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Woordje van de kampleiders
Gegroet beste Chirovrienden,
Nu de lente al een tijdje in het land is, de bloemetjes weer volop bloeien,
de zon zich almaar vaker laat zien en je de bijtjes weer vrolijk hoort
zoemen, begint dat jaarlijkse zomergevoel weer volop te kriebelen. Nu het
kamp nog maar een maand van ons weg is, kan ons jaarlijks kampboekske
niet ontbreken ter voorbereiding van deze top 10-daagse. Net als alle
voorgaande jaren zit ons boekje ook dit jaar tjsokvol met toffe weetjes, de
beste humor en niet te vergeten de meest waardevolle informatie. Het
kamp is nu echt in zicht!
Het kamp is naar jaarlijkse gewoonte de afsluiter/knallende apotheose
van een spetterend Chirojaar. Dit voor zowel leiders als leden. Je beleeft
niet alleen tien dagen dolle pret met de eigen groep; onze jaarlijkse
tiendaagse biedt je ook een uitgelezen kans om de leden en leiders van
andere groepen beter te leren kennen. Door de verschillende
gezamenlijke activiteiten die op het programma zullen staan kan dat
natuurlijk ook niet anders.
Wij, als kampleiders, zijn dan ook al enkele maanden bezig om alles goed
voor te bereiden voor tien dagen amusement in Lommel. Ook alle andere
leiders zijn volop in de weer met het bedenken van de leukste spelen en
activiteiten. Maar uiteindelijk valt of staat het bivak met de leden want “Hoe
meer zielen, hoe meer vreugde!”. Wij zijn er alvast klaar voor. We hopen
dat dit ook voor jullie geldt!
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 11 juli!
De kampleiding,
Robbe Danckaers
Willem Vansteyvoort

aka

Den Burak
De Wimpie

Leiding
Ook dit jaar staat er weer een ploeg supertoffe jongens klaar om uw zoon
tien dagen aan één stuk te entertainen. Zij zullen er alles aan doen om
jullie bengel de beste tien dagen van het jaar of misschien zelfs wel van
zijn leven te geven. Ziehier onze 17-koppige leidingsploeg:
Kampleiders :

Robbe Danckaers
Willem Vansteyvoort

Hoofdleiders:

Robbe Danckaers
Jan Van Praet

Leiding:
Sloebers:

Jef Schelfhout
Willem Vansteyvoort
Wannes Maes

Speelclubs:

Thomas Delrue
Jan Van Praet
Ruben De Groof

Rakkers:

Jef Servaes
Kevin Moons
Dentel Van Ranst

Toppers:

Daan Fostier
Pol De Boeck De Saeger
Siebe Spittaels

Kerels:

Toon Cools
Jonas Danckaers
Dries Servaes

Aspi’s:

Robbe Danckaers
Yens Leroy

Woordje van de VB
Dag chirovrienden
Omdat de scholen al zo lang hun deuren hebben moeten sluiten of omdat
ze draaien op halve bezetting, wil ik dit woordje beginnen met een taalles:
de alliteratie! Volgens Wikipedia spreekt men van alliteratie bij gelijkheid
van de beginmedeklinkers van twee of meer beklemtoonde lettergrepen
of woorden binnen een uitdrukking, prozazin of vers. Voorbeelden van
alliteraties
zijn
coronacrisis,
coronaquarantaine,
coronakilo’s,
coronakapsel, … . Gelukkig kunnen we aan dit rijtje sinds kort ook het
coronakamp toevoegen. Iedereen blij!
Toen de veiligheidsraad de knoop doorhakte om de jeugdkampen onder
strikte voorwaarden te laten doorgaan, is de leiding meteen aan de slag
gegaan om alles praktisch te regelen zodat iedereen veilig mee op kamp
kan. De drive waarmee ze dat deden, was knap om te zien. Er kwamen al
meteen creatieve ideeën ondanks de beperkingen die worden opgelegd.
Over die beperkingen en andere coronamaatregelen (geen alliteratie
)
die zullen genomen worden kan je elders in dit boekje (of op de website)
lezen.
We staan dus voor een kamp dat anders dan anders zal zijn. Toch ben ik
er nu al zeker van dat het voor iedereen het hoogtepunt zal worden van
een uiterst vreemd chirojaar. De jeugd snakt naar ‘normale sociale
contacten’ en iedereen heeft het spelen of praten met een groep vrienden
hard gemist. Het kamp kan op die manier toch nog veel goedmaken van
wat ons vrij plots half maart werd ontnomen. Als VB en als koker heb ik
het voorrecht om van op de eerste rij mee te genieten van de unieke sfeer
op chirokamp. Ik kijk er dan ook ontzettend hard naar uit om op 11 juli te
vertrekken… Tot dan!
Groeten (nog even) vanuit mijn kot
Joop!

Kookploeg
Beste chirobuiken,
Wij hebben van de Kalfortse veiligheidsraad de barmhartige taak
gekregen om jullie honger in bedwang te houden tijdens de leukste 10
dagen van 2020. De kookploeg van dit jaar is een zorgvuldig geselecteerd
zootje ongeregeld dat bestaat uit volgende ogers en prinsessen:
Topchef Wouter Van Den Heuvel (“Heuvel”): als koning Farquaad
heerst hij over de kookpotten en zal hij de heerlijkste gerechten richting
jullie tafels zenden, alle hieronder genoemde kooklui zullen een heel kamp
dansen naar zijn culinaire pijpen.
Veronique Suijs (“Vé”): de Fiona van de kookploeg, zij zal jullie harten
ongetwijfeld veroveren tijdens dit kamp, terwijl ze constant achterna
gezeten zal worden door koning Farquaad.
Roosmarijn Leys (“Roos”): als geen ander zal zij onze “Teek away”
bevrouwen, ze ontdoet jullie met alle plezier en in een mum van tijd van
deze vervelende 8-voeters.
Joop Wauters (“Joop”): deze krachtpatser heeft werkelijk van niets of
niemand Shrek, hij kan de zwaarste kookpotten met 1 vinger opheffen en
als er een boom in de weg staat, verplaatst hij deze voor jullie met alle
gemak.

