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Inleiding

Hallo daar stoere chiro chiks en ouders,

Het is weer mei en dat betekent… bijna kamp. De leiding is alvast be-
gonnen met de voorbereidingen, de leukste spelen werden in elkaar 
gestoken, de gevatste opdrachten werden verzonnen en het materiaal is 
alvast klaargelegd! Nog even afwachten tot we met zijn allen weer tien 
dagen het beste van onszelf kunnen geven, ravotten, spelen, genieten! En 
dit jaar genieten we net dat tikkeltje meer want…. het is alle dagen feest! 
U hoort het goed, een dag niet gefeest, is een dag niet geleefd en dat 
nemen we dit jaar erg serieus!

Deze zomer vieren we Nieuwjaar, Pasen, Kerstmis, Halloween, Valentijn, 
Nationale Feestdag, Wapenstilstand en onze verjaardag nog een keer op 
ons prachtig feestdagenkamp in Westouter. Trek je feestmuts aan, pak 
je mooiste galakleren in, haal je partypoppers naar boven, want niets is 
deze zomer te veel gevraagd!

Hebben jullie al zin in een feestje? Wij kunnen al niet meer wachten!

Feestelijke kussen,

De leiding



Dag liefste Sloebers, 

Het kamp komt nu wel echt heel dichtbij…  
En dat maakt ons blij 
Tijd om eens terug te blikken op onze fantastische zondagen 
Want julie gingen er altijd voor, zonder klagen

Weten jullie nog toen we de film ZOOKS gingen kijken in het CC? 
En daarvoor vulden we onze magen met spaghetti en pistolet  
Een ritje in een brandweerwagen, wat een avontuur 
We spoten met een brandweerslang, blussen maar dat vuur 
Die brandweermannen zijn toch wel helden 
Later maakten we een mooie lentewandeling in Assese velden 
Lekkere fruitsla goten we in onze mond 
En Fenne viel zeker 6 keer op de grond 

Maar het leukste moet nog komen 
Momenteel kunnen we er alleen nog maar over dromen  
Kan je al raden wat ik bedoel?  
Inderdaad… het kamp, wat een gezellige boel  
Daar heeft iedereen het altijd naar zijn zin 
Wij hebben er alvast super veel zin in!!

Dikke kussen van jullie leidsters,

Margo, Anna en Sarah  



 Liefste speelclubbers,

Het chirojaar zit er weer bijna op.… dus we kun-
nen beginnen uitkijken naar het zalige kamp! 
JOEPIE! Nu vragen jullie zich waarschijnlijk af in 
wat jullie verkleed moeten zijn?? TROMGEROF-
FEL.... In zwarte piet (jaja de enige echte hulp van 
sinterklaas!). Hebben jullie er zin in???  

We maken jullie al even warm voor het vervolg van dit leuke jaar met 
een terugblik naar de leuke chirozondagen!

Wij kijken er alvast naar uit! Dikke knuffels,

Hanna, Emma en Laure

Liefste speelclubbers, 

Het chirojaar zit er weer bijna op.… dus we kunnen 
beginnen uitkijken naar het zalige kamp! JOEPIE! Nu 

vragen jullie zich waarschijnlijk af in wat jullie verkleed 
moeten zijn?? TROMGEROFFEL.... In zwarte piet (jaja de 
enige echte hulp van sinterklaas!). Hebben jullie er zin 

in???  

 We maken jullie al even warm voor het vervolg van dit leuke jaar 
met een terugblik naar de leuke chirozondagen!





Wij kijken er alvast naar uit! 
Dikke knuffels, 

Hanna, Emma en Laure
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Hanna ontvoerd naar Bordea

tation, wat een avontuur! 

ark, voor ons geen probleem! 

navondje: lekker genieten! 

westdag, megacool! 

enOp, glijden op de bruine zeep! 

deau uitpakken... spannend!  

eukste kinderfuif ooit in ‘tJass! 

x, gelukkig is ze nu terug! 

edankt voor het leuke 2de semester, 
allerliefste speelclubbertjes!!



AAALLLEERLIEFSTE KWIKKIES,  

Zijn jullie benieuwd in wat jullie verkleed moeten zijn dit 
jaar?? Vul dan snel onderstaande rebus in!

 
Woehoew! Nu dat jullie weten in wat jullie verkleed moeten 
zijn, is het kamp eeecht heel dicht bij! Jullie leiding kijkt er 
alvast enorm naar uit! Maar we denken jullie ook! Emma, 
Anastasia en Pauline XXX 

 

Wij kunnen niet snel 

genoeg vertrekken!  
TUUT TUUT

Het eten op de chiro/ op kamp is suuuperlekker

Zelfs als het koud is zitten 
wij graag samen aan een 

vuurtje!

AAALLLEERLIEFSTE KWIKKIES,  

Zijn jullie benieuwd in wat jullie verkleed moeten zijn dit 
jaar?? Vul dan snel onderstaande rebus in!

