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’t Chirogazetje  

--- Lezen kan ernstige gevolgen hebben ---  

 
Onafhankelijk blad voor chirojeugd en ouders gebracht door de tijdelijke  

Penneridders   

 
  

Werkten    mee    aan    deze    uitgave:    Fien    Vancoillie,    Yara    

Folens    en    Fien    Jaques     
     

 
Printed by Fibam  

 
     

Onze    chirosite:    www.chirowijnendale.be     

Check    ook    onze    chirofanpagina    op    facebook:     

http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-Wijnendale/122833071068728     

 -                        
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Beste    Jomada’ers         
    

Na    een    heel    jaar    zwoegen    en    zweten    op    de    schoolbanken    (of    op    

de    werkplek)    is    de    grote     vakantie    weer    aangebroken.    Ja,    je    raadt    het    al;    dat    wil    ook    zeggen    dat    

ons    jaarlijks    bivak    bijna     voor    de    deur    

staat.     

We    kijken    met    een    glimlach    op    ons    

gezicht    terug    naar     

het    

voorbije     werkjaar.    Zowel    de    chirozondagen    als    de    evenementen    waren    

fantastisch.    Van    de    spaghetti 

-

avond,    over    de    kerstfeestjes,    de    gewestactiviteit,    het    oudersfeestje,    tot    het    

zwemmen,    het     waren    allemaal    momenten    om    u    tegen    te    zeggen!    

Niet    getreurd…    het 

    hoogtepunt    van    het    

jaar     moet    nog    komen.    Tututurutututuuuuu!!!    Goed    geraden!    Het    bivak    natuurlijk.    Dit    jaar    

gaan    we     op    kamp    in

    Sint 

-



Huibrechts -



Lille    en    slapen    we    in    de    lokalen    van    Chiro    

Samowe.    De    leiding    zet     weer    alles    op    alles    om    jullie    een    

onvergetelijk 

    kamp    te    bezorgen.    Dit    jaar    gooien    

we    ons    vast     patroon    volledig    om    en    slaan    we    alles    door    elkaar!    Weet    jij    al    wanneer

    we    op    tweedaagse     gaan?    Spelen    we    nog    wel    een    nachtspel?    Een    omgekeerde    dag…    wat    dacht

    je    van    een     omgekeerd    kamp?    Zou    Harry    Potter

    er    iets     

mee    te    maken    hebben?    Ontdek    alles    

door    snel    je     valiezen    in    te    pakken    en    de    tijd    van    het    jaar    te    beleven.    In    

dit    boekje    vind    je    alle    nuttige     informatie    zoals    belangrijke    data,    wat    (niet)    mee    te    nemen,    contactnummers    van    de

    leiding,     rekeningnummers    enzovoort .
    

    
    

Hoogachtend         
    

De
    

kampleiding       

  

  

    
    

    
          

Wanneer    er    vragen    zijn,    of    je    iemand    wil    bereiken    op    kamp

    om    eender     welke    reden    kun    je    altijd    terecht    bij    onze

    kampleiding: 

    

Fien    Jaques:    0479    48

    04    85 

    

Fien    Vancoillie:    0496    17    

96    42 

    

Yara    Folens:    0470    56

    78    48 
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Zweinsteinse    Hogeschool         

voor    Hekserij    &    

Hocus 

-



Pocus     

Tovenaarsweg    1     

1234     AA    te

    Neerpelt

    
    
    
    

Doord    hoofd    Albertus    

Perkamentus     

    
    

Geschreven     op    10    juni    2017,    te

    Wijnendale 

    
    
    
    
    
    

Beste    ribbels,    speelclub,    rakwi’s,    tito’s    en    keti’s    van    Chiro    Jomada    

Wijnendale,     

    
    

Het    doet    ons    een    genoegen    u    te    kunnen    meedelen    dat    u    in    aanmerking    

komt    voor    een    aantal     proeflessen    aan    de    Zweinsteinse    Hogeschool    voor    Hekserij    

en    Hocus 

-



Pocus.         

Bijgaand

    tr 

eft    u    een    lijst    van    reisbenodigheden,    afspraken    en    schoolregels    aan.    

De    lessen     starten    op    1    augustus    

2017.     

    

Wij    verwachten    u    op    dinsdag    1

    augustus     

om    9u40    op    perron    9    ¾    van    

station    Torhout.     

    

Enkele    luttele    minuten    later    zal    het    vertrek    met    de    

Zweinsteinexp 

ress    plaatsvinden    in    

de     richting    van    de    Hogeschool,    die    zich    bevindt    op    een    geheime    locatie    in    

de    bossen    van    Neerpelt.     

    
    

Op    10    augustus    2017    zijn    de    proeflessen    afgelopen    en    hopen    wij    u

    met    bevoegdheid     leerlingtovenaar    naar    huis    te    kunnen    

sturen.     

