stelt voor:

14e jaargang
Driejaarlijkse uitgave
Mei/Juni 2021

Bomal-sur-Ourthe
Chirokamp 2021

Beste levensgenieters,
Welkom op onze partybus. Hopelijk hebben jullie de laatste dagen goed uitgeslapen,
want de komende 10 dagen worden een werkelijk feest, hier, op ons feestterrein in
Bomal-sur-Ourthe.
Op zondag 18 juli om 8u30 halen de kerstelfjes ons op aan Chiro Westrode of
vertrekken jullie samen met de Kerstman in Londerzeel om 8u met de trein. Hier
mogen ouders hun feestgangers nog een laatste keer uitzwaaien, alvorens wij aan
ons heus avontuur beginnen.
Bereid jullie maar al voor op een stevig kamp, een kamp vol met waterspelletjes,
kampspelen, knutselen en nog veel meer... Kortom plezier voor ieder feestdier!
Maar wees niet getreurd, op woensdag 28 juli komen de ouders hun feestvarkens
ophalen om dan dit feest thuis verder te zetten!
Hopelijk komen jullie allemaal meevieren met ons!
Groetjes
De leiding

De leiding
Wuttels

Phil Vandenberghe
0479 82 66 21
Phil.vandenberghe@student.kuleuven.be
Mich Vandenberghe
0493 49 54 90
Michvandenberghe@gmail.com
Silke Vercauteren
0475 66 66 60
silke.verc@gmail.com
Emily De Boeck
0473 53 40 25
Deboeckemily@gmail.com
Kobe Van Gompel
0468 28 40 56
Kobe.vangompel@gmail.com
Ward Tratsaert
0479 52 59 77
Tratsaert.w@gmail.com

Speelclub
Matthias Vercauteren
0478 02 83 58
Vercauteren.matthias@gmail.com
Julie Van Hemelrijck
0471 86 78 50
Julie.van.hemelrijck@hotmail.be
Jana Bertheloot
0478 87 51 40
Jana.bertheloot@gmail.com
Phoebe De Neve
0477 05 18 43
Phoebe.deneve@hotmail.com
Nils Janssens
0470 64 75 27
Nils.janssens@live.be

Rakwi’s
Marie Pinxten
0475 67 39 77
pinxtenmarie@gmail.com
Luca Cloots
0498 30 95 44
Luca.cloots@hotmail.com
Tibe Torfs
0478 73 71 45
tibetorfs@gmail.com
Robbe Mertens
0475 71 69 50
Robbe.mertens123@outlook.be
Sanne Van Campenhout
0468 24 30 21
Sannevancampenhout31@gmail.com

Tito’s
Amber Verholen
0471 47 89 39
Amber.verholen2002@gmail.com
Ghislain Puttemans
0476 54 86 78
g.puttemans@hotmail.com
Ayla Buggenhout (Payla)
0475 67 93 41
aylabuggenhout@hotmail.com
Gert Caluwaerts (Kalle/é)
0479 07 63 44

Keti’s
Jurgen Vanophalvens (PDJ)
0478 41 84 53
Jurgen.Vanophalvens@telenet.be
Laure Torfs
047124 65 22
lauretorfs@gmail.com
Pierre De Canniere (DP)
0471 75 53 00
Pierredecanniere10@gmail.com
Britt Mertens
0471 91 44 15
Mertens.britt@telenet.be

Wuttels
Allerbeste wuttels,
Zijn jullie klaar om omgetoverd te worden tot echte paashazen?
Aan het begin van de lente kreeg jullie leiding een brief van de paashaas waarin hij ons dit
vertelde...

