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WOORDJE VOORAF 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Hallo allemaal 

Tijdens het zwoegen en zweten om onze examens tot een goed einde te brengen, heeft de redactie 
toch een beetje tijd gevonden om het kampboekje te maken. Want ja hoor, ook dit jaar mogen we 
weer op kamp! JOEPIE! De zotste dagen van het jaar komen eraan!!! Ik spreek namens de hele 
leidingsploeg als ik zeg dat we er ongelofelijk veel zin in hebben en we hopen dat jullie dat ook 
hebben. 

10 (voor de sloepie’s 7) dagen vol dolle spelletjes, gekke avonturen, mooie momenten, lekker eten, 
een spetterend kampvuur MAARRRR vooral 10 DAGEN CHIRO van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat!! Plezier verzekerd!!! Dit jaar nemen we jullie mee naar de wondere wereld van de Vikings in de 
Hoge Rielen. Kasterlee zal zeker geweten hebben dat Chiro Moorsel daar was   

Ondanks dat het kamp een wondermooie afsluiter wordt van dit gekke chirojaar, betekent dit ook 
dat we afscheid gaan moeten nemen van enkele leiding …   (PS: we weten nu al dat we jullie 
allemaal ontzettend gaan missen dus we gaan dubbel genieten van dit kamp he). Elk eind is ook een 
begin dus op het einde van het kamp verwelkomen we ook weer aspi’s die zich voor de volle 101% 
gaan smijten in het nieuwe chiro-avontuur. 

Zo ons laatste voorwoordje zit er weer op en afsluiten willen we doen met een bedanking voor jullie, 
onze trouwe lezertjes. We vonden het een grote eer om voor jullie al onze creativiteit in het 
intensiteitje te mogen steken en deden dit dan ook telkens vol enthousiasme en plezier! 
Bij deze een hele dikke merci om ons intensiteitje steeds met evenveel enthousiasme te lezen! 

Tot op kamp!!!!!   

 

 

  



WOORDJE VEEBEE 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Dag iedereen,  

Nu het schooljaar er alweer opzit, kan iedereen volop beginnen dromen over de vakantie. 
Toegegeven, gezien de omstandigheden, was het ook voor ons alweer met een bang hartje en in 
spanning afwachten hoe de Chiro-zomer er zou uitzien. Groot was dan ook de opluchting toen we 
naar het einde van april toe het verlossende nieuws kregen: WE MOGEN OP KAMP  ! Een aantal 
weken later gevolgd door zelfs nóg beter nieuws, het aantal deelnemers per bubbel wordt 
opgetrokken. Dit maakt dat we, in tegenstelling tot vorig jaar, opnieuw met onze volledige Chiro-
groep tezamen 10 dagen (7 dagen voor de Sloepi’s) op kamp kunnen gaan. Uiteraard, Corona is nog 
altijd in het land, zijn er nog steeds duidelijke regels en protocollen die we moeten naleven en 
toepassen om ook dit jaar alles weer voor iedereen veilig te laten verlopen, meer info hierover volgt. 

We hebben voor dit jaar als bestemming De Hoge Rielen in Lichtaart uitgekozen, velen onder jullie 
ongetwijfeld niet onbekend. Misschien ben je er met de school al eens geweest, of misschien gingen 
papa of mama er zelf ooit al wel eens op kamp. Dit zeer uitgestrekte bosrijke (vroeger militaire) 
domein herbergt heel wat verblijfsgebouwen, evenals kampeergronden voor jeugd- en andere 
verenigingen. We zullen er dus nog vele andere jeugdbewegingen tegen het lijf lopen (figuurlijk dan 
 ), maar geen paniek, het terrein is zodanig groot dat iedereen meer dan voldoende eigen 
speelruimte ter beschikking heeft. Ook een zwemvijver, klimbos, sportterreinen en meerdere 
kampvuurgronden zijn er aanwezig. Sinds het ontstaan van onze Chirogroep, is het ondertussen al de 
4de maal dat we hier op kamp komen, dus dit wil zeggen dat we hier al vele mooie tijden hebben 
mogen beleven. Wie nieuwsgierig is en al eens een kijkje wil nemen: www.dehogerielen.be , we 
verblijven in gebouw 47 (Ree). 