    

Wij    

kijk 

en    uit    naar    uw    komst    en    hopen    dat    deze    zo    prettig

    mogelijk    mag    verlopen.     

    
    

Met    vriendelijke    groet,
     

    
    

Albertus    Perkamentus
     

    

( Commandeur    in    orde    van    Merlijn,    Int.    Tovergrootmeester,    Heksenleider
     

1 e     klas).         
    

Prof.    Minerva    

Anderling     

    

( Assistent    schoolhoofd,

    he 

ks,    Opperste    Hotemetoot    van    de    Wereldbond    van    

Toverlieden).     
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     De    leiding    die    voor    de    ribbeltjes    zorgt    

op    kamp    is;     

    
        

Fien    Vancoillie     
    

Lara     Van    de    

Velde 

    
    

Lieselotte    Dekoninck
     

    
    

Vlinder    Matthijs     
Dewulf     

                

(0496    17    96

    42) 

    (0472    01    23

    89) 

    (0471    36    45

    42) 

    (0473/280121)     

    

Het    is    weer    bijna    vakantie!    Dat    wil    zeggen    dat    ons    supertof,    megasjiek    en    

fantastisch    kamp   er     zit    aan    te    komen.    Dit    

jaar    gaan    we 

    op    kamp    naar    Neerpelt    in    de    provincie    Limburg!

    Zoals    ieder     jaar    

wordt     

het    weer    een    super    toffe    tijd    die    we    met    

iedereen    samen    b 

eleven.    De    ribbels

    mogen     hier    natuurlijk    zeker    niet    op    ontbreken.    Voor    sommigen    wordt    het    misschien    hun    

eerste    kamp,     maar    wees    

e 

r    maar    zeker    van    dat    je    je    niet    

zult    vervelen.     

In    deze    7    fantastische    dagen    

zullen    we     allemaal    samen    spelen,    ravotten,    lachen,    kortom    heel    veel    plezier    

maken.    We    maken    ook     ev entjes    tijd    om    iets    te    laten    weten    aan    mama    en    papa    zodat    zij    

ons    niet    te    hard    moet 

en
    missen.

     
Als    we    terug    thuiskomen    zullen    we    al    onze    verhalen    vertellen,    

want    we    kunnen     moeilijk    al    onze    spannende    avonturen    voor    

onszelf     

houden.
     

Hopelijk    gaan    jullie    zeker    mee    

om     samen    een    onvergetelijke    tijd    te    

beleven!     

    
    

Groetjes    van    jullie    supertoffe    

leidsters,     

    

Fien,    Lara,    Lieselotte    en    

Matthijs     
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Speelclub  
     

De    leiding    die    de    speelclub    een    topkamp    gaat    bezorgen    

is:         
     
     

Yara    Folens     
     

Sam    Van    de    

Velde     
     

Fien    Jaques
     

Vlinder    Carola     

Schuyesmans     

          
 

          
(0470    56    78    

48)     

(0470    58    54    

64)     

(0479    48    04

    85)     

(0473/280121)
     

     
     
     

Jullie    moeten    dit    jaar    zeker    mee    op    bivak    omdat…         

     

…    het    kamp    weer    het    hoogtepunt    van    het    jaar    wordt    
     

…    je    9    sleep    overs    kan    doen    met    je    beste    vrienden    
     

…    je    binnen    10,    20,    30,    40,    …    jaar    kan    

stoefen    over    hoe    vaak    je    meeging    op    kamp        

…    we    dit    jaar    supergrote    slaapzalen    hebben    waar    onze    

valiezen    wèl    in    gaan    passen         

…    we    de    ribbels    moeten    kloppen    in    het    

aantal    leden    #groteslaapzaalvoorons         

…    je    langer    op    mag    blijven    dan    toen    je    ribbel

    was         

…    we    de    coolste    spellen    spelen         

…    het    zwembad    dit    jaar    supertoffe    glijbanen    heeft         

…    we    misschien    wel    weer    een    variant    gaan    spelen    

op    ons    rodedraadspel    ‘Tour    de    Geel’    van    vorig    jaar.    We    

zijn    al    benieuwd    wie    dit    jaar    de    winnaar    wordt!    
     

…    je    zoveel    kan    dabben    als    je    wil         

…    je    eindelijk    patatten    leert    schellen    als    speelclubber   

#julliemamazaltrotszijn         
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…    je    10    dagen    weg    kan    zijn    van    je    kleine    

broer    of    zus    /    je    10    dagen    lang    met    je    broer    

of    zus    op    kamp   kan    (schrap    wat    niet    past)         

…    je    10    dagen    lang    kan    ravotten    met    leider    

Sam    en    dansen    en    liedjes    zingen    met    Yara    en    

Fien         

     

We    kijken    er    al    naar    uit!         
     