Liefste wuttelleiding,
Pasen dit jaar is me zwaar gevallen. Het maken, rondbrengen en versieren van de eitjes kan
ik niet langer alleen. Ik heb jullie hulp nodig. Ik hoorde namelijk van mijn goede vriend
Sinterklaas dat jullie wuttels zo’n ontzettend brave, enthousiaste en creatieve kinderen zijn.
Misschien willen zij mij wel helpen deze zomer op het kamp van Chiro Westrode? Want
daar willen ze Pasen dit jaar nog een keer vieren en dat lijkt mij zo’n leuk idee! Laten jullie
mij snel iets weten?
Met hoogachting,
De paashaas

Jullie horen het goed. Deze zomer zullen wij 10 dagen elke feestdag die
we dit jaar jammer genoeg een beetje hebben moeten missen inhalen. We
zullen als echte paashazen leven tussen de kerstelfjes, roetpieten,
cupido’s en nog zoveel meer. Samen zullen we ervoor zorgen dat elke dag
een feestdag wordt. We zullen ook kunnen genieten van vele spelletjes,
een verfrissende beek en heerlijke feestmaaltijden.
Wij kijken er alvast super hard naar uit!
Hopelijk jullie ook! Vergeet dus zeker jullie beste verkleedkleren niet in het
thema pasen mee te nemen! Vele groetjes
Silke, Wakkes, Emily, Phil, Kobe en Mich

Speelclub
LEGER,

speelclubbers met een missie

Geachte speelclubbers,
Ons koninkrijk zit met een groot
probleem. We hebben niet genoeg
soldaten meer in ons land.
Via deze brief nodigen wij jullie uit om
deel te nemen aan een exclusieve 10daagse waar jullie zullen getraind
worden tot echte soldaten.
Wij hebben er namelijk het volste vertrouwen in dat jullie gemaakt zijn
om te vechten aan het front.
Op de planning staan verschillende super leuke en grave dingen. We
gaan jullie de kneepjes van het vak leren. We gaan jullie leren
marcheren op de maat, vuur maken, overleven, … en nog zoveel meer.
De jongens zullen slapen in de tent bij Matthias en Nils terwijl de
meisjes bij Julie, Phoebe en Jana slapen. Hopelijk snurken jullie niet
teveel hé.
Net zoals elk jaar moeten jullie je verkleden. Neem dus je stoerste
leukste tofste legeroutfit mee en verras ons.
Nog een kleine boodschap voor jullie: breng zeker jullie goed humeur
mee en bereid jullie maar voor op een super mega cool kamp.

Wij zijn er klaar voor,
hopelijk jullie ook!
Jana, Julie, Phoebe, Nils en Matthias

Rakwi’s

Liefste Chirokamp
Ik zal altijd van je houden.
Jij bent mijn alles.
Je begrijpt me en voelt me aan.
Dank je voor alle leuke momenten en zoveel plezier,
zoals jij dat alleen maar kan geven. Geef je me dit,
dit jaar opnieuw?
Je zult nooit weten, hoeveel ik van je hou.
Liefs, de rakwi-leiding

Liefste rakwi’s
Wij hopen dat jullie hartjes ook al staan te springen om op kamp te vertrekken!
Na zo’n 1,5 corona-jaar gaan we alles inhalen, nieuwjaar, kerstmis, pasen (2x),
valentijn etc, kortom 1 groot feest.
Als echte cupido’s, gaan wij dit kamp adembenemend maken. Trek jullie
pamper maar aan, krulletjes in het haar en pijl en boog op zak. Zo veroveren wij
alle harten in en rond Bomal.
Tot heel binnenkort!
PS: Vergeet zeker geen verkleedkleren mee te nemen!

Tito’s
Liefste tito’s
Dit kamp zal aanvoelen als warme chocomelk.
Als slagroom op je neus (vuilen dag).
Het zal voelen als luidkeels JINGLE BELL,
als de juiste liedjeskeus (zangstonde, bereid jullie maar voor).
Het zal voelen als vreugdedansjes (ochtendturnen),
als knetterend houtvuur (kampvuurtjes).
Het zal voelen als buitenkansjes
(voor sommigen de eerste keer nachtspel, dropping en spooktocht),

als gluhwein (natuurlijk geen echte) elk uur (titodrink).
Het zal voelen als zoveel mooie dingen (HEEL HET KAMP!),
als een wir war wildernis.
Het zal voelen als fijne hebbedingen (al onze mooie herinneringen).
Als eigenlijk, gewoon Kerstmis.

HOHOHO!

Jullie allerliefste kerstmannen en kerstvrouwen!

Keti’s
Daar wordt aan de deur geklopt hard geklopt, deur kapot
Daar wordt aan de deur geklopt wie zou dat zijn?
Is het de leiding weer, miljaar toch niet nog een keer.
Daar wordt aan de deur geklopt hard geklopt, deur kapot
Daar wordt aan de deur geklopt wie zou dat zijn?