Met volledige leidingsploeg zijn we begin mei reeds gestart met de voorbereidingen. Zoals elk jaar 
komt er heel wat kijken bij de organisatie van het kamp, maar jullie zullen merken dat we ook deze 
keer opnieuw alles in het werk hebben gesteld om er iets fantastisch van te maken. Misschien is het 
voor jou de eerste keer dat je meegaat op kamp, of ben je al een echte ‘ancien’, het maakt niet uit, 
het wordt alweer onvergetelijk voor iedereen! Naast de leiding, is ook de keukenploeg uiteraard 
onmisbaar op kamp. We hebben ons keukenteam dit jaar aanzienlijk uitgebreid, de vaste waarden 
zijn gebleven, maar jullie zullen ook kunnen kennismaken met een aantal nieuwe gezichten. Nu ja, zó 
heel erg nieuw zijn ze nu ook weer niet binnen onze Chiro, jullie zullen de meesten nog heel goed 
(her)kennen. Spannend hé, nog heel effe geduld tot op kamp…  . 

Zoals gewoonlijk, vinden jullie verderop in dit boekje alle praktische informatie terug i.v.m. vertrek en 
verblijf op kamp. Mochten er toch nog zaken ontbreken, of niet duidelijk zijn, aarzel zeker niet om 
iemand van de leiding te contacteren.  

 

Ik wens iedereen een deugddoend, ontspannend en superleuk kamp toe, tot dan! 

 

Duif, Doif, David. 

 



SLOEPIES! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

Hey hey liefste sloepietjes en ouders van ! 

Binnenkort vertrekken we terug op kamp. Dit zal voor sommigen onder jullie de eerste keer zijn, wat 
zeer spannend is, maar wees maar zeker dat het super leuk gaat zijn!  

 

PRAKTISCH 

We vertrekken op 24 juli (uur van vertrek volgt nog) met de trein in het station van Dendermonde 
richting de kampplaats. (let op, dit is dus enkele dagen later als de andere groepen) 
De valiezen moeten wel op 20 juli op de chiro staan zodat deze meekunnen met de camion! 

Neem dus zeker een boterhammetje, koekje, drankje mee voor onderweg.  

Jullie mogen je sloepie op 30 juli komen halen op de kampplaats.  

Jullie zullen uiteraard nog specifiekere info krijgen van ons in een 

persoonlijk berichtje. 

 

 

WAT KAN JE VERWACHTEN ?  

- Een machtige week vol knotgekke dingen die je thuis niet mag 
- Veel vuil zijn, veel eten, veel spelen, alles in overvloed  
- Een kampvuur maken van van minstens 3 sloepie’s hoog (met hout, niet met 

sloepie’s uiteraard) 
- een verrassing (geen verassing van sloepie’s!) 
- een dagtocht 
- spaghetti eten met de handen   
- een kamp bouwen  
- … 

 
Wij kijken er alvast naar uit !!! 

 
 
 
 



SPEELCLUB! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Liefste Speelclubbertjes , 

Pak alvast jullie  valies maar want wij gaan bijna op kamp! JOEPIE JA JEEJJJJJJ!!!!! Het afgelopen jaar 
was al zot maar dit kamp wordt nog zotter  (jaja dat kan zeker!!!).  

Nu vragen jullie zich vast af: “Leidingggggg maar wat gaan wij 10 dagen lang doennnnnn?????” 
Helaas is dit nog een verrassing voor jullie hihi maar we zullen een tipje van de sluier oplichten: 
 -> Heellllll lekker eten (echt het beste eten van het hele land  ) 
 -> heel veel vuil worden (sorry mama en papa) 
 -> nog gekkere spelletjes dan die dat je kan bedenken (we gaan alles overtreffen  ) 
 -> een beetje slapen (soms is chiro echt super vermoeiend hoor) 
 -> dolle avonturen en een spetterend kampvuur 
 -> maar vooral HEEL VEEL PLEZIER MAKEN 