Kookploeg
Liesbeth Rottiers (“Liesbeth”): zij zal ervoor zorgen dat we het veiligste
kamp van België hebben en zal jullie als verpleegster ook in de watten
kunnen leggen, wanneer jullie een pijntje of een ziekje hebben.
Leen Lauwers (“Leen”): net als Liesbeth is ze verpleegster en kan ze in
een handomdraai het bloeden stoppen, met haar eeuwige glimlach verlost
ze jullie instant van de pijn.
Raf Peeters (“Saf”): als ervaren brandweerman zal hij tijdens dit kamp
alle brandjes groot en klein vlotjes blussen en indien nodig zelfs tot een
stuk in de nacht blijven nablussen.
Tom Peeters (“Toempe”): als grootste van het kookgezelschap zal hij elk
stofje bovenop de keukenkasten als eerste opmerken, zodat Lommel 2020
als properste kamp de geschiedenisboeken zal ingaan.
We kunnen net als jullie niet meer wachten tot het kamp er is, tot 11 juli
allemaal !!!

Sloebers
Dag oranje deugnietjes van ons!
We hebben goed en mindergoed nieuws te vermelden in dit boekje.
Namelijk het minder goede nieuws is dat het chirojaar er helaas weer
bijna op zit, maar niet getreurd zoals sommigen al weten sluiten we elk
jaar af met een mega-onvergetelijk-bangelijk-graaf kamp! Dit wil je niet
missen, want al deze tijd gaan we niet zoals elke zondagnamiddag bij
elkaar opgescheept zitten maar wel de volle 10 dagen. JOEPIEEEEE dat
beloofd!! We gaan dit jaar (zoals eerder vermeld staat in dit boekje) naar
een van de uiteindes in ons nederig landje, namelijk Lommel. Hier gaan
we uiteraard jullie tofste, grappigste en spannendste fratsen beleven en
herbeleven van het voorbije jaar ☺ . Wij zwijgen zoals jullie wel al weten
als een graf wat dit spektakel komende zomer zal inhouden, krik-krak
mondje toe. Wel kunnen we al verklappen dat jullie geen seconde gaan
stil zitten en van elk moment, spel, top-gerecht (bezorgt door onze
liefste kookouders) en nog veel meer zullen genieten!
Wat moeten jullie zeker meenemen van thuis!?!?
• Om het kamp goed te laten verlopen vragen we uiteraard aan
iedereen om een dosis goed humeur mee te brengen.
• 1 witte T-shirt! Opgelet, deze T-shirt zal niet meer in originele
staat terugkeren richting huis (alle andere hopelijk wel).
• Een waterpistool om elkaar en andere groepen volledig nat te
spuiten! Hihihihi
• Donkere kledij zodat we s ’avonds onopgemerkt kunnen
ronddwalen in de bossen.
• Legerkledij zodat we ware officieren kunnen trainen van jullie.
• Nadat jullie gepromoveerd zijn van officier naar matroos zal een
(correct en verzorgt) uniform van een waardig zeeman van
belang zijn! Om zo te hopen dat de Chiro geen zinkend schip op
zijn geweten heeft staan.

Omdat het voor velen onder jullie nieuw is, zullen we jullie alvast wat
kamptips meegeven:
• Omdat we op kamp gaan in ‘groep’ is het de bedoeling om zo
sociaal en zo vaak mogelijk in de real life world te blijven raadt te
leiding af om jullie hyper snufjes thuis te laten, verder mogen jullie
op alle mogelijke manieren contact maken met het thuisfront. Denk
dan bijvoorbeeld maar aan een postduif, morsecode, telegrafie,
rooksignalen… of de meest voor de hand liggende optie: meneer
de postbode! Dus vergeet jullie schrijfpapier/gerei, enveloppes
en postzegels niet mee te nemen!
• Aangezien onze kookouders elke jaar hard hun best doen om
lekker eten op tafel te toveren en met plezier onze buikjes vullen,
moeten jullie dat zeker al niet meer doen of meebrengen. Alle
snoep, chips, koekjes chocolade en andere lekkernijen zijn dus
overbodig! Daarom vragen wij u om niet (teveel) snoep mee te
geven van thuis.
• Tijdens het kamp worden er tal van foto’s getrokken van hoe goed
we het hier wel niet hebben. Zoals iedereen, willen alle sloeber ook
hier goed opstaan. Vergeet dus zeker niet je Colgate-smile. Deze
foto’s worden dagelijks op onze website gezet met een verslagje
van de dag.

