
	
	

 
 	

	

KAMP 2018 
 

9 tot 19juli 
 

CHIRO JAP 
 

Thema: smurfen in de 
ruimte 



	

 
 

  



   
 
 
 
 

Het chirojaar loopt ten einde en de grote vakantie 
staat voor de deur! Traditioneel wil dat ook zeggen 

dat hét tofste chiro gebeuren van het jaar eraan 
komt.  

Samen trekken we 10 dagen naar het bos en de hei. 
Dit jaar slaan we onze tenten op in Melreux-
Hotton, en dat doen we niet alleen! Onze hele 

chiro krijgt gezelschap van het smurfenbos én al 
hun vrienden in de ruimte, als dat maar goed 

komt! 
 
 
Waar en wanneer we vertrekken, wat je allemaal 
nodig hebt voor dit geweldige avontuur en wie er 

allemaal mee gaat om ervoor te zorgen dat het 
weeral een fantastisch leuk kamp wordt vindt je in 

dit boekje.  
Heb je toch nog vragen aarzel dan niet om iemand 

van de leiding of onze VB’s aan te spreken, een 
mailtje te sturen,…  

 
 

Wij hebben er al enorm veel zin in!  
Tot snel! Groetjes, 

 
Het smurfenbos 

	



  Algemene	afspraken	
VERTREK		

* Wanneer? 
we vertrekken op 9 juli om 9u00, maar je moet aanwezig 
zijn om 8u30.  
De ribbels vertrekken op vrijdag 13 juli. De details over dit 
vertrek krijgen jullie van de ribbel leiding.  
 

* Waar?      Berchem station 
Dit jaar gaan we met de trein in plaats van de bus, daarom 
spreken we dus af aan Berchem station. Zie dat je zeker niet 
de laat bent want 9u00 is de trein weg. 
 

* Hoe?  
Volledig in uniform, ribbels en speelclub mag maar moet     
niet! 

 
* Wat meebrengen?  

Lunchpakket (eten + drinken) voor ’s middags. 

AANKOMST		
* Wanneer?  

Op 19 juli rond 13u. Een exact aankomst uur is enorm 
moeilijk te voorspellen, we doen dan ook onze uiterste best 
om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van 
eventuele onvoorziene omstandigheden zoals druk verkeer, 
slecht weer,…  
 

* Waar?  
Op ’t pleintje (schanslaan 39-41)  

BAGAGE		
* Binnenbrengen?  

- Maandag 8 juli tussen 19u en 20u  
- op ’t pleintje (schanslaan 39-41)  
- Er gaat GEEN bagage mee op de bus. Zorg dus dat 

maandag alles gepakt en gezakt is!  
- Ook de ribbels, die later vertrekken, dienen hun 

bagage ook op 8 juli binnen te brengen!  
 
Aan elke zak, koffer of rugzak hang je een kaartje met: 
NAAM, AFDELING, CHIRO JAP, 2150 BORSBEEK 
 

* Afhalen?  
Op donderdag 19juli bij aankomst (rond 13u)  
 
Gelieve zo weinig mogelijk losse bagage mee te geven  
(slaapzakken, laarzen, …) want dit gaat stuk op de 
vrachtwagen! 
 
Probeer ook het aantal valiezen te beperken, 10 dagen is geen 
eeuwigheid! 

	



  KAMPPRIJS	
Voor het eerste kind: € 135 
Voor het tweede kind: € 125 
Voor het derde en volgende: € 115  
Voor ribbels: 100€ 
 
Gelieve de kampprijs voor 15 juni 2018 over te schrijven op 
rekeningnummer BE26 7895 7263 0929 met vermelding van naam en 
afdeling. 

KAMPADRES	
We gaan nog helemaal ‘zoals in de oude tijd’ op kamp. Geen gsm, 
iPhone, iPad of computer! Daarom ontvangen we graag brieven, kaartjes, 
postpakketjes, ... op het volgende adres: 
 

Chiro jap 
Naam en afdeling 
Rue de Durbuy 60, 

6990 Hotton 
 

Voor noodgevallen kan je wel terecht bij onze volwassen begeleiding 
(vb’s). dat is wel alleen in zéér dringende gevallen! 
 