 
Woehoew! Nu dat jullie weten in wat jullie verkleed moeten 
zijn, is het kamp eeecht heel dicht bij! Jullie leiding kijkt er 
alvast enorm naar uit! Maar we denken jullie ook! Emma, 
Anastasia en Pauline XXX 

 

Wij kunnen niet snel 

genoeg vertrekken!  
TUUT TUUT

Het eten op de chiro/ op kamp is suuuperlekker

Zelfs als het koud is zitten 
wij graag samen aan een 

vuurtje!

AAALLLEEERLIEFSTE KWIKKIES,

Zijn jullie benieuwd in wat jullie verkleed moeten zijn dit jaar??? Vul dan 
snel onderstaande rebus in!

Woehoew! Nu jullie weten waarin jullie je moeten verkleden, is het kam 
eeeecht heel dichtbij! Jullie leiding kijkt er alvast naar uit! Maar we den-
ken jullie ook!

Emma, Anastasia en Pauline xxx



 COUCOU ALLERLIEFSTE TIPPERS 

Het jaar is bijna om, wat vliegt de tijd 
Maar het kamp wordt fantastisch, dat is een feit 
Dit jaar vieren we alle dagen feest, 
Zo lief waren jullie nog nooit geweest!

Dit jaar zijn jullie als Cupido’s verkleed 
Zonder hartjes zijn jullie niet meer compleet. 
Na zondagen vol vertier, 
Maken we ons op voor nog meer plezier!

Een knotsgek gewest-weekend hebben we gedaan, 
De rode letter altijd opnieuw en spontaan! 
Op het hoogteparcours, niets dan moed, 
Met stoelen spelen konden jullie goed!

Pannenkoeken verkopen voor onze tipperkas, 
Wie wist dat de wereld veroveren zo makkelijk was? 
Wij zijn uitgerijmd, veel kusjes en harte(n)

Van Anse en Marthe



Dag lieve kindertjes van de Tiptiens,

Ik heb een groot probleem! Elk jaar moet ik maar sneller en sneller hollen 
om alle pakjes op tijd af te leveren . (Neen, lieve kids, het is echt niet om 
te zeveren) Ik heb dringend ASAP, SITO PRESTO, jullie hulp nodig! Daarom 
nodig ik jullie uit voor een spoedcursus ‘Sint’, want ik word stiekem al een 
klein beetje wanhopig (maar dat ziet niemand onder mijn baard hihi). 
Dit jaar ga ik met de meisjes van Chiro Walfergem op kamp en volgens 
mijn goede bronnen is het aantal stoute kinderen daar steeds een ramp. 
Breng jullie dikste boeken maar mee! (En ook jullie teensletsen, want we 
gaan richting zee). Als eerste taak van de spoedcursus wil ik graag eens 
nagaan of er gerekend kan worden op jullie hulp… Zet jullie schoentje 
thuis klaar (met iets lekkers in) op zondag 1 juni, neem hier een foto van 
en stuur dit persoonlijk via mail naar jullie leiding met een wens over 
chirokamp.

Hoogachtend,

Sint

Ps: De 2 braafste kinderen 
van dit jaar zijn al verkozen 
 
Duid hier alvast aan wat 
jullie graag wensen voor op 
kamp:



Beste aspiranten!!!!!

We kunnen met zekerheid  zeggen dat we er al een bangelijk jaar heb-
ben opzitten. We ervaren echt dat we een hechte ploeg zijn waar ieder 
op zich zijn eigen rolletje in speelt. Na onze epische leefweek en toch 
wel succesvolle fuif komt nu eindelijk het kamp in zicht. Wij kunnen jullie 
alvast beloven dat het onvergetelijk zal worden! Omdat wij allemaal wel 
van een stevig feestje houden, mogen jullie zich verkleden in één van de 
leukste feestdagen van ’t jaar namelijk: KERSTMIS!!!!!! Haal jullie crea-
tiviteit naar boven en kom verkleed als een kerstman, een kerstboom, 
Rudolf het rendier,… Waar jullie ook maar zin in hebben! Wij kunnen 
eeeeeecht niet wachten op kamp om nog diepere vriendschappen op 
te bouwen, zotte activiteiten te spelen, de boel op stelten te zetten en 
vooral herinneringen te maken voor ’t leven! 

Veel liefs, 

Irene & Famke



KAMPGELD 
 

Sloebers: € 110 

Oudere groepen: €140 

  

Rekeningnummer: BE61 0682 0170 0817 

  

Mededeling: KAMPGELD + GROEP + NAAM + VOORNAAM 
(Liefst zussen apart storten) 

Gelieve dit te storten voor 20/07/2018  
Zo ben je zeker van een plaatsje in de bus en in de tent! 

 

  

 Voor leden jonger dan 12 jaar zijn er fiscale attesten beschikbaar. 

  

 

Informeer bij jullie mutualiteit voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van het 
kampgeld. 

