CHIROKAMP 2022
GOOIK
VOORWOORD

A

llerliefste Chiromeiden,
In het voorbije gekke jaar zijn jullie allemaal naar de chiro gekomen om
samen te spelen, lachen, babbelen en vooral genieten. Hoe kunnen we dit
jaar beter afsluiten dan weer op een zalig chirokamp te gaan?! Zoals vorig jaar heeft
de leiding alles in gereedheid gebracht om er een geweldig kamp van te maken. Het
enige wat er nog moet gebeuren, is jullie meenemen naar het prachtige Gooik!
In dit kampfientje staat alle informatie mooi uitgeschreven, voor ouders en leden,
zodat jullie zeker niets over het hoofd zien. Indien jullie na het lezen van dit fientje
nog vragen hebben, mogen jullie de (hoofd)leiding op de BBQ aanspreken of erna
een mailtje sturen naar chiro-overijse@hotmail.com!
Met ons allen trekken we dit jaar naar Gooik. Omgeven door velden, velden en
nog eens velden zal er aan speelruimte geen gebrek zijn! Het kampterrein is
eigendom van de Chiro en de KLJ van Strijland. Alle ingrediënten zijn al aanwezig
om er een geslaagd kamp van te maken!
Dit jaar is het kampthema ‘Sjakie en de chocoladefabriek’, gebaseerd op de film
‘Sjakie en de chocoladefabriek’.
Na 15 jaar belooft Willy Wonka vijf kinderen de toegang tot zijn heerlijke fabriek.
Één van hen krijgt na het bezoek zelfs een verrassing. Wat moeten de kinderen
hiervoor doen? Ze moeten één van de vijf gouden tickets in de chocolade repen
van Willy Wonka bemachtigen. Sjakie, een 9 jarige jonge die samen met zijn ouders
en grootouders in een schuurtje woont, zit bij de gelukkigen. Samen met zijn
grootvader gaat hij de fabriek bezoeken. Wie zijn de andere vier kinderen met een
gouden ticket? Wat zullen Sjakie en zijn grootvader allemaal zien tijdens hun
bezoek? Wat is de grote verrassing waar Willy Wonka over spreekt? Dat gaan we
allemaal samen ontdekken in Gooik natuurlijk!

Na kamp vinden eind augustus de Druivenfeesten plaats, waar we hopelijk zoals elk
jaar weer kunnen deelnemen aan de Stoet op ZONDAG 21 AUGUSTUS! We
hopen met een mooie praalwagen en zeer enthousiaste en fantastisch verkleedde
Chiromeisjes eerste te worden. Dit kan natuurlijk niet zonder jullie massale
opkomst. We hopen dan ook dat jullie allemaal komen meelopen!. Hou hiervoor
best de site en Facebookpagina in het oog, want alle informatie en meer details
zullen hierop verschijnen.
Hierna zit het chirojaar er officieel op, maar al snel staat het nieuwe chirojaar voor
de deur. Inschrijven voor een nieuw jaar vol pret en plezier kan vanaf begin
september en we verwelkomen graag iedereen op onze STARTDAG op
ZONDAG 25 SEPTEMBER. Meer info volgt eind augustus op onze website en
op onze Facebookpagina.
Alvast heel veel plezier in de vakantie en tot op kamp, wij kunnen al niet wachten!!!!