Met onze vlo op kamp, ooh wat is't toch een ramp.
Wie pakt de kop wie het eind, tis ni dichtbij naart schijnt.

Daar wordt aan de deur geklopt hard geklopt, deur kapot
Daar wordt aan de deur geklopt wie zou dat zijn?
Ik heb er zo'n zin in, met de zon op ons hoofd merci Sabine.
Het wordt zo mega cool,
Ik bereid mij voor gelek den Evenepoel.
Daar wordt aan de deur geklopt hard geklopt, deur kapot
Daar wordt aan de deur geklopt wie zou dat zijn?
Ps: neem zeker je Sinterklaaspak mee en je goede benen.
Kusjes
PDJ, Britt, Laure en Pierre

Kampi’s

Een feestdag verloopt zo…
6u45

De leiding wordt gewekt en bereidt alles voor om de dag te beginnen.

7u20

Alle groepen worden gewekt met een eerste toeter en krijgen tijd om hun
dagelijkse partyoutfit aan te doen.
7u30 Alle leden worden aan de koord verwacht na de tweede toeter.
We beginnen meteen met een warm-up: Dansen!
Wassen
8u00 Ontbijt
Tijd om alle tenten op te ruimen en eventjes te bekomen van die drukke
ochtend
9u00 Opening (met properste/vuilste tent)
Afdelingsleven
Leiding/kampi’s/bollekes koken, keti’s/tito’s snijden de groenten
12u30 Middagmaal
13u30 Platte rust
14u15 Halve rust (brieven schrijven, een boekje lezen,…)
15u00 Start van de middagactiviteiten (groot bosspel, dorpsspel, weispel…)
Vieruurtje
18u00 Avondeten
19u00 Vrij moment
20u00 Sluiting
Papje eten
Tanden poetsen
Bedtijd Wuttels
20u30 Bedtijd Speelclub
21u30 Bedtijd Rakwi’s
22u30 Bedtijd Tito’s
00u00 Bedtijd Keti’s

Naar een feest neem ik mee…
Slaapgerief:
Éenpersoonsluchtmatras (test deze op voorhand!) of veldbedje
Een warme slaapzak
Eventueel een hoofdkussen
Eventueel een extra deken (het kan 's nachts erg koud zijn)
o Al deze spullen moeten in een stevige vuilzak met daarop duidelijk de
naam en de afdeling van het kind afgezet worden voor het kamp op de
chiro. De praktische informatie hierover is enkele pagina’s verder te
vinden onder praktische info.
o Pyjama
o Zaklamp
o Eventueel pampers (voor de jongsten) > meld dit op voorhand aan de leiding
o
o
o
o

Toiletgerief:
o
o
o
o
o
o
o
o

Voldoende washandjes
2 kleine badhanddoeken
1 grote badhanddoek (te gebruiken bij het wassen)
Zeep of douchegel (liefst biologisch afbreekbaar) (deze wordt al voorzien door
ons en is dus niet verplicht om mee te nemen)
Shampoo (liefst biologisch afbreekbaar)
Borstel of kam
Tandenborstel, bekertje, tandpasta
Zonnecrème!!!!

Schoenen: deze schoenen kunnen nat en vuil worden! Gelieve in de schoenen een
naamvermelding te zetten.
o Stevige wandelschoenen (zorg dat deze al zijn ingelopen!)
o Laarzen!
o Waterschoenen (die niet uitvallen en waarin tenen en hielen bedekt zijn -->
slippers zijn af te raden)
o Sportschoenen (liefst 2 paar)
Speelkledij: Deze kleding kan zeer vuil worden. Gelieve ook in de kledij een
naamvermelding te zetten.
o
o
o
o
o
o

4-tal sweaters of andere truien (zeker een warme)
Voldoende shorts (boven de knie!)
1 lange broek (enkel voor bij het kampvuur & in het bos)
Voldoende T-shirts
Voldoende ondergoed
Voldoende paar kousen (korte & lange)

Platte rust:
o
o
o
o

Enkele stripverhalen
Schrijfgerief
Adressenlijst (eventueel op etiketten)
Geadresseerde enveloppen (zeker voor de kleinste heel handig)

