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Info
Wanneer?
Ribbels & Speelclub: van 21 juli tot 28 juli
Rakwi, Tito, Keti & Aspi: van 18 juli tot 28 juli

Waar?
Graide, Namur (zie BEREIKBAARHEID à coördinaten, NIET postadres)

© Kamp 2011, Vresse-sur-semois

Bagages (Rakwi, Tito, Keti & Aspi)
Op 15 juli wordt de camion ingeladen. Die vervoert ook de
bagages van jullie ketten. We verwachten jullie op 14 juli
tussen 14u00 en 15u00 in het huisje in het park.
Let op! Maximaal 2 stuks bagage/pp. + hang overal de naam
van je kind aan!
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Inschrijven
Inschrijven is zeer gemakkelijk. Je hoeft enkel het
inschrijvingsformulier en de medische fiche in te vullen, die aan
de leiding te bezorgen en het inschrijvingsgeld over te schrijven
op ons rekeningnummer:

BE68 3631 3460 6334
Als je de formulieren niet meer kunt afgeven op een zondag
stuur ze dan op naar:
Charlotte Merveille
Guillaume Van Haelenlaan 101
1190 Vorst
Formulieren via mail worden NIET aanvaard!!
Deadline: 14 juli 15u00

Kampthema
Elk jaar hoort er een nieuw thema bij het kamp. Dit jaar
verdiepen we ons in de wereld van Avatar: de vier elementen.
Alles draait dus rond vuur, water, lucht en aarde. Bereid je
alvast voor op een warm, spetterend, zwevend groen
chirokamp!
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KALENDER
Rakwi, Tito, Keti & Aspi: 18 juli
Dit jaar gaan de rakwi, tito en keti samen naar de kampplaats.
Jullie worden verwacht aan het zuidstation om 8u30 in
chiro-uniform.
Wat heb je nodig?
Rugzak
Lunchpakket, drinkbus & tussendoortje
ID-kaart / KidsID
Indien nodig zonnebril/zonnecrème/petje en
regenjas
Jouw goed humeur J

Ribbels & Speelclub: 21 juli

Jullie worden tegen 14u op de kampplaats verwacht.
De jongsten worden afgezet en hun ouders blijven niet te lang
plakken (om heimwee bij andere kinderen te vermijden etc.).
Carpool: Laat gerust weten of er nog vrije plaatsen in de
auto’s zijn of als je nog een plaats zoekt. De‘Chiro H2O’
facebookgroep is een handig middel om met andere ouders te
communiceren. Of stuur een mailtje naar
chiro.h2o@gmail.com voor 14 juli!

Afhaaldag: 28 juli

Vanaf 11u zijn jullie welkom om jullie kroost op te halen.
’s Middags genieten we samen van een lekkere BBQ.
Eet je graag mee? Vul het online inschrijvingsformulier in (zie onze website
onder ‘KAMP’) en vergeet je CASH niet mee te nemen op de dag zelf!
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BEREIKBAARHEID
Post op kamp
Post krijgen is altijd leuk. Zeker als je op kamp bent!
Geef dus zeker dit kampadres door aan
familie en vrienden en vraag hen
om véél brieven te sturen.
Adres:
Chiro H2O [naam kind]
rue du pont, 5555 Graide
Als je kind graag brieven stuurt,
zorg dan ook voor omslagen met
postzegels en adressen. Voor de
kleinsten onder ons is het best dat
de ouders de adressen al op de
omslagen schrijven. Kwestie van
zeker te zijn dat de postbode ook
kan lezen waar de brief naartoe
moet.

Noodnummer
ENKEL EN ALLEEN in GEVAL VAN NOOD kan je tijdens
het kamp de groepsleiding of de VB contacteren op
onderstaande Gsm-nummers:
Esther: 0471/30.96.14, moest ze niet bereikbaar zijn,
dan kan je terecht bij de VB: Dominique: 0479/96.88.98
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De kampplaats bereiken
Google Maps
Coördinaten: 49.954181, 5.060686

9°55'24.3"N 5°07'04.1"E
49.923417, 5.117
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LEEFREGELS
Om het samenleven op kamp in goede banen te leiden en het
voor iedereen een beetje plezant te houden, maken we op
voorhand enkele afspraken.

