KAMP
OUDSBERGEN 2022
De 7 dwergen in Oudsbergen
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VOOR
Met de knuffelbeer
Stevig vast
En een rugzak
Vol zakdoekjes
En een foto
Van mama en papa of je vriendje
Toch maar de bus op.
Neusje tegen de ruit.
Zachtjes wuiven.
Een sip gezichtje.
Traantjes bij het vertrek.
Waarom duurt dat bivak tién dagen?

NA
Knuffelbeer ergens
Onderaan in de rugzak
Tussen vuile onderbroekjes
En verkreukelde brieven
Van mama, papa of vriendje.
Ik wil nog spelen,
Toch maar de bus op…
Een moe gezichtje
Vol zomersproetjes.
Traantjes bij het vertrek.
Waarom duurt dat bivak maar tién
dagen?
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Beste Chiromannen en –vrouwen,
Als je naar buiten kijkt,
zie je de zon al af en toe schijnen en misschien krijg je dan weer die kriebels.
Niet alleen zomerkriebels maar ook heel veel leuke kampkriebels, want inderdaad: ook dit
Chirojaar zou niks zijn zonder een megabangelijk

CHIROKAMP!
Dit jaar trekken we er met z’n allen op uit naar Oudsbergen!
Van 11 tot 21 juli verblijven we daar op onze spetterende, superdeluxe kampplaats. Voor de
Speelclub, Superspeelclub, Rakwi’s, Rakkers, Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaat het kamp door van
11 t.e.m. 21 juli. De Sloebers en Ribbels vertrekken zoals ieder jaar wat later op kamp. Voor
hen zal het kamp doorgaan van 15 t.e.m. 21 juli.
De 4 jongste groepen: Sloebers, Ribbels, Speelclub en Superspeelclub slapen binnen op
veldbedden. Vanaf de Rakwi’s slapen wij in tenten.
Wij, de leiders en leidsters, bereiden dit kamp al een tijdje voor en staan te popelen om jullie
onder te dompelen in tien dagen lang leven op het ritme van de wind en van de zon.
Je kan natuurlijk niet zomaar vertrekken. Verder in dit kampboekje vind je alles wat je moet
weten over het kamp. Wij hebben er alvast heel veel zin in, jij ook?
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KAMPTHEMA
Dit jaar neemt Chiro Millegem jullie mee naar de sprookjesachtige wereld
van Sneeuwwitje en de 7 dwergen. Hoewel alles goed leek te gaan groeiden er
frustraties tussen de dwergen en Sneeuwwitje. Na een hevige ruzie besluiten ze elk
hun eigen weg op te gaan, op zoek naar een nieuwe, betere levensstijl. Hiernaar
gaan ze op zoek in andere sprookjes waar ze telkens een nieuwe prinses zoeken.
Maar is verandering altijd beter? Of is het gras toch groener aan de eigen kant?
Gaan de dwergen ooit terug de handen kunnen schudden of zijn ze vijanden voor
goed?
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KAMPVERLOOP
• Maandag 11 juli 2022
o Vertrek naar Oudsbergen met de trein voor Speelclub, Superspeelclub,
Rakwi’s en Rakkers
o Vertrek naar Oudsbergen met de fiets voor Tito’s, Keti’s en Aspi’s
• Dinsdag 12 juli 2022
• Woensdag 13 juli 2022
• Donderdag 14 juli 2022
o Familiedag
• Vrijdag 15 juli 2022
o Vertrek Sloebers en Ribbels met de trein naar Oudsbergen
o Dagtocht voor Speelclub, Superspeelclub, Rakwi’s en Rakkers
o Tweedaagse voor Tito’s, Keti’s en Aspi’s
• Zaterdag 16 juli 2022
o Themadag voor Sloebers, Ribbels, Speelclub, Superspeelclub,
Rakwi’s en rakkers
• Zondag 17 juli 2022
o Foto’s trekken
• Maandag 18 juli 2022
• Dinsdag 19 juli 2022
• Woensdag 20 juli 2022
o Kampvuur
• Donderdag 21 juli 2022
o Einde kamp → weer naar huis
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DAGINDELING