XOXO,    de    speelclubleiding         
     
          

Rakwi  
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De    übercoole    rakwileiding    

is:     

    
    

Stijn    

Demol 

    E woud    Coysman     Vlinder     Louise    Debou     

    
        

(0474    01    57

    02) 

    (0475    33    31

    89) 

    (0499    40    24

    38) 

    

    
    
    

Het    is    weer    zover,    de    zomer

    komt    eraan!     

    
    

Lange    zomeravonden,    spelen    met    de    waterpistolen    of    gewoon    lekker    lui    

in    de    ligstoel    hangen.     En    dat    voor    twee    maanden    lang!    Of    wacht,    toch    niet.    Er    zijn    namelijk    10    

dagen    in    het    jaar    die     nog    10    000    keer    

toffer    zijn. 

    Inderdaad,    je    weet    wel    wat    we    bedoelen,    het    

onvergetelijke     chirokamp!    10    dagen    op    kamp   met    je    beste    vriendjes,    vriendinnetjes    en    tofste

    leiding    van    het     hele    land.    Dat    kan    je    toch    niet    missen?    Ook    de    rakwi’s    kunnen    hier    

zeker    niet    ontbreken!     

    
    

Want    geef    

to 

e,    dat    zijn    nog    de    tofste    leden    en

    leiding    van    allemaal     

☺

☺ 

    .
    

    

10     dagen    lang    gaan    wij    in    het    zonnetje    supercoole    spelletjes    spelen    en

    jullie    van    de    ene    in    de     andere    verrassing    doen    tuimelen!         
    

Hebben    julli    er    al    zin    in?    

Wij    alvast    wel!     

    

Tot    

dan!     

    
    

GRTZ,    DE    

R 

AKWILEIDING         
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De    tito’s    krijgen    hun    nachtzoen    en    

slaapliedje    van:     

    
    

Lisa    

Gobert 

    
    

Arno    Blieck     Vlinder     

Dieuwertje    Vanhoutte     

            

( 0494    

91 

    82    

57) 

    (0470    05    18

    00) 

    (0470    25    96

    03) 

    

    

    
    

    

+     TE    

        

-



    DAB    +

    ‘S 

    
    
    

Op    kamp    gaan    wordt    voor    de    meeste    onder    jullie    

anders    dit    jaar    !     

    

Trek    alvast    

jullie            

    

    

aan,    WANT    voor    het    eerst    

zullen    jullie     

    
    

in
    

    
    

overnachten!         

    

Dit    betekent    ook    dat    jullie    wat    meer    vrijheid    

krijgen    en    dus     

meegaan    

op     

–     

..GEN    +    

..AGSE. 

    
    
    

Breng    dus    zeker    een    mee,    met    daarin    nog    twee    extra    

onderbroeken    en     wandelschoenen!     
    
    

EN    uiteraard    mogen    

jullie    je     

eigen     –     time    +    

voorzien!     

    
    

Voor    de    slaaptenten    zorgen

    wij,     

de
    

partytent    met    

z’n     eigentijdse    decoratie    (festivalstoeltjes,    sfeerlichten)    en    

e 

en    trekrugzak    moeten    jullie    zelf    

fixen!     

    

Groetjes    van    jullie    

leiding.. 

    

-



    LD
    

,
    

    

    

&
    

-



    REN    +    

UWERTJE 
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Het    grote    voorbeeld    voor    de    keti’s    en    aspi’s   

bestaat    uit:     

    
    
    

Sam    

Bonny 

    Tine    Maenhoudt     

    

    

(0484    28    65

    26) 

    (0494    40    40

    59) 

    

    

KAspi’s     
    

De    zomer    staat    voor    de    deur    en    iedereen    is    alweer    aan    het    uitkijken    

naar    de    leukste    10    dagen     van    het    jaar.    Inderdaad,    van    1    tot    10    augustus    gaan    we    weer    

op    kamp!    Jupla!!     

    
    

Waarom    moeten    jullie    dit    jaar    opnieuw    mee    

op    kamp?     

    
    

Ten    eerste    omdat    

het    kamp 

    berezot    zal    zijn,    nog    veel    zotter    dan    vorig    jaar    en    

het    jaar    daarvoor     en    het    jaar    daarvoor.    Niet    mogelijk?    We    gaan    dat    wel    eens    zien.    Ten    tweede    

omdat    het    kamp    dit    jaar    

plaatsvind 

t     in    

Sint 

-



Huibrechts -



Lille.    

Sint 

-



Watte?    Inderdaad    geen    kat    die    dit    

weet    liggen,     dus    we    gaan    toerist    gaan    spelen    in    eigen    land.    

Waarom    moet 

en     jullie    nog    mee?   Ahja,    de    

finale     van    eeuwige    roem!    Anders    heb    je    het    hele    jaar    je    best    gedaan

    voor    niets!    Iedereen    wi 

l    toch

    weleens    weten    

hoe    dit     

zal
    

eindigen    en    wie    dat    er    uiteindelijk    met    de    prijs    van    

eeuwige    roem    naar     huis    zal    

gaan!!! 