Natuur
Op kamp leven we 10 dagen in de natuur. Ze verdient dan
ook respect. We beschadigen geen planten of takken en laten
ook geen vuil achter. Ook op het kampterrein hoort afval in de
vuilnisbak.

Terrein
In principe mag op het hele terrein gespeeld worden. De
keukentent, materiaaltenten en leidingstent zijn verboden
terrein. Ook de tenten van andere afdelingen mag je enkel
betreden met de toestemming van de leden en de leiding
van die afdeling.
Natuurlijk blijven we binnen het kampterrein (dus niet op
de weg of in het bos), tenzij onder toezicht van de leiding.
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Materiaal
Al het materiaal (van verfkwast tot bijl) hoort na gebruik in de
materiaaltent. Laat niets rondslingeren. Misschien wil
iemand het na jou gebruiken. Zo raakt het niet beschadigd.

Slapen
Elke afdeling heeft een vast slaap uur. Natuurlijk kan het
door een avondactiviteit (nachtspel, kampvuur...) weleens later
worden. Wanneer je gaat slapen wordt beslist door je leiding
per afdeling.
Van zodra de Ribbels in bed liggen is het stil op de
kampplaats.
’s Middags houden we ook een siësta. Dan mag je natuurlijk
wel boekjes lezen, rustige spelletjes spelen, brieven schrijven
maar het is niet de bedoeling dat je andere afdelingen gaat
lastigvallen of overal rondloopt.

GSM
We vragen om geen GSM mee te nemen op kamp. Die kan
enkel beschadigd geraken of verloren gaan. Indien je hem toch
niet kan missen wordt deze afgegeven aan je leiding.
’s Avonds krijg je heel af en toe terug om je berichtjes na te
kijken of er zelf eentje te sturen. Ook computers, tablets, mp3spelers en andere waardevolle spullen horen niet op kamp
en zijn niet door de Chiro verzekerd.
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MEENEEMLIJST
Voor de jongsten is heel het handig om alle kleren te
voorzien van een naam, zodat er niet te veel spullen bij
de verloren voorwerpen belanden.
Lees zeker ook je afdelingsartikel. Misschien moet je
voor een activiteit iets extra meebrengen.

Kleding:
VOLDOENDE ONDERGOED (3 extra boven je aantal
kampdagen)
Voldoende kousen (3 extra)
VOLDOENDE SPEELKLEDIJ
!!Warme kledij voor avondactiviteiten!!
Regenjas en laarzen of waterdichte schoenen
Zwembroek/badpak + badmuts + badhanddoek
STEVIGE SCHOENEN om te ravotten +
!!reserveschoenen!!
(water)sandalen
Kledij in je afdelingskleur (paars, geel, groen, rood, blauw)
Leuke outfit voor de laatste avond (kampvuur)
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Om je (soms) te wassen enzo:
Biologisch afbreekbare zeep & shampoo (bv Bioclean,
CarePlus, Biotop, Sonett...)
Tandenborstel en tandpasta
Plastic beker (tanden-poets-beker)
Kam of borstel
2 washandjes en 2 handdoeken (1 grote en 1 kleine)
Zonnecrème

Om te slapen:
Warme slaapzak + eventueel extra deken
Veldbed/luchtmatras (test het op voorhand!)
Pyjama of slaapkleed + 1 reserve (ongelukjes gebeuren)
Zaklamp + reserve batterijen
Knuffelbeer

Om op stap te gaan:
Rugzak
(+12: de Chiro heeft enkele grote trekzakken)
Goede ingelopen stapschoenen!!
( -12: sportschoenen zijn OK)
Drinkbus
Brooddoos
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Gamel
(enkel voor +12. Ga geen kopen, wij hebben er genoeg)
Hoedje of petje tegen de zon

Extra
Veiligheidsspelden
2 grote vuilniszakken
2 keukenhanddoeken, met naam op!
1 vuillinnenzak (geen plastic zak, natte kledij begint
anders te rotten en te stinken)
Eventueel stripverhalen, magazines of boekjes om tijdens
de siësta te lezen
Medicatie (met geschreven toestemming ouders, als je die
moet nemen, verwittig de leiding!)
JE GOED HUMEUR J J J

