Hoofdleiding
Beste mama’s en papa’s,
Beste moekes en vakes,

Eindelijk is het zover, de zomer is in het land en dat betekent… dat het weer tijd is voor ons giga-geweldig-fantastisch10daags-chirokamp! Dit jaar neemt Alice ons mee naar het grote Wonderland waar we ondergedompeld worden in
allerlei spannende en geweldige avonturen. Samen met Meneer Konijn gaan we op stap om deze wondere wereld te
ontdekken.
Dit wil niemand missen, toch?!
Is het de eerste keer dat uw Chirogriet meegaat op kamp en zit u nog met een aantal vragen? Aarzel dan niet en
contacteer gerust iemand van de leidingsploeg zodat we alle informatie omtrent het kamp kunnen delen. Lees dit boekje
al eens goed door, dan heb je zeker een beeld van hoe zo’n kamp eruitziet!
Om dit groots avontuur goed en vlot te laten verlopen, zijn we reeds volop bezig met de voorbereidingen. Samen met
alle leidsterkes gaat dit van de kampdans in elkaar steken, het kamptoneel oefenen tot een geweldig, origineel en
gedetailleerd programma voor elke groep. Kortom, uw dochter zal zich niet vervelen tijdens ons Chirokamp!
Naast deze geweldige leidstersbende mogen we ons TOP TEAM van een keukenploeg niet vergeten. Zij staan ook dit
jaar paraat met de lekkerste gerechten om onze buikjes elke dag te vullen. (Wij kijken er stiekem al een heel jaar naar
uit!)
Natuurlijk zijn we onze weirkmensjen en sympathisanten dankbaar om ons zo hard te helpen. De camions laden, tenten
opzetten en afbreken, bezoekdag organiseren en in goede banen leiden, het kuisen en nog zo veel meer. We zijn jullie
alvast enorm dankbaar en hopen dat jullie er dit jaar weer bij zijn! Als u graag onze fantastische ploeg wil versterken,
bent u alvast welkom op de vergadering voor alle werkers op: woensdag 20 juli om 19u30 op de terreinen van Chiro
Sonneveld. Tot dan!
Als groepsleiding is dit onze absolute vuurdoop, maar wij kunnen alvast meegeven dat we er honderd procent voor
gaan en er ongelooflijk veel zin in hebben! We willen onze leidsters, oudleidsters, keukenploeg, VB, weirkmensjen en
jullie ouders bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. We doen enorm ons best om jullie Chirogriet een
geweldig kamp te bezorgen! Bij vragen, twijfel niet en contacteer ons gerust!
We zijn er klaar voor, hoog tijd om te vertrekken richting Wonderland!
Vele Chirogroeten,
Anne & Lien
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VB
Beste Chirogriet en ouders,

Nog even en het is zover, 10 volle dagen van plezier, avontuur, liedjes zingen uit volle Chiroborst, smullen van allerlei
lekkers, verkleedpartijtjes en lekker zot dansen op verschillende beats.
Jaja, het Chirojaar loopt op zijn einde en dat betekent dat het kamp voor de deur staat. Een kamp waar niet alleen de
kindjes naar uitkijken, maar ook de leidsterkes. Zij zijn immers al volop bezig met de voorbereidingen om er 10
fantastische dagen van te maken. Vanaf de start van het Chirojaar denken zij na over hoe ze jullie kunnen verwennen
met een geweldige afsluiter van een leuk jaar vol Chiroplezier .
Het enige wat ze niet altijd in de hand hebben is wie er allemaal meegaat naar met hen en Alice naar Wonderland.
Vandaar mijn oproep aan alle kindjes van Chiro Sonneveld. Hebben jullie zin in avontuur, zotte toestanden, onnozele
verkleedfeestjes, danspartijtjes, spelletjes die nog niemand gespeeld heeft en nog zoveel meer?
Schrijf jullie dan snel in om mee te gaan van 10 tot 20 augustus 2015. Ik beloof jullie: het wordt G.E.W.E.L.D.I.G! (Dat
heeft Alice mij al hoogstpersoonlijk verteld!)
Geen enkel Chiromeisje zal iets ontbreken gedurende deze dagen in Wonderland want iedereen staat klaar om er
alweer iets CHIROFANTASTISCH van te maken!!!
Alles jullie nog vragen, bedenkingen, opmerkingen of twijfels hebben, laat het mij gerust weten.
Jullie kunnen mij steeds bereiken via onderstaande gegevens.

