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VOORWOORD 
 
 

Lieve Chiro-vrienden, 

Beste Speelclubbers, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s, 

 

Het is weer zo ver: het zomerkamp!  

En zoals elk jaar is er een kampboekje, met nuttige tips en 

tricks. 

 

We zitten de dagen af te tellen om te mogen vertrekken op een 

schitterend kamp. Dit jaar trekken we naar de geweldige jungle 

Tollembeek, provincie Vlaams-Brabant. 

En geloof ons maar want, het wordt echt een  

S-C-H-I-T-T-E-R-E-N-D kamp! 

En ook dit jaar zullen we weer van alles  uit onze  hoed toveren. 

Grappige toneeltjes,  TOP-activiteiten,   plezier, … en niet te 

vergeten, het kampvuur! Je hoort het, we zijn er weer druk mee 

bezig. Maar, geen kamp zonder eten! Want zoals elk jaar 

verzorgt onze kookploeg een sterrenmenu zoals je nergens 

anders kunt eten. Tot dan! 

 

  

         

         

Tot dan! 

 

Groetjes, 

 

Anouk, Hanna, Manon, Matthew, Zoë, Bert, Lotte, Hélène, 

Julie, Thilde, Liesbeth en Lander 
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         KAMPTHEMA 
 

De excursies liggen vast, de gids is gereserveerd 
en onze route is reeds uitgestippeld. Het ligt vast: 
we gaan naar de jungle! 
Samen met gids Mowgli gaan we een week vol 
avontuur en plezier tegemoet. 
Hij heeft tal van activiteiten, routes en gerechtjes 
bedacht voor het bezoek van Chiro Parcifal. 
 
Mowgli kent de jungle als geen ander, want al van 
kinds af aan woont hij daar. Hij werd door de 
dieren van de jungle gevonden, nadat zijn ouders 
hem hadden achtegelaten. 
De dieren zorgden dag en nacht voor Mowgli, en ze 
leven nog steeds samen. 
 
Wie weet leren we wel Baloe kennen, de beste 
vriend van onze gids… 
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Hallo iedereen 
 

Zijn jullie er weer klaar voor?  

Wij wel !!! 

 

Zoals ieder jaar staat er weer een fantastisch 
leidingsteam voor jullie klaar die voor super-
activiteiten zal zorgen.  

 

Maar van al dat spelen en ravotten hebben jullie 
natuurlijk honger en daarom kan ook dit jaar het 
keukenteam niet ontbreken.  

 

 

 

 

Zoals ieder jaar staan wij weer voor jullie klaar met 
een fantastisch menu. Veel zullen wij nog niet 
verklappen want de menu blijft (zoals ieder jaar) 
een verassing maar wij kunnen jullie verzekeren, 
jullie zullen weer worden verwend (of wat had je 
anders gedacht).  

 

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook?  

Gelukkig is het niet lang meer, wij tellen in ieder 
geval al af.  

 

Vele groetjes en tot dan! 

Sanne, Emma, Arne, Robbe, Paulien,  
Roselie en Annelies 
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Hoi liefste speelcluppers! 

Zijn jullie klaar om met ons de jungle in te  
trekken om knotsgekke avonturen te beleven? 
We hebben alvast allerlei verhalen gehoord van  
in de jungle,… lees maar: Mowgli is stiekem verliefd  
op Shanti... maar ssst hé. Aan niemand vertellen,  
want het is Mowgli zijn grootste geheim.  
Misschien kunnen wij Mogli een beetje helpen om  
hem dichter bij Shanti te brengen, want hij durft nog  
niet tegen haar praten. MAAR er is nog een probleem!  
Er zijn namelijk dieren in de jungle die het maar niets  
vinden om met mensen in de jungle te leven.  
Ze vinden dat mensen in de stad horen en dieren  
in de natuur. Jullie kunnen ons vast helpen om de  
dieren te overtuigen dat wij ook graag in de jungle zijn. 
Het laaste verhaal dat we hoorden is wel erg speciaal!  
Blijkbaar mag je enkel in de jungle als je voldoet aan 
de volgende voorwaarden: 

1. Je moet je goed humeur altijd mee hebben. 
2. Je hebt je allerliefste knuffeldier mee! 
3. Mooie kleren zijn verboden! 