11

AFDELINGEN
Leeftijden:
Ribbels

2011-2012

Speelclub

2009-2010

Rakwi & Tito

2006-2008

Keti & Aspi

2002-2005

Lees jouw afdelingsartikel voor meer informatie over het
komende kamp…
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Hallooow

Ribbelsssss

🔥 🌊 💨 🌱

Zijn jullie klaar voor een superleuk chirokamp???!!!!
We gaan samen in een groooote tent slapen, midden in de
natuur! Keicooool!!
Het kampthema is Avatar: Wat is jouw lievelingselement? (kruis aan)

O WATER
O VUUR
O LUCHT
O AARDE
Wat moet je meenemen?
O Alles wat op de meeneemlijst staat (of toch bijna
alles)
O Een PAARS T-shirt
O Een WIT T-shirt
O Alleen maar kleren die vuil mogen worden !!!!!
O Goede stapschoentjes
O Je goed humeur
O Spieren!!
Wij hebben er alvast superveel zin in!!

Chacha
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💜

⛺

de Rubi

Binnen enkele weken is het weer zo ver, we nemen jullie dan 5 dagen op super avontuur! Ja,
ik heb het natuurlijk over het CHIROKAMP!!
Wij verwachten jullie in aantal en even gemotiveerd als jullie leiding om met ons het beste
kamp ooit te beleven. Ik hoop dat jullie alle vier elementen aarde, lucht, water en vuur
overmeesteren want het thema van dit jaar is AVATAR!
Wat gaan we doen?
-

We gaan allemaal samen natuurlijk op ééndaagse. We stappen die dag naar een top
secret, onvergetelijke destinatie.
Veel spelletjes spelen en sporten om te trainen om alle vier elementen te
overmeesteren.
Zwemmen in de rivier met de vriendjes.
Een grote verftwister, dus neem zeker kleren die vuil mogen
worden.
Een enorm kampvuur om gezellig rond te babbelen en te
zingen.

Wat moet je zeker niet vergeten?
-

Kleren voor als het regent.
Gele kleren voor op groepsdag.
Een witte T-shirt
Een slaapzak.
Drinkbus/rugzak/brooddoos.
Een pyjama + tandenborstel.
STAPSCHOENEN (check de maat eens voor het vertrekken).
Zonnecrème.
Zwempak.
Een pet of bob.
Iets om te lezen tijdens de siësta.
Enveloppen met het adres van jouw ouders al op geschreven.
En eventueel een knuffelbeer.

Aan de achterkant van de blub zijn er enkele liedjes die we zeker op kampvuur zullen zingen
dus check it out!
BISEKES,
Jannes en Alpha
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JUW RAKWIIIIII (en vite fait Tito jaja)
Het is bijjjjjjjjjjjjna zover… CHIRO KAMP!!!!! (duuuuuh)
Wat kunnen jullie zoal verwachten?
- Sowieso meerdere kampvuurtjes met Maaaarshmellow’s
- Een super dupah vieze dag
- Een te crazy nachtspel (neem maar een extra onderbroek mee als je snel bang
bent)
- Casino night XXL (pak jullie mooiste outfits maar al in)
- Pizza’s maken (Ananas niet toegelaten)
- Een crazy 1 daagse
en nog allemaal dingen die nog top secret zijn, dus zeker komen!!
EXTRA MEE TE NEMEN/TO DO:
-Witte T-shirt die vuil mag worden
- Groene kleren
- Casino kleren
- Deftige slaapzak/rugzak/drinkbus/brooddoos
- Zonnecrème
- Schrijf OVERAL uw naam in!!
- Snoep wordt verdeeld onder de leiding
- Leer je chiroliedjes (zie in deze blub) vanbuiten!!
GROETJES,
BESTE LEIDING OOIT: Milo en Louise
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KASPI
We zijn klein, maar er staan ons grootste dingen te wachten.
Ooit heel lang geleden leefden er 4 naties in harmonie samen.
Toen de mens de aarde verwaarloosde en uitputte van al haar grondstoffen veranderde alles! Alleen de hoofd der
hoofdleiders-avatar van alle Chiro naties, meester van alle 4 de elementen kon het tegenhouden, maar toen de
wereld hem het meest nodig had verdween hij...
Maar ik geloof dat de wereld nog gered kan worden, alleen niet door 1 maar 5 avatars!
Dit kamp wordt het zwaarste, het beste en het zotste kamp ooit, dus maak jullie borst alvast maar nat want ik
verwacht, bloed zweet en veel tranen! Na 10 zware dagen zijn jullie hopelijk bijna leiding-klaar om de wereld te
redden van haar ondergang en de kindjes van de toekomst te leiden, jarenlang!
Gegroet jonge avatars,
Jullie leermeesteres