    
    

Dus    je    moet    niet    twijfelen    en    gewoon    meegaan    op    kamp.    Voor    sommigen    

onder    jullie    zal    dit,     na    de    buitenlandse    reis,    de    

absolute    afsluit 

er    zijn    van    jullie    chirocarrière    als    lid.    

Dus    je    hebt    nog     eens    10    dagen    de    tijd    om    de    kers    op    de    taart    te    zetten    en    

herinneringen    te    creëren    waar    je    20     jaar    later    nog    zal    over    

vertelle 

n    tijdens    een    zwoele    

zomeravond.     

    
    

De    leiding    ziet    het    alvast

    volledig    zi 

tten,    jullie    

ook? 
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Enkele sfeerbeeldjes Bivak 

2016 Geel  
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   Vertrek    en    aankomst     
     

Wanneer    vertrekken    we?         
     

    Speelclub,    rakwi,    tito,    keti    en    aspi         

     

We    gaan    door    met    de    trein.    Op    1    augustus    2017    worden    

de    speelclubs,    rakwi’s,    tito’s,    keti’s    en    aspi’s    verwacht    om        

aan    de    voorkant    van    het    station    van    Torhout    om    dan    

de    trein    te    nemen    naar    Neerpelt.    9u40    is    ruim    op    voorhand

    gerekend,    dus    vroeger    komen    hoeft    zeker    niet!         

     

Daar    verzamelen    de    afdelingsverantwoordelijken    en    tellen    ze    hun    leden.   

We    zullen    na    de    middag    aankomen    op    de    kampplaats,    dus    

een    lunchpakket    is    nodig.   We    kunnen    jullie    aanraden    om    naast    

jullie    boterhammen    een    koekje    en/of    een    flesje    water    mee    te    

nemen    in    jullie    knapzak.    Vergeet    ook    zeker    je    paspoort    en    2

    mutualiteitstickers    niet.     

         

    Ribbels     

     

De    ribbels    worden    verwacht    op    4    augustus.    Dit    jaar    

gebruiken    we    een    systeem    waarbij    de    ouders    onderling    

afspreken    om    de    ribbels    te    komen    afzetten    op    de    

kampplaats.    Dit    kan    tussen    14u    en    16u.    We    voorzien    een    

hapje    en    een    drankje.     

     

Wanneer    komen    we    terug?         
     

Alle    afdelingen    komen    op    10    augustus    terug.    We    zijn    ongeveer

    om    16u52    terug    aan    de    achterkant    van    het    station    

van    Torhout.    Daar    spreken    we    af    met    de    ouders    om    

de    leden    terug    af    te    halen.    Wij    zijn    daarbij    niet    verantwoordelijk

    voor    mogelijke    waterlanders    aan    papa’s,    mama’s    of    zoon-,

    dochterliefs    zijde.         

     

Rekeningnummer    Chiro        
     

Omdat    wij    ook    met    onze    tijd    mee    zijn,    kan    er    enkel    nog    

betaald    worden    via    overschrijving    voor    het    kamp.    De    prijs    is    

daarvoor    €130    vanaf    de    speelclub    en    €90    voor    de    ribbels,    

vanaf    twee    kinderen    wordt    er    bij    de    jongste    kinderen    €10    

korting    gegeven.        Het    rekeningnummer    is:    BE    69    652-

4817404-78.         
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Stort    het    geld    met    de    vermelding    van:    Naam    kind(eren)    +    Afdeling.

         

     

Betaling    dient    te    gebeuren    voor    21    juli!         

Ouders    kunnen    ook    korting    krijgen    via    premies    van    de    

verschillende    mutualiteiten.    Vraag     

inlichtingen,    want    iedere    mutualiteit    is    anders.    Print    ze    af    

van    de    website    en    bezorg    ze    bij    de    leiding!     
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Om    de    tocht    naar    de    kampplaats    vlot    te    laten    verlopen    geven    we    alle    

bagage    mee    met    een     container.    Zo    hoeven    we    al    onze    valiezen    niet    mee    te    sleuren    op    de

    trein.    We    spreken    af    om     enkele    dag en    voor    vertrek    onze    bagage    te    komen    afleveren

    aan    het    heem. 

    

De    bagage

    w 

ordt    verwacht    aan    het    

heem    op 

    zondag     30     juli
    

tussen     15     en    19

    uur.

Dit    geldt    

voor     alle     afdelingen!         

Na    het    kamp   kan    de    bagage    terug    opgehaald    

worden    op 

    vrijdag     11     

augustus 

    tussen     15     en    

19     uur.     