- Els Boeynaems: 04 78 26 70 93 
- Els van Ooyen: 04 74 61 02 46 

 
	
	
	
	
Gelieve	geen	snoep,	iPods,	gsm,	smartphones	of	andere	waardevolle	
voorwerpen	mee	te	nemen!	Voor	snoep	(niet	te	veel	natuurlijk	-)	en	
muziek	zorgen	wij	wel	en	andere	mensen	bereiken,	doen	we	via	
brieven!	
	
	
	
	
	
Op	8	juli	tussen	19u	en	20u	moet	onze	vrachtwagen	ook	worden	
ingeladen.	We	kunnen	alle	hulp	gebruiken	-	ook	op	19	en	22	juli	zoeken	
we	nog	helpende	handen,	maar	dan	om	alles	uit	te	laden.	Iedereen	is	
welkom!	Meer	info	volgt!	
	



wat steken we in onze rugzak? 
 

Kledij	
� Voldoende	T-shirts	en	shorten	
� 2	of	3	lange	broeken	
� Voldoende	sokken	(minstens	20	paar	anders	kom	je	

tekort)	
� Voldoende	ondergoed	
� Dikke	truien	
� Een	goede	regenjas	
� Zwemgerief	en	badmuts	(dit	is	verplicht	in	Waalse	

zwembaden)	
� Slechte	kleren	voor	de	aspidag	(ze	geraken	achteraf	

NIET	meer	proper)	
� Witte,	slechte	t-shirt	

Schoenen	
� Goede	en	waterdichte(stap)schoenen	

voor	op	tochtendag	of	tweedaagse	
� Rubberen	laarzen	
� Sportschoenen	
� Oude	pantoffels,	sandalen	of	

waterschoenen	voor	in	het	water	
	

Allerlei	
� 3	keukenhandoeken	
� 10	wasspelden	
� 3	kapstokken	
� Zonnecrème	en	aftersun	
� Zwembandjes	voor	wie	nog	niet	

of	nog	maar	pas	kan	zwemmen	
� Briefpapier,	enveloppen	

(eventueel	vooraf	geadresseerd)	
en	schrijfgerief	

� Zakgeld	(liefst	geen	briefjes)	voor	
kaartjes	en	postzegels		
(kaarten:	€0,20,	postzegel:	€0,70,	
maar	neem	zoveel	mogelijk	zelf	
mee)	

� Drinkenbus	
� Identiteitskaart	of	kids-id	(af	te	

geven	aan	je	leiding	bij	vertrek)	
� Enkele	plastic	zakken	
� Linnen	zak	voor	je	vuile	kleren	
� Zaklamp	
� Rugzak	voor	op	tocht	(vanaf	

tippers	en	keto’s:	een	
trekkersrugzak	aarmee	je	op	
tweedaagse	kan!)	

� Brooddoos	voor	tochtendag	of	
tweedaagse	

� Voor	tippers,	keto’s	en	
aspiranten:	€5	cash	voor	op	
tweedaagse		

Slaapgerief	
� Luchtmatras	of	matje	

(controleer	op	gaatjes	
en	vergeet	destopjes	
niet)	

� Pyjama	of	japon	(denk	
eraan	dat	het	’s	nachts	
koud	kan	worden)	

� Warme	slaapzak	en	
eventueel	een	deken	

� Een	knuffel	(optioneel)	
� ….	

Wasgerief	
� Handdoeken	en	washandjes	
� Kam	en/of	borstel	
� Tandenborstel,	tandpasta	en	bekertje		

	
GEEN	shampoo	of	zeep,	er	wordt	biologische	
afbreekbare	zeep	(Ecover)	door	de	chiro	
voorzien!!	
	



De	Kookploeg	
	
Uit	peilingen	blijkt	dat	de	leden	het	eten	op	kamp	super	lekker	vinden.	Een	reden	
te	meer	dus	om	je	zoon	of	dochter	mee	op	kamp	te	sturen!	
Deze	toppers	zorgen	voor	al	dat	lekkers:	
• Joos	Mortelmans	

De	 meest	 ervaren	 rot	 in	 het	 team.	 Bekend	
Borsbekenaar,	DJ,	filmmaker,	voorzitter	van	de	JeeDee	
fanclub	en	in	de	weer	met	zijn	eigen	moestuin.	Verse	
groenten	gegarandeerd!	
	
