Alle info vinden jullie op www.chirowoka.be
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Gegevens Leiding
Sander Van Looveren
04 85 54 96 92

Sloebers

Lynn van Vlerken
Aline Ginée 04 91 55 00 27
04 97 67 92 87

Anneleen De Beule
04 86 68 39 13

Marie Tuerlinckx
04 91 91 88 33

Speelclub
Amber Bleeckx
04 73 90 99 68

Mathijs Boey
04 78 02 30 45
Oliver Cuypers
04 71 78 78 53

Rakwi’s
Dries Poelemans
04 91 59 77 38

Lente Claus
04 83 59 94 28

Tito’s

Stijn Lieckens
04 77 66 44 13

Steffie Maes
04 86 68 08 63

Evelien Bosmans
04 79 42 03 14

Keti’s
Lena Dreesen
04 79 94 38 72
Stijn Noben
04 89 40 67 59
Evelien Bosmans
04 79 42 03 14
Anneleen De Beule
04 86 68 39 13

Kobe Geersheuvels
04 78 75 07 35

Aspi’s
Lena Dreesen
04 79 94 38 72

Groepsleiding/vb’s

Petra Arckens
04 76 56 05 33
Gert Dreesen
04 74 96 86 73

Informatie kamp
Om de Chiro zondagen goed te maken die verloren zijn gegaan door het
corona virus, is het in juli tijd om met heel de Chiro samen op kamp te gaan.
We slapen met zen allen in tenten en genieten van de zon en de sfeer. Jullie
leiding zal zorgen voor leuke spelletjes, activiteiten en groepsmomenten
waardoor er geen tijd is om heimwee te krijgen of je te vervelen. Samen
maken we er een fantastische afsluiter van voor dit Chiro jaar.
Voor de sloebers en de speelclub duurt dit kamp 7 dagen (24-31 juli) en voor
de andere afdelingen 10 dagen (21-31 juli). Het kampterrein waar we dit jaar
de tenten zullen opzetten ligt in Merksplas.
In dit boekje vinden jullie alle nodige informatie over wat je moet meenemen,
wat de afspraken zijn en hoe je je moet inschrijven om met een gerust hart te
vertrekken op deze onvergetelijke ervaring. We gaan ervan uit dat alle
normen op 25 juni gehaald worden om een kamp met een bubbel van 100 te
doen, zo niet volgt er nog extra info via onze online kanalen.

2

Inschrijven
Inschrijven doe je via onze website. Let op de inschrijving is pas officieel als
het inschrijvingsgeld op de chiro rekening staat.
•
•
•

Speelclub en Sloebers: 90 euro
Andere afdelingen: 125 euro
Vanaf het derde kind: -15 euro op bovenstaande bedragen

Graag dit inschrijvingsgeld voor 18 juni 2021 over schrijven naar BE50 7775
9506 9818 met vermelding van naam en afdeling.
Indien het moeilijk is om dit bedrag in een keer te storten, aarzel dan niet om
onze VB’s te contacteren zodat we een oplossing kunnen zoeken. We zouden
niet willen dat er kinderen hierdoor niet mee kunnen.
Volwassen begeleiding (VB’s)
Petra Arckens: 0476 56 05 33
Gert Dreesen: 0474 96 86 73
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Vertrek
Bagage
De bagage van de sloebers en speelclub mogen ze zelf op 24 juli meenemen
naar het kampterrein.
De bagage van de oudere afdelingen moet op 18 juli tussen 18u en 20u naar
de Chiro gebracht worden. Aan elk stuk bagage dat je meeneemt hang je een
touwtje met de kleur van je afdeling. Hierdoor kan de leiding de bagage al in
de juiste tenten leggen waardoor iedereen bij aankomst zijn bagage kan
terugvinden. Ook vragen we om zo weinig mogelijk losse bagage mee te
nemen omdat dit moeilijk in te laden is in de container.