Zijn jullie er klaar voor?! Wij wel hoor!!! 
Tot in de jungle! 
Manon, Anouk en Hanna
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 Lieve, lieve Rakwi’s  

 

Het is eindelijk zomervakantie maar wat wilt dat zeggen?  
Inderdaad 7 super sjieke dagen op Chiro kamp.  
Hopelijk vonden jullie het jaar ook net zo tof als ons?  
Want wij vonden jullie zeker en vast SUPER !  
Wij zijn alvast helemaal aan het wegdromen over het fantastisch  
kamp dat ons te wachten staat maar zo’n kamp is natuurlijk  
veel toffer met jullie erbij !   

 

Gelieve mee te nemen ( geld dus enkel voor de rakwi’s )  
- Witte t-shirt die vuil mag worden ! 

 

Dus maak maar vlug allemaal jullie valies, steek er maar een foto  
bij van mama & papa en jullie mooiste knuffels!  

Tot op kamp! 

Vele knuffels jullie knappe, leuke, lieve & meest fantastische leiding  

 

Bert, Matthew & Zoë  
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 YESSS YESSS YESSSS YESSSSS!!!!!!!  

Eindelijk vakantie en wat wilt dat 
zeggen?  

 CHIROOOKAMP!!!! 

Wij kijken er al in ieder geval bère hard 
naar uit! We gaan nog nie teveel verklappen, alleen wel dat 
mega sjiek ga worden en met da jullie zo goed pannekoeken 
hebben verkocht, gaan we iets mega zots doen op 2-
daagse!!Joepieee 

We vertrekken dinsdag 31 juli met de trein naar Tollenbeek. 
Het uur van vertrek zullen we jullie nog meegeven in de groep 
dus hou het zeker in de gaten. 

Paar dingen dat jullie zeker niet mogen vergeten: 

o Sportkledij (triatlon :p) 
o Beetje zakgeld voor op 2-daagse 
o Fiets die in orde is 
o ENTHOUSIASME!!! 

 

Tot dan Tito’s! 

Dikke piepers Marie-hélène en Lotsa  
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Dag lieve overzotte bére coole Aspis!  

Eindelijk is het zover .. na wekenlang gezwoegd te 
hebben boven de boeken is het tijd voor 
ontspanning! Maar wat voor een ontspanning want 
het is terug tijd voor ons SUPERSJIEK KAMP! En het 
beste van al is .. als jij dit leest wilt dit zeggen dat jij 
mee gaat! Moo yeees éé!! Ziej é béér! Eindelijk 
terug ons zelf kunnen zijn en met ons zelf kunnen 
zijn bedoel ik: leute maken, tzwien uthang, lachen 
met de domste dingen ever, … 

Maar wacht … als ik meega op kamp moet er eerst 
nog van alles  geregeld worden. Dit lees je op de 
volgende bladzijde!  

Hopelijk zie je het zitten maar daar twijfel ik geen 
seconde aan! Ik kijk er al naar uit om samen met 
jullie tzwien uit te hangen!  

 

Liesbeth en Lander 

Wat moet ik nog allemaal doen?! 

 Eerst en vooral nu je kalender nemen en in 
koeien van letters zetten dat je op 29/07 om 
9uur aan het lokaal moet staan met je fiets. 

 Zorg dat je fiets in orde is! Dus kijk dit zeker nog 
eens na! 

 Zorg dat je handbagage bij je hebt om te 
vertrekken. 

 Schrijf nog al je adressen op naar wie je al een 
kaartje zal sturen (hopen schrijfwerk dus! ) 

 En vooral … zorg dat da zwien in je niet thuis 
blijft! Vergeet dit zeker niet!!  
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         KAMPADRES        KAMPPRIJS 
 

Mist U uw zoon- of dochterlief te veel? Geen probleem, want we zijn onze 
postduiven alweer aan het trainen. Wees vrij om een kaartje te sturen! 
Maar hoe moet dat nu? Heel eenvoudig. Neem het adres van hieronder 

over, frankeer de brief en geef hem aan onze postduif.  