Esther
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LEIDING
Ribbels:
Charlotte Merveille
Ruben Heurckmans

Speelclub:
Alpha Vuylsteke
Jannes Pollet

Rakwi & Tito:
Louise Demoor
Milo Vidal

Keti & Aspi:
Esther Heurckmans

Hoofdleiding
Esther Heurckmans

Volwassen begeleider:
Dominique Vankan
+ keukenploeg en extra versterking bij de leiding
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EXTRA
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RIBBELLIED

SPEELCLUBLIED

Hé jij, kom erbij
in de kring en speel met mij.
Hokus, pokus, pief, poef paf,
ribbel zijn, da's maf!

Hé ga je mee naar speelclubland,
jij en ik, hand in hand.
Hé ga je mee naar speelclubland,
naar speelclubland.

Ribbel is mijn beste vriend,
op zondag samen goedgezind.
Het Chiroheem is onze thuis,
niets te gek in 't paarse huis.

Je kan hier echt wat leren van beren fantaseren,
we maken lol om een vieze trol,
We doen zo raar als een tovenaar, onder de grond
zwemmen zombies rond.

RAKWILIED

TITOLIED

Zet je groene bril maar op om
een rakwistoet te zien.
Een verhaal, een lied van één,
krijgt applaus van iedereen.
We sluipen door het bos,
't avontuur dat trekt ons aan van
indy-boy en cowboy-aan.
Hey, hey.
Wie kent er niet de rakwiploeg,
die vrolijke bende babbelaars,
die niet wachten op goed weer
om te spelen elke keer,
of te brullen als een beer.

Wij zijn heel boeiend en vermoeiend,
valle mee maar zelden stil,
al wie met ons mee wil trekken
kan best weten wat hij wil
We zoeken actie en reactie,
vallen op, maar zelden uit,
gaan ons eigen nieuwe wegje,
ook al klinkt het fluitgeluid.
Framboos, da's eerder roos
vermiljoen, da's niet te doen,
magenta en bordeaux
scharlaken sowieso,
superfluomegasjiek knal-fel-rood!

BIKKE BIKKE BIK –
hap, hap, hap,
eerst de soep en dan de pap,
anders word je veel te slap
en dan val je van de trap
in de armen van je schat.
Smak, smak, smakelijk,
eten is noodzakelijk,
er is geen soep, er is geen pap.
Wat eten we dan?
Chocolat is slecht voor de lijn,
maar ’t mag er zijn.
Het mag van Montignac.
SMAKELIJK!
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KETILIED
Zittend bij een sterk verhaal, om beurten overdrijven
coole sfeer maar nooit banaal, wie komt wil bij ons
blijven
springend op een wankel vlot maar net niet in het water
met zijn allen stikkapot maar samen dus geen kater
bie bo ketiblauw en we zoeken nieuwe wegen
houden niet van lauw, 't is ofwel zon, ofwel regen
bie bo ketigo, nie no niemand houdt ons tegen,
do you keti know, hoe we - wie we echt zijn.
Wroetend in een goed gesprek.
We durven dieper graven,aan ideeën geen gebrek,
maar zonder door te draven.
Hossend in een drassig bos,het noorden is verdwenen.
Geen paniek, het loopt wel los,
het zit in onze genen.
Luierend in onze tent,op platte luchtmatrassen.
Keti's houden, da's bekend,niet van patatten jassen.
Spurtend naar de overkanten samen arriveren.
Winnen is niet relevant,wat telt is amuseren.

C–H–C–H–I–C–H–I–R–O
We zijn een toffe bende, we zijn van de chiro
Chiro, chiro, chiro H2O
BIVAKLIED
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op
bivak.
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Ieder die ons ziet kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de boot.
Trek er mee op uit, breek grenzen open;
samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;
een nieuwe wereld roept om door te gaan.