 
Het is mogelijk om het kampgeld in verschillende schijven te betalen. Indien u dit 
wenst, neem dan contact op met:  

 Marthe Everaet (groepsleiding) 

 Emma Van Hove (groepsleiding) 

 Anse Van Droogenbroeck (penningmeester)  

 

KAMPGELD

Sloebers: € 110 
Oudere groepen: €140

Rekeningnummer: BE61 0682 0170 0817

Mededeling: KAMPGELD + GROEP + NAAM + 
VOORNAAM (Liefst zussen apart storten)

Gelieve dit te storten voor 20/07/2018. 
Zo ben je zeker van een plaatsje in de bus en in de tent!

Voor leden jonger dan 12 jaar zijn er fiscale attesten beschikbaar.



Heel belangrijk!

Wat mag je zeker niet vergeten!

Je kind gaat 10/7 dagen met ons mee op kamp. Hiervoor hebben wij 
enkele dingen van hen nodig.

-Identiteitskaart / Kids ID

-2 zegeltjes mutualiteit

Steek alles in 1 enveloppe, plak deze dicht, schrijf jouw naam en groep 
erop en bezorg deze aan de leidster voor je de bus op stapt.

Heel belangrijk! 
Wat mag je zeker niet vergeten! 

Je kind gaat 10/7 dagen met ons mee op kamp. Hiervoor hebben wij 
enkele dingen van hen nodig.  

-Identiteitskaart / Kids ID 

    

  

-2 zegeltjes mutualiteit 

 

 

  

Steek alles in 1 enveloppe, plak deze dicht, schrijf jouw naam 
en groep erop en bezorg deze aan de leidster voor je de 
bus op stapt. 

  

 

Heel belangrijk! 
Wat mag je zeker niet vergeten! 

Je kind gaat 10/7 dagen met ons mee op kamp. Hiervoor hebben wij 
enkele dingen van hen nodig.  

-Identiteitskaart / Kids ID 

    

  

-2 zegeltjes mutualiteit 

 

 

  

Steek alles in 1 enveloppe, plak deze dicht, schrijf jouw naam 
en groep erop en bezorg deze aan de leidster voor je de 
bus op stapt. 

  

 



LUIZEN OP KAMP 

Beste ouders, 

Als veel kinderen samen veel tijd 
doorbrengen, is het goed mogelijk 
dat naast plezante tijden, ook luizen 
gedeeld worden… Deze komen er 
doordat één of meerdere leden deze 
beestjes meebrengen op kamp. Voor 
ons is dit een zeer lastig probleem, 
een heleboel leuke activiteiten moe-
ten worden geschrapt om iedereen te 
controleren, om de kinderen in kwestie 
te behandelen, … We hebben ook al 
een aantal jaren op kamp een paar 
flesjes luizenshampoo moeten aanko-
pen om de kinderen te behandelen. 

Wij zouden niet graag hebben dat alle kindjes met luisjes naar huis gaan, 
dus worden ze wel altijd direct behandeld. Maar zoals jullie waarschijn-
lijk ook weten, zijn zo’n flesjes behoorlijk duur. En we kunnen toch veel 
leukere dingen doen met dat geld, hé? Dus vragen wij aan ALLE OU-
DERS om uw zoon/dochter (eender welke leeftijd) te controleren VOOR 
ze op kamp vertrekken. Mocht uw zoon/dochter last hebben van deze 
vervelende beestjes is dit geen enkel probleem zolang u het ons maar 
MEEDEELT en uw kind al behandeld is. Wij kunnen altijd de behande-
ling voortzetten op kamp als u de shampoo aan uw kind meegeeft en 
contact neemt met de leidster. Schrijf best de naam van uw kind op het 
doosje zodat de shampoo enkel voor uw kind wordt gebruikt en ook u 
niet onnodig dure flesjes hoeft te kopen. We zullen dit probleempje dan 
ook met discretie aanpakken ;)

Luisjes zijn lastig maar wees gerust: iedereen heeft er wel eens last van, 
ook je leiding heeft er vroeger gehad. Maar zeg het ons, dan hoeven we 
geen leuke activiteiten te schrappen!



POST

Net als elk jaar kijken jullie allerliefste spruitjes ook dit jaar uit naar de 
post! Stuur dus maar massaal veel brieven, kaartjes, postpakketten,... 
naar het volgende adres:

Wij verkopen op kamp onze eigen postkaartjes. De kinderen krijgen de 
gelegenheid om het thuisfront zo op de hoogte te houden van hun doen 
en laten. Een postkaartje kost 50 cent. Wij zouden willen vragen om 
hiervoor gepast geld mee te geven. Postzegels en eventueel enveloppen 
en briefpapier moeten de leden zelf mee nemen.