Sloebers en Speelclub
De sloebers en speelclub vertrekken 24 juli op kamp. We vragen aan de
ouders om zelf vervoer te voorzien om in Merksplas te geraken. Probeer het
carpoolen te vermijden en blijf als ouder in de auto zitten bij aankomst.
Om het kamp met een goed Chiro gevoel te starten vragen we om je uniform
al direct aan te doen op deze dag.
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Oudere afdelingen
De oudere afdelingen vertrekken 21 juli op kamp. We komen samen om 11
uur om een kampviering te houden. Hierin wordt het eerste toneeltje van het
kampthema gespeeld en worden de Chiro liedjes nog eens opgefrist. Na de
viering vertrekken we dan naar Merksplas.

Tito’s en Keti’s
Deze afdelingen gaan met de fiets naar het kampterrein. Zij brengen dus best
ook een lunchpakket en een drankje mee (voldoende water!!!) en zorgen
ervoor dat hun fiets volledig in orde is om een lange afstand veilig af te
leggen. Een fluo hesje zal voorzien worden dus moeten je niet zelf
meenemen. Als je door medische redenen niet kan mee fietsen, laat dit dan
zo snel mogelijk weten aan de leiding. Aspi’s blijven op kamp na de
voorwacht.

Rakwi’s
De rakwi’s gaan jammer genoeg nog niet met de fiets maar zullen met de
auto gaan. We vragen aan de ouders om zelf te rijden, om carpoolen te
vermijden en in de auto te blijven bij aankomst op het terrein.
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Wat mogen jullie zeker niet vergeten
Slaapgerief
•
•
•
•

Luchtmatras/ matje/ veldbed (controleer op voorhand op gaatjes en
volledigheid).
Pyjama of japon (denk eraan het kan koud worden ‘s nachts).
Warme slaapzak en eventueel een dekentje
Een knuffel

Wasgerief
•
•
•
•

Handdoeken en washandjes
Kam of borstel
Tandenborstel, tandpasta, bekertje, …
Shampoo, zeep, …

Eetgerei
•
•
•

Twee keukenhanddoeken
Gamellen (De leiding haalt het eten voor de leden en dit gaat veel
sneller als iedereen dezelfde gamel bij heeft. Te vinden op hopper.be)
Beker en bestek

Schoenen
•
•
•

Goede en waterdichte
(stap)schoenen voor op tocht dag
Rubberen laarzen
Schoenen om met water te spelen

Spelkledij
•
•
•
•
•
•
•
•
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Voldoende T-shirts en shorts
2 lange broeken
Voldoende sokken
Voldoende ondergoed
Dikke truien
Een goede regenjas
Zwemgerief en bandjes (indien nodig)
Slechte kleren (die achteraf niet meer proper geraken)

Allerlei
•
•
•
•
•
•
•
•

10 wasspelden
Zonnecrème en aftersun
Een beetje zakgeld voor kaartjes en postzegels
Drinkbus
Identiteitskaart (af te geven aan je leiding bij vertrek)
Linnen zak voor je vuile kleren
Rugzakje voor op tocht
Brooddoos voor op tocht dag

Kampadres
Iedereen houd er van om op kamp post te krijgen. Hieronder staat het adres
van het kampterrein als jullie een kaartje willen sturen. We zouden wel willen
vragen om geen gigantische postpakketen op te sturen zonder eerst even met
de leiding te overleggen.

Chiro Woka
Naam en afdeling
Hoekeinde 72
2330 Merksplas
België
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Extra tips
Neem je zeker niet mee
•
•
•

Snoep (Het snoep dat jullie toch meenemen wordt verdeeld over alle
leden van de groep)
GSM/Ipod
Een muziek box, de leiding zal zelf op gepaste momenten muziek
voorzien

Neem ‘klein’ geld mee als zakgeld
Om een brief te schrijven, kunnen de leden een briefkaart van de Chiro
kopen. Dit kost 30 cent. Om het de leiding gemakkelijk te maken, neem je dus
best wat 'klein geld mee, zodat we het geld niet moeten wisselen. Een
postzegel kost 1 euro. Daarnaast kon wat geld meegenomen worden voor op
dagtocht of de tweedaagse.

Schrijf adressen voor
Wij bieden onze leden de kans om zelf een brief te schrijven naar hun
vrienden of familie. Voor de kleinsten is het nuttig als de adressen zijn
voorgeschreven of meegegeven worden. Zo weten we naar welk adres we het
moeten opsturen.