Uniform: wordt gedragen bij vertrek, terugkomst en dagtocht of tweedaagse. Heel
belangrijk vanwege de verzekering!
o Chirotrui
o Chiroshort of rokje
o Chiro T-shirt
Verder nog:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kids-ID, identiteitskaart of Isi+ kaart (afgeven aan Mich of Luca bij vertrek)
Regenjas/KW
Zwemkledij
1 grote zwemhanddoek
Zwembandjes voor Wuttels & Speelclub & Rakwi’s
10 wasknijpers met je naam op (handig om was op te hangen)
Zonnepetje (verplicht!)
Zakdoeken
Eén knuffel (die zal het later dan wel aan de andere knuffels vertellen 😊 )
1 of 2 keukenhanddoeken (met jouw naam op)
1 drinkbus met jouw naam op; zo kan men deze steeds bijvullen bij de bidon!
Linnen zak voor de vuile was
Een handige rugzak voor op dagtocht of tweedaagse waar het nodige in kan
Verkleedkledij in het thema van je groep (dit hoeft niets groot te zijn een
kartonnen badge is evengoed als een hele outfit☺ )

Wat niet:
✗ Mp3, gameconsoles, gsm, etc. Dit kan enkel kapotgaan & hebben we niet nodig
om ons te amuseren☺
✗ Chique kledij
✗ Snoep: Iedereen krijgt genoeg eten
✗ Uurwerken, wekkers en tijdsaanduidende voorwerpen. Ook dit kan enkel
kapotgaan & hebben we niet nodig om ons te amuseren☺
Enkele praktische tips:
➢ Voor de kleinsten is het aan te raden om voor elke dag een zakje te maken met de
kleren in voor die dag. Dat maakt het voor de leiding heel wat gemakkelijker. Het is
immers niet simpel om te weten welk onderbroekje het best bij welke kousen past😊

Wassen op kamp?
In de beek natuurlijk! Ieder jaar plonzen we de beek in of wassen we ons onder een
geïmproviseerde douche. Omdat ons afvalwater gewoon de beek of de grond ingaat,
raden we aan jullie kinderen te voorzien van BIO-AFBREEKBARE ZEEP!
Wij voorzien met de chiro verschillende grote flessen bio-afbreekbare zeep!
Je eigen zeep/shampoo meebrengen mag en is handig, maar niet noodzakelijk.
Allemaal goed, maar hiermee lopen de kampkosten wel op...
Is het voor jou/jullie moeilijk het hoofd boven water te houden met
de kamp- en Chiro kosten? Spreek dan gerust één van de
hoofdleiding aan. In alle discretie kan er samen gezocht worden
naar een haalbare manier om iedereen mee te krijgen op kamp.
Hoofdleiding:
(P)Ayla Buggenhout-0475 67 93 41-aylabuggenhout@hotmail.com
Silke Vercauteren-0475 66 66 60-silke.verc@gmail.com
Kampi Kathleen-0477 85 43 94

Praktische info
Woensdag 14 juli
Omdat er nooit voldoende plaats is om alle valiezen op de bus te leggen, vragen wij
om volgende zaken al op voorhand binnen te brengen in een stevig
dichtgeknoopte/dichtgeritste (vuilnis)zak.
• Slaapzak
• Luchtmatras of veldbedje
• Eventueel een extra deken
• Bottinnen/regenlaarzen/... (zelf te kiezen)
Schrijf je naam en groep er duidelijk op en breng dit alles om 18u naar het
Chiroheem.

Zondag 18 juli—> uniform aandoen!
Wuttels, Speelclub
Afspraak aan de Chiro voor de bus om
8u30
De bus vertrekt om 9u!

Rakwi’s en Tito’s
Afspraak aan het treinstation in
Londerzeel om 8u
De trein vertrekt om 8u45

Medicatie wordt afgegeven aan Silke bij de bus of (P)Ayla bij de trein
Kids-ID of identiteitskaart of Isi+kaart afgeven aan Mich bij de bus of Luca bij de
trein

Woensdag 28 juli
Op woensdag 28 juli kunnen jullie de kinderen ophalen van 14u tot 16u
Hierbij wordt er gewerkt met een omgekeerd kiss en ride systeem, hier is het de
bedoeling dat jullie in de auto blijven zitten en dat de kinderen naar jullie toe komen.
Er zal gedurende de hele tijd leiding aanwezig zijn om te helpen de valiezen tot bij de
auto te dragen en om de kids-ID, identiteitskaart of Isi+kaart af te geven.
Indien u voor uw kind medicatie met de leiding meegegeven heeft zal deze ook op dit
moment aan u terugbezorgd worden.