POST 

 

Net als elk jaar kijken jullie allerliefste spruitjes ook dit 
jaar uit naar de post! Stuur dus maar massaal veel 

brieven, kaartjes, postpakketten,... naar het volgende 
adres: 

 

 

Wij verkopen op kamp onze eigen postkaartjes. De  
kinderen krijgen de gelegenheid om het thuisfront zo op 

de hoogte te houden van hun doen en laten. Een 
postkaartje kost 50 cent. Wij zouden willen vragen om 

hiervoor gepast geld mee te geven. Postzegels en 
eventueel enveloppen en briefpapier moeten de leden 

zelf mee nemen. 

 

 
Hoeve Heymans 
Chiro Walfergem 
Naam + groep lid 

Boeschepestraat 8 
8954 Westouter (Heuvelland) 

 



Wat moet er mee?

Regenkledij 
 ° Rubberen laarzen 
 ° K.W. 
 ° Lange broeken 
 ° Warme truien

Speelkedij 
 ° T-shirts 
 ° Shorts

Verkleedkledij 
° kampthema 
° GALAKLEDIJ!!!!!

Ondergoed 
 ° Onderbroeken 
 ° Hemdjes, voor de ouderen bh’s 
 ° Kousen

Slaapgerief 
 ° Veldbed, slaapzak en deken 
 ° Pyjama 
 ° Knuffeldier 
 ° Kussen

Toiletgerief 
 ° Handdoeken 
 ° Washandjes 
 ° Zeep en shampoo 
 ° Borstel/kam 
 ° Tandenborstel, tandpasta en bekertje

Schoenen 
 ° Speelschoenen 
 ° Stapschoenen 
 ° Sandalen

Slechte kleren 
 ° Kleren die ECHT vuil mogen worden

Eetgerief (in aparte zak met naam erop!) 
 ° Onbreekbaar bord/gamel 
 ° Soepbord/kommetje 
 ° Platic beker 
 ° Mes, vork, lepel en kleine lepel 
 ° Aardappelmesje (sloebers en speelclub 
niet!) 
 ° 3 keukenhanddoeken (naam erop!)

Chiro uniform (!!!!!!!) 
 ° Rode chiro t-shirt 
 ° Beige rok 
 ° Chiropull/ Chirohemd/ petje/…

Allerlei 
 ° Zaklamp 
 ° Zwemgerief ( + badmuts!) 
 ° Schrijfgerief, postzegels en enveloppen 
(vooraf geadresseerd) 
 ° Zak voor vuile was 
 ° Wasspelden 
 ° Zakdoeken 
 ° Drinkbus 
 ° Zonnecrème, zonnebril, petje en afters-
un 
 ° Medicatie met de gebruiksaanwijzing 
(leiding verwittigen!) 
 ° (Trek)rugzak 
 ° Zangboekje 
 ° Stripverhalen/boekjes (voor de platte 
rust) 
 ° Insectenspray/muggenmelk  
 ° Netje/kapstokken 
 ° Fluovestje



 WAT MOET ER NIET MEE? 

Snoep 
Wij hebben de allerbeste koks mee op kamp die ons verwennen met allerlei 
lekkers en daarom is snoep totaal overbodig. Natuurlijk kan een snoepje af en 
toe eens smaken en is kamp niets zonder snoepen tijdens de platte rust. Om 
dit toch binnen de perken te houden, hebben we volgende regels:

- Sloeber- en Speelclubleiding houden de snoepjes van de leden bij en geven 
hen af en toe eentje.

- Vanaf de Kwiks mogen de leden zelf hun snoepgoed bijhouden, maar om 
tandpijn, ruzies en geen-honger-meer-tijdens-het-eten te voorkomen, verzoe-
ken wij jullie vriendelijk om geen kilo’s mee te geven aan uw kinderen.

Zakgeld  
Natuurlijk vraag je je als ouder af of je kind centjes nodig heeft op kamp. Dit 
is enkel nodig voor op een- of tweedaagse, zodat ze een snoepje, een drankje 
e.d. kunnen kopen. Voor Sloebers is €10 meer dan voldoende. Speelclub en 
Kwiks komen zeker toe met €15, meer centjes betekent bergen snoep en nut-
teloze uitgaven (wij spreken uit ervaring). Vanaf de Tippers gaan de leden op 
tweedaagse en zij mogen zelf beslissen hoeveel geld ze meenemen. Vergeet 
niet dat we tijdens die twee daagjes weg meestal eens lekker gaan eten en ’s 
morgens een koffiekoek of twee verorberen! 

Waardevolle spullen  
Kamp betekent ravotten, vuilmaken, bosspelen… Waardevolle spullen horen 
daar niet thuis, deze kunnen stuk of verloren gaan en daar staan wij niet voor 
in. Wij vragen dan ook om deze zaken thuis te laten. Een fototoestel mag altijd, 
maar de kookouders trekken de hele dag door foto’s, opdat er zeker genoeg 
mooie herinneringen zouden zijn! 