“Maar leidinggggggg wat moet ik dan allemaal meenemen op kamp???” Ook hiervoor hebben we 
een beetje advies klaar   
Hierbij een kleine handleiding wat je allemaal moet meenemen:  
 - Jullie knuffel (zodat jullie goed kunnen slapen na alle gekke spelletjes) 
 - 1 paar kousenbroeken (deze moeten niet speciaal aangekocht worden) 
 - verkleedkledij in viking thema (deze hoeft niet speciaal aangekocht te worden, haal jullie 
    creativiteit maar boven  ) 
 - enkele (strip)boeken (zodat jullie zich tijdens de platterust kunnen bezig houden en de 
    leiding even een dutje kan doen  ) 
 - kledij die heel vuil mag worden en die we mogen weggooien (ook de onderbroek) 
Wat nemen we zeker niet mee: 
 - Slecht humeur (laat dat maar thuis hoor!) 
 - regenwolken (we nemen enkel het mooie weer en het zonnetje mee hihi)  

Vertrekken doen we met de trein op 21 juli (verdere details zullen zeker nog worden meegedeeld) 
dus neem zeker allemaal boterhammetjes, een koekje en een drankje mee voor onderweg! 
Zo nu zijn jullie er zeker helemaal klaar voor!!! Wij hebben er SUPER veel zin in en we hopen jullie 
ook!!!  

 

Kusjes en knuffels, 
Yentl , Anso en  Maarten  

 

 

 

 

Indien er nog vragen zijn over kamp kunnen jullie ons steeds bereiken via whatsapp of een berichtje sturen 
naar volgende gsmnummers: 0473746757 (Yentl), 0493066823 (Maarten) en 0491421061 (An-Sofie) 



RAKWI'S! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Dag Vikingvrouwen- en mannen,  

Kamp 2021 ligt in het vooruitschiet. De leiding broedt alvast op leuke ideeën wat we met jullie graag 
in vervulling zien gaan. We geven jullie alvast een tipje van de sluier:  

- Vlot bouwen want er is een vijver (:o) 
- Knuffelaartje want dat doen jullie o zo graag 
- Waterspelletjes  
- Vuile dag met alles erop en eraan (dit betekent veeeel verf, bruine zeep en papjes 
  ) 

- Pyjama party 
- Dode vis want ook dat is één van jullie specialiteiten  
- Herdenkingsmoment voor meneer Karel de chocomelkspecht. Deze dierbare vriend 

heeft namelijk een bijzondere plek in ons hart. 
- Een rakwi- kamp bouwen  
- Én zoveel meer! 

Vergeet zeker de ultra coole strip niet te lezen. Het gaat over Vikings en de enige echte Niels 
Destadsbader (Leidster Liesl is stiekem grote fan!). Jullie zullen zich ongetwijfeld een kriek lachen, 
plezier verzekerd!  

Het aftellen kan beginnen, liefste rakwi’s. Jullie leiding ziet het ongelooflijk hard zitten. 

Veel liefs,  

Julie vikingleiding  

Liesl, Zeno & Sofie  

 

  



 
  



TITO'S! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Liefst tito’s 

Het chirojaar zit er alweer bijna op…  

MAAAAAR het allertofste moet nog komen… 

HET KAMP!!!!! 

Jullie leiding is al volop aan het fantaseren over hoe die 10 dagen vol 
gelach, gespeel en genot er precies gaat uitzien. Hier alvast een tipje van 
de sluier:  

 

Zoals jullie kunnen zien gaat het een mega, cool super, extreem, ongewoon, 
beestig, vet, plezierig, energetisch, duizelingwekkend, daverend, 
fantasierijk, hemels, innovatief, kleurrijk, kansrijk, meesterlijk, 
schokkend, (welgemanierd)... kamp worden!! 

 

Vele groetjes van jullie leiding!  

PS. houd de Whatsappgroep in de gaten: we sturen binnenkort nog enkel 
dingen door die jullie zeker moeten meenemen op kamp! 

  



KETI'S! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Beste kapoentjes, 
Deze zomer gaan we weer op kamp, 
En nee deze keer niet in de zeedamp. 
 
Het is in de provincie Antwerpen te doen, 
En toevallig is het dan berenseizoen. 
 
Dus maak jullie allemaal al klaar, 
Voor het grote gevaar. 
 
Gelukkig gaat jullie lieftallige leiding ook mee, 
En winnen jullie misschien een jachttrofee. 
 