08u00

Opstaan – wassen

08u30

Toneeltje – formatie

08u45

Eten – diensten

10u00

Spel A

12u30

Eten – diensten

13u00

Platte rust

14u00

Spel B

16u00

Vier uurtje

16u30

Spel C

18u00

Eten - diensten

20u00

Zangstonde

20u30

Avondprogramma/slapen

BEDTIJDEN

20u30

–

Sloebers en Ribbels

21u00

–

Speelclub en Superspeelclub

21u30

–

Rakwi’s en Rakkers

22u00

–

Tito’s

22u30

–

Keti’s

23u00

–

Aspi’s
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THEMADAG
Liefste Sloebers, Ribbels, Speelclub, Superspeelclub, Rakwi’s en Rakkers
Dit kamp gaan we een dagje met z’n allen op Safari om een padvindersdiploma te behalen!
We trekken onze stapschoenen aan, nemen onze rugzak mee en gaan op pad door de
wildernis. Met een geheime safari-kaart kunnen jullie alle dieren vinden om af te vinken op
jullie diploma. Maar pas op…
De dieren zijn wild, dus jullie moeten ze eerst overwinnen!
Hiervoor zal elke groep een ander verkleedkostuum moeten aandoen om zoveel mogelijk kans
te maken tegen de wilde dieren.
• Sloebers: zebra
• Ribbels: leeuw
• Speelclub: giraf
• Superspeelclub: olifant
• Rakwi’s: neushoorn
• Rakkers: safari-padvinders
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WEETJES – WEETJES – WEETJES

EHBO
Onze EHBO-kist is volledig in orde. Ze wordt voor we op kamp vertrekken nog eens
grondig nagekeken. Het is dus niet nodig uw kind een hele verbanddoos mee te
geven. Zorg er wel voor dat eventuele medicijnen die uw kind moet innemen in
voldoende mate meegegeven worden. Geef dit persoonlijk aan de leiding zodat
ze weten wat ze ermee moeten doen. Vergeet ernstige dingen niet te vermelden
op de medische fiche! Het is niet de bedoeling dat de kookploeg/VB’s/leiding met
een winkelkar naar de plaatselijke apotheek moet.

NOODGEVALLEN
Wanneer u in uiterst dringende gevallen de kampplaats wilt bereiken, kan u naar
de GSM van onze VB’s, Sabine Vansant of Koen Renders, bellen op de volgende
nummers:
Sabine: 0498/71 70 17
Koen: 0496/ 59 20 17
Dit doet u echter enkel als het echt niet anders kan.
Ouders en/of familieleden zijn niet toegelaten op de kampplaats!

ZAKGELD
Sloebers, Ribbels, Speelclub, Superspeelclub, Rakwi’s, Rakkers en Tito’s hebben op kamp
geen extra zakgeld nodig, want dit is inbegrepen in het kampgeld.
Keti’s mogen €20 meenemen op kamp.
Aspi’s spreken met hun leiding af hoeveel zakgeld ze meenemen.
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BELANGRIJK – BELANGRIJK – BELANGRIJK

KAMPADRES
Natuurlijk krijgen we allemaal graag post op kamp! Dus mama’s, papa’s, broers, zussen,
nichten, neven, bompa’s, bomma’s, tantes, nonkels, buren, lieven, vrienden,
vriendinnetjes… Neem allemaal pen en papier en schrijven maar!
OPGELET!
Onze jongste groepen, de Sloebers en Ribbels blijven slechts 6 dagen. Ook zit er een
weekend in die 6 dagen, dus iedereen die graag een kaartje/briefje stuurt, moet dit
tijdig op de post doen!
Chiro Millegem
Naam van uw oogappel
Afdeling (vb. Speelclub)
Harmonieweg 35
3670 Oudsbergen
Voor de leden die graag naar huis willen schrijven, is het aangeraden dat je enveloppen
met het adres en een postzegel erop meebrengt. Vergeet dus ook zeker geen eigen
briefpapier of postkaarten mee te nemen ☺ Tip: als je graag hebt dat je post zeker
voor het kamp thuis aankomt en dat je eigen post op tijd aankomt op de kampplaats,
kan je best prior postzegels gebruiken voor postverkeer naar en van de kampplaats!

