameus ontbijt! 

09:30  Afwassen… Ik wou dat ik, net zoals dit bord, een badje kon 

nemen. 

10:00 Olé! De activiteiten kunnen beginnen! 

12:20 Verzamellied! Snel naar de kring! 

‘s Middags: 

12:30 Tijd voor een heerlijke warme maaltijd… door de 

kookploeg! 

13:15 Diensten! Laat die reuze afwas maar komen! 

Gestraft? Dan hulpje bij de kookploeg! 

 
En ja… de toiletten en de wasplaatsen, het terrein… 

wachten ook op een poetsbeurt… 

14:00 Quality time. Even tot rust komen tijdens de platte rust. 

14:30  Genoeg gerust! Zelfs… niet gerust. Hoe dan ook, ik ben er 

terug klaar voor! 

16:00 4-uurtje. Soms een stuk fruit, meestal iets zoets! 

18:20  Verzamelllied! Snel naar de kring! En hop… daar is de 

kampdans weer. 

Hoe ziet een dag op kamp eruit? 



’s Avonds: 

18u30 De kookploeg verwent mij eigenlijk toch met dat eten! 

19:00 De laatste afwas voor vandaag, gelukkig iets minder dan 

deze middag! 

19:15 Het verhaal van ons thema! Snel… naar het podium! 

19:30 Voor we naar dromenland gaan, doen we nog iets leuks. 

20:45 Leidsters Maxime, Astrid, Ine en leider Seppe vertellen een 

verhaaltje voor het slapengaan aan de pinkels. 

21:15 Leidster Laura en Leiders Wannes, Thomas en Free 

vertellen nog een stoer verhaal over de jungle aan onze 

speelclubs.  

21:30 Bedtijd rakwi’s! Leiders Jaspers, Davy en Jules hopen dat 

zij stipt tegen 22u gaan slapen? Echt… of eerst ook een 

verhaaltje??? 

22:00 Héla tito’s! Pyjama aan! Leidsters Charlotte en Luna doen 

hun uiterste best om deze aapjes naar hun bed te 

begeleiden in de hoop dat ze tegen 22u30 de ogen sluiten! 

22:30 Leidsters Elise, Celine en Eleni zoeken hun ontsnapte 

dieren om hen te dumpen in hun nesten zodat ze tegen 

23u eindelijk tot rust kunnen komen. Wie? De keti’s of de 

leiding? 

23:30 En dan nog die aspi’s! Komaan, snaveltjes en oogjes dicht 

ook leidster Flore en leider Ruben zijn moe en moeten 

naar de andere leiding toe… 
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’s Nachts: 

24:00 Vergadering met de leiding, vb en kookploeg. Met een 

droogje en een natje natuurlijk! 

De rest ligt braafjes te ronken! Toch…? 
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Kledij 

o Uniform (aandoen bij het vertrek!) 

o Ondergoed voor 10 dagen (minimum, best iets meer dus) 

o Voldoende kousen 

o Zwemkledij + badmuts (In de ardennen eisen ze aansluitende 

zwembroeken voor de jongens en voor iedereen een BADMUTS 

(!) . Voor waterspelletjes op het terrein kan wel een losse 

zwemshort gedragen worden en hoeft een badmuts niet ;-) 

o Minstens 1 lange jeansbroek die tegen een stootje kan 

o Training 

o Dikke trui(en) 

o T-shirts/topjes 

o Shorts/rokjes 

o Pyjama (liefst 2) 

o Crocks, flipflops: pantoffels dus… 

o Goed en stevig schoeisel 

o Sandalen 

o Sportschoenen 

o Rubberlaarzen (eventueel) 

o VETZAKKENKLEDIJ (kledij die heel erg vuil mag worden!) 

o Regenjas 

o (Chiro)fluojasje 

o Verkleedgerief in ons thema: safari, Jungle: laat je fantasie de 

vrije loop (pinterest…) – niet teveel geld aan uitgeven! 

o Safari-kledij voor casinoavond 

Wat neem ik mee op kamp? 