P.S.: bericht aan de ouders
Wij vragen aan jullie een kleine moeite die wel eens heel wat problemen
zou kunnen voorkomen. Het zou heel gemakkelijk zijn moesten jullie de
kleren van de sloebers duidelijk kenmerken met de naam + familienaam
erin. Op deze manier kunnen wij gevonden kledij gemakkelijk terug aan
de rechtmatige eigenaar bezorgen (slaapzak en veldbedd zijn ook
essentieel). Het zou eveneens gemakkelijk zijn mochten jullie de
dagelijks te vervangen kledij in zakjes steken zodat het voor uw kind
gemakkelijk is om kleren te vervangen. Zo moeten zij gewoon elke dag
een ander zakje opendoen. Een kleine moeite voor u (en ons) is een
wereld van verschil voor ons (en u)! ☺

Tot op kamp!!
Moesten er nog vragen of onwetendheden zijn i.v.m. het kamp, twijfel
dan niet om contact met ons op te nemen.
Groetjes,
Vaos, Wimpy en Pirre

Speelclubs
*ahum ahum*
Juuuuuuuuuuuuuuwwwwwww,
gele boyzzzz
Dappere soldaten van het gele sjaaltje,
beren van Kalfort en omstreken!
De leukste tijd van het jaar is weer daar! Ik zal een kleine tip geven: het
begint met K en eindigt op AMP… JUIST JA, KAMP!!!!!!
Diegene die ons ook maar 1 periode kan geven dat graver is dan deze
le-gen-da-rische 10 dagen krijgt van ons 100000 euro! Error 404: periode
not found: stop maar al met zoeken want wat is er nu graver dan 10
dagen met uw vrienden, maten en makkers uzelf helemaal overgeven
aan kampen bouwen, inleefspelletjes spelen, diepzeeduiken, de Mount
Everest beklimmen, een eenhoorn opsporen in het bos en voor
enkelingen kunnen we misschien hier en daar ook een voetbalmatchke
inlassen ;). Vooraleer we aan de beste 10 dagen van jullie leven kunnen
beginnen, zijn er eerst nog een paar voorbereidingen die getroffen
moeten worden:
Roep uw mama ( of papa, we willen niet genderdiscriminerend
overkomen) of ga zelf op zoek naar de grootste valies die je kan vinden,
blader verder naar de rubriek ‘in de valies’ en vul de valies naar eigen
goeddunken.
Om u volledig te kunnen inleven als zijnde een lid van speelclubs chiro
kalfort dient u ook onderstaande lijst toe te voegen aan de valies:
o 1-2 paar lange kousen. neen, dit is niet tegen de geur van de xan zijn
voeten maar wel voor een spel dat ieder jaar gespeeld wordt en een
persoonlijke favoriet is van de Jakke!
o Astronauten attributen: omdat de
vorige editie van dit spel zo’n succes bij
jullie was gaan we dit nog eens
overdoen maar nu NOG spannender,
moeilijker en met meer side-quests.
o Trein-machinist/conducteur/NMBSmedewerker outfit: Want thomas is in
zijn vrije tijd eigenlijk thomas de trein.

o Lange en donkere kleren: Om zeker niet op te vallen in de zwarte
gaten van de ruimte.
o Een wit kledingstuk. In geval dat we vredesonderhandelingen moeten
houden met een stelwoedende vikings….
o Een waterpistool: want niet enkel blastoise kan overweg met de
aanval ‘water gun’
o Sprookjesoutfit om helemaal op te gaan in de magische wereld van
Shrek (pas op dat je niet uit zijn ‘swamp’ wordt gegooid)
o Een goed humeur en een flinke portie humor.
o Een foto van jullie geliefden om bij moeilijke momentjes de
traantjes wat in te tomen.
o Een slaapmuts om direct in slaap te vallen als de dag voorbij is en jullie
leidertjes moeten gaan vergaderen ipv op ongehoorzame kindjes te
passen.
Wat zeker en vast NIET mee te nemen:
o Mamaatje en Papaatje
o Wapens zijn ook dit jaar niet toegelaten (geen M16’s, AK’s, bommen,
semtex,...)
o Schermen met een resolutie die lager is
dan 180p (regenschermen zijn toegelaten)
o Heel veel snoep (Snoep mag maar
gelieve maar hier niet mee te overdrijven
he booooys! Snoepers!!!)
o Vechtlust/agressie
o Krokodillentraantjes
Ja okeeeeejjjjjj! Nu zijn jullie helemaal klaar om deze 10 dagen zonder
kleerscheuren te door te komen!

Tot snel boyzzzzz!
100 dikke smakkerds!
Duizend bommen en granaten!
Get out my swamp!
En heel veel groewtjeus en kusjes!!!!
Jullie drei keuningen
Jakke aka CO aka the slimey snail
Themes aka VID aka the sobbing swan
Xanax aka 19 aka the moisty meercat

Rakkers
Beste rakkertjes, le moment supreme is weer aangebroken! We
vertrekken weer op kamp! Dit jaar wordt onze habitat tussen 11 en 21 juli
te lommel. We hebben al mailtjes gestuurd naar de weergoden om ons
van super goed weer te voorzien en volgens ons waren ze goed gezind
dus breng jullie zonnecrème maar mee he jongens zodat we me ne
schoon gebruinde torso huiswaarts kunnen keren. Diegene die denken
dat dit jaar al geslaagd is zullen we moeten teleurstellen, want het kamp
overtreft alles dit jaar. Kruip vanaf vandaag dus maar al een uurtje
sneller in jullie bedje zodat jullie batterijtjes 100% zijn tegen de 11ste!
Het groot kamp zal net als andere jaren weer alle tradities in stand
houden. Een kamp zou immers geen echt kamp zijn zonder bvb een
avondspel, een bonte avond en een kampvuur. Toch zijn er natuurlijk
ook altijd dingen die ietwat anders zijn en dat zijn ‘ de spéciallekes ’. Me
curry of tomatte ? Maakt deze keer ni uit, ’t gaat gewoon onvergetelijk
worden !!!
Om jullie al een klein voorsmaakje te geven op wat we allemaal in petto
hebben dit kamp geven we jullie hieronder een lijstje mee van wat je
zeker niet mag vergeten:
- Witte T-shirt voor den batique.
- Waterpistolen voor de agenten en waterbazooka’s voor de
soldaten.
- Lange kousen die je niet meer zult terug zien.
- Zwarte of onopvallende kledij voor de inbrekers onder ons
- New Kids kledij voor de mannen van ’t Kalfortse Maaskantje
- Een portie goede humeur zonder traantjes graag, bestelling voor
tafel groen
- Aangepaste kledij voor ons hoofdthema.
- Zwemkledij + duikbril + zwembandjes.
- maffia en leger kleren
- snoepjes voor de leiding!!
Wat nemen we niet mee op bivak:
- want we slapen in gebouwen
- Gsm, psp, playstation 1/2/3/4, laptops, tv’s, enzovoort
- Mama en papa
- Traantjes en een slecht humeur