Gsm  
Bij de voorafgaande waardevolle spullen hoort ook de GSM. Deze is nergens 
voor nodig en totaal verboden. Wij verwittigen namelijk meteen de ouders 
wanneer dat nodig is! Wanneer hij toch mee op kamp is en wij kunnen je hier-
op betrappen, kan deze worden afgenomen voor de rest van het kamp.



DE NIEUWE COOKIES 2018:

WIE ZIJN ZE, WAT DOEN ZE, WAT DRIJFT HEN?

Wim en Annelies, papa en mama van Fenne (sloebers) en Jutta (speel-
club).

Cookie Wim 

In KSA Walfergem heb ik vanaf de jong-
ste groep gezeten en ben ik daarna kook-
ouder geworden. Toen Annelies zwanger 
was van Jutta, ben ik de laatste keer 
meegegaan op kamp. Wanneer de chiro 
op zoek ging naar kookouders, begon 
het bij mij meteen weer te kriebelen. Ik 
was zeer blij toen ik merkte dat ook mijn 
dochters hier enthousiast over waren! Op 
kamp, eet ik het liefst spaghetti. Daar-
naast ben ik zeker te vinden om eens een 
spelletje mee te spelen, zolang het maar 
niet dansen is.... Ik kijk enorm uit naar het 
kamp, maar misschien nog het meeste 
naar het momentje ‘s morgens net voor 
iedereen opstaat. Eventjes volledige rust die dan langzaam overgaat 
in het kampleven. Maar ook ‘ s avonds rond het vuurtje... Er is eigenlijk 
weinig waar ik niet naar uitkijk. Mijn favoriete plek op kamp zal naast de 
kooktent, het kampvuur zijn.



Cookie Annelies

Haai iedereen, binnenkort zal ik mij 
helemaal uitleven met al het keu-
kenmateriaal dat veel groter is dan 
dat van thuis, vooral dan met de 
kloppers. Ik eet heel graag pasta 
en alles met avocado. Op kamp 
ben ik zeker te vinden voor een 
wedstrijdje, een estafette bijvoor-
beeld, want ik ben nogal competitief. Waar ik het meest naar uitkijk op 
kamp? De sprinkhanen in de tent, de koeiemestgeur, de lekkende tenten, 
de vermoeidheid, de kampvitamientjes ... kortom, de hele kampsfeer. Oh 
ja, en ook aan het zingen aan het kampvuur… Ik kan wel echt niet zingen, 
écht niet, maar ik doe het toch! 



Maaike en Wouter, mama en papa 
van Milla (speelclubber) en Axl (voelt 
zich ondertussen ook al een echte 
KSA’er)

Cookie Maaike

Ik werk als ergotherapeute in een 
school voor buitengewoon onderwijs. Zelf heb ik in de scouts (ja, ik ben 
een overloper ) én ook in de Chiro van Walfergem gezeten…. nog 
steeds hebben we een OLB-kliekje waarmee we jaarlijks op weekend 
gaan. Ik  op kamp van creatieve activiteiten, verkleedpartijen, gezelli-
ge babbels rond het vuurtje, naar de sterren kijken, … Mijn lieve-
lingseten is pasta.

Cookie Wouter

Ik werk bij Janssen Pharmaceutica en werk op het onderzoek naar nieu-
we geneesmiddelen.

Ik heb +/- 15 jaar in de KSA gezeten en ken het chirokamp vooral van de 
avond voor de bezoekdag. Luieren aan het strand of aan het zwembad 
is niets voor mij, dus dan liever een actieve vakantie en wat koken…

Als er hulp nodig is tijdens een sluipspel of om wat te ‘spoken’, wil ik ge-
rust wel wat langer opblijven.

Voor toneeltjes moeten jullie eerder bij Maaike en Axl zijn.  Een favoriet 
keukeninstrument heb ik niet, het minst leuke is een aardappelschiller.  
Maar blijkbaar zou ik daar niet te veel mee moeten werken… 

Mijn lievelingseten is een goeie biefstuk met frietjes.



Cookie Lore

De meesten zullen mij nog 
wel kennen. Ik ben 2 jaar 
geleden gestopt met de 
Chiro. Ik ben 5 jaar leidster 
geweest waarvan 2 jaar als 
hoofdleidster. Enkele maan-
den geleden heeft de leiding 
mij gevraagd of ik hen kon 
helpen en of ik hun 2e volwassen begeleider wou worden. Uiteraard heb 
ik onmiddellijk ja gezegd 😉 En nu ga ik mee op kamp om de kookou-
ders te vergezellen en te helpen. 

Nog wat weetjes over mezelf:

- Kost wat kost, eender welk uur het is, ik sta altijd paraat! 

- Spaghetti Bolognese is wat ik het liefste eet! 

- Mijn lievelingsspel is baseball 

- Mij mag je altijd uitdagen om een gezelschapsspel te spelen.

- De vuurtjes op het kamp vind ik altijd heel gezellig! 

- Je kan me altijd lokken met Gin. Dat is bij mij GINetisch bepaald!

- Ik heb een EHBO-diploma op zak.