	
	

• Sanne	Van	Schil,	Wim	Goessens,	Wout	en	Paulien	
Vaste	waarden	in	het	kookteam	sinds	een	aantal	
jaar.	Wim	heeft	een	excellente	neus	voor	kruiden	
en	 zorgt	 met	 gepaste	 humor	 voor	 een	
ontspannen	sfeer.	Sanne	maakt	naast	het	volgen	
van	de	sociale	gebeurtenissen	ook	af	en	toe	tijd	
om	de	hoeveelheden	in	te	schatten.	

	
	
	
	
	
	

• Karen	Schalbroeck,	Tomas	Peeters	en	Elvin	

Grote	kindervriend	Elvin	bewaakt	de	keuken		
en	speurt	het	terrein	af	naar	heerlijke	geurtjes.		
Karen	leidt	de	kookploeg,	ze	is	de	drijvende	kracht		
achter	deze	gezellige	bende.		
Thomas	is	de	rust	zelve.	Hij	weet	het	hoofd	koel	te	houden		
als	er	potjes	gaan	overkoken.		
	
	 	



• Jennifer	Keersse	en	Charlotte	
Jennifer	ging	ook	vorig	jaar	mee	koken	en	
kan	uit	de	voeten	met	pot	en	pan.		
Af	en	toe	geeft	ze	ongehoorzame	kookploegleden		
ook	een	terechte	veeg	uit	de	pan.		

	
	
	
	

• David	Van	Elsacker	
Papa	van	Lore	en	Emma	en	wederhelft	van	Els	Van	
Ooyen.	Zijn	grote	voorbeeld	Benny	Bax	bracht	hem	
de	liefde	voor	het	koken	bij.	Eerder	ging	hij	ook	al	
mee	koken	met	de	meisjeschiro.		

	
	

	
	
	

De	VB’s	
• Els	Boeynaems	en	Els	Van	Ooyen	

De	 VB’s	 ondersteunen	 de	 leiding	 waar	 ze	 kunnen.	 Dat	 gaat	 van	 boeman	
spelen	 tot	 luisterend	 oor	 tot	 EHBO.	 En	 als	 de	 nood	 in	 de	 keuken	 hoog	 is,	
steken	ze	ook	daar	een	handje	toe.	Wanneer	je	het	kamp	echt	moet	bereiken,	
bel	je	best	naar	hen.			

Els	B:	+32	478	26	70	93	 	 		 	
						Els	VO:	+32	474	61	02	46	

	
 
 

 



luizen 
ongewenst bezoek 
 
 
 
 
 
Al enkele jaren moeten wij helaas vaststellen dat er kinderen meegaan op 
kamp die vanaf de eerste dag geplaagd worden door luizen.  
 
Luizen verspreiden zich op kamp heel snel en dat is natuurlijk voor niemand 
leuk. 
 
De leidingsploeg heeft de laatste jaren iedere avond uren werk om deze 
onaangename beestjes op te sporen en te verwijderen uit de haren van de 
kinderen. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.  
 
We voelen ons dan ook genoodzaakt om enkele afspraken te maken: 
- Gelieve uw kind minstens een week op voorhand nauwgezet te 
controleren op luizen en/of neten. 
- Gelieve uw kind, indien nodig, een aangepaste behandeling te geven. 
- Gelieve de leiding of de VB op de hoogte te brengen dat uw kind in 
behandeling geweest is tegen luizen en/of neten. 
 
Enkele tips: 
- Wij willen graag dat de kinderen met lang haar hun haar in een staart doen 
en genoeg rekkers meenemen op kamp. 
- Elk kind neemt een eigen deftige borstel mee, zodat het haar goed 
geborsteld kan worden. Graag deze borstel voorzien van een naam. 
 
Indien een kind toch behandeld moet worden op kamp, zullen de kosten van 
de producten worden doorgerekend aan de ouders. 
 
Wij rekenen op uw medewerking vooraf, een luizenplaag op kamp is voor 
niemand leuk! 
 