Wij zijn er alvast klaar voor! Jullie ook? Aaaaaaaaaaaalrighty then!
Tot dan!
Jullie 3 musketiers,
Wimmeke

AKA

Brancaramis

Kefke

AKA

Aathos

Dentel

AKA

d’Afalgan

Toppers
Jongens, na zoveel maanden elkaar niet gezien te hebben, zouden we
toch willen vragen om uit jullie swamp te komen, baarden bij te scheren
en jullie rug haar te trimmen want anders zouden we elkaar niet meer
herkennen.
Lommel it is! Lommel zal ons thuisbasis worden voor de tofste 10 dagen
van het jaar. Als we om 11 juli aankomen zullen we allemaal een grote
flashback krijgen van 4 jaar geleden, we zijn hier namelijk al eens
geweest en niet voor een weekend maar ook voor de volle 10 dagen. De
bossen en het meer kennen we dus al uit onze broekzak. Voor diegene
die voor de eerste keer meegaan, niet getreurd! We gaan alles opnieuw
ontdekken en onderzoeken.
Na 5 maanden op jullie gat te hebben gezeten en gekast te hebben( wij
ook hoor ;) ) wordt het tijd om terug actief te worden. Alle opgelopen
calorietjes zullen er afvliegen met onze super leuke programma’s.
Zeker niet vergeten:
● Sluipkleren: om goed op te vallen in de donker
● Legerkleren (en een kogelvrij vest zoals de Josse zijn harnas)
● Shrek thema kleren: om fiona te spelen.
● Fiets: om op vasteVOETtocht te gaan. Vergeet dus zeker jullie
fiets niet mee te nemen bij het afleveren van de valiezen.
● Water-blasters: zodat we onze gangster roets ook in Lommel
kunnen tonen
● Boerenkleren: om niet te hard op te vallen in den boerenbuiten van
Lommel.
● Witte T-shirt: en deze rood te verven met bloed
● Een Paar slechte (lange) kousen: om te laten verstijven ;)
● Romeo XXL (want de lucas eet niks liever).
● Toon zijn dieren kennis om op trektocht
meisjes te versieren (+ met uw
zonnetjes face).
● Somers zijn portie happy humeur voor
iedereen op te fleuren.
● Tondeuse om onze gangster look te
volmaken.

● Woordenboekje NL-ENG om de teirlincken te verstaan.
● Fortnite rugzak zodat jullie(Daan toch al zeker) voor het
slapengaan eens kunnen terugdenken aan jullie geliefde
bezigheid.
● Een gezond verstand (liefst zonder schade Siebe).
Zeker wel vergeten:
● Mama en papa (foto’s mag als je heimwee hebt, maar dan wel
zonder traantjes).
● GSM en andere high tech toestanden zijn ten zeerste verboden,
we gaan jullie laten zien hoe je je kan amuseren zonder een
scherm!! Ja hoor het is mogelijk!
● Geen snoep,jullie zijn toch al actief genoeg (sarcasme). Lekkere
suiker snoepjes kan je alleen verdienen door held van de dag te
worden, wat voor jullie een hele uitdaging zal worden!
● Traantjes.
Jullie favoriete 3 biggetjes:
Spit aka donky aka Farkle van het
strooie geiten stalletje,
Pol aka Lord Farquaad aka Fergus
van de houten brug,
Danio aka gelaarsde kat aka
Felicia van het stene swamp
residence

Kerels
Juuu de mereltjes!!!
Het moment is aangebroken. De corona is in zijn eigen kot gekropen
(woehoe). Wat wilt dit nu juist zeggen? Dat jullie terug vanachter die
computers, ps4’s, xbox, … kunnen komen zodat jullie ogen alvast
kunnen wennen aan het daglicht
. Wanneer jullie ogen er klaar voor
zijn, gaan we ons kunnen voorbereiden op het serieuze werk… namelijk
het kamp! Waar we zoals altijd alle dagen plezier maken zonder ons over
iets zorgen te hoeven maken. 10 dagen lekker eten en de zotste games
(lees: niet virtueel) die je nooit zult vergeten. Voor zij die het kamp voor
de eerste keer gaan meemaken zullen we het kort even uitleggen. Het
leven zoals het is, het kamp:
Het kamp gaat over 10 dagen (+1 dag verplaatsing met de fiets) waar de
vriendschappen nog sterker worden, de spelletjes nog leuker zijn en je je
volledig kan uitleven. Kortom, we laten voor 1 keer alles en iedereen
achter en we gaan ons amuseren als nooit tevoren*.
*Dit is de beschaafde samenvatting. Voor de iets minder beschaafde versie, richt u tot De heer
Servaes. Die zal jullie in geuren en kleuren (en ja, dat bedoel ik echt letterlijk helaas…) uitleggen hoe
de vork in de steel zit tijdens deze 10-daagse.