HELPERKESDAG

Jaja het is weer zover, de meisjes van chiro Walfergem vertrekken weer 
op kamp.

We zoeken dit jaar enthousiaste ouders, broers, vriendjes,… om ons bij te 
staan bij de opbouw van ons geweldig kampterrein!

Denk je van “Ik ga die chirodames eens helpen met het opzetten van 
tenten” dan ben je zeer welkom op 

ZATERDAG 14 juli vanaf 10u op ons kampterrein!

Gelieve dan ook te bevestigen met hoeveel je zal komen door een e-mail  
te sturen naar marthe.everaet@gmail.com.

 
Verder zoeken wij ook nog sterke papa’s om ons te helpen uitladen van 
de camion op

ZATERDAG 28 JULI OP DE CHIRO

Bevestigen kan ook hier via

marthe.everaet@gmail.com

Alvast bedankt en hopelijk tot dan!!!



Bezoekdag

Kan jij als ouder, familielid, vriendje of vriendinnetje niet zo lang jouw 
favoriete Chiro-meid missen als ze op kamp is?

Kom dan zeker langs op onze bezoekdag op zondag 22 juli! Deze zal 
doorgaan van 12u tot 17u.

Dit is ook de dag waarop wij jammer genoeg afscheid nemen van onze 
allerliefste sloebertjes en zij mee naar huis gaan.

Op bezoekdag kunnen jullie genieten van een soepje, een BBQ en een 
dessert. Daarnaast nodigen we jullie graag uit voor een sportieve activi-
teit!

Ook dit jaar vragen we weer nederig aan de ouders om desserten 
(taarten, cakes, tiramisu, chocomousse,..) mee te brengen zodat we een 
rijkelijk gevuld dessertenbuffet kunnen presenteren.

Indien mogelijk is het altijd handig om zelf stoelen en eventueel picknick-
tafels mee te nemen. Net zoals vorig jaar vragen we om eigen borden 
en bestek mee te nemen om het afval te verminderen. Bedankt om hier 
rekening mee te houden!

Tot dan!



NOODGEVALLEN: WIE BEL IK?

In  noodgevallen  kan  je  ons  kamp  bereiken  op  het  nummer:  

0498 13 66 75 (kookouder).  

Wij  vragen  om  hier  geen  misbruik  van  te  maken!  Als  er  iets  

gebeurt  op  kamp,  zullen  wij  jullie  zelf  contacteren.    

Zoals een oude wijze ooit zei: Geen  nieuws  is  goed  nieuws!  ;)



Functies

Groepsleiding: 

Emma Van Hove

Lindelaan 31 
1730 Asse 
0474/46.38.38 
Emma.van.hove@hotmail.com

Marthe Everaet

Hoogstraat 7 
1730 Asse 
0470/38.69.36 
marthe.everaet@gmail.com

 Penningmeester 

Anse van Droogenbroeck

Lindendries 130 
1730 Asse 
0492/94.72.36 
anse.van.droogenbroeck@gmail.com



STREEKINFO   

Dit jaar trekken we naar prachtige West-Vlaamse 
grond: Heuvelland! Of om meer specifiek te zijn: de 
deelgemeente Westouter. Deze plattelandsstreek 
ligt dicht tegen stadskernen Poperinge en Ieper en 
grenst aan onze Franse buren.  

Wat valt daar nu allemaal te beleven?? Natuur, 
cultuur én avontuur! 

Deze groene omgeving is eerst en vooral perfect voor wandelingen 
of fietstochtjes. Het Provinciaal domein Kemmelberg biedt 
verschillende mooie routes aan.  

In Westouter zelf is het zeker aan te 
raden een wandeling te maken richting 
de enige Vlaamse kabelbaan, de 
Cordoba die de Vidaigneberg en de 
Rodeberg verbindt. Weg van alle drukte 
zweef je boven de wijngaarden van 
Entre-Deux-Monts. Als je geluk hebt 
kan je de Vlaamse kust of de Ijzertoren zelfs zien! En misschien 
herken je deze stoeltjeslift wel van het programma ‘Eigen Kweek’?  

Het Hellegatbos, de Sulferberg en de 
Zwarteberg zijn ook zeker plaatsjes die je 
tot rust zullen brengen en dus de moeite 
waard voor eens te passeren! 

 

Na al dat sightseeing kan je uitrusten in één van de vele cafeetjes die 
je een huisbereide Picon Bière of Picon Au Vin Blanc, fris 
hommelbiertje of andere specialiteiten kunnen aanbieden.   
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Dit jaar trekken we naar prachtige 
West-Vlaamse grond: Heuvelland! Of om meer 
specifiek te zijn: de deelgemeente Westouter. 
Deze plattelandsstreek ligt dicht tegen stads-
kernen Poperinge en Ieper en grenst aan onze 
Franse buren.

Wat valt daar nu allemaal te beleven?? Natuur, cultuur én avontuur!