Vergeet dus zeker niet jullie goed humeur, 
Want voor je het weet staat kamp voor de deur… 
 
Dikke bezen Alina en Lena xxx 
 

 
Ps: Wij vertrekken een dag vroeger op kamp (20 juli) met de fiets, kijk zeker op voorhand of jullie 
fiets in orde is! Breng een extra binnenband mee voor je fiets, vergeet je tentje niet, je lekker eten en 
drinken,… 

De rest kom je wel nog te weten hoor en stel gerust vragen!!!!!!!    



ASPI’S! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

 

 

 

     

!!! YESSS, WE DID IT!!! 
We hebben dé perfecte veiling gevonden op vakantieveilingen.be, 

namelijk hét Chirokamp van het jaar!!  

 

Productinformatie:  

- Plezier verzekerd (anders geld terug) 

- Zotte programma’s 

 Welke programma’s kunnen we nog niet verklappen maar 1 ding 

is zeker, we gaan naar het enige echte Chiro Moorsel Casino! 

Neem dus allemaal jullie mooiste pak/kleed mee!  

- Inzetten van de jaarpunten* (!!!) 

- Adres: Molenstraat 62, 2460 Kasterlee 

- Datum: 19/07 – 30/07 

 We vertrekken op maandag 19 juli met de fiets!! Meer 

informatie volgt nog!  
 

Wij kijken er al hééééééééééééééééél hard naar uit,  

hopelijk jullie ook!!! 

Kusjes, jullie allerliefste leiding 

xoxo 
* op deze pagina is er een QR-code verstopt, vind jij deze? Scan deze dan, vul in 

en wie weet win je een gratis jaarpunt! (allemaal doen, jullie zullen die 

jaarpunten écht nodig hebben



SPELLETJES! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

  



KAMPLIEDJES 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

 



 

   



KAMPINFO 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Dit jaar gaan we op kamp naar De Hoge Rielen in Kasterlee, een prachtig 
natuurgebied, waar de kinderen kunnen ravotten en genieten. De 4 jongste 
groepen gaan met het openbaar vervoer op kamp, de specifieke tijdstippen 
zullen tijdig worden meegedeeld door de leiding.  
 
Jullie kunnen je inschrijven voor kamp via de link die jullie kunnen vinden op de 
website van Chiro Moorsel of de QR-code hier beneden scannen. De prijs voor 
de sloepies (jongste groep) is €80 en voor alle andere groepen €145. Dit moet 
je overschrijven naar BE84 0682 2551 8559, na je inschrijving.  
 

Vertrekdatums: 
- Sloepie: 24 juli tot 30 juli 
- Speelclub: 21 juli tot 30 juli 
- Rakwi: 21 juli tot 30 juli 
- Tito: 21 juli tot 30 juli 
- Keti: 20 juli tot 30 juli 
- Aspi: 19 juli tot 30 juli 

 

Als jullie je liefste dochter of zoon een briefje willen schrijven moet dit op de 
enveloppe staan: 
 
De Hoge Rielen- paviljoen Ree 
Molenstraat 62  
Kasterlee 2460 
Naam van je kind + de groep van je kind 

  



WAT NEEM IK MEE? 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Deze lijst is slechts een richtlijn! Het is slechts 10 dagen Kamp dus een overvolle koffer is 
zéker niet nodig! Graag willen we nog benadrukken om 1 stuk bagage per kind mee te geven 
om praktische redenen! Vergeet zeker niet om kleding ed te naamtekenen, dit komt elk jaar 
zéér goed van pas!  

Zeker niet vergeten: 
o Beker (voor tijdens het eten) NAAMTEKENEN! 
o Drinkbus (voor op dagtocht en tussendoor te kunnen drinken) 
o Mondmaskers in plastieken zakje (zeker 2 reserve en 1 aandoen op de dag van 

vertrek) 
 
Kledij: 

o Minimum 5 T-shirts 
o 5 korte broekjes – rokjes 
o 1 lange broek 
o Een training 
o 1 dikke trui 
o Regenkledij 
o Kledij die heel erg vuil mag worden 
o Verkleedgerief (voor het feestje) 
o Lees ook eens goed je afdelingstekst om te zien of er niets is dat je nog extra moet 

meenemen 
o OPGELET! HET UNIFORM DOE JE AAN OP DE DAG VAN VERTREK EN BLIJFT DUS UIT JE 

VALIES!!! 
 