    

Belangrijk:     Alles    naamtekenen!    Van    de    kleinste    handdoek    tot    de    grootste    

tandenborstel.    Zo     voorkomen    we    heel    wat    zoekwerk    op    kamp   en    heel    wat    vuilniszakken    met    

gevonden    kledij    na     het    

kamp. 

    

Tip    1:    Voor    de    kleinste    steek    de    kleren

    per    dag    in    een     

zakje     en    geef    een    tweetal    extra    

zakjes     mee .     

Tip     2:     Hang    geen    losse    zakken    aan    je    valies,    een    volledige    kleerkast    is    niet    

nodig    voor    10    dagen     kamp .     

Tip    3:    Neem    liever   2    kleine    valiezen

    mee    dan    1    grote. 

    

Tip    4:    Zachte    sporttassen    zijn    makkelijker    te

    stapelen     

in    onze    container    dan    harde

    koffers.     

    

    

!     Dit    bovenstaande    geldt    ook    voor    de    bagage    

van    de    ribbels 

    !     

    

  

    
    

Vanaf    dit    jaar    vindt    de    kampviering    plaats    aan    ons    heem.    Dit    gaat    samen    

met    het    inleveren    van     
de    bagage    op    

zondag    30    juli. 

    Aangezien    onze    Proost    Rudy    verandert    van    parochie,    zal

    er    geen     
misviering    zijn.
     

    Om    15u    is    er    een    eerste    kamptoneel    zodat    

jullie    al    eens 

    kunnen    proeven

    van     
het    

thema.     

Ook    willen    we    alle    ouders    graag    uitnodigen    om    aan    deze    viering

    deel    te    nemen. 

    

Er    

zullen     

hapjes    en    drankjes    verkrijgbaar    zijn    aan    democratische    prijzen    ten    

voordele    van    ons     
kamp.     
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Wat    nemen we mee op  

kamp?     

     

aangevinkt    hebt,    ben    je    klaar    om    op    kamp   te         

vertrekken!    Voor    jullie    gemak    hebben    we    dit    jaar    een    

heuse    checklist    in    elkaar    gestoken.    Pas    als    je    alles     
     

Kledij     Voldoende    spelkledij:    afhankelijk    van    hoeveel    deo    je    

mee    hebt,    zullen    tussen    de    vijf    en    zeven    T-

shirts    en    korte    broeken    volstaan     

 Heel    vuile    kledij    die    achteraf    bij    het    klein    gevaarlijk    afval    

moet    worden    gedeponeerd     Genoeg    onderbroeken    voor    

10    dagen    kamp:    wat    genoeg    is,    hangt    volledig    

van    je    inventiviteit    en    persoonlijke    hygiëne    af.    Voor    de    

kleinsten:    zeker    meer    dan    10    stuks    meenemen!     

 Genoeg    paren    dikke    kousen    om    

stevig    te    kunnen    stappen     Stevige    

wandelschoenen    om    nog    beter    te    kunnen    

stappen     Genoeg    schoenen    die    vuil    en    

nat    mogen    worden     1    lange    

broek    is    verplicht         

 Enkele    warme    truien,    tip:    onze    chirotruien    zijn    nog    

altijd    beschikbaar    voor    €20,    vraag    ernaar!     

 Een    regenjas,    we    hebben    dit    liever   niet    nodig,

    maar    je    weet    maar    nooit     Je    zwemgerief    met    

bijbehorende    zwemzak     

 VERPLICHT:    een    pet,    hoed    of    ander    middel    tegen    

de    brandende    zon!!!!     

Toiletgerief     Handdoeken    om    je    mee    af    te    drogen,    met    

minstens    één    grote    om    te    gebruiken    na    het    zwemmen     

 Washandjes     

 Zeep    en    shampoo     

 Tandenborstel,    tandpasta    en    een    bekertje     

 Kam    of    borstel    wanneer    je    er

    mooi    wil    uitzien    op    kamp    Gel

    of    wax    wanneer    je    er    stoer    

wil   uitzien    op    kamp    Zakdoeken     

Slaapgerief     Slaapzak

     Luchtmatras    

of    veldbed     

Kussen    met    
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kussensloop     Je

    allermooiste    pyjama

     Pantoffels     
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Varia     



 

  Voor    de    

oudsten 

    ( tito,     keti     en    

aspi 

) :     een    trekrugzak    

+    matje 

    



 

  Schrijfgerief    en    adressen    van    jullie    familie.    Wij    regelen    de    kaartjes

    en    postzegels! 

    



 

  Wat    zakgeld    om    kaartjes    en    postzegels    

mee    te    kopen 

    



 

  Een    

zaklamp 

    



 

  Een    aardappelmes    vanaf    de    

speelclub 

    



 

  Drie    keukenhanddoeken,
     

indien    hier    geen    naam    op    staat    worden    ze    

achteraf    onder    de     kokkies    

verdeeld! 