Nu dit gezegd is… Ik ga op kamp en ik neem mee:
• Een fiets die volledig in orde is!! Reserve band en/of plakgerief
zijn zeker niet overbodig.
• Een paar slechte lange kousen
• Een uitgeschreven aflevering van Willy’s en Marjetten: Hoe gaan
we ons anders moeten bezig houden tijdens het avondeten?
• Een dagboek: Zodat jullie de nuttige levensgebeurtenissen kunnen
neerpennen en ze daardoor de hersenen niet te veel belasten.
• Pater/priesterkleren: Om toch voor 1 keer in jullie leven het heilig
boontje te zijn.
• Boerenkleren/slagerkleren: Om jullie 1 dag een blik te geven in
het leven van jullie geliefde leider Boef.
• Machokleren: neem allemaal ne grote pot gel mee, zodat jullie
deze volledig kunnen uitsmeren in je haar. Pak jullie mooiste witte
marcelleke en gouden kettingen, want jullie zullen worden
ondergedompeld in de wereld van de matroesjka´s.

• Stevige wandelschoenen: Anders gaan we niet op pad kunnen
gaan tegen het gloren van de dag met onzen enige
echte boswachter Tonnie Paillard.
• Wit hemd (+ eventuele accessoires zoals das,
strikje, aktetas,…): Wij gaan jullie namelijk laten
onderdompelen in de grotemensenwereld. En om
het te maken in deze harde wereld, kunnen jullie
maar beter goed voor de dag komen. Want zeg nu
zelf: kleren maken de man! (-> bewijs op deze foto)
• Adressen van jullie liefjes: Zodat jullie hun toch op
de hoogte kunnen houden van al jullie fratsen!
• Veldbed + slaapzak: Tenzij jullie natuurlijk op de
grond willen slapen.
• Tentje: Dit zullen we nodig hebben voor de tweedaagse! Spreek
dit dus onderling af wie er een meeneemt.
• Een volledige Chiro-outfit: Anders zullen wij genoodzaakt zijn om
jullie te droppen in de Lommelse bossen.
• Zalmtoastjes: Wat moeten we anders aan den alien geven als em
langskomt
• GSM: Deze krijgen jullie enkel tijdens de tweedaagse ter jullie
beschikking. Op andere momenten zullen wij deze zelf veilig
bijhouden.
• Rode mazout: om de LDK zijn tank te kunnen bijvullen en het toch
niet te kostelijk te maken.
• 20 rollen noppenfolie: We willen niet dat den Thijs of den Berend
terug iets voorhebben hé xxx.
Ik ga op kamp en ik neem NIET mee:
• Laptops, playstations, xbox, …
• Drugs, alcohol (tenzij het goedgekeurd is door den boef)

Kusjes en likjes,
Boefie Boefmans
Tony Montana
LeBron James

Aspi’s
Waarde bro’s van andere hoes, het is I King Filly. Het Chirojaar komt
weer ten einde in de Mid-Side of Belgium. We hebben veel shit en
shizzle meegemaakt. Zo is het front tussen the Kingdom of Kalfort en het
dictatoriale Puus 5 meter opgeschoven in ons voordeel!!! Ik wil een dikke
shout-out geven aan iedereen die hier mee verantwoordelijk voor was,
namelijk de verzetsstrijders die vanuit het Kalfortse bolwerk Wim&Chris
opereerde. Ik wil hun dan ook belonen met mijn zegen om een
naamwijziging door te voeren in hun assortiment. Zo zal hun specialty
vleessla vernoemd volgens de geografische ligging van het bolwerk en
gekend als “Puurse vleessla” vanaf heden bekend staan als “Kalfortse
vleessla”. I have spoken! Ook hebben we veel shit gehad met Corona
waardoor er veel zondagen lonely zijn doorgebracht in onze cribs. Maar
we mogen op kamp naar de East-Side of Belgium. We trekken naar
Lommel om 10 dagen te chillen met de homeboys uit da hood. Zoals
jaarlijks vertrekken we met onze eigen rides voor een tocht 56 retard
units. Smeer jullie benen en juicy butts maar goed in want het zal nodig
zijn! Fluppe out … *
Mercikes King Filly voor de lovende en inspirerende woorden! Moesten
er nog aspiranten zijn die het niet doorhebben we gaan dus op kamp
heee. De laatste maanden hebben Jeanke en ik al veel kunnen
nadenken over mogelijke spelen en opdrachten voor op kamp dus er zal
geen moment zijn dat ge ale gaat vervelen. Ondertussen kent ge den
drill al en gaat hieronder ne lijst staan met zaken dat ge zeker niet of wel
moogt vergeten.
Wat mee te brengen:
• Waxstrips zodat ale holleke minder
schuurt op de velo
• Ne Trailgator zo kan de fosti mee met
de velo
• Scheermachien om zonder mottige
sneuzzes huiswaarts te kunnen keren
• Donkere kledij want dan valt ge ni op
aant kampvuur
• Zwembroek voor op dat bangelijk vlot
dat we gaan bouwen
• Witte t-shirt om oldschool te batikken

• Zwarte alcoholstift: de milan zou geire ook een bekke facial hair
hebben
• Slechte lange kousen ge moest het maar nekeer kaa hebben in
de kelder
• Ne fiets dat volledig in orde is
• Plaksetje om banden te plakken
• Een ticket om den 21ste mee het grote Hemcoolspel te spelen
• Chiro-uniform: volledig, sjaaltje inclusief!
• Romeinse kledij om allemaal nekeer boven onze stand te kunnen
leven
• Peterselie: Als Jeanke weer begint te klappen kunt ge dat in a
oren steken
• Een diplom van bij de cornflakes voor al die aspi’s dat op sjabi
zitten
• Maffiakleren: zo gaan we zien wie de grootste don is
• Shrek kledij om te bepalen wie dat werkelijk ne mottige oger is
• Tent om de laatste dag in te pitten
• Tuttefrutten zo dat ge a tanden ni elke dag moet keusse