Schrijf je naam op alles
Om niets kwijt te geraken schrijf je best op alles je naam. Zo kunnen we de
verloren voorwerpen snel naar de eigenaar terugbrengen. Zorg ook dat je
kind op de hoogte is van wat er allemaal in zijn bagage zit.

Breng de leiding op de hoogte van medicatie
Als je kind medicatie moet innemen, breng je de leiding daar best van op de
hoogte. Dan kunnen zij ervoor zorgen dat alles op tijd wordt toegediend.
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Terugkomst en napraatje
Op 31 juli komen wij terug van het kamp. We verwachten dat jullie de kinderen
komen ophalen op het kampterrein. De oudste groepen zullen terugfietsen.
Momenteel weten we niet wat er mogelijk is met betrekking tot het
organiseren van het napraatje. Als het doorgaat, laten we het tijdig weten.
Jammer genoeg kan alles nog veranderen in deze tijden. Om op de hoogte te
blijven van de laatste updates check zeker de website.
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Hallo allerliefste sloebers!
Gooi jullie dansbenen al maar los en oefen alvast jullie
favoriete k3 liedjes want wij gaan dit jaar op zoektocht naar de
nieuwe k3! Deze spannende wedstrijd gaat door in Merksplas,
waar een enthousiast publiek jullie met open armen zal

ontvangen.
Wat nemen we allemaal mee op dit avontuur?
- een zaklamp
- kleren die vuil mogen worden
- goede stapschoenen
- safarikleding

Wij kijken er alvast super hard naar uit!
Groetjes van de tofste leiding ever
Sander, Aline en Lynn
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Beste superhelden in spe

Wij hebben jullie hulp nodig. De laatste tijd worden wij aangevallen door een onbekende groep
schurken. Wij zijn jammer genoeg niet met genoeg om het van hen te winnen.
Willen jullie ons helpen deze schurken te ontmaskeren en te bevechten?
Kom dan 23/07/2021 naar de geheime locatie die jullie kunnen ontmaskeren met het raadseltje
hieronder. Vergeet je superhelden pak niet!

Groetjes
Het geheime superheldenteam
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Vul de letter die bij het logo staat in bij de juiste superheld, zo komen jullie de geheime locatie
te weten.

L

S

A

M

R

P

E

K

Badman Catwoman Robin Captain America Superman The hulk Spiderman Wonder
woman Superman
___
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___

___

___

___

___

___

___

___

Dag beste Rakwi’s
Binnenkort is het weer zo ver! We gaan op kamp!! Het kamp zal
doorgaan in Merksplas en we hopen dat jullie allemaal zin hebben
in 10 dagen plezier!
Op het kamp zullen we op zoek gaan naar al jullie talenten en
gaan we ook op zoek naar de vervanger of vervangster van
Klaasje van K3! Wie weet zijn jullie dat wel…
We hebben heel wat leuke activiteiten en spelletjes voor jullie in
petto, maar die houden we liever nog eventjes geheim!
Vergeet zeker deze dingen niet mee te nemen:
-

Een zaklamp
Kledij die vuil mag worden
Een witte T-shirt

Schrijf hieronder de 4 kippennamen en win een verrassing op
kamp(ééntje is overleden ) :
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
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Yow tito’s,
ARE YOU READY???
De 10 leukste dagen van het jaar zijn weer opkomst. Dit wil
zeggen weer 10 dagen vol plezier, shelters, slaaptekort, lekker
eten, goeie tentsessies en natuurlijk de leukste spelletjes ( die wij
voor jullie geregeld hebben
). We hopen dat jullie er evenveel
zin in hebben als ons want dan wordt het een kamp om nooit te
vergeten. We trappen dit jaar naar Merksplas but no stress ’t is ni
ver fietsen dus tijd genoeg om een lijpe shelter te bouwen!
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij zodat niemand iets hoeft te
missen.
See you there,
De leiding