Veel liefs,
De Leidingsploeg

Leidingsploeg 2021 – 2022
Hoofdleiding
Astrid Baus
0474 11 30 63

Estelle Vergeylen
0494 68 64 51

Kadeekes
Alice De Moraes
0468 27 38 64

Astrid Baus
0474 11 30 63

Lissa Coenen
0490 64 59 60

Speelclub
Sterre Verlinden
0468 29 88 60

Lise Heyrbaut
0468 33 93 46

Zoë Deraemaeker
0478 52 43 82

Kwikken
Emma Brankaer
0471 78 15 37

Louise Van Bever
0498 74 21 21

Lisa Corten
0471 67 65 45

Manon Orban
0499 81 53 91

Tippers
Laure Hartoch
0477 73 75 13

Amelie Vaneeckhout
0491 36 78 54

Kato Brankaer
0488 53 48 94

Ilke Baus
0489 08 10 16

Lina Bernaerd
0495 75 95 00

Tiptiens
Annika Vermeir
0470 35 65 76

Aspi’s
Annelies Van Exem
0479 70 30 57

Estelle Vergeylen
0494 68 64 51

Akabe
Noa Van Laere
0470 64 51 13

Laurine Vaneeckhout
0493 53 58 56

Klara Vandeuren
0499 61 97 21

OP KAMP
Tien of zeven volle, heerlijke, om-nooit-meer-te-vergeten dagen gaan wij beleven in
Gooik. Tijdens het kamp is het enorm leuk om brieven te krijgen. Brieven, pakjes
en kaartjes kunnen naar dit POSTADRES opgestuurd worden:
Naam Chiromeisje (groep)
Chiro Sint-Martinus Overijse
Strijlandstraat 59
1755 Gooik
Graag zouden wij aan de ouders van de Kadeekes en Speelclub willen vragen om
de omslag al op voorhand te schrijven en er ook al een postzegel op te kleven.
Bedankt!
 Bij noodgevallen kan je de hoofdleiding tijdens het kamp op de volgende
nummers bellen: Astrid: 0474 11 30 63 en Estelle: 0494 68 64 51
 De prijs van dit onvergetelijke kamp bedraagt:
€ 120 voor de Kadeekes en Speelclub
€ 150 voor de Kwikken en Tippers
 Het inschrijvingsgeld mag overgeschreven worden op het rekeningnummer:
BE40 7360 4033 2563 met als mededeling: kamp 2022 + naam kind + groep
kind. Ook kan je het bedrag op de BBQ zelf via Payconiq meteen storten.
 Ouders die hun drie dochters op kamp laten vertrekken, krijgen €15 korting op
de totaalprijs.
 Indien onze kampprijzen financieel een beetje moeilijk liggen, aarzel dan niet
om contact op te nemen met de hoofdleiding.
 Inschrijven en betalen kan tot 1 juli, daarna ben je jammer genoeg te laat. Om
praktische redenen zullen we laatbetalers €5 moeten aanrekenen.
 Bij laattijdige annulering (na 15 juli) zal slechts de helft van de kampprijs
terugbetaald worden. Dit om de reeds gemaakte kosten te dekken.
 Onze kampdata zijn reeds lange tijd gekend. Later toekomen of vroeger
vertrekken is dus helaas niet mogelijk!

 Indien het lid het kamp moet verlaten, worden er geen kosten terugbetaald, dit
omdat alle kosten reeds werden gemaakt. Dit zou voor de chiro een te grote
kost worden en zou nadelig zijn naar komend chirojaar.
 Van zodra wij het fiscaal attest voor de belastingaangifte 2023 van de gemeente
hebben ontvangen, zullen wij dit u doorsturen via mail. U vult dit zelf al zo ver
mogelijk aan en kan voor of na kamp de hoofdleiding aanspreken of een mailtje
sturen met het document in bijlage.

ALGEMENE INFO
SNOEP
Snoep meegeven op kamp is absoluut niet nodig, wij voorzien zelf voldoende
tussendoortjes. Wil je je dochter toch graag iets lekkers meegeven, zorg dan dat er
genoeg is voor heel de groep zodat iedereen kan meegenieten en niemand
buitengesloten wordt. Bij de jongere groepen vragen we om het snoep bij vertrek
aan de leiding van je dochter te geven, zodat die het op het gepaste moment kunnen
uitdelen aan de kinderen.

LUIZEN
Wij willen aan alle ouders vragen om hun dochter(s) luizenvrij op kamp te sturen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn dit voor het vertrek nog eens na te kijken? Het zou
jammer zijn moesten er plots 150 kinderen met luizen naar huis komen.