Wat niet mee te brengen:
• Liefkes (allez ale rechterpol mag wel mee)
• Alcohol, tabak en dergelijke brol
• TV’s, playstaions en andere elektronica

PS: voor de manne dat shrek nog niet kennen is onderstaande link ne
goeie start!
https://www.youtube.com/watch?v=A2c1f4FE8cY

Greetz,
Burak

AKA

Dr. Jekyll

Jeanke

AKA

Mr. Hyde

*yeet

Verkort kamp sloebers
Wij zien soms dat sommige sloebers het wel eens moeilijk kunnen hebben
met het missen van het thuisfront. Daarom bieden we sinds een paar jaar
de kans om aan een verkort kamp deel te nemen. Dit aanbod is enkel
voor sloebers! We proberen echter wel om zoveel mogelijk sloebers de
volle 10 dagen mee op kamp te krijgen. Met dit systeem hopen we alle
sloebers een onvergetelijk kamp te bezorgen.
Het verkorte kamp bestaat uit 7 dagen. Meer specifiek vanaf dinsdag 14
juli tot het einde. We laten dit doorgaan aan het einde van het kamp om
twee redenen. Het is natuurlijk toffer om de laatste dagen mee te maken
want zo mist niemand ons onvergetelijk kampvuur. Ook zouden sloebers
die vertrekken na 7 dagen een negatieve impact kunne hebben op de
sloebers die nog “moeten” blijven en dit willen we natuurlijk vermijden.
De sloebers die voor het verkort kamp kiezen, worden verwacht op 14 juli
vanaf de middag.

Inschrijven
De kampprijs bedraagt net zoals vorig jaar 150 euro. Aangezien de
kampplaatsen, het vervoer en de prijzen van het eten de laatste jaren
stevig zijn gestegen, kunnen wij niet anders dan een prijs van 150 euro
vragen. Wij kunnen u wel verzekeren dat deze kampprijs voor vele jaren
NIET zal wijzigen. De kampprijs van 150 euro mag je overschrijven op
rekeningnummer van Chirojongens Kalfort: BE16 7332 3230 0074.
Gelieve dit te doen vóór 21 juni 2020.

Kampplaats
Na ons avontuur in het verre Luik van vorig jaar, trekken we dit jaar iets
minder ver van huis. Namelijk het prachtige Lommel te Limburg. Na onze
eerdere passages in 2005 en 2017, trekken we dit jaar terug naar deze
prachtige streek.
Dit is de uitgelezen kampplaats voor een episch bivak. Alles is aanwezig:
Een gebouw, grasvelden zover het oog kan reiken, een bos en een meer
met strand waar de leden zich helemaal kunnen uitleven!
De brieven van de mama’s, papa’s, tantes, nonkels, oma’s, opa’s,
bomma’s, bompa’s, broers, zussen en (wie weet?) zelfs huisdieren
kunnen verstuurd worden naar:
Naam van het kind
KSA De Lommelse Roodkapjes
Nieuwekopen 14
3920 Lommel
(Opmerking voor de ouders: de jongste leden krijgen graag veel briefjes.
Overdrijf hier zeker niet in want hoe meer er sommigen er krijgen, hoe
meer ze vaak het thuisfront beginnen missen.)

Telefoonnummers
Ziehier, ook enkele gsm-nummers die kunnen bereikt worden in het
geval van een noodgeval of dergelijke:
Algemene vragen: 0498/97.59.55 (Robbe Danckaers)
0474/45.51.82 (Willem Vansteyvoort)
Jongste groepen(Bubbel 1): Willem Vansteyvoort (Kampleider + leider
Sloebers): 0474/45.51.82
Oudere groepen(Bubbel 2): Robbe Danckaers (Kampleider + leider
Aspi’s): 0498/97.59.55
Kookploeg: Joop Wauters (Volwassen begeleider): 0472/34.76.47

Vertrek en aankomst
Door de maatregelen zullen we dit jaar uitzonderlijk niet als groep samen
vertrekken vanop de Chiro. We vragen dan ook om uw zoon af te
zetten op 11 juli en terug te komen halen op 21 juli op de
kampplaats.
De kerels en de aspiranten zullen op 11 juli fietsen naar de
kampplaats.
De toppers worden verwacht op 11 juli tussen 16u-17u
De sloebers, speelclubs en de rakkers worden verwacht op 11 juli
tussen 17u-18u.
Op 21 juli mag u uw zoon komen ophalen. De sloebers, speelclubs en
rakkers mogen opgehaald worden tussen 8u45 en 9u15. De toppers,
kerels en aspiranten tussen 9u30 en 10u00.

Stripbib
Stripbib, strip-bib, stri-pbib, str-ipbib, stripbibstripbibstripbibstripbib,
stripbib!!!
Het is al jaren een gevestigde waarde bij ons op kamp en het zal dit jaar
zeker niet anders zijn. Ook deze 10 dagen zullen jullie gedurende de
ongelofelijk plezante platte rust, weer kunnen genieten van een stripje hier
en een stripje daar. Dit dan weer gecombineerd met een streepje muziek
gedurende de tweede helft van de platte rust, zorgt voor een ideaal
moment om het eten even te laten zakken.
Toch zijn er altijd mensen die, net zoals bij de voetbal, zich niet aan de
regels houden. Zij laten nogal gemakkelijk de strips vallen, ook wel een
“strip-schwalbe” genoemd, of ze tackelen de strips. Deze dingen zullen
zwaar gestraft worden door de RTSA (Raad Tegen Strip-Agressie).