    



 

  Een    zak    voor    alle    vuile    

kledij 

    



 

  Identiteitskaart
     

    



 

  2     gele    klevers    van    de    mutualiteit    (als    jullie    dit    nog    niet    bij    

inschrijving    hebben    gegeven 

)     



 

  Zonnecrème    en    aftersun     



 

  Medicatie    moet    vooraf    worden    afgegeven    aan    de    verantwoordelijke    

EHBO 

-



leider!    Dit    

is     Sam    

Bonny. 

    



 

  Jullie    goed    humeur!     

Belangrijk:     Alles    naamtekenen!    Van    de    kleinste    handdoek    tot    de    grootste    

tandenborstel.    Zo     voorkomen    we    heel    wat    zoekwerk    op    kamp   en    heel    wat    

vuilniszakken    m 

et    gevonden    kledij    

na     het    

kamp 

    

Tip     1 :     voor    de    kleinsten:    steek    de    kleren    per    

dag    in    een    zakje. 

    

Tip    2:    hang    geen    losse    zakjes    aan    je    valies,    een    volledige    kleerkast    is    

niet    nodig    voor    10    dagen     kamp.         
    

 
  

     
    

Ribbels:     confituur     

Speelclub:     choco     

Rakwi:         speculaas
     

    

Tito     en    

keti 

:     smeerkaas     

Aspi:         peperkoek             
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•   GSM    op    kamp   is    ten    strengste    

verboden!! 

    

•   MP 3 -



spreler    of    

iPod 

    

•   Snoep     

•   Sigaretten     

•   Alcoholische    dranken     

•   Drugs     

•   Computerspelletjes    of    andere    

digitale     

uitvindingen    van    de    laatste

    jaren 

    

•   Carnavalstoestanden    zoals    bommetjes    en    dergelijke     

•   Je    slecht    

humeur 

    

    

Bij    aankomst    wordt    alle    bagage    gecontroleerd.    Vinden    wij    toch    iets    van

    deze    dingen    in    jullie     bagage,    dan    worden    die    meteen    in    beslag    

genomen    en    volgen    er     

sancties.     

Dit    geldt    ook    voor    de    oudsten,    jullie    GSM,    iPod

    of    MP3 

-



speler    worden    in    beslag    

genomen    en     pas    aan    het    einde    van    het    kamp    

teruggegeven. 

    

Hebben    jullie    dingen    in    bezit    die    absoluut    ontoelaatbaar    zijn,    worden    

jullie    ouders    meteen     verwittigd!     
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    Adres    kampplek     
          

 

 

Chiro    Jomada    

Wijnendale 

    

t.a.v.    Naam     +     Voornaam     

Chiro    Samowe     

Dorpsstraat    35A     

3910     Neerpelt     
    

    
        
        

Wanneer er vragen zijn, of je iemand wil bereiken op kamp om eender welke reden  
kun je altijd terecht bij onze kampleiding:   
  

Fien Jaques:  0479 48 04   85   

Fien Vancoillie: 0496 17 96 42   

Yara Folens: 0470 56 78 48   
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2     juli:    Chiro    +    

inschrijvingsdag 

    
    

1 -



10      augustus:    Kamp
     

vanaf     speelclub ber s     
    

4 -



10     augustus:    Kamp    

ribbels 

    
    

8 -



1 0     september:    Kermisweekend     
    

1     

oktober 

:     

Startdag 

    

    

 

    
 

    
    

Gelieve    je    kind(eren)    te    controleren    op    luizen    voor    we    op    

kamp    vertrekken.     Indien    er    luizen    te    vinden    zijn    in    het    haar,    gelieve    de    leiding

    te    verwittigen,    indien     u    wilt    blijft    dit    vertrouwelijk.    Zo    kunnen    we    op    kamp    de    

nodige    maatregelen     treffen    

en     

de     ki nd eren    de    gepaste    

behandeling 

    geven.     
    
    

Vergeet    bij    de    kampinschrijving    geen    2    stickers    van    de    mutualiteit    

mee    te    geven     aan    de    leiding.    Toch    vergeten?    Geef    het    dan    bij    vertrek    op    1

    augustus    aan    de     leiding.    (voor    de    ribbels    op    

4    augustus) 
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Een dag op kamp     
     

Om    alle    ongeruste    ouders    toch    nog    een    zekere    houvast    

te    bieden    in    barre    bivaktijden,    is    hier    voor    

jullie    een    doodgewone    dag    op    kamp    beschreven.     
     
7u30:    De    wekkerleiding    is    al    vroeg    uit    de    veren    

en    maakt    iedereen    (rustig)    wakker.    Daarna    wordt    

iedereen    verwacht    toch    de    slapers    uit    de    ogen    te    

wassen    en    zijn    of    haar    tandjes    te    poetsen.     