VERZEKERINGEN
Tien dagen op kamp houdt onvermijdelijke risico’s in. Wij hopen natuurlijk dat we
gespaard blijven van ongevallen, maar zoals iedereen weet is een ongeluk snel
gebeurd. Gelukkig hebben we een goede verzekering!
Wat houdt die verzekering precies in?
- Burgerlijke aansprakelijkheid
Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade tot gevolg.
Toezichtsfouten en organisatiefouten worden volledig door de
Chiroverzekering gedekt.
Wanneer jouw kind schade berokkent aan derden, dan valt dit niet ten laste
van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering.
- Ongevallenverzekering
Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een aantasting van de
lichamelijke gaafheid. De polis geldt niet voor ziekten of bijvoorbeeld het
verliezen van je lenzen.
- Overlijden en blijvende indivaliditeit
- Materiële schade
Persoonlijke bezittingen zijn niet verzekerd door de Chiroverzekering.

Voor meer informatie omtrent de Chiroverzekering: www.chiro.be/info-voorleiding/uitgaven/brochures/vast-en-verzekering

MEDISCHE FICHE
Op het begin van het jaar heb je een medisch fiche online moeten invullen die
vervat zat in het inschrijvingsformulier. Indien je dit nog niet gedaan hebt,
contacteer de hoofdleiding om de link van het medische fiche te vragen. Een
medisch fiche is verplicht om in te vullen.
Indien er medische informatie gewijzigd is tijdens het chirojaar, laat je dit zo snel
mogelijk aan de hoofdleiding weten.

BELANGRIJKE DATA
MAANDAG 11 JULI
De hoofdleiding organiseert een infosessie voor de ouders van de Kadeekes om
20u. Voor de allereerste keer mee op kamp gaan, het is en blijft iets spannend
niet alleen voor het lid maar ook voor de ouders. Daarom organiseren wij graag
een infomoment waarop we het kampverloop wat schetsen en al jullie vragen met
plezier beantwoorden.
VERTREKKEN VAN EN NAAR DE KAMPPLAATS GEBEURT STEEDS IN
PERFECT UNIFORM! (Chirorok, Chiro T-shirt, pull en sjaaltje)
DINSDAG 19 JULI
Inladen van de valiezen: TIPPERS en KWIKKEN brengen hun valies naar de
lokalen tussen 19u en 20u. We verwachten iedereen, er mag immers geen bagage
meegenomen worden op de busjes!
 Beperk je bagage tot 1 koffer/rugzak per kind. Wij hebben slechts beperkte
plaats om alle valiezen en materiaal te vervoeren. Hou daar alstublieft rekening
mee! Gelieve ook geen bagage samen te binden.
Van 19u tot 20u worden de fietsen ingeladen: TIPPERS brengen hun fiets mee
naar de lokalen. Wij controleren alle fietsen dus zorg dat hij volledig in orde is,
anders kan hij niet mee op kamp! In orde: lichten en remmen die werken,
opgepompte banden, slot + sleutel en helm! Fietsen die niet in orde zijn gaan niet
mee op kamp om ongelukken te vermijden. Ga desnoods op voorhand even langs
bij de fietsenmaker!
VRIJDAG 22 JULI
Vandaag vertrekken de KWIKKEN en TIPPERS richting Gooik, met de bussen
van de gemeente! Afspraak om 10u15 aan de parking van SMO beneden (beneden
chirolokalen). De leiding van deze groepen is aanwezig om het vertrek in goede
banen te leiden.
MAANDAG 25 JULI
De grote dag voor de KADEEKES en SPEELCLUB! We verwachten de Kadeekes
en Speelclub tegen 10u30 aan de kampplaats. De leiding van deze groepen zal op
de parking de kinderen opwachten. Wij raden carpoolen heel sterk aan.

ZONDAG 31 JULI
Vandaag keren we met z’n allen terug naar huis, na een geweldig kamp. We komen
normaal gezien aan in Overijse ROND 11u à 11u30. Wij proberen jullie die dag
op de hoogte te houden via onze Facebookpagina en de site.

IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE…
We raden aan om in ALLE kledij en materiaal duidelijk de naam van je kind te
vermelden. Zo kunnen we er hopelijk voor zorgen dat alle verloren voorwerpen
hun rechtmatige eigenaar terug vinden. Nogmaals, iedereen mag slechts ÉÉN
VALIES meenemen! Gelieve een naamkaartje aan de koffer te hangen, schrijf de
groep bij op het kaartje.

WAT MAG JE ZEKER NIET VERGETEN:
 MATJE = VERPLICHT
(Geen veldbedjes of dikke luchtmatrassen, die zijn veel te groot om allemaal in de
tenten of lokalen te passen. U moet natuurlijk niet speciaal een matje gaan kopen
voor het kamp, u kan er misschien eentje lenen bij familie, vrienden, kennissen...)

 Slaapzak en hoofdkussen
 Pyjama en knuffelbeer
 Zaklamp
(indien je dat hebt, lampje dat je met de hand kan opladen of op batterijen die je in
je tent of speeltent omhoog kan hangen)

 Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, bekertje, borstel, handdoeken,
washandje, zeep, shampoo...
 Verschillende pakjes papieren zakdoeken
 Muggenmelk
 Ondergoed en kousen
 Speelkledij: shorts, T-shirts ... die tegen een stootje kunnen! (De grootste tijd
van het kamp spelen we echter in ons Chiro-uniform, u moet dus niet voor
elke dag propere kleren voorzien)
 Een warme trui en een lange broek
 Regenjas
 Linnenzak
 Zwemgerief: badpak, badmuts en badhanddoek
 Schoenen om te spelen en stevige stapschoenen
 Drinkbus
 Rugzak (liefst met brede banden, geen koordjes)
 Zonnecrème met hoge factor, zonnebril en gesloten zonnepetje, eventueel
aftersun
 Bord (min Ø 24 cm) (de Chiro voorziet bekers en kommetjes)
 Bestek (vork, mes, grote lepel, kleine lepel)

 Postzegels en wat zakgeld voor chirokaartjes (ouders Kadeekes en Speelclub:
gelieve omslagen al op voorhand te schrijven)
 Identiteitskaart of KIDS ID als je die al hebt (afgeven bij vertrek)
 De Tippers mogen zeker hun fietshelm en fietsslot niet vergeten!
 Eventuele medicatie (gelieve de leiding hierover in te lichten voor het kamp)
Vergeet geen naamkaartje (naam lid + groep) aan de valies te hangen!

VERKLEDING





Kadeekes: Willy Wonka
Speelclub: Oempa Loempa’s
Kwikken: Sjakie
Tippers: Grootmoeders/Grootvaders van Sjakie

VERDER
 KADEEKES en KWIKKEN: 1 grote pot choco
 SPEELCLUB en TIPPERS: 1 grote pot confituur
 LEIDING VAN DE GROEPEN: 1 doosje smeerkaas
Vergeet dit zeker niet mee te nemen,
anders hebben we te weinig beleg op kamp!

BIVAKLIEDEREN
Op Chirokamp wordt er luidkeels gezongen: we zingen aan tafel, tijdens de afwas,
op trektocht, … elke dag dus! Met onderstaande teksten kan je alvast enkele
klassiekers opfrissen of inoefenen!

Het bivaklied
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak.
Ieder die ons ziet, kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de boot.
Trek er mee op uit, breek grenzen open;
samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;
een nieuwe wereld roept om DOOR TE GAAN!

LIEDJES VOOR AAN TAFEL
Alle broden tellen mee,
Bruin en wit en pistolet,
Tarwe of volkoren,
Geroosterd of verloren,
Ieder brood telt mee!