De volgende sancties zullen volgen:
➢ 1 ezelsoor: dit onmiddellijk teruggeven, want die ezel kan nu niet
goed meer horen
➢ blad gescheurd: heel de strip vanbuiten leren en hem opzeggen
tijdens het eten
➢ stripalbum verdwenen of niet meer te herkennen: de rest van kamp
slapen met een stinkende voetbalkous van één van de leiders onder
uw neus.

Geen Chiro op zondag 5 juli
Omdat de leiders volop in de kampvoorbereidingen verzeild zijn geraakt
en het kamp binnen enkele dagen al van start gaat, geven we op zondag
5 juli geen Chiro!

Veldbed
Dit jaar is het de bedoeling dat de leden van de drie oudste groepen een
veldbed meenemen op kamp. De sloebers t.e.m. rakkers kunnen in
lokalen slapen en daar zijn bedden voorzien.

Valiezen
De valiezen moeten binnengebracht worden op maandag 8 juli tussen
19u en 21u. Dit is enkel voor kerels en aspiranten aangezien zij met de
fiets op kamp vertrekken.

Medicatie
Indien uw zoon medicatie moet nemen tijdens het kamp, kan je zijn
medicijnen afgeven tijdens het afzetten van uw zoon op 11 juli. Ook
moet je dan de geneesmiddelenfiche invullen dat je achteraan in dit
boekje kan vinden en samen afgeven met de medicatie. Zo weten onze
kokers perfect wie wat en wanneer moet innemen.

Chiro - Postkaarten
Ook dit jaar verkopen wij Chiro-postkaarten en postzegels. Deze kan je
tijdens het kamp kopen bij onze eigen postbodes. Uiteraard is het
gemakkelijker als iedereen het nodige materiaal al op voorhand heeft.

Verloren voorwerpen
We weten allemaal dat het onvermijdelijk is maar we kunnen wel proberen
om het tot een minimum te beperken. Daarom vragen we aan alle ouders
(ja, zelfs die volwassen Aspi's kunnen al een iets kwijtspelen) om alle
kleren goed te merken zodat verloren voorwerpen makkelijk aan de
eigenaar kunnen terugbezorgd worden. Mocht uw zoon toch thuiskomen
en enkele dingen niet bij hebben dan kan u t.e.m. 23 juli op de Chiro
komen kijken naar de verloren voorwerpen die wij nog gevonden hebben.

Chiro-site
U kan op onze wereldberoemde website terecht als je meer informatie wil
weten over ons kamp van deze zomer. Iedere kampdag (tenzij er zich
een technisch probleem voordoet) zetten wij een verslagje online met wat
we allemaal gedaan en gegeten hebben die dag. Ook zullen wij de foto’s
van iedere dag er op zetten. Dus begin nu en tijdens ons kamp maar te
surfen naar www.chirokalfort.be !

Muggen
Omdat we op kamp nog al eens last kunnen hebben van de muggen is
het verstandig om zeker en vast een middeltje tegen deze beestjes mee
te nemen. Voor de jongste leden is een anti-muggenbandje ideaal. Zo
moeten zij zich niet steeds insmeren met een zalfje of stick.

Kampthema
In een moeras in Lommel woont de oger Shrek. Hij is erg op zichzelf en
jaagt iedereen die in de buurt van zijn huis komt weg. Op een dag besluit
Heer Farquaad, de koning van het nabij het moeras gelegen koninkrijk,
om alle sprookjesfiguren uit zijn rijk te verbannen. Hij gebruikt
uitgerekend Shreks moeras als opvangkamp voor deze personages.
Shrek pikt dit niet en gaat, tegen zijn wil vergezeld door Donkey, naar
Farquaad om verhaal te halen. Farquaad heeft ondertussen zijn zinnen
gezet op de mooie prinses Fiona, die opgesloten zit in een toren
bewaakt door een draak. Hij heeft zelf niet de moed om haar te gaan
bevrijden, maar wil wel met haar trouwen om koning te kunnen worden.
Wanneer Shrek komt klagen, maakt Farquaad een deal met hem; hij zal
Shrek zijn moeras teruggeven als Shrek prinses Fiona voor hem gaat
halen.

Dagindeling
Hieronder kunnen jullie zien hoe een gemiddeld dagje kamp er uit ziet. We
houden ons hier zo veel mogelijk aan en dit om allerlei redenen
(kookouders, samen eten, …) En ja, we weten het : Het is
voor ons ook vroeg ’s morgens.
7.30
8.00
8.15
8.30
9.00
11.45
12.00
13.00
14.00
17.45
18.00
18.30
19.45
20.00
20.15
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
24.00

Opstaan leiding
Opstaan leden + bed opmaken + wassen
Openingsformatie
Ontbijt
Voormiddagactiviteiten + diensten
Gezamenlijk spel + handjes wassen
Middageten
Afwassen + platte rust
Namiddagactiviteiten
Handjes wassen
Avondeten
Vooravondactiviteiten
Pap
Slotformatie
Avondactiviteiten
Sloebers en speelclub gaan naar dromenland
De rakkers geven het ook op voor vandaag
De toppers krijgen ook zware oogjes
De kerels gaan hun bedje opzoeken
De aspiranten kruipen vredig in hun nestje
Voor de leiders zal het nu wel snel licht zijn