7u55:    Een    eerste    maal    verzamelen    met    het    kampliedje,

    het    eerste    vendel    dat    compleet    is,    verdient    een    

pluim    en    een    bonuspunt.     

8u:    De    kokkies    verwennen    ons    een    eerste    maal    

met    een    hartig    ontbijt.     
     
8u30:    Diensten!    De    borden    worden    afgeruimd    en    afgekuisd,    

de    patatten    gejasd     

en    tenzij    je    vrij    bent,    wil    je    het    liefst    dit    

zo    snel    mogelijk    achter    de    rug.     

9u30:    De    eerste    uitbeelding    van    het    kampverhaal     

10u:    Start    van    de    ochtendactiviteit.     
     

13u:    Het    middagmaal    staat    klaar    om    genuttigd    te    

worden,    met    aansluitend    opnieuw    de    diensten.     

14u30:    Start    van    de    middagactiviteit.     

16u:    Af    en    toe    wordt    het    spel    stilgelegd    voor    een    

kort    vieruurtje.     
     
18u:    Het    avondeten    wordt    geserveerd.     

19u30:    De    tweede    uitbeelding    van    de    dag    bij    de    

formatie.     

19u45:    Start    van    de    activiteit.     
     
20u:    De    Ribbels    gaan    slapen.     

20u30:    De    Speelclubs    gaan    slapen.     

21u00:    De    Rakwi’s    gaan    slapen.     

22u00:    De    Tito’s    gaan    slapen.     

22u30:    De    keti’s    zoeken    hun    slaapzak    op.     

23u:    Tenslotte    gaan    de    aspi’s    slapen.     
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23u:    Start    vergadering    leiding.     
     
…    u:    Na    een    lange    dag    gaat    de    leiding    slapen.     
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Onze    koksploeg
     

heeft    dit    jaar    een    heuse    transformatie    

ondergaan. 

    We    willen    onze    

vorige     équippe    van    harte    bedanken    voor    hun    

inzet! 

    
    

Onderstaande    mensen    zullen    ons    tien    dagen    lang    van    overheerlijke    

maaltijden    voorzien. 

    

We    wilen    hen    dan    ook    al    van    op    voorhand    van    harte    

bedanken    voor    hun     

discipline,    dedication
     and    friendship!!!     

    
    

Heidi     Bogaerts     

Nastjenka     Sanders     

Marleen     

Jasmien     Jaques     

Francine
     

Ryheul     

Kristien
     

Trio     

Shana     Vanthournout     

Femke    Denolf     

Sanne    Nayaert     
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Voorstelling    kampplaats     
     

De    eetzaal    waar    we    drie    maal    per    dag    onze    buikjes    

mogen    rondsmullen:             

 
     

     

Het    speelterrein:         

     
     

De    ligging:         
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Zoek de panda  

  

     

  

Vind jij de weg uit het doolhof     

 van Zweinstein?  
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Kleurplaat  

 
     

Wist-je-datjes  

     

Wist    je    dat    …         
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- T.M.’s    netlogaccount    Pump    up    the    jam    heette?         

- Shifts    op    het    oudersfeestje    er    gewoon    voor    de    schijn

    zijn?         

- De    hoofdrollen    het    weer    schitterend    gedaan    hebben

    op    het    oudersfeestje?         

- We    iedereen    bedanken    die    een    Moederdagontbijtpakket    besteld

    heeft?    Door    jullie    kunnen    de    verbouwingen    aan    

onze    heems    verdergezet    worden!         

- 3    uur    naar    de    koers    kijken    op    zondagmiddag    

vlak    voor    het    oudersfeestje    moet    kunnen?         

- S.D.    stage    heeft    &    zijn    masterproef    &    zijn    

vriendin    in    Leuven    &    zijn    familie    &    zijn     

…    ?         

- S.D.    rekbare    kaken    heeft?         

- De    leiding    een    nieuwe    facebookgroep    heeft?    WHJ    

!!!         

- F.V.    logopedie    gaat    studeren?     

- C.S.    ergotherapie    gaat    studeren?         

- L.D.    verpleegkunde    gaat    studeren?         

- Y.F.    TEW    gaat    studeren?    

    Succes!         

- Er    geen    eten    was    op    de    KILAribbetjesavond?         

- S.D.    sneller    is    dan    S.B.?         

- S.DVD.    een    rol    wc-papier    heeft    in    zijn    

autodeur    voor    alle    natte    vrouwen?        - E.C.    met    

S.DVD.    weT?         

- We    er    weer    een    fantastisch    kamp    van    gaan    maken?
         

- Je    geen    sleutel    nodig    hebt    om    in    het    leidingslokaal

    te    geraken?     

- We    J.R.    en    S.D.    verwelkomen    in    onze    chiro?    Maar

    huh…    wie    is    die    meneer?         

- S.D.    zich    ongemakkelijk    voelt   (zoals    altijd)?         