Een dagge dagge dag
Een goeie dag
Een allerbeste goeiedag
Dag Mien, dag Klaas
Dag Piet’ dag Tuur
Hé, waarom kijk je zuur?
Dag Gust, dag Frans
Dag Trien, dag Macht
‘k zie je liever als je la-la-la-la-la-la-la-la- la-lacht

TUIMELING
Ben je bijna uitgekeken ?
Denk je : wat heeft het voor zin ?
Tijd om frisse moed te kweken,
maak een flinke tuimeling.
Voel je vrij tussen je vrienden,
blijf niet langer vreemdeling,
tracht de vlam snel weer te vinden,
maak een flinke tuimeling !
refrein:
Tuimel, tuimeling, schud jezelf dooreen.
Gooi alles ondersteboven,
laat het vuur in jou niet doven.
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.
Gooi alles ondersteboven,
blijf er rotsvast in gelo-o-ven.
‘t Chirowerk is vaak geen pretje,
soms wordt het een marteling.
Geef dan vlug jezelf een zetje,
maak een flinke tuimeling.
Voel je hartslag stevig bonken,
zonder spoor van hapering.
doe die gloed weer hevig vonken,
maak een flinke tuimeling !
Neem jezelf eens onder handen,
je bent toch geen zwakkeling ?
Bijt maar stevig op je tanden,
maak een flinke tuimeling.
Zo kan je de vreugde voelen,
in je eigen vriendenkring:
door jezelf te hersenspoelen,
maak een flinke tuimeling !

KAMPLIED
Dit jaar staat het hele kamp in teken van het verhaal ‘Sjakie en de chocoladefabriek’.
Hieronder vinden jullie ons kamplied. Het wordt gezongen op de melodie van ‘Te min
voor Anja’ van Spring. Begin alvast maar te oefenen!

Strofe 1
Daar op het einde van de straat waar dat
kleine schuurtje staat
Daaar woonde sjaakie,
Hij was amper 9 jaar.
Zijn pa zijn werk werd afgepakt toen is
zijn loon wel ferm gezakt, diee arme
sjaakie.
Had geen geld voor chocola.
Maar toen las hij in het krantje dat Willy
Wonka ticketjes geeft, hij opent zijn
fabriek na 15 jaaar.
Toen liep hij naar de winkel met een
laatste beetje hoop, en vond in zijn reep
de laatste gouden kaart.
Refrein
Met Willy Wonka en de oempaloempas
Doorheen de fabrieek, da vond em wel
chic,
een heerlijk avontuur.
Met Willy Wonka en de oempaloempas
Ze waren met vijf, in zijn bedrijf.
Wie wordt de nieuwe baaas,
in goooik , in goooik
Strofe 2
De dag erna stond hij paraat, dikke
Caspar kwam te laat.
Hij moest naar huis , hij zat vast in de
buis.
Ze ging door zonder gevaar, helaas was
dit niet langer waar.
Violet was een rebel, ze zetten haar
leven op het spel.
Maar het leven kan soms hard zijn voor
die rijke Veruca,

Ze kreeg geen eekhoorn en werd boos
op haar papaa.
Joris was ni echt tevree want hij zat vast
in de tv.
Ze verlieten de keet en gingen gewoon
naar huis.

Refrein
Met Willy Wonka en de oempaloempas
Doorheen de fabrieek, da vond em wel
chic,
een heerlijk avontuur
Met Willy Wonka en de oempaloempas
Zee waren met vijf, in zijn bedrijf.
Wie wordt de nieuwe baaas,
in goooik , in goooik
Strofe 3
En de groep werd steeds kleiner, tot
enkel sjakie overbleef.
En Willy kroonde hem tot nieuwe baas ,
sjakie zat nog in de twijfel want zijn
familie mocht ni mee.
Hij nam zijn schuur, en iedereen kwam
meeee.
Refrein
Met Willy Wonka en de oempaloempas
Doorheen de fabrieek, da vond em wel
chic,
een heerlijk avontuur.
Met Willy Wonka en de oempaloempas
Ze gaan op pensioen met al het poen.
En sjakieee is nu de baaaas,
in goooik , in goooik

OM TE EINDIGEN
Oef, nu weet je bijna alles om mee op kamp te kunnen!
Hieronder zijn de fientjes per groep terug te vinden. Kijk deze zeker eens na voor
jouw groep, want er staat vaak nog wat extra verkleding in of een speciaal voorwerp
dat je mee in je valies moet steken!
Als er nog vragen zijn, beantwoorden wij die met veel plezier via
chiro-overijse@hotmail.com!
Hadden we al gezegd dat we niet kunnen wachten om te vertrekken? Hopelijk jullie
ook! Tot snel!