FOTO’S
Op kamp worden er uiteraard foto’s getrokken om onze herinneringen te kunnen
vereeuwigen. Deze foto’s worden altijd op onze website en facebookpagina geplaatst
na het kamp zodat alle ouders, vrienden, vriendinnen, tantes, nonkels, bompa’s en
bomma’s, kunnen kijken hoe hun oogappeltje zich geamuseerd heeft op kamp. Als u
eventueel niet wil dat er foto’s van uw kind op onze website en facebookpagina
worden gezet, dan kan u dat best laten weten aan iemand van de leiding.

VALIEZEN BINNENBRENGEN
Omdat iedereen waarschijnlijk meer bagage bij zich heeft dan we eigenlijk kunnen
dragen, is er ook dit jaar weer een camion voorzien om onze zware valiezen veilig
richting Oudsbergen te voeren. Dit wil echter niet zeggen dat je dus extra veel moet
meesleuren, want - hoe raadt u het - deze camion wordt wel degelijk geladen met onze
hoogst eigen spierkracht.
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Op zondag 10 juli 2022 tussen 19u00 en 19u45 wordt elke valies (ook voor Sloebers,
Ribbels!) verwacht aan het Chirolokaal. Elke valies die dan nog niet aanwezig is aan het
lokaal, zal ons onvergetelijk kamp dus niet meemaken.
Wij vragen om gekleurde lintjes in de kleur van de afdeling van je kind (zie hieronder)
duidelijk aan je bagage te hangen. Gelieve ook geen plastic zakken of rugzakken aan
de valiezen vast te maken. Dit alles maakt het laden van de camion veel gemakkelijker.

AFDELINGSKLEUREN (deze kleuren m.b.v. lintjes aan de valiezen hangen)
Sloebers: wit
Speelclub: geel
Rakwi’s: groen
Tito’s: rood
Aspi’s: oranje

Ribbels: paars
Superspeelclub: bruin
Rakkers: roos
Keti’s: blauw

VERTREK
Speelclub, Superspeelclub, Rakwi’s en Rakkers vertrekken op
maandag 11 juli in volledig uniform met de trein en bus MET
MONDMASKER. Zij worden om 10u40 verwacht aan de ingang
van het station van Mol.
Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken dit jaar op maandag 11 juli
met de fiets naar Oudsbergen. Zorg dus zeker dat jouw fiets
helemaal in orde is en dat je een fietspomp, een
reservebinnenband en plakgerief bij hebt.
•

Aspi’s worden om 9u00 verwacht aan het Miloheem

•

Tito’s worden om 9u30 u verwacht aan het Miloheem

•

Keti’s worden om 10u00 verwacht aan het Miloheem

Sloebers en Ribbels vertrekken op vrijdag 15 juli met de trein
e n bus en dragen hun rood Chiro Millegem T-shirt. Zij
worden om 8u40 verwacht aan de ingang van het station van
Mol.
Alle anderen zijn van kop tot teen gekleed in beige Chiroshort of Chirorok en rood Chiro
Millegem T-shirt. Trek hierover een warme trui aan, indien nodig of smeer je in tegen
de brandende zon. Er wordt eten voorzien om 18u30 op de kampplaats. Je mag gerust
zelf een koek en een drankje meenemen.
Vergeet zeker je identiteitskaart/Kids-ID niet mee te nemen!
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TERUGKOMST
Op woensdag 21 juli komen Sloebers tot en met Rakkers met de trein naar huis. We
zullen te voet naar de kerk van Millegem wandelen en zullen hier omstreeks 15u30
arriveren.
Tito’s, Keti’s en Aspi’s zullen met de fiets naar huis rijden en zullen eveneens rond
15u30 aan de kerk van Millegem arriveren. Onze conditie, windrichting en
vermoeidheid zullen hier nog lichte wijzigingen aan kunnen brengen.

VALIEZEN OPHALEN
De bagage kan op woensdag 21 juli aan de kerk van Millegem afgehaald worden vanaf 15u30.