- S.D.    tegen    niks    kan?    Bleiter!!!         

- Je    enkel    karpers    kan    vissen    tijdens    chiro-

activiteiten?         

- De    rakwileiding    op    elke    chiro    aanwezig    was?    1

    per    chiro    dus.         

- L.D.    haar    potten    niet    vindt?         

- A.B.    veel    familie    heeft    in    groenland    en    omstreken?
         

- S.B.    kiezige    kasten    heeft?         

- L.D.    een    botergezicht    heeft?             
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- L.G.    een    huis    heeft    gezien    met    een    tuin    van    

1000km2?         

- F.V.    al    even    rekenkundig    sterk    is?    10    ki    de    

studiezale,    das    agliek    al    e    ferm    ende     

he!         

- J.R.    ons    vergiftigd    heeft    tijdens    het    oudersfeestje?    

Mmm    tinerbroodjes!     

- J.R.    waar    is    onze    verf?         

- C.S.    in    de    chiro    blijft    slapen?         

- C.S.    eigenlijk    ca    ca    ca    dinges    heet?         

- M.D.    veel    kietels    heeft    in    zijn    oor?         

- M.D.    rare    dingen    achterlaat    bij    F.J.?    Je    tegenwoordig    

in    een    werkgroep    kan    zitten    om    letterlijk    in    1    

te    ZITTEN     

- Er    blijkbaar    niet    op    kamp    gegaan    wordt    in    

2019.    Een    kampplaats,    wat    is    da?    Moet    dat    echt?
         

- C.S.    liever    in    bedden    slaapt    op    kamp?         

- C.S.    haar    kastjes    zal    missen    op    kamp?         

- De    speelclub    van    Wijnendale    gewonnen    heeft    tegen    

Aartrijke?    JUPSEEEEEE         

- Vul    zelf    aan:    Zeise    zeise    zeise    ….    Oenke    oenke    

oenke    ….         

- M.D.    zijn    rijbewijs    gehaald    heeft?    Proficiat    met    de    

aankoop    van    de    doos    cornflakes?         

- M.D.    dit    jaar    met    de    meisjesleiding    zal    douchen    als    

teken    van    zijn    ware   aard?     

#regenboogkleuren    #foreveralone    #noshame    #Pinkambition    
     

- We    de    schrijffouten    in    de    wist-je-datjes    vergeten    

zijn?         

- J.R.    denkt    dat    10000    nietjes    in    een    doos    van    

een    kubieke    meter    passen?         

- Er    deze    keer    geen    censuur    op    de    wist-je-datjes    geldt?
         

- Seksuele    intimidatie!!!         

- De    BB-crème    van    T.M.    en    F.J.    haar    werk    niet    goed    doet?
         

- Er    gewone    wc’s    zijn    op    de    KILA-avond?         

- C.S.    nog    niet    kan    winnen    van    S.DVD.,    ookal    werkt

    ze    samen    met    Y.F.    en    F.J.    èn    neemt    ze    

blaadjes    uit    de    pot?         

- We    een    nieuwe    vlinder    bijhebben?    Welkom    D.V.!!!    
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- We    afscheid    nemen    van    J.R.?    Merci    voor    de    verf,    

nietjes    en    grote    plakkaten    voor    Tentation!         

- M.D.    dringend    een    agenda    moet    kopen.    Het    was    

supergezellig    op    de    BBQ!         

- Het    volgend    jaar    stil    zal    zijn    in    de    chiro?    Of    

op    de    facebookpagina    van    de    leiding    dan    toch      

- S.DVD    en    C.S.    het    superleuk    vonden    op    de    opkuisdag.    

Goed    gedaan!         

- We    overheerlijke    zelfgebakken    wafels    verkochten    met    

de    aspi’s?    De    puree    van     

de    kokkies    is    er    niets    tegen!         

- De    pizza-avond    van    Chiro    Aartrijke    suuuupertof    

was?    Meer    van    dat!     

#7stukkenpizzaisteveel    #om24uisallestegenwoordigdichtindestationstraat     

#topteaaaaam    #C.S.isneprointafelvoetbal    #indigeste     

- EwouT    grammarnazi    uithangt    terwijl    hij    zelf    nog    

maar    3    jaar    kan    spellen    zonder     

dt-fouten         

- Je    van    de    redders    in    S&R    Olympia    geen    spelletjes    

mag    spelen    in    de    wildwaterbaan?         

- We    proost    Rudy    bedanken    voor    zijn    jaren    dienst!
         

- We    dit    jaar    alleen    maar    PEEEEURE    NERVE    mogen

    verwachten    bij    ons    eten?    Met     

dank    aan    S.V.!         

- Het    liedje    ‘Croque    monsieur’    van    James    Cooke    

sowieso    het    kampliedje    wordt?    Vetooo!!!         
     