Bivaksprokkels
Hier volgen nog enkel tips om heelhuids thuis te raken :
• Met al die lekkere maaltijden die onze kokskes voor ons gaan
bereiden, gaan we zeker geen zin hebben om nog allerlei snoepgoed
naar binnen te werken. Je kan dus best je snoep thuis laten of aan je
leidertjes geven.
• Slaapzalen en tenten gebruiken we om in te slapen en voor de platte
rust. Op alle andere momenten komen we hier niet of je moet het eerst
aan je leider vragen.
• De WC is een heel interessante ontmoetingsplaats voor je naar het
bos gaat; zodat we niet steeds de hondentoiletten moeten raadplegen.
• Het grootste verschil tussen kinderen en vogels is dat vogels uit een
boom kunnen vliegen en kinderen vallen uit een boom. Kruip er dus
maar beter niet in.
• Actief doen en sporten is plezant, maar te veel zweten is ook niet
goed. Op kamp heb je niet de kans om je 7 keer per dag te douchen,
ook al zouden sommige leiders dit wel willen!
• Het bos is een gevaarlijke plek als je er niet moet zijn. Het zou niet
de eerste keer zijn dat er iemand wordt aangevallen door een
uitgestorven dinosaurus.
• Neem niet te veel geld mee. Trouwens geld maakt niet gelukkig en
vriendschap kan je niet kopen.
• Vergeet zeker je pas niet, want je zou niet de eerste zijn die in het
midden van het kamp een identiteitscrisis krijgt en waant dat hij
Napoleon is. Wie u ook bent, wij zijn er zeker van dat je niet Napoleon
bent.
• Zet bij hevige sneeuwstorm, steeds je skibril op.
• Je tandenborstel is je vriend, weet hem te appreciëren vanaf jonge
leeftijd. Sommige leiders hebben deze trein gemist en hun omgeving
heeft daar nog altijd spijt van.

In de valies
We weten dat jullie steeds aan het wachten zijn op wat jullie zoon moet
meepakken op kamp. Hieronder ziet u een mooi lijstje met de nodige
valiesingrediënten voor een geslaagd kamp.
Lees het eerst eens zorgvuldig door en daarna inpakken maar. Vergeet
ook niet het afdelingsartikel te lezen, hier staat in wat je voor een bepaald
spel moet meebrengen.
We vertrekken in volledig Chiro-uniform. Dus dit moet je zeker al niet
inpakken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pyjama
Slaapzak of deken
Hoeslaken (sloebers-rakkers)
Toiletzak met tandenborstel, tandpasta, zeep,
shampoo, kam, zonnecrème,…
Handdoeken en washandjes
Zakdoeken
Kousen
Onderbroeken en onderlijfjes
1 of meerdere lange broeken
Shortjes
Enkel truien
T-shirts
Pantoffels
Stevige wandelschoenen
Sportschoenen
Regenkledij + Zwemgerief
Boeken voor tijdens de platte rust
Schrijfgerief, enveloppen en papier
Een veldbed (Toppers – Aspi’s)
GEEN Smartphone, tablet,…
Zaklamp
Klein rugzakje voor tijdens de trektocht
Vuillinnenzak
Drinkbus

Uniform

Hier ziet u het perfecte voorbeeld van een uniform (excl. sweater). Het
uniform geeft de groep het gevoel van samenhorigheid en zo kan men ook
aan de buitenwereld laten zien dat we als één grote groep onze zondagen
beleven. Daarom vragen wij aan iedereen die op zondag naar de Chiro
komt, zijn uniform te dragen.
Een volledig uniform ziet er als volgt uit :
een beige broek
een rode T-shirt
een blauwe sweater van onze eigen Chiro (met
kap) een sjaaltje in de afdelingskleur

Sjaaltjes en Chiro-sweaters kunnen bij het binnenbrengen van de valiezen
worden gepast en gekocht.
Dit zijn de prijzen:
Chirotrui: € 25
Sjaaltje: € 12
Gelieve gepast geld mee te brengen om deze artikelen te betalen.
T-shirten en broeken zullen niet meer besteld kunnen worden, zoals al
eerder meegedeeld dit jaar. Voor deze en andere Chiro-artikelen, kan u
altijd zelf eens langsgaan bij één van de winkels van De Banier. Meer info
vindt u op www.debanier.be .

GENEESMIDDELENFICHE
ZOMERKAMP 2020
NAAM :
BENAMING MEDICIJN + SPECIFICATIES

GROEP :
OCHTEND

MIDDAG

AVOND

ATTEST INZAKE UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN
MINDER DAN 12 JAAR ( 1)
Te bewaren voor de belastingsaangifte 2020

VAK I
Ondergetekende bevestigd dat: (3)

CHIRO Jongens Kalfort
Erkend is op basis van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteunng en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.

Onderhavig attest is geldig voor het tijdperk van 01/01/2020 tot 31/12/2020
Gedaan te Puurs-Sint-Amands, op 21/04/2020

Koen Van den Heuvel
Burgemeester
VAK II
1. Volgnummer van het attest:
2. Naam en voornaam van het kind:
3. Geboortedatum van het kind:
4. Periode Waarin het kind is opgevangen:

van …./....20…. Tot …./..../20….

van …./....20…. Tot …./..../20…. van …./....20….

Tot …./..../20…. van …./....20…. Tot …./..../20….
5. Aantal opvangdagen
6. Dagtarief:…........................................................................EUR
7. Totaal ontvangen bedrag:…..................................................EUR
Ondergetekende bevestigd de juistheid van de hierboven vermelde inlichtingen.
Gedaan te Puurs-Sint-Amands, op:

Handtekening

(1)
Dit attest, dat slechts in één exemplaar moet worden ingevuld, moet worden uitgereikt, aan de schuldenaar van de
uitgaven, die het bij zijn aangifte in de personenbelasting zal voegen
(2)

Naam of benaming van het openbaar bestuur

(3)

Naam van het erkende jeugdwerkinititatief

TOT OP
KAMP!!!