MAATREGELEN
De afgelopen 2 jaren heeft ons Chirokamp er een beetje anders uitgezien dan wat we gewoon
waren omwille van de coronamaatregelen.
Momenteel zijn er geen extra maatregelen meer van toepassing en ziet het er voorlopig naar
uit dat we terug samen met zijn allen kunnen genieten van het Chirokamp.
Uiteraard volgen wij dit verder op als de maatregelen toch zouden
veranderen, communiceren wij dit verder naar jullie.
Wij vragen toch nog steeds om 2 mondmaskers mee te nemen.
Momenteel is dit nog op het openbaar vervoer verplicht en in het
ziekenhuis/ bij dokter (maar uiteraard moeten we hier hopelijk niet
naartoe).
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VALIES – VALIES - VALIES
We zijn nu eindelijk zover om de valiezen in te pakken. Hieronder staat een lijstje met wat je
allemaal in je valies moet proppen. Neem de uitdaging aan en tracht maar 1 koffer mee te
nemen.

OM DE NACHTRUST TE BEVORDEREN
Aantal

Ligt klaar

In de valies!

Aantal

Ligt klaar

In de valies!

Veldbed (voor iedereen!!)
Slaapzak
Kussen
Onderlaken (verplicht!)
Teddybeer
Pyjama of nachtkleedje
Zaklamp
Extra deken voor de leden die in tenten slapen
(Rakwi’s, Rakkers, Tito’s, Keti’s en Aspi’s)

OM DE HYGIËNE EEN KANS TE GEVEN
Voldoende washandjes
Voldoende handdoeken
Zeep in zeepdoosje of douchegel
Shampoo
Balsem voor lange haren (verplicht!)
Tandenborstel
Tandpasta
Bekertje
Kam of borstel
De nodige haarrekjes en klemmetjes
Zakdoeken (PAPIEREN)
DRINKBUS!
Zonnecrème
2 mondmaskers

2
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OM NIET OP JE BLOTE VOETEN TE LOPEN
Aantal

Ligt klaar

In de valies!

Ligt klaar

In de valies!

Pantoffels (slippers, crocs, …)
Stevige schoenen
Reserveschoenen

OM TE BEWIJZEN DAT BELGIË NIET ALTIJD EEN TROPISCH LAND IS
Aantal
Volledig uniform
T-shirts
Shorts
Lange broeken
Jogging
Truien
Ondergoed (voor ELKE dag!)
10 paar kousen
Regenjas
Zwemkledij (jongens: zeker ook aansluitende
zwembroek meenemen!)
Hoedje of petje tegen de zon (verplicht!)
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OM DE FRUSTRATIE EENS GEVOELD TE HEBBEN WANNEER JE MERKT DAT JE VALIES NET NIET
DICHT KAN

Aantal

Ligt klaar In de valies!

Linnenzak (voor de vuile was)
Veiligheidsspelden
Schrijfgerief
Briefpapier
Enveloppen (met adres en postzegel erop)
Rugzak
2 kapstokken (niet noodzakelijk)
Plastieken zakjes
Identiteitskaart of Kids-ID
Verkleedkleren voor themadag (Sloebers tot en met
Rakkers)
Wit T-shirt (voor knutselkeuze)
Trekkersrugzak (Tito’s, Keti’s en Aspi’s)
Slaapmatje (Tito’s, Keti’s en Aspi’s)

Iedereen zorgt ervoor dat zijn gerief
GENAAMTEKEND is !!!
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THUISLATEN – THUISLATEN – THUISLATEN
Je valies zal vast en zeker al propvol zitten. Het zou dus te gek zijn om nog een extra zak mee
te nemen voor dingen die je op kamp toch niet kan/mag gebruiken. Hier even een lijstje van
spulletjes die je absoluut NIET nodig zal hebben.



Om de charmes van het antieke (brieven schrijven) niet te vergeten, laat je best ook je

GSM thuis. Alleen Tito’s, Keti’s en Aspi’s mogen hun GSM meenemen, maar geven deze bij
aankomst onmiddellijk aan de leiding. Wanneer het past zullen zij deze een keertje mogen
gebruiken.

 Wij zijn bij de Chiro, dus onze tanden krijgen we ook nog wel gepoetst met een
niet-elektrische tandenborstel. Hetzelfde voor onze haren. Wind is er genoeg, dus waarom
zouden we dan sleuren met een zware haardroger/stijltang/krultang?

 De leidsters en leiders hebben nog steeds genoeg fantasie om spelletjes te verzinnen
dus daarom horen computerspelletjes niet thuis op kamp.