Pinkel – speelclub: 

Kledingzakje per dag maken (bv. onderbroek, kousen, T-shirt, short)  

Tip:  

- zet op het zakje een zonnetje als het kledij is voor mooie weer / een 

zon met een wolkje voor ‘fris’ weer / regen voor regenweer / enz… 

- maak een apart zakje met nog wat extra kousen, extra 

onderbroekjes, … 

 
We weten dat dit extra werk is, maar voor de kindjes (en de leiding) 

veel gemakkelijker… 

 

Wasgerief 

o Badhanddoeken (strandlaken en enkele om te douchen), 

eventueel nog enkele kleintjes voor een kattenwasje… 

o Washandjes (2) 

o Douchegel of zeep 

o Shampoo in toiletzak 

o Tandenborstel + tandpasta 

o Kam of haarborstel 

Kampeerspullen 

o Bed (matras of veldbed) – IEDEREEN!!! 

Pinkels en speelclub liefst een veldbed. 

o Slaapzak + ev. extra fleecedekentje 

o Kussen(tje) 

o Knuffel 

o Drinkbus 

o Zaklamp (zeker vanaf de rakwi’s) 

o Rugzak met stevige schouderbandjes 

Wie in tenten slaapt (rakwi, tito, keti, aspi, leiding): goede slaapzak, 

fleece dekentje, dikke pyjama! ZEEEEEER belangrijk!!! 
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Vorig jaar hebben er velen kou geleden! Beter iets teveel mee dan te 

weinig! Vrachtwagen is groot genoeg! 

 
Andere 

o Zwembandjes indien nodig 

o Boek/strip/kruiswoordraadsel/… voor tijdens de platte rust 

o Knuffel 

o Rugzak 

o Verplicht: 

o Fluohesje (liefst van de Chiro) 

o Petje 

o Zonnemelk!! 

o Adressenlijst om kaartjes te schrijven (+postzegels) 

o Snoepjes of koekjes mogen maar niet teveel! Alles wordt gedeeld 

met de afdelingsgroep. 

Gsm, mp-3,… : overbodig! 

Wie toch wil… eigen verantwoordelijkheid!!!! 

Vanaf de tito’s toegelaten! In het begin van het kamp worden hierover 

afspraken gemaakt! 

Beste ouders! Houd er rekening mee dat ze soms durven te bellen of 

sms’en als iets niet verloopt zoals zij het willen. Panikeer niet en laat 

het ons gerust weten. De vermoeidheid is hier meestal de oorzaak van. 

Door met hen te praten is dit snel opgelost (wij weten dit uit ervaring!). 
 
 

 

 OPROEP: Zeeeeeeer belangrijk!!!  

Gelieve ALLES wat meegaat op kamp te naamtekenen. Van 

washandjes tot zaklampen, tot T-shirts en rugzak… 
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Apart mee te nemen per groep 

Wanneer er nog iets extra moet meegenomen worden, zal dit zeker 

gemeld worden via mail of via onze facebookpagina. Wat we reeds 

weten, staat hieronder… 

 

Speelclub: 

o Glazen bokaaltje (bv. confituurpot) 

o Witte T-shirt (en broek mag…) – nadien niet meer te gebruiken … 

o Lege ketchup of mayofles 

 
Rakwi: 

o Witte kledij – nadien niet meer te gebruiken… 

o Lege ketchup of mayofles 

 
Tito’s: 

o Witte kledij – nadien niet meer te gebruiken 

o Lege ketchup of mayofles 

o Een trekrugzak 

o GOEDE (!) WANDELschoenen 

o Een sportshortje voor de meisjes is ook altijd handig tijdens de 

tweedaagse! 

 
Keti: 

o Een trekrugzak 

o Goede (!) WANDELschoenen 

o Vouwstoeltje 



 
 

 

Liefste pinkeltjes,  
Het zonnetje heeft de laatste dagen al goed geschenen 

en dat betekent dat we kunnen beginnen aftellen naar de 
leukste dagen van het jaar: CHIROKAMP!  
Naast de normale dingen vragen we jullie om nog enkele 
dingen extra mee te nemen op kamp:  

- een stoere legeroutfit  
- Een witte tshirt die kapot mag  
- Twee lege wc rolletjes  

We hopen dat jullie allemaal meegaan met ons en we 
beloven aan jullie mama's en papa's om goed voor jullie 
te zorgen!! Wij hebben er alvast super veel zin in, we 

hopen jullie ook!! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pinkelgroepje… 





Speelclub 
Liefste speelclubjes, 

Het is weer de tijd van het jaar waar we 

allemaal naar uitkijken: eindelijk nog eens 

een boekske in papieren versie (en dan 

nog wel met informatie over de reis van 

jullie leven, namelijk chirokamp).  