Wat je zeker mag vergeten: gsm, slecht humeur, saus en corona
Wat je zeker moet meenemen: slechte kleren, goed humeur,
fietsbenen, sjorskills en een mondmasker (wat we hopelijk niet te
veel hoeven te gebruiken).
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Jow! keti’s,
Het is eindelijk zo ver, we gaan binnenkort op kamp! Feest!
We sturen de Mama’s en Papa’s weg en varen met onze Love Boat
naar Merksplas op zoek naar een volwaardige vervanger voor K3! Er
staan jullie 10 dagen vol K3 hits te wachten!
Begin alvast maar met handjes draaien en hippie shaken want dit kamp
wordt loko (le)! Promise dat het super leuk wordt. ;))
Wat breng je in orde voor het kamp?
• Hang je fiets (die helemaal in orde is) vol met 10.000
luchtballonnen zodat ze ons al van ver zien aankomen daar in
Merksplas!
• Zorg dat je humeur op een hoogtepunt zit!
• Neem slechte kleren mee, de 3 biggetjes kunnen wel eens een
vetzakkendag voorzien
• Een (trek-)rugzak (er moet wel wat in kunnen) en een tentje
(regel onderling in de groep met wie je ligt) voor 2 daagse
Allemaal bij of geregeld? Proficiat, een kus van de juf en een bank
vooruit!
Wat neem je NIET mee op dit K3-avontuur?
• Pina Colada (of andere alcoholische dranken)
• Jullie witte vredespijpen (saffen)
• Je Tele-Romeo (of Tele-Julia)
• Niet-noodzakelijke elektronica
• Bikini vol zand
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Wij hebben er alvast veel zin in! Jullie zijn de bom!
Nog een laatste wijze raad voor we weg zijn: Als het binnenregent, zet
een emmer onder het gat! (En zet die tent beter op verdomme!)
Ps. Moest je het nog niet doorhebben, in dit tekstje zijn 15 K3 liedjes
verstopt die je mag beluisteren. Veel zoek en luisterplezier!
Jullie K2’tjes, Kevelien en Ksteffie xxx
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Helooooo aspiratjes

Zijn jullie klaar voor een mega tof kamp??? Wij in ieder geval wel hoor. Dit jaar
hebben we elkaar niet echt veel kunnen zien. We hebben geen weekends of
leefweek kunnen doen, ook zaten jullie niet altijd samen in dezelfde bubbel
tijdens Chiro zondagen.
Dat wil zeggen dat we deze leuke momenten allemaaaaaaal moeten inhalen
op kamp!!
We gaan superleuke dingen doen en we hopen dat jullie er even hard naar
uitkijken als wij. Voor het kampthema is het belangrijk dat jullie jullie
dansbenen en mooie zangkunsten bovenhalen. Zo zal de nieuwe K3 misschien
wel te vinden zijn bij de aspiranten? We hebben al verschillende dansmoves
van jullie gezien dit jaar dus het wordt tijd om deze nog eens in de strijd te
gooien!!

Mee te nemen:
-
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Dansmoves
Zangskilz
Niet te vergeten goed humeur
Energie
Een K3 kleed voor als je ervan overtuigd bent dat jij de nieuwe K3 kan
worden!!!
Onderbroeken
Fietsbenen voor naar het helemaal niet verre Merksplas te fietsen

Niet mee te nemen:
-

Slaaptekort
Slechtgezindheid in de ochtend
Platte band
Ziektes
Drank en drugs
Sigaretten enkel indien toelatingsbrief van de ouders

Dikke kussen en knuffels (die we binnenkort hopelijk eens in het echt mogen
geven) van de leukste leiding, Stijn, Kobe en Lena :)
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Kruiswoordraadsel

Tips op de volgende bladzijde!
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Horizontaal

5. hond van Lena
6. kat van Lena
8. kat van Evelien
9. konijn van Lynn
11. konijn van Lena
12. kat van Steffie
13. hond van Dries
15. konijn van Mathijs
16. hond van Lente
17. kip van Mathijs
18. kip van Mathijs
Verticaal
1. kip van Mathijs
2. kip van Anneleen
3. hond van Stijn L.
4. kat van Amber
7. hond van Oliver
8. konijn van Lena
10. kat van Evelien
14. hond van Aline
15. konijn van Mathijs
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De Banier
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Adres:

Volkaertslei 29 (achter de Candonck)
2160 Wommelgem

Alle info vinden jullie op www.chirowoka.be