Allerliefste Kadeekes
Na een jaar samen dansen, zingen, spelen en lachen is het EINDELIJK zo ver:
WIJ GAAN OP CHIROKAMP NAAR GOOIK!
Voor deze 7 spetterende dagen moeten er een aantal belangrijke dingen in jullie koffer:
- Jullie lievelingsknuffel
- Paarse kleren voor de beste dag van het kamp: KADEEKESDAG!
- Een wit topje
- Verkleding als dokter
- Verkleding als winkelierster
- Kleren die heel vuil mogen worden en daarna in de vuilbak belanden!
- Eventueel een boekje om te lezen tijdens de siesta
- Versiering voor jullie lokaal!
Voor de algemene spullen die zeker mee op kamp moeten verwijzen we naar de lijst
hogerop!
Wij hopen dat wij met heel veel kadeekes op kamp mogen vertrekken!
Xxx Lissa, Alice en Astrid
Jullie leiding die de dagen aftellen tot dit geweldige kamp! Maurice staat ook te poppelen!

Joepieeeee!!!! Het is bijna zo ver… de
leukste tijd van het jaar… het chirokamp
komt eraan!
Wij hebben er alvast super veel zin in om
er samen met jullie een onvergetelijke tijd
van te maken! Hier is een lijstje van wat je
zeker nodig hebt en vergeet ook niet de
algemene lijst te checken.
Wij staan al te popelen, hopelijk jullie ook!
Kusjes jullie leiding

Wat neem je mee?
 Jullie Chiro uniform
 Je liefste knuffel
 Gele kledij voor
Speelclubdag
 Doopkleren die heeeeeel
vuil mogen worden
 Verkleding boerderij
 Verkleding Disney
 Versiering voor jullie
slaapplek
 Enveloppen met adressen
en postzegels voor brieven
naar het thuisfront

KWIKKEN
Goeienavond liefste feestbeesten!!! Maak jullie maar klaar voor het leukste kamp-festival ooit
want we gaan er in Gooik een groot feest van maken, hebben jullie evenveel zin als wij??
Hieronder nog wat handige tips die je in je tas kan steken zodat je zeker alles mee hebt en de
hele starterskit hebt voor ons mega epic kamp!









Groene kleren!!!
Kleren die heeeeel vuil mogen worden
Verkleding in 1 van ons 😉
Decoratie voor in de tent
Chips, snoep, chocola <333
Verkleding iets met de eerste letter van je naam
Je leukste festivaloutfit

Vele kusjes van jullie popsterren, Louise, Manon, Lisa en Emma xxxxxxxx

TIPPERS
Allerliefste en leukste tipperbaby’s,
Wij hebben geweldig goed nieuws voor jullie! Jullie hebben
net 10 dagen pret en plezier gewonnen met de love of our lives: NIELSJE!
WOEHOEW!
Laten we er samen een knalfuif van maken!!

Wat neem je mee op nielsreis:













Je coolste avonturieroutfit
Je vetste zwemgerief
je snelste fiets en helm
Rode kleren!!!!
Kleren die heeeeeel vuil mogen worden
Je beste dokterspakje
Je stevigste stapschoenen
SNOEPJEEEES woep woep
Decoratie voor in de tent
Foto’s van Niels de stadsbader
GEEN GSM OF VERKEERSBORDEN!!

I love Tippers

Tot op kaaaaaaamp!
VEEL KUSJES,
Keeto

Ameflap

Laulau