Deze groene omgeving is eerst en vooral perfect voor wandelingen of 
fietstochtjes. Het Provinciaal domein Kemmelberg biedt verschillende 
mooie routes aan.

In Westouter zelf is het zeker aan te 
raden een wandeling te maken rich-
ting de enige Vlaamse kabelbaan, 
de Cordoba die de Vidaigneberg en 
de Rodeberg verbindt. Weg van alle 
drukte zweef je boven de wijngaar-
den van Entre-Deux-Monts. Als je geluk hebt kan je de Vlaamse kust of 
de Ijzertoren zelfs zien! En misschien herken je deze stoeltjeslift wel van 
het programma ‘Eigen Kweek’?

Het Hellegatbos, de Sulferberg en de Zwarteberg 
zijn ook zeker plaatsjes die je tot rust zullen bren-
gen en dus de moeite waard voor eens te passe-
ren!

Na al dat sightseeing kan je uitrusten in één van de vele cafeetjes die je 
een huisbereide Picon Bière of Picon Au Vin Blanc, fris hommelbiertje of 
andere specialiteiten kunnen aanbieden.

 



Wil je graag de geschiedenis induiken breng dan zeker een bezoekje 
aan:  

Loopgraven Bayernwald: In het Croonaertbos kan je 
door een stuk van een Duits loopgravenstelsel uit WO 
I wandelen. De Duitse troepen veroverden deze plek 
in 1914 en doopten de site ‘Bayernwald’. 

Lettenbergbunkers: In de Lettenberg, uitloper van de Kemmelberg, 
kan je nog vier betonnen bunkers uit WO I terugvinden. De 
schuilplaatsen zijn door Britse soldaten gebouwd in het voorjaar van 
1917. 

Pool of Peace: De Spanbroekmolenkrater is de grootste en meest 
imposante mijnenkrater in de Westhoek ter herinnering aan de 
Mijnenslag.  

Monument Aux Soldats Français: Dit 
oorlogsmonument (ook Den Engel genoemd), ter 
herdenking van de Franse soldaten die er in april 
1918 tijdens de slag om de 
Kemmelberg sneuvelden, staat bij een Frans 
massagraf waarin meer dan 5000 Franse soldaten 
liggen.  

In Westouter vind je ook twee Britse militaire begraafplaatsen terug: 
Westouter Churchyard and Extension Begraafplaats en Westoutre 
British Cemetery.  

 

Mag het toch allemaal wat actiever? In Heuvelland ligt ‘Outside 
Travel’. Deze organisatie biedt voor elke 
avonturier wat wils: boogschieten, paintballen, 
wakeboarden, dropping, highlandgames.. Maar 
ook rustigere activiteiten: een smokkeltocht door 
de stad, champagne-,wijn- en bierwandelingen, 
GPS-spelen, kano… Check hun hele aanbod op: 
https://www.outsideadventure.be/ 
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Nog enkele interessante weetjes: 

- Fijnproevers kunnen genieten van heerlijke wijnen van de 
wijngaarden van de Monteberg. Maak er onmiddellijk een 
wijntochtje van en bezoek ook één van de meest 
noordelijke gelegen wijndomeinen van Europa:  Entre-
Deux-Monts. 

- Door de vele zware gevechten in WO I zijn er veel bosrijke 
gebieden gesneuveld. Maar ze zijn gelukkig bezig met de 
herbossing.  

- De laatste maandag van augustus wordt de wielerwedstrijd 
‘Belcanto Classic’ gereden die ooit begonnen is door een 
weddenschap met Guido Belcanto.  

- Heuvelland is natuurlijk bekend om zijn vele heuvels. De 
welbekende Kemmelberg is met zijn 156m de hoogste. 

- Voor de iets luiere of slechter te been mensen: je kan ook 
elektrische golfkarretjes huren om alles te ontdekken!  

- Wielrenner en winnaar van Parijs-Roubaix Lucien Storme, 
Temptation Island presentatrice Annelien Coorevits en 
astronoom Petrus Plancius zijn bekende Heuvellanders.  

- Zot van beesten? In Westouter kan je wandelingen maken 
met ezels!  

- Jammer genoeg is deze ruimte véél te klein voor de rijke 
bezienswaardigheden van Heuvelland en omstreken! 
Neem zeker eens een kijkje op 
www.toerismeheuvelland.be voor meer info!  
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Kalender

Woensdag 11 juli: pakken binnenbrengen tussen 15u 
en 16u op de Chiro

Pakken = veldbed, slaapzak, kussen, deken, regenlaarzen,... alles wat je al 
kan missen! (schrijf overal je naam en groep op)

Zondag 15 juli: we vertrekken op kamp! Afspraak 
op het 

kerkplein om 9u in uniform

Woensdag 25 juli : Terug van kamp, aankomst op kerk-
plein ± 16u (houd onze Facebookpa-
gina in de gaten voor het juiste uur)

Zondag 2 september: Chiro tot 18u

Zondag 9 september: Chiro tot 18u: hopduvelstoet

Zondag 16 september: Chiro

Zaterdag 23 september: TROPICAL NIGHT @ ‘t Jass

Zondag 24 september: GEEN CHIRO

Zondag 30 september: Overgang



 
 
 
 

Jukebox CHIROuderfuif 
Een volle dansvloer, koude pintjes in plastic bekertjes, 

hamburgers, muziek vollenbak...  
Heel wat mama’s en papa’s voelden zich terug 18 jaar en 

haalden hun innerlijke dancing queens en kings naar boven 
op onze ouderfuif.  