Snoep is natuurlijk bij iedereen zeer geliefd. Te veel is echter ook weer niet goed. Om

iedereen éénzelfde dosis snoep- en suikergoed toe te dienen, neemt GEEN ENKEL lid snoep
mee op kamp. We willen uitdrukkelijk vragen deze regel na te leven en niet stiekem toch
een babbelaar in de valies van je oogappeltje te proppen. De leiding zal er zelf wel voor zorgen
dat er regelmatig met een snoepje getrakteerd wordt.

 Ook alcohol en drugs worden niet aanvaard!
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KOOKPLOEG
Ook wij maken ons stillaan klaar om op kamp te gaan en plannen de menu.
Hieronder al een deel van ons winkellijstje.
Tot in Oudsbergen!
de kookploeg
Femke - Gert – Jan – Joris - Katrien – Kristof - Koen – Liesbeth -Marjan - Sabine
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LEIDINGSPLOEG

Sloebers (1e leerjaar)
Britt Verwimp
Miet Van Craenendonck
Eline Van Baelen
Lowie Stessens

Ribbels (2e leerjaar)
Anna Dierckx
Nore Kakese
Valerie Vanlommel
Gijs Van Den Eynde

0491/52 16 03
0475/51 87 26
0495/85 27 62
0472/34 95 25

0477/28 20 80
0496/91 31 27
0474/53 13 51
0499/17 88 37

Speelclub (3e leerjaar)
Laura Vanelsen
Helena Vanopstal
Nona Vinken
Thijs Van Hoolst
Lowie Mertens

0460/94 22 70
0493/03 30 14
0478/40 25 63
0471/41 36 04
0476/05 74 66

Superspeelclub (4e leerjaar)
Merel Van baelen
Lore Vinken
Jeroen Verheyden
Rik Verbist
Simon Van Baelen

0472/25 47 95
0470/40 20 45
0477/97 91 42
0468/12 96 26
0492/99 47 74

Rakwi’s (5e en 6e leerjaar)
Bo Verwimp
Lies Van Baelen
Siemen Van De Poel

0487/22 35 52
0476/01 57 13
0470/41 91 11
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Rakkers (6e leerjaar)
Lore Boon
Chiel Michiels
Corneel Van Wuytswinkel
Klaas De Backer

0478/02 07 17
0491/92 53 09
0472/70 80 44
0491/73 02 01

Tito’s (1e en 2e middelbaar)
Eline Vanaken
Louise Mertens
Evert Keersmaekers
Jules Vanlommel
Ruben Theeuws
Tijs Vanhoof

0477/97 91 42
0474/08 70 32
0491/74 74 19
0491/99 37 07
0471/03 09 66
0478 69 06 45

Keti’s (3e en 4e middelbaar)
Lieze Moors
Jorien Ouderits
Thijmen Van Craenendonck
Djordy Slegers

0495/50 59 42
0489/40 80 50
0475/33 34 85
0497/07 68 15

Aspi’s (5e en 6e middelbaar)
Famke Janssen
Tuur Vanhoof
Ewoud Van Craenendonck
Lars Michiels

0484/22 28 81
0472/68 07 53
0471/68 76 33
0495/66 10 50

VB’s (= volwassenbegeleid(st)er)
Sabine Vansant
Koen Renders

0498/71 70 17
0496/59 20 17

Groepsleiding
Laura Van Elsen
Louise Mertens

0460/94 22 70
0474/08 70 32
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Sloebers
HEY SLOEBERS
De leiding heeft al kei veel zin in het kamp en wij hopen jullie ook! We gaan kei veel leuke spelletjes spelen, lekker eten
smikkelen en zingen rond het kampvuur. We gaan er een super leuk kamp van maken en tot 15 juli!
Britt, Eline, Miet en Stekke
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Ribbels
HELLO LIEFSTE RIBBELSSSSSSS!!
Binnenkort is het weer VAKANTIE! Dat wil ook zeggen dat het CHIROKAMP steeds dichter bij komt. Wij kijken alvast uit
naar deze topweek, hopelijk jullie ook?!
Vooraleer we kunnen vertrekken is het misschien wel handig als jullie ook de weg naar de kampplaats vinden.
Vele groetjes Anna, Gijs, Valerie, Nore!