 
 

Chiro Parcifal 

t.a.v. Naam zoon- of dochterlief 

De Pajotse Albatros 

Hernestraat 6A Bus 2  

1570 Tollembeek (Galmaarden) 

 
Mogen wij vragen om de adressen duidelijk geschreven mee te geven met 
uw kind, alsook met voldoende postzegels. Zo kan uw kind ook vertellen 

wat voor leuks hij/zij al reeds gedaan heeft. 
 

HELP!HELP! IK HEB EEN 
NOODSITUATIE! 

Bert Degrande    0496/45.39.88 

 

Speelclub:    €125 
Rakwi’s:  €125 
 
Tito’s:  €150  
Keti’s:  €150 
Aspi’s  €150 
 

 Bij de meeste ziekenfondsen is er de mogelijkheid 
om een gedeelte van het kampgeld terug te krijgen. 
Hiervoor informeer je best eens bij jouw 
ziekenfonds. 
 

 Mogen we vragen het bedrag over te schrijven 
tegen uiterlijk 20 juli naar het rekeningnummer 
BE83 4766-2092-8115. Vermeld duidelijk de naam 
van het kind alstublieft.  
 Ook vragen we voor niet-leden tijdens het jaar, 
€10 (extra te storten voor de verzekering) 
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WAT DOEN WE DAAR? 
 

07u00: Opstaan leiding 
 

07u30: Opstaan leden 
 

07u45: Ochtendformatie 
 

08u00: Ontbijt 
 

08u45: Klusjesdienst 
 

09u30: Ochtendactiviteit 
 

12u00: Middagmaal 
 

13u00: Afwas + platte rust 
 

14u00: Namiddagactiviteit  
 

16u00: Vieruurtje  

16u15: Namiddagactiviteit 
 

18u00: Avondmaal 
 

18u45: Toneeltje 
 

19u00: Avondactiviteit + leefgroepspel 
 

20u30: Frisse beurt Speelclub & Rakwi 
Avondactiviteit Tito, Keti en Aspi 

 

21u00 : Ssst Speelclub & Rakwi 
 

22u00 : Avondformatie aan de vlag 
 

23u00: Ssst Tentenkamp! 
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IK GA OP KAMP, EN IK NEEM MEE… 
 

1. CHIRO-UNIFORM 
We vragen om zoveel mogelijk in Chirokledij te vertrekken! 

+ We keren terug in uniform! 
 

2. Speelkledij 
 Shorts 
 T-shirts 
 Truien  
 Lange broeken (Verplicht!) 
 Ondergoed 
 Sokken 
 Zwemgerief (AANLSUITENDE KLEDIJ VERPLICHT) 
 Wandelschoenen 
 Sportschoenen (Voor de oudsten) 
 Regenjas  
 Van alles reserve! 
 Rugzak voor op tweedaagse  
 …  

 

3. Toiletgerief 
 Tandenborstel 
 Tandpasta 
 Washandjes 
 Zeep + shampoo 
 Badhanddoeken  
 2 keukenhanddoeken per persoon! 

 
4. Bedde-dingen  

 Slaapzak 
 Kussen + kussensloop 
 Pyjama 
 Knuffelbeest 

 Luchtmatras (IEDEREEN)  
 Pantoffels (verplicht) 
 Matrasovertrek (indien gewenst) 
 …  

 
5. Tito’s, Keti’s en Aspi’s

 Tip-Top in orde fiets 
 Aparte rugzak voor op de fiets 

ZET OVERAL JE NAAM IN! 
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POTTEKEN IER, POTTEKEN DAAR,  
IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE… 
 

Zoals het bij ons al jaren de traditie is, vragen wij ook dit 
jaar weer aan de leden van iedere groep om een 
bepaald lekkernij mee te brengen. Als namelijk elk lid zijn 
of haar deeltje meebrengt, dan krijgen we toch snel ’t een 
en ’t ander bijeen.  
 