 
Bedankt alvast! 
De leiding en de VB’s 

 
 
 
 
 



 
  



 
 
 
 

 
  

	

Dag	lieve	kindjes,	
Ik	ben	grote	smurf	en	ik	ben	de	leider	
van	de	groep.	Iedereen	moet	naar	mij	
luisteren	net	zoals	jullie	gaan	moeten	
luisteren	naar	jullie	leidsters.	Ze	zullen	
zelf	niet	aanwezig	zijn	bij	het	vertrek	
omdat	zij	de	wacht	houden	over	het	
kampterrein,	jullie	kunnen	wel	allemaal	
terecht	bij	leidster	Amber.	

	

Hallo	allemaal,	
Ik	ben	ijdele	smurf	en	zoals	jullie	waarschijnlijk	
al	weten	wil	ik	er	altijd	op	mijn	best	uit	zien.	
Ik	ga	deze	obsessie	een	beetje	aan	de	kant	
moeten	zetten	op	kamp	want	we	kunnen	best	
alleen	onze	speelkleren	meenemen.	

- Verkleedkleren	voor	een	Indisch	
trouwfeest	

- Een	gele	outfit	voor	het	toernooi	
- Zeker	geen	badmuts	vergeten	
- 2x	slechte	outfit	die	de	vuilbak	in	

mogen	
Wat	er	wel	zeker	goed	moet	uitzien	is	de	tent,	
dus	je	mag	versiering	meenemen		

	

Dag beste speelclubbertjes 
Het	is	weer	zo	ver.	De	grote	vakantie	staat	voor	de	
deur.	We	denken	dan	maar	aan	1	ding:	het	kamp	is	
in	aantocht.	Natuurlijk	moeten	we	zo’n	prachtig	jaar	
aflsuiten	met	een	prachig	feest.	
Omdat	we	dit	goed	willen	doen,	laten	we	het	feest	
10	dagen	duren	en	dit	nog	is	samen	met	de	
smurfen.	Het	zijn	10	dagen	die	voorbij	vliegen,	dus	
de	leiding	gaat	ervoor	zorgen	dat	het	dagen	zijn	om	
nooit	te	vergeten.	
	
Omdat	we	niet	alleen	 op	kamp	zijn,	maar	heel	 het	
smurfenland	 meegaat	 laten	 we	 ze	 zich	 even	
voorstellen	en	geven	ze	jullie	enkele	tips	mee.	
	

	

‘geeuw	geluid’	
ow	hallo,	had	jullie	nog	niet	gezien.	Ik	
ben	luilaksmurf	en	ben	net	wakker	van	
mijn	dutje	(denkt	al	na	aan	zijn	
volgende).	
Jullie	zullen	allemaal	al	moe	zijn	van	bij	
het	begin,	omdat	jullie	van	spanning	
niet	konden	slapen.	Toch	gaan	we	
allemaal	proberen	wakker	te	blijven.	
Er	zijn	momenten	waarbij	je	kan	slapen,	
hierbij	heb	je	nodig:	

- Slaapgerief	(slaapzak,	bedje/	
luchtmatras)	

- Genoeg	(warme)	pyjamma’s		
- Eventueel	een	knuffel		

	

	

‘smak	smak’	
hmm	dit	is	zo	lekker.	
Jammer	dat	we	ons	
eigen	lekker	snoep	
niet	mogen	
meenemen!	Maar	op	
kamp	voorzien	ze	nog	
meer	lekkers	om	te	
kunnen	smullen.	



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heey Titoows, 
 
Het aftellen is begonnen naar het 
kamp. Het kampthema van dit jaar 
zijn DE SMURFEN!!  we gaan ons 

daar goed amuseren en ons zeker 
niet vervelen. Willen jullie weten 
hoe het toneeltje gaat zijn en wat we 
allemaal gaan beleven op deze 
geweldige 10 dagen? Dan moeten 

jullie zeker allemaal meekomen  

 Praktisch: 
Voor sommige onder jullie wordt het de eerste keer tweedaagse. Dit is één van 
de leukste en beste ervaringen dat je zal meemaken. Maar een paar dingen 
mogen jullie zeker niet vergeten: 
- Een goede trekkersrugzak die makkelijk te dragen is 
- Een zakcentje (€ 5) 
- Een matje dat je makkelijk kan meenemen 
- Goede wandelschoenen 
- Rode kledij voor het toernooi dat gespeeld wordt. 
- Eventueel een beetje versieren voor onze tenten een beetje op te fleuren 
- Natuurlijk jullie goed humeur voor deze 10 dagen met ons!Indien jullie 

graag willen dat we eens langskomen om 
een extra woordje uitleg te geven kan je 
dit altijd vragen. Geef een seintje via 
0479189078 of 0498814960 en dan 
maken we een afspraak. 