MILLEGEM

KAMP 2022
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Speelclub
Liefste Speelclubbers,
Maak jullie alvast klaar voor de beste 10 dagen van het jaar: het chirokamp!
Natuurlijk moet jullie leiding eerst nog op de kampplaats geraken...
Helpen jullie de vijf speelclubdwergen de weg te vinden naar Oudsbergen?
Enthousiaste chirogroetjes
Lowie, Thijs, Helena, Laura, Nona
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Superspeelclub
Dag lieve Superspeelclubbers!
Het is al weer bijna zover: het mega toffe chirokamp staat voor de deur! Wij hebben er alvast super veel zin, hopelijk
jullie ook. Schrijf jullie snel in, zodat jullie de tofste week van het jaar zeker niet missen. Jullie kunnen alvast de 7
verschillen zoeken op een foto van ons.
Groetjes van jullie leiding: Jeroen, Merel, Rik, Simon en Lore
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Rakwi’s
Hej liefste rakwi’s
Wij zijn helemaal klaar om op kamp te vertrekken, hopelijk jullie ook!
Om dit te testen hebben we enkele raadseltjes voor jullie uitgekozen, probeer deze
voor het kamp op te lossen, zodat je er helemaal klaar voor bent!!
Groetjesssssss
Siemen, Lies en Bo
A: Wat zit er 1 keer in een
minuut
2 keer in een moment
Maar nooit in duizend jaren?
B: Wat zit vol gaten
maar houdt nog
steeds water vast?
C: Als A de vader is van C
D is de zoon van B,
E is de broer van A en
C is de zus van D
Wat is B dan van E?

E: Wat wordt natter hoe
meer het droogt?

D: Wat zal je altijd
achtervolgen maar kan
je nooit vangen?

F: 2 vaders en 2 zonen
zitten in de auto, maar er
zitten maar 3 mensen in
de auto, hoe?

G: Jefke staat achter zijn buurjongen,
terwijl zijn buurjongen ook achter hem
staat, hoe kan dit?

A: de letter m; B: een spons; C: de schoonzus; D: je schaduw; E: een handdoek; F: grootvader, vader en
zoon; G: ze staan rug tegen rug
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Rakkers

24

Tito’s
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Keti’s
Yuwyuw Ketiiiiii’s,
Kleir veu ne knaller van een chirokamp?!
Vul dit vriendenboek zo waarheidsgetrouw mogelijk in en
breng het de zo snel mogelijk mee naar de Chiro.
It’s gonna be liiiiit!
XOXO
Djordy, Thijmen, Jorien & Lieze

Foto van mij op mijn lelijkst:

Naam: …………………………………………………………………..
Geboortedatum: …………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………..

Telefoonnummer: …………………………………………..

Sociale media: ………………………………………………………

Broers/zussen: ………………………………………………..

Lievelingskleur: …………………………………………………….

Oogkleur: ………………………………………………………..

Haarkleur: ……………………………………………………………

Schoenmaat: …………………………………………………..

Geluksgetal: ………………………………………………………….. (Eventuele) Bijnaam: ……………………………………….
Lievelingseten: ……………………………………………………..

School: ……………………………………………………………

Studierichting: ……………………………………………………..

T-shirtmaat: ……………………………………………………

Favoriete chirospel: ……………………………………………..

Saus op mijn hotdog op kamp: ……………………….

Lievelingshobby: …………………………………………………………………………………………… (Schrijf: Chiro Millegem)
Andere hobby’s: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lievelingslied: ………………………………………………………

Favoriete film: ………………………………………………..

Grootste angst: ……………………………………………………

Huisdieren: ……………………………………………………..

Lievelingsdier: ……………………………………………………..

Favoriete BV: …………………………………………………..

Celebrity crush: …………………………………………………..

Droomberoep: ………………………………………………..

Gênantste verhaal: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nutteloos talent van mij: ………………………………………… Superkracht die ik wil bezitten: ………………………
Historische gebeurtenis die ik live had willen meemaken: …………………………………………………………………..
Het beste dat me ooit is overkomen: …………………………………………………..………………………………………………
Levensmotto: ……………………………………………………..

Favoriete tv-programma/serie: ……………………….

Ik ga later naar de hemel / hel omdat …………………………………………………………………………………………………
Leukste chiroherinnering: ……………………………………………………………………………………………………………………
Dit staat nog op mijn chirobucketlist: ………………………………………………………………………………………………….
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Aspi’s
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