Veel Chiroliefs van de VeeBee,
Isabelle Duquenne
isabelle.duquenne@yahoo.com
0494/16.727.70
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Gouden tips
Dit jaar dient iedereen een veldbed of luchtmatras mee te nemen op kamp. De jongste groepen slapen
zoals altijd binnen maar er zijn dit jaar geen bedden in ons kamphuis.
Voorzie je kleine spruit van voldoende spelkledij. Elk jaar moeten we vaststellen dat er kindjes te weinig
kledij mee hebben. Stop verkleedkledij in een aparte zak zodat het niet tussen de gewone kleren raakt.
Je mag gerust een snoepje meegeven op kamp, maar alle snoepjes zullen in 1 grote pot verzameld worden
zodat alle kindjes ervan kunnen eten. Achteraf worden alle snoepjes die overblijven verdeeld onder alle
kindjes van de groep. Wees gerust, elke dag wordt er heerlijk gekookt voor uw dochter en wij voorzien zelf
ook snoepjes voor de kindjes, dus geef niet te veel snoep mee.
Postpakketten zijn ook dit jaar verboden wegens een overvloed aan snoepgoed en zullen met de slotformatie
worden teruggegeven. Wij maken natuurlijk uitzonderingen voor spullen die niet in de valies geraakt zijn en
per post worden opgestuurd.
Geef een duidelijke adressenlijst mee aan je dochter als ze kaartjes moet versturen. Nog gemakkelijker is als
de adressen samen met een postzegel al op de envelop staan. Uw dochter kan natuurlijk ook kaartjes,
postzegels en enveloppen kopen op kamp zelf. Probeer het aantal kaartjes te beperken, wij spelen liever
buiten
Geef niet te veel zakgeld mee. Dit is enkel nodig voor kaartjes en postzegels (muntgeld is het handigst). De
portefeuilles van de drie jongste groepen worden zoals elk jaar bewaard door onze technische ploeg. Gelieve
hun naam duidelijk te vermelden op de geldbeugel.
Bezoek is enkel en alleen toegelaten op de bezoekdag.
Vul de medische fiche volledig in en geef deze samen met de inschrijving af. De SIS-kaart of Kids ID kan je
op de dag van het vertrek zelf afgeven.
Wij gaan ervan uit dat iedereen voor 10 volledige dagen meegaat op kamp. Voor Chiroleden die omwille van
herexamens, familiale gebeurtenissen of medische redenen geen volledig kamp kunnen meemaken, voorzien
we echter een aparte regeling. Voor reizen, andere kampen of cursussen maken we echter geen uitzondering!
Alle Chirogrieten die mee willen gaan op kamp, hebben een uniform nodig. Het uniform bestaat uit een rode
Chiro T- shirt, een blauw Chirohemd, een Chirorokje of –short, donkerblauwe kousen en donkere schoenen.
Je kan dit prachtige uniform kopen in De Banier (Molenstraat 65, 9300 Aalst) of eens navragen bij de leidsters
of er nog tweedehands stukken zijn.
Je kan inschrijven tot zondag 2 augustus. Gelieve je aan deze datum te houden zodat wij op voorhand
weten met hoeveel kinderen we op kamp zullen gaan. Dit is tevens de uiterste betaaldatum. Bij betaling in
cash ontvangt u een ontvangstbewijs.
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Kamplied
Op de melodie van Spring door Spring
Strofe 1
Pak maar snel je koffers en zet je nu maar klaar,
Wonderland, is in groot gevaar!
Alice zag hem lopen, het konijn was weer te laat,
ze volgt hem als hij het hol in gaat.
Ze valt diep naar beneden, recht in Wonderland
Alles komt tot leven, wat is hier aan de hand?
Refrein 1
Kijk wie komt ze daar nu tegen?
De hoedemaker en de Kolderkat.
De rook is naar hun hoofd gestegen.
De hartenkoningin is het zat
En ze roept, schreeuwt, blaft: DE KOP ERAF!
Strofe 2
Eet ze van het koekje, dan wordt ze reuze groot.
Drinkt ze van het drankje wordt ze klein.
Tweedle-Dee zegt Alice, die kant daar moet je zijn.
Tweedle-Doe zegt neen dat pad loopt dood
Een hele grote theekrans, iets waar ik van hou.
Een fijne on-verjaardag, dat wensen wij voor jou
Refrein 2
Kijk wie komt ze daar nu tegen?
De hoedemaker en de Kolderkat.
De rook is naar hun hoofd gestegen.
De hartenkoningin is het zat
En ze roept, schreeuwt, blaft:
Kijk wie komt ze daar nu tegen?
De hoedemaker en de Kolderkat.
De rook is naar hun hoofd gestegen.
De hartenkoningin is het zat
En ze roept, schreeuwt, blaft: DE KOP ERAF!
Bridge
Dromen duurt maar even,
kom uit je konijnenhol!
Stop nu maar met zweven,
en ga
mee naar Mol!
Refrein 2 x2
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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 kan, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geeneen 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.