Aangezien jullie je meestal als aapjes, 

wilde honden of luiaards gedragen op een 

chirozondag, is dit kampthema op jullie 

lijf geschreven: jungle!  

Haal jullie mooiste dierenoutfit alvast boven en breng hem mee op kamp! 

We geven jullie even wat inspiratie: 

Aan de 

ouders 

van dit 

loslopend 

wild aka 

de 

speelclubs: 

check 

zeker af en 

toe jullie 

mail voor 

nog extra 

belangrijke 

informatie! 

Oee aa aa oee aa (= veel liefs) 

 Thomas, Wannes, Free & Laura 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Kleur deze tekening in en ruil ze in voor een dikke zoen van Wannes, Thomas, Free of Laura 

(stiekem willen jullie dit allemaal!) 
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Dag Rakkers en Raksters________________________________________ 

 

Jaja, zeer zeker wel, het zal wel zijn, gene zever, ’t is voor echt nu, geloof het 

of niet, maar HET KAMP KOMT ERAAN!!! 

En dit jaar gaat Chiro(P)apegem op safari!  

We weten uit ervaring al dat jullie allemaal apen, ezels, varkens en uilen kunnen 

zijn dus dat komt zeker in orde. 

Bereid jullie maar voor op hete temperaturen, exotische planten, gevaarlijke dieren 

en zwoele salsamuziek want dat zal op kamp allemaal niet ontbreken. 

Verder kunnen we jullie nog niet te veel verklappen, zodat het kamp ook voor jullie 

een echt expeditie door de jungle kan worden. 

We kunnen wel garanderen dat alle leeuwen, olifanten en krokodillen die met ons 

meegaan totaal ongevaarlijk zijn. Zo zijn jullie ouders ook weer gerust gesteld 😉 

 

Nog een tweetal maand Chiro en dan is het zover! Wij kijken er al naar uit!  

 

Tropische groentjes,  

Jasper, Davy en Jules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE RAKWIHOEK 



 
 

Liefste tito's, 
 

Van ruiltochten tot snapchattochten. Van de mosselslag tot de wcpapierslag. Van ijsjes 
eten tot chipkes in de Wijmenier. Manmanman, wat zijn die chiromaanden alweer voorbij 

gevlogen. De tijd vliegt wanneer ge u amuseert, niet waar? Maaaar... the best is yet to 

come natuurlijk. Hét hoogtepunt van het jaar. Hét moment waar jullie al van 21 juli vorig 
jaar naar uitkijken. De nationale feestdag van België! 

 
Mopje, HET CHIROKAMP NATUURLIJK! Het belooft weer een kamp te worden met nog 

flauwere mopjes, de zotste activiteiten, ein-de-lijk een tweedaagse, weinig douchen en 
hopelijk veel zon! Leer het bivaklied maar al vanbuiten en trek die tijgerpakskes maar al 

aan (ja thema jungle hé mannen...). 

 
We horen Dries al denken "zijn daar ook luipaarden??!". Aaron en Warre denken 

natuurlijk aan een hereniging met hun broertjes, de oerang-oetangs en de meisjes 
denken aan pootje baden in de rivier terwijl tropische vlinders hen rond de oren 

fladderen. Laat ons zeggen, 't wordt een 10-daagse safari om nooit te vergeten! 
 

Wat jullie zeker moeten mee nemen is een campingstoeltje en een witte tshirt die 
omgetoverd mag worden tot een kunstwerkje! Indien jullie verder nog iets speciaals nodig 

hebben, laten we dit zeker nog weten via de facebookgroep.  
 

Goed, tijd om terug aan de slag te gaan en het kamp in elkaar te steken.  
 

Veeeele groetjes en tot heel binnenkort  

xoxo Charlotte & Luna

Titohoek 



 
 

Heeeey liefste ketiiii’s! 
 
