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Gegevens Leiding
Sam Peeters
04 86 68 20 99

Fien Tuerlinckx
Ymke Boey 04 79 67 27 35
04 70 36 53 39

Stijn Noben
04 89 40 67 59

Speelclub meisjes

Kobe Geersheuvels
Seppe De Beule
04 78 75 07 35
04 84 73 25 43
Tibo Schuermans
Dries Poelemans
Speelclub jongens
04 78 74 80 90
04 91 59 77 38

Zjef Hofmans
04 74 22 84 29

Amber Bleeckx
04 73 90 99 68

Robin Donckers
04 75 60 45 21

Elias Michiels
04 70 38 20 27

Arno Maes
04 91 07 07 38

Rakkers
Lente Claus
04 83 59 94 28

Kwiks
Jorrit Somers
04 68 24 94 78

Lena Dreesen
04 79 94 38 72 Lynn van Vlerken
04 91 55 00 27

Anneleen De Beule
04 86 68 39 13

Tito’s

Keti’s

Sander Van Looveren
04 85 54 96 92
Steffie Maes
04 86 68 08 63
Rani Van Vlerken
04 87 18 77 19

Evelien Bosmans
Marie Tuerlinckx 04 79 42 03 14
04 91 91 88 33

Oliver Cuypers
04 71 78 78 53
Stijn Lieckens
04 77 66 44 13

Aspi’s

Aline Ginée
04 97 67 92 87

Mathijs Boey
04 78 02 30 45

Informatie kamp
Na twee Chiro kampen met corona gaan we dit jaar allemaal samen op kamp
zonder corona. 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 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 Pelt.
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..
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Inschrijven
Inschrijven doe je via onze website. Let op de inschrijving is pas officieel als
het inschrijvingsgeld op de chiro rekening staat.
•
•
•

Speelclub: 105 euro
Tito’s, Rakkers en Kwiks: 130 euro
Aspi’s en Keti’s: 140 euro

Graag dit inschrijvingsgeld voor 18 juni 2022 over te 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 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.

Speelclub
De speelclub vertrekt 24 juli op kamp. We vragen aan de ouders om zelf
vervoer te voorzien om in Pelt te geraken. Probeer hier bij misschien te
carpoolen.
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 Pelt.

Tito’s, Keti’s en Aspi’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.

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. Probeer hier bij
misschien te carpoolen.
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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
Torenstraat 34
3910 Pelt
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 kan 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. De oudste groepen zullen
terugfietsen. Voor de jongere groepen zijn we nog aan het bespreken hoe dat
de terugkomst gaat verlopen. Meer info over de terugkomst volgt via onze
website en via mail. s’Avonds wordt iedereen ook uitgenodigd op de chiro om
gezellig na te praten over het kamp.
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Dag leukste Speelclub jongens!!
Het kamp komt er aan en wij hebben jullie nodig! Na een heel jaar lopen en springen bij hoger
lager en zeker en vast ook het vele pompen zijn jullie helemaal klaar gestoomd om de
chirolympics te trotseren en de landen der speelclub jongens te verdedigen. Dit zal doorgaan
in Pelt van 24 tot 31 juli. Hopelijk zullen jullie talrijk aanwezig zijn zodat wij deze chirolympics
kunnen winnen.

Wat neemt een topsporter van de speelcub mee?
legerkleding
sportoutfit
witte T-shirt
een goed humeur

Sportieve groeten
Seppe, Dries, Kobe, Tibo
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Pelt 2022

Hohoho

De leukste tijd van het jaar is weer aangebroken. Dit jaar gaan we op kamp
naar Pelt. Warm jullie benen al maar op want de Chirolympics komen eraan.
Op het kamp zullen we opzoek gaan naar jullie sporttalenten maar hebben we
ook nog andere leuke activiteiten en spelletjes voor jullie in petto.

Wat mag je zeker niet vergeten:
- een zaklamp
- kleren die vuil mogen worden
- goede stapschoenen
- kerstkleren
- knuffel
- goed humeur
- witte t-shirt

Wij hebben er alvast super veel zin in!
Om jullie al helemaal voor te bereiden
hebben wij alvast een klein spelletje
voorzien.

Dikke kussen
Jullie favoriete leiding
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Gegroet soldaten
Dit jaar worden alle Rakkers opgeroepen om ten strijde te trekken op de
Chirolympics in Pelt. Jullie vertegenwoordigen de Verenigde Staten der
Rakkers in een strijd om glorie waarin jullie kracht, snelheid, sluwheid en
intelligentie getest zal worden. Jullie nemen het op tegen vijandige landen
die zich op het kampterrein zullen bevinden. Deze vaardigheden zijn niet
enkel handig en noodzakelijk op de Chirolympics, maar ook op de grote
legerdag die jullie te wachten staat. Jullie generaals zijn er alvast helemaal
getraind voor. Wij hopen dat alle soldaten ook klaar zijn voor de strijd en er
vooral heel veel zin in hebben.
Hopelijk tot aan het front in Pelt.
Jullie generaals.