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.
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Kleurplaat
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Een dag in Wonderland
8u00 Opstaan!
8u30 Lekker ontbijten
9u00 Klusjes (de afwas doen, vegen, …)
9u30 Formatie
10u00 Start knotsgekke spelletjes
13u00 Middageten! Nadien doen we nog snel enkele klusjes.
14u00 Platte rust: een halfuurtje rusten en een halfuurtje fluisteren of lezen.
15u00 Start spelnamiddag
16u30 Vieruurtje
18u30 Avondeten, met liefde bereid door de beste keukenploeg van het land
20u00 Formatie
20u15 De Prutskes kruipen in bed.
21u00 Ook de Speelclubbers krijgen een beetje vaak…
21u45 De Kwiks doen hun oogjes toe.
22u00 De Tippers zeggen slaap wel en kruipen in bed.
22u15 De Tiptiens halen hun slaapzakken boven.
22u30 Ook de Aspi’s houden het voor bekeken en zorgen dat het weer rustig wordt in Mol.
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Planning
DINSDAG 9 AUGUSTUS
Op 9 augustus is het de laatste echte Chirodag van het jaar.
Van 14u tot 16u overlopen we samen nog eens alles voor het vertrek.
Van 16u tot 19u kunnen de valiezen worden binnengebracht.
Wees op tijd zodat je valies niet tussen allerhande kampmateriaal ter echt komt.

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
10 augustus verzamelen we om 12u30 zodat we om 13u kunnen vertrekken. Gelieve
voor de formatie begint de siskaart of Kids ID van jullie dochterlief af te geven aan het
tafeltje van de TP.

ZONDAG 14 AUGUSTUS
14 augustus is het bezoekdag van 10u tot 18u.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
Op 20 augustus zullen wij omstreeks 15u op ons terrein arriveren.
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Bezoekdag
Op zondag 14 augustus zetten wij de deuren van ons kampterrein wagenwijd open. Breng je Chiromeid een
bezoekje in Mol en luister naar de spannende avonturen die ze al beleefd heeft. Kom zeker en vast een kijkje nemen
en ontdek waar ze slaapt, eet en kattenkwaad uitsteekt..
Om deze dag zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen wij u graag onze planning voor:
10u

Start bezoekdag. Gelieve dit uur te respecteren zodat wij op ons gemakje kunnen ontwaken, wassen en
ontbijten. Aansluitend kunnen de slaapzalen en tenten bezocht worden (die voor deze gelegenheid een
beetje proper zullen bijliggen).