Het is weer zover! HET kampboekje is er en dat wil zeggen dat het aftellen naar het 
kamp kan beginnen!  (Waarschijnlijk waren jullie stiekem al begonnen, of niet? ;) ) En 
zoals elk jaar doen we het kamp in STIJL! Het thema voor ons kamp dit jaar issssss 
“Chiro Aapegem in de jungle”! Dus haal jullie beste safari-outfit maar al boven, want wij 
gaan met z’n allen naar de JUNGLE!  
Jullie kunnen zich dus volop inleven in de rol van Tarzan voor de jongens of Jane voor 
de meisjes of ook uitleven als echte wilde dieren kan, maar graag toch een beetje lief 
zijn voor jullie leuke leiding! We zijn namelijk al volop bezig met brainstormen om jullie 
kamp zo onvergetelijk mogelijk te maken! Maar daar gaan we nog niets van verklappen. 
Voorlopig hebben jullie hiervoor nog geen speciale spullen nodig, hou er wel rekening 
mee dat we op tweedaagse gaan (duuuh want jullie hebben ons al helemaal uitgelegd 
wat we wel en zeker niet mogen doen met jullie ;)). Dus schoenen waar jullie goed 
kunnen mee stappen, trekrugzak en andere tweedaagse spullen zijn wel belangrijk! We 
laten via mail nog weten als jullie iets extra nodig hebben!  
Hopelijk zien jullie het al volop zitten, wij in iedere geval wel!  
Veel jungle-groetjessss 
De leiding xoxoxo 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keticorner 



 
 

Beste aspi’s, 
Naar een aloude gewoonte is nu de tijd aangebroken voor het kampboekje met bijhorende 
tekst van jullie coolste leiding. Het thema hebben ze reeds verklapt: “Chiro Aapegem op 
safari”. Daarom hebben we de beste jungle mopjes bovengehaald. 

 
Wij zijn volop bezig met het kamp tot in 
de puntjes voor te bereiden. Het zal 
zoals gewoonlijk de max zijn en spijtig 
genoeg veel te kort duren. Moesten 
jullie speciale verzoekjes hebben, let 
us know! 
 
 

Voorlopig hebben jullie nog niet veel speciallekes nodig voor op kamp, vergeet je goede 
humeur, je mooie (of minder mooie) koppie, je humor, je pillekes en kampeerstoeleke 
niet! 
Hier zijn al vast enkele weetjes over de kampplaats “Faymonville”: 

• De rivier Wachenne stroomt door het dorpje 

• Het dorp ligt op 50° 24’ NB en 6° 8’ OL 

• De burgemeester is Albert Mathonet 

• Er is enkel één boer in de geburen, voor de rest zijn we omringd door mooie 

graslanden 

• De vroegere spoorwegen zijn omgebouwd tot mooie wandelpaden 

Pies out, Flore en Ruben

Aspicorner 



Toelating toediening medicatie 

Dit is een document die zeker moet ingevuld worden zodat wij uw kind (kinderen) de nodige 

medicatie kunnen bezorgen bij pijn en ongemakken. Indien dit niet is ondertekend, mogen wij 

geen medicatie toedienen!! 

 
 

 
 

Toelating toedienen van medicijnen 

 

Ondergetekende, ouder(s) van ………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

geeft toelating aan de kookploeg/leiding van Chiro Papegem om indien nodig 

medicijnen toe te dienen en / of een arts te raadplegen tijdens het chirokamp 

van 11 tot en met 21 juli 2017. 

 

datum handtekening mama / papa 

 

…../ …… / 2017 
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Mei 

6/05: Chiro 

11/05: Trappistenavond!! 

13/05: Papegem kermis! (Geen chiro) 

20/05: Chiro Rakwi, tito en keti 

27/05: Chiro pinkel en speelclub 

 

Juni: 

3/06: Geen chiro 

10/06: Chiro rakwi 

17/06: Geen chiro 

24/06: Geen chiro 

 

Juli: 

1/07: CHIRO! 

11/07: vertrek kamp (13u aanwezig!) 16/07: 

terugkeer sommige pinkels en speelclub 

20/07: Onze laatste avond  

21/07: Terug naar Papegem (14-15u) 

29-30/07: Zomerfeesten te Papegem 

Augustus:  

Geen chiro 

 

 

September (mail volgt) 
 

22/09: Dia-avond (USB meebrengen!) 
23/09: startdag 

Kalender 