Wat we graag zouden willen:  
 

 SPEELCLUB: 2 potten confituur 
 RAKWI: 2 potten choco 
 TITO: 2 pakken speculoos 
 KETI: 2 dozen smeerkaas 
 ASPI: 2 pakken chocolade 

 
 
Gelieve de ingrediënten niet mee in te pakken met de 
bagage!  
We vragen om de ingrediënten mee te brengen bij het 
inleveren van de bagage, zodat we die in de voorziene 
doos kunnen stoppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KLEIN, MAAR TOCH NIET ZO FIJN! 
 
 

Aangezien er elk jaar toch wel ongeveer 70 leden mee op 
kamp gaan en we maar over 1 vrachtwagen beschikken, is 
het dus belangrijk dat iedereen maar 1 stuk bagage met 
zich mee brengt. Een slaapzak & matras mag uiteraard wel 
apart mee gegeven worden. Net zoals je met een vliegtuig, 
boot of trein reist, kan het héél handig zijn dat je je bagage 
voorziet van een label met je naam op. Op die manier weet 
de leiding ook ineens wie zijn bagage vergeten is, en waar 
ze terecht moet komen. Losse stukken, zoals een slaapzak, 
luchtmatras, dienen ook voorzien te worden van zo’n label. 
 
 
TIP! Neem zeker niet je nieuwste kledij mee. Op kamp is 
het de bedoeling dat je je vuil maakt, en kledij kan soms 
wel eens sneuvelen. 
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Gelieve allemaal op tijd te komen! 
         BELANGRIJKE DATA & INFO 
 
 

 MAANDAG 30 juli kan je de valiezen brengen naar 
het lokaal tussen 16u-18u. Mocht dit een probleem 
zijn, gelieve de leiding vooraf te verwittigen. Keti’s 
en Aspi’s brengen hun valies de dag voordien mee 
bij vertrek. Wij bergen die zorgvuldig op en zorgen 
dat ze mee is op kamp! 
!!!! Voorzie zoveel mogelijk kledij van naam !!! 

 Keti’s en Aspi’s vertrekken op zondag 29 juli  en 
spreken om 9u. af aan het lokaal  (Neem je fiets, 
slaapzak, luchtmatras, pyjama, eetgerief, 
regenkledij, toiletgerief, keukenhanddoek & je 
CHIRO-kleren mee!) 

 Tito’s vertrekken op DINSDAG 31 JULI   Afspraak om 
11u30  aan het station van Veurne! 

 Speelclub en Rakwi vertrekken VRIJDAG 3 augustus   
Afspraak om 8u30 aan het station van Veurne ! 

 We keren met z’n allen samen terug  
VRIJDAG 10 augustus. 

 Omstreeks 16uur proberen we aan te komen in 
Veurne. Moest het anders zijn proberen we de 
ouders te verwittigen. 

Fietsen van Tito’s moeten meegebracht worden 
naar de vrachtwagen op MAANDAG 30 juli. 

 
 Iedereen neemt picknick mee op de trein voor de 
eerste middag. 

 
 Indien u nog geen gele klevertjes meebracht, 
gelieve dit dan mee te brengen bij het inladen van 
de vrachtwagen samen met de kids-ID of 
identiteitskaart in een gesloten omslag met de 
naam van het kind er op! U kunt dit dan afgeven 
aan de verantwoordelijke van de leiding. 
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TELEFOONNUMMERS                   KLEUR MIJ IN! 
 

 
 

SPEELCLUB 

Anouk Mahieu 0471/45.17.42 
Hanna Lully 0494/89.72.58 
Manon Monteyne 0496/35.29.46 

RAKWI 
Matthew Daykin 0493/52.06.12 
Zoë Dezuttere 0498/54.32.31 
Bert Degrande 0496/45.39.88 

TITO 
Hélène Syryn 0493/68.56.82 
Lotte Sampers 0495/65.30.45 

KETI 
Julie Vankemmelbeke 0497/68.53.37 
Thilde Corveleyn 0499/33.81.52 

ASPI 
Lander Vandorpe 0471/79.09.54 
Liesbeth Souvagie 0471/78.64.38 
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