Via deze weg willen wij van de leiding alle aanwezigen 
bedanken voor hun enthousiasme! Wij hebben er dan ook 

enorm van genoten, dikke merci!   
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en haalden hun innerlijke dancing queens en kings naar boven op onze 
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dikke merci! 



 

Paasklokjes 

Amai, Pasen valt vroeg dit jaar! 
Geen uitdaging is voor jullie te groot 

dit kamp. Paasklokjes zijn soms 
wildebrassen en zitten vol energie, 

maar gelukkig kunnen jullie deze kwijt 
tijdens alle fantastische spelletjes!  
Geef elkaar tijdens het kampvuur 

zeker een dikke knuffel!  
 

* Uitdaging van dit kamp * 

Elke dag een proper onderbroek 
aandoen. 

Zwarte pieten 

Amai, 6 december valt vroeg dit jaar! 
Zwarte pieten zijn vaak vrolijk en 
nieuwsgierig en durven soms wel 

eens kapoenenstreken uit te halen.  
Jullie lef is jullie troef dus ga zeker op 
avontuur dit kamp!  Tip: Bereid zeker 
jullie gekke bekken thuis al voor de 

spiegel voor! 

 
* Uitdaging van dit kamp * 

Probeer je vragen over het spel pas 
aan het einde van de speluitleg te 

stellen. 

Drie koningen 

Amai, 6 januari valt vroeg dit jaar! Dit kamp leren jullie echt samenwerken als een 
groep. Het begin is niet altijd makkelijk, maar de aanhouder wint! De 3 koningen 
zijn vooral sterk in elkaar aan het lachen brengen! De slappe lach is dan ook jullie 

favoriete lach. 

* Uitdaging van dit kamp * 

Geef elkaar elke dag een complimentje. 

Chiroscoop



 

 

 

Cupido’s 

Amai, 14 februari valt vroeg dit jaar! 
Cupido’s, dit kamp stappen jullie echt uit 

jullie comfortzone. Jullie leren steeds 
meer bij over wat het kampleven nu echt 
betekent. Vriendschap en LOVEEEE staan 

hierin natuurlijk centraal! Al durven 
cupido’s  ’s nachts  wel al eens roddelen 

in de tent natuurlijk, maar sshhttt. 

* Uitdaging van dit kamp * 

Wees niet bang om jullie handen vuil te 
maken. 

 

Kerstfanaten 

Amai, 25 december valt vroeg dit jaar! Vergeet jullie goede voornemens om niet 
te veel te snoepen dit kamp. Speel de extra kilo’s er gewoon af. KEIKEIHARD 

GAAAAN is de boodschap! Tip: Geniet volop van de hardhandige manier waarop 
jullie ’s ochtends door het muziekje gewekt worden na alweer een veel te late 

avond. 

* Uitdaging van dit kamp * 

De eerste van wie zijn gsm wordt afgepakt door de leiding op kamp, moet de hele 
groep op tweedaagse eentje trakteren! 

Sinterklaas 

Amai, 6 december valt vroeg dit 
jaar! Sinterklazen zijn simpelweg 

echte bazen. Jullie dragen 24/7 een 
roze bril op kamp en steunen 

elkaar door dik en dun. Vergeet 
niet om af en toe onnozel te doen, 

want, the best thing about 
MEMORIES is making them! 

* Uitdaging van dit kamp * 

Lok jullie leiding uit hun kot door 
extra veel kattenkwaad met hen 

uit te halen. 



SPELLETJESHOEK	  	  JOEPIEDEPOEPIE!	  

	  



Zoek	  het	  ei	  en	  word	  de	  beste	  speurneus	  van	  Chiro	  
Walfergem!	  	  

	  
Kan	  jij	  het	  kerstraadsel	  oplossen?????????????	  
De	  kerstman	  geeft	  een	  van	  zijn	  rendier	  rijders	  twee	  dagen	  
vrij	  van	  al	  het	  zware	  werk.	  De	  rendier	  rijder	  is	  hartstikke	  
blij	  en	  gaat	  daarom	  op	  woensdag	  eens	  lekker	  een	  aantal	  
tripjes	  maken.	  Twee	  dagen	  later	  komt	  hij	  wederom	  op	  
woensdag	  weer	  terug.	  Hoe	  kan	  dit?	  
	  

Het	  rendier	  heet	  woensdag	  