We zien er al heel hard uit om samen met jullie 
een fantastisch kamp te beleven!  
dikke knuffels en kussen van jullie leiding en 
hopelijk zien we jullie allemaal op kamp!! 
Sam en Dorien  

 
 
 	



	

Keti’s 
 
 



  



Aspiranten 
Allowkes Aspiranten of moet ik zeggen Smurfinnekes? 
Wij als grootste vamps van dat kampterrein gaan dat spel ginder toch echt kleuren. 
Ik zie al de andere smurfen al naar ons kijken van amai, die mogen hier wel zijn. Awel 
die status gaan we heel het kamp volhouden, want zonder smurfinnekes, geen 
smurfenkamp! 
Wat mogen de smurfinnekes zoal verwachten van het smurfenkamp? Awel, ten 
eerste geldt er maar één hashtag, en da is #yolokamp. Een #yolojaar wordt sowieso 
afgesloten met een #yolokamp. Vandaar dat ik verlang dat jullie alle communicatie 
dat jullie omtrent deze tiendaagse sturen vergezellen met de enige en juiste 
hashtag: #yolokamp .  
Wat nemen we mee om dat smurfendorp onnveilig te maken? 

- Jullie beste songteksten voor de mega coole Smurfin makes a musical day 
- Een witte T-shirt die we kunnen pimpen voor het toernooi, want #yoloteam 

gaat da spel toch winnen zeker 
- Zoveel mogelijk zwart-geel-rood want 15 juli speelt SmurfenBelgië 

wereldkampioen! 
- KDO all the way 
- Trekkersrugzak kan handig zijn op #yolodaagse 
- Jullie stoutste schoenen om iedereen te weerstaan op #yoloaspirantendag 
- De beste kampvibe dat er maar kan zijn! 

Wat nemen we niet mee? bcs dat schaadt ons smurfendorp…. 
- Gargamel en dieje zijn kat … bah 
- SNOEPPPPPPPPPPP, als ik het afpak verdeel ik het over heel de groep!! 

Oppassen eh  
- Alles waarvan je denkt dat ons klein dorpje niet aankan :s 

Ik zie jullie allemaal 9 juli voor de grootste YOLO experience dat jullie al gezien 
Groeten, 
Sociaal Incapabale Smurf 

 
 



Woordzoeker 
	
	

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contactgegevens	
Ribbels	 	 	 	 	 	 Keti’s	
Mitch	Braem	 	 	 	 	 	 Lotte	Hellemans	
04	97	68	98	48	 	 	 	 	 04	77	52	48	14	
mitchbraem@gmail.com	 	 	 	 lottehellemans	@hotmail.be	
	
	
Laurens	“Lorre”	Forceville	 	 	 	
04	79	19	20	18	 	 	 	 	 	
laurens.forceville1996@hotmail.com	 	 	
	
Maarten Speeckaert 
04 79 72 55 58 
Maartensp@hotmail.com	

Speelclub	 	 	 	 	 	 Tito’s	
Stien	Stroobants	 	 	 	 	 Sam	Mentink	
04	84	53	09	99	 	 	 	 	 04	98	81	49	60	
stienstroobants@hotmail.be		 	 	 sam.mentink@telenet.be	 	
	 	
Eva	O’Connor		 	 	 	 	 Dorien	Speeckaert	 	 	 	
04	74	11	86	59	 	 	 	 	 04	79	18	90	78	
eva.oconnorflorus@gmail.com	 	 	 dorien.sp@gmail.com	
	

Rakwi’s	 	 	 	 	 	 Aspiranten	
Amber	Struik	(groepsleiding)	 	 	 Sebastian	‘bassie’	Janssens	(groepsleider)	
04	93	59	11	35	 	 	 	 	 04	99	17	25	14	
amber.struik@hotmail.com	 	 	 	 sebastianjanssens@msn.com	
	
Arno	Chevallier	
04	74	83	27	41	
arnochevallier@gmail.com	
	
Anneleen	Kiebooms	
04	98	64	07	97	
anneleen.Kiebooms@hotmail.com	
	
 