Wat nemen de rakkers best nog extra mee:
-
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Legeroutfit
Sportkledij
Strijdlust
Hun uithoudingsvermogen

Jow stoere atleten
Jullie zijn uitgekozen om te strijden voor de beker van de chirolympics van 21-31
juli in Pelt. Jullie hebben al heel het jaar bewezen dat jullie stoere kwiks zijn. Nu
jullie moment voor de ultieme battle, als vertegenwoordigers van Kwiksanië.
Maak jullie spieren alvast warm maar hou jullie hoofdjes koel, want met deze
leiding wil je geen boel. Wij dromen alvast van de overwinningsbeker in onze
handen en de titel van Kwiksanië als de beste van alle landen. Wij kijken super
hard uit naar het bivak, daar dansen, roepen, tieren, giechelen we de pannen van
het dak. Maar wel stil in jullie bedje!!!! Anders is de leiding ‘s ochtends geen
pretje.
Wat je wel en niet moet meenemen op kamp, hebben wij even opgesomd, wat
anders wordt het een ramp.
Pyjama,…
Genoeg onderbroek en sokken,…
Een snoepje voor jullie leiding
De leukste verhalen over hoe
jullie vakantie al is geweest
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Stout gedrag
Een GSM of andere apparaten
Eigen snoep/eten

Beste Titopiërs
De tijd is bijna aangebroken om Titopië te representeren in de Chirolympics. Elke dag
wordt er een nieuwe strijd gestreden tegen de andere Olympische landen. Om deze
spelen te winnen hebben wij natuurlijk jullie hulp nodig. Zijn jullie klaar om de anderen
te verslaan en met ons op dit avontuur te vertrekken op donderdag 21 juli? Neem zeker
jullie overtuigende enthousiasme en grote glimlach mee.
Laat gsm’s, I-pads en flatscreens thuis zodat je helemaal gefocust kan blijven tijdens de
verschillende opdrachten die jullie voorgeschoteld zullen krijgen.
Sportieve groetjes
Jorrit, Robin, Evelien en Marie

Horizontaal
Wat is het thema van dit jaar?
4. Naar waar gingen we nu weer op kamp?
6. Hoeveel ringen tel je
op de
Olympische vlag?
Verticaal
1. Hoe heet onze groep
op kamp?
2. Wat was het thema
van vorig jaar nu weer?
5. De leukste leider? ;)
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3.

Liefste Keti’s,
Dit jaar mogen we Ketilandia vertegenwoordigen op de Chirolympics.
Hopelijk kennen jullie ons volkslied al van voor naar achter en van achter
naar voor!
Als training starten we met een pittige fietstocht dus zie dat jullie fietsen
en fietsbenen in orde zijn.
Tijdens het spannende 48 uren spel bundelen jullie je krachten met het
Groot Hertogdom der aspiranten om de titel van 48 uren winnaar te
bemachtigen.
We zorgen voor leuke activiteiten om onze 10 dagen onvergetelijk te
maken. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons!
Wat neem je mee:
-

Warme slaapzak voor 48 uur!
Goed slaapritme
Cadeautjes voor jullie leuke leiding
Sportieve outfit voor onze Chirolympics (Aerobic jaren 80, zie
foto voor inspiratie)
Wat neem je niet mee:
-
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Snoep
Gsm of andere waardevolle spullen
Alcoholische dranken/
sigaretten
Volkslied:
Blauw wauw wauw Vlaamse
keti’s zijn we en onze kreet is
‘gooi je baksteen niet weg’
Hevig intens en als
vriendengroep vurig zijn we
blauw wispelturig maar met
ieder zijn zeg. Ik dacht ‘k heb
alles al gezien, maar toen
werd ik een blauwe, in de
wommelgemse KETIPLOEG!

Dag inwoners van Groot Hertogdom der Aspiranten
Wij hebben heuglijk nieuw. Ons land is verkozen om mee te doen aan de enige echte
Chirolympics en wij vertegenwoordigen jullie als atleten.
De Chirolympics gaan hun officiële eerste dag in op 21/07 maar om ons wat voor te
bereiden spreken wij 19/7 al af.
We zullen iedereen laten zijn dat wij, Aspiranten, de beste zijn en dat niemand ons kan
verslaan!

Mee te nemen: Een knuffel die kapot mag, rugzak, goed humeur, zaklamp, 2 originele en
goede moppen die niemand anders kent

Niet mee te nemen: Drank, drugs, vermoeidheid, snoep, sigaretten enkel mits
toelatingsbrief van de ouders

Zie dat jullie in vorm zijn!!

Groeten van jullie regeringsleiders
Stijn, Anneleen en Mathijs
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Cera subsidie
Dankzij de subsidie van Cera kregen we na twee moeilijke Corona jaren terug
een boost! Door hen konden we een nieuwe tent, tafels en banken aankopen
zodat we weer helemaal klaar zijn voor het kamp!
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De Banier

19

20
Adres:

Volkaertslei 29 (achter de Candonck)

2160 Wommelgem
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