Ondergoed: 

o Minimum 10 slipjes (min. 5 voor de sloepi’s) 
o Beha’s (indien nodig) 
o Minimum 10 paar kousen (min. 5 voor de sloepi’s) 

 
Wasgerief: 

o 4 handdoeken + 1 badhanddoek 
o Genoeg washandjes (NAAMTEKENEN) 
o Reserve zakdoeken 
o Stoffen linnen zak (VERPLICHT) 
o Kam of borstel 
o Zeep 
o Shampoo en/of douchegel 
o Tandenborstel + tandpasta + bekertje 
o Scheergerief (voor echte mannen) 
o Deodorant 
o Maandverband (indien nodig) 

 



 
 
Zwemgerief: 

o Zwembroek of badpak 
o Badmuts (verplicht!) + toebehoren (zwembrilletje, …) 
o Zwembandjes voor kleinsten (voor diegenen die niet kunnen zwemmen) 
o Een extra badhanddoek 

 
Schoenen: 

o Paar stevige stapschoenen 
o Waterdichte laarzen of sandalen 
o Makkelijk zittende speelschoenen 

 
Schrijfgerief: 

o Balpen + omslagen + adressen (etiketten) 
o Eventueel postzegels (kan men ook op kamp kopen) 

 
Allerlei: 

o Zaklamp (met batterijen natuurlijk) 
o Rugzakje 
o Iedereen neemt ook een klein beetje zakgeld mee (Een richtprijs: Sloepi’s, Speelclub 

en Rakwi’s € 20; Tito’s € 40; Keti’s en Aspi’s € 60 ) 
o Leesboeken (naamtekenen) 
o Zonnecrème en petje 
o Zalfjes of spuitbussen tegen zweetvoeten, muggen, … 

 
Slaapgerief: 

o Slaapzak 
o Voor de Aspi’s en Keti’s jullie slapen in tenten dus iets om op te slapen (bedje, 

luchtmatras) 
o Iglotentjes voor diegenen die op 2 daagse gaan 
o Hoofdkussen 
o Onderlaken 
o Pyjama of slaapkleed 
o Pantoffels (voor Sloepi’s, Speelclub, Rakwi en Tito’s) 
o Knuffelbeer (GEEN LIEF!!) 

 
Wat neem je zeker NIET mee in je valies? 

☠ GSM – smartphone - iPhone 
☠ Snoep, Alcohol 
☠ Mp3’s – iPods en andere kostbare technische snufjes 
☠ Kostbare kledij 

 
We willen nog even meedelen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor zaken die verdwijnen 
of stukgaan. Overbodige dingen en zaken met een hoog prijskaartje neem je dus best niet 
mee. 
  



BEZOEKDAG! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Het ophalen van de kinderen (op 30 juli) kan helaas ook dit jaar niet met bezoekdag. We werken ook 
dit keer met een Kiss&Ride waarbij elke groep een afzonderlijk tijdslot heeft (zodat we zeker geen 
bubbels mengen). Indien je kinderen hebt in verschillende groepen vragen we om deze te komen op 
halen tijdens het tijdsslot van het jongste kind. De verdere communicatie omtrent de verschillende 
tijdsloten volgt nog via de leiding 
 

  



WIST-JE-DATJES!  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Wist je dat … 

 - de leiding momenteel nog in examens zit 

 - we dit niet zo leuk vinden maar toch ons best doen 

 - we daarom via deze weg iedereen van de leiding nog eens succes willen we wensen 

 - de redactie gelooft dat ze het allemaal super goed gaan doen 

 - na de examens we beginnen aan de kampvoorbereiding 

 - we hier wel veel zin in hebben  

 - we nu al uitkijken naar een fantastisch kamp 

 - we hopen dat jullie dat ook doen 

 - we naar de Hoge Rielen gaan 

 - er daar veel bomen staan 

 - bomen best leuke dingen zijn 

 - er in bomen eekhoorntjes wonen 

 - eekhoorntjes schattige dieren zijn 

 - wij houden van schattige dieren 

 - je ons blij kan maken door schattige  dieren door te sturen 

 - we eigenlijk niet zo veel inspiratie hebben 

 - dit komt doordat we niets meemaken 

 - we daarom gaan afsluiten 

 - dit het laatste weetje is van dit jaar  

 -redactie out! xoxo 