Kostprijs (Tot 14 jaar bijna volledig fiscaal aftrekbaar)
Eerste kind: €160
Tweede kind: €150
Derde kind: €140
+€10 jupkas voor Keti’s
Storten kan via:
Chiro Westrode
Jan Hammeneckerstraat 57
1861 Wolvertem
Rekeningnummer: BE54 0011 0632 3897
Mededeling: Kamp 2021 + 'naam van het kind' + afdeling
De verdere inschrijving gebeurt net zoals vorig jaar via een Google Form, deze vind
je later in je mailbox, op onze facebook of onze website terug, houd dit dus zeker in
de gaten!

Noodnummers en contact

Enkel in noodgevallen kan iemand van de hoofdleiding of de kampouders gebeld
worden tijdens het kamp.
Silke Vercauteren : 0475 66 66 60
Ayla Buggenhout: 0475 67 93 41
Kampi Kathleen: 0477 85 43 94

Een kaartje of briefje
Chiro Westrode
t.a.v naam van kind (afdeling)
Rue Hodister 1
6941 Bomal

Medicijnen

Indien uw kind tijdens het kamp medicijnen moet innemen, verwittig dan de leiding.
Schrijf er duidelijk de naam op en geef ze bij vertrek aan Silke of (P)Ayla (afhankelijk
van waar je vertrekt)

Kampouders
Dit jaar zijn onze kampouders:
Lieven, Kathleen, Eva, Tom, Evi en Chris !

Belangrijke weetjes:
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

Er is geen bezoekdag.
Enkel keti’s kunnen een centje meenemen voor op tweedaagse.
Noodaankopen zoals bijvoorbeeld een nieuwe tandenborstel worden achteraf
verrekend.
Controleer je kind voor het kamp op luizen. Licht de leiding hierover in.
Controleer na het kamp zeker nog op teken!
Een pomp (om de matras op te blazen) mag je altijd meenemen, maar zorg er
dan voor dat je naam er duidelijk op staat.
Wuttels & Speelclub zijn verplicht om zwembandjes mee te nemen!

Oproep
Indien er ouders zijn die werken in (of contacten hebben met) supermarkten of een
bedrijf in eetwaren, mogen ze ons altijd contacteren indien zij zouden willen
sponsoren. Om al die hongerige kinderbuikjes tevreden te stellen, is er veel eten
nodig. Sponsoring is dus altijd welkom. Contacteer hiervoor de hoofdleiding! 😊

Belangrijke documenten
Beste ouders,
De nodige documenten voor de mutualiteit vinden jullie na het kamp terug op onze
website (www.chirowestrode.be) onder belangrijke documenten. Druk het juiste
formulier voor u af (zoveel als nodig), vul de ontbrekende gegevens in en bezorg het
document met een mutualiteitsklever aan uw mutualiteit.
Voor diegene die recht hebben op een fiscaal attest, dit wordt jullie per mail bezorgd
voor mei 2022.
Groetjes,
De leiding

Start Chirojaar 2021
Schrijf zondag 5 september 2021 alvast in jullie agenda!
Dan vliegen we er samen weer in met het nieuwe chirojaar!
Are you ready?
Wij alvast wel, maar eerst genieten van dit top kamp! 😊
> Gelieve jullie lidgeld €30 en drankbijdrage €25* te betalen voor 03/10/2020!
*Dit bedrag kan mogelijk nog veranderen. Hier zal nog over gecommuniceerd worden
in het begin van september.
Indien het lidgeld later betaald wordt stijgt deze met €5.
Ook hierbij is er mogelijks een tussenkomst van uw mutualiteit en de documenten
hiervoor zullen ook te vinden zijn op onze website (www.chirowestrode.be) onder
belangrijke documenten.