12u

Middagmaal voor alle Chiromeisjes en kampdans. Verkoop van eetbonnetjes aan de bezoekers

13u

Alle Chiromeisjes houden een halfuurtje platte rust. Middagmaal voor de bezoekers. Wat staat er op de
menu? Soep van de dag, gevolgd door kip met frietjes, sla en tomaatjes.

15u

Begin van de spelnamiddag en volleybaltoernooi. Wees voorbereid want waarschijnlijk komt uw dochter
vragen om mee te spelen.

18u

Tijd voor een tweede kampdans om de bezoekdag af te sluiten. Wij willen aan iedereen vragen hiervoor
afscheid te nemen daar wij onmiddellijk van de dansvloer naar de refter trekken.

Nog een aantal kleine puntjes:
Mogen wij u vriendelijk vragen eigen bestek (vork, mes en lepel) mee te brengen. Natuurlijk hebben wij op kamp een
aantal stoelen en tafels, maar dit is lang niet genoeg voor iedereen. Daarom vragen wij ook om naast uw bestek, ook
eigen tafels en stoelen mee te brengen.
De bezoekdag is de enige dag waarop de leden frisdrank mogen drinken en zoveel snoepen als ze willen. Gelieve
echter geen snoep of frisdrank achter te laten op kamp. Wij zullen er wel voor zorgen dat uw dochter de komende
dagen nog voldoende in de watten gelegd wordt.
Gelieve geen huisdieren mee te brengen op de bezoekdag.
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Routebeschrijving
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Verboden in Wonderland
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Ik ga naar Wonderland en ik neem mee
! IEDEREEN MOET EEN VELDBEDJE OF LUCHTMATRAS MEENEMEN !
✓ Slaapzak
✓ Kussen
✓ Hoeslaken
✓ Pyjama (min. 2)
✓ Onderbroeken (min. 12)
✓ Kousen (min. 10 + 2 paar donkerblauwe)
✓ T-shirts (min. 6)
✓ Shorten (min. 5)
✓ Lange broeken (min. 3)
✓ Truien (min. 5)
✓ Handdoeken; grote (min. 3) en kleine (min. 5)
✓ (Wegwerp)washandjes (min. 10)
✓ Linnenzak (2, zo kan u er tijdens de bezoekdag al eentje meenemen)
✓ Toiletzak ( bekertje, tandenborstel, tandpasta, kam en/of borstel, rekkertjes, zeep, shampoo, muggenmelk)
✓ Regenjas
✓ Drinkbus
✓ Kapstokken (5)
✓ Wasspelden (5)
✓ Badpak
✓ Pet
✓ Schoenen ( min. 2 paar om mee te spelen + 1 paar stevige stapschoenen voor dagtocht en eventueel pantoffels/slippers)
✓ Tenue voor de vuile spelen (die daarna rechtstreeks in de vuilbak mag)
✓ Zakdoeken
✓ Verkleedgerief
✓ Adressenlijst (eventueel geprinte etiketten)
Voor de jongste groepen is het handig voor de valiezenleidsters dat alles in aparte zakjes zit (onderbroekjes bij elkaar, kousen bij
elkaar,…) Stop ook het verkleedgerief in een apart zakje. Markeer zoveel mogelijk kledij, zo kunnen wij de berg verloren
voorwerpen beperken.
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Contact
Prutskes
Hannah De Blaiser

0479 01 92 25

hannahdeblaiser@gmail.com

Lisa Abeel

0479 80 56 51

lisa.abbeel@hotmail.com

Bo Aeyels

0471 60 29 27

boaeyels@outlook.be

Ketsia Kalonda

0498 60 10 76

xdriippyrhainens@gmail.com

Anne Carpentier

0471 38 35 64

annetoinette95@hotmail.com

Ellien De Geest

0499 16 36 38

ellien_degeest@icloud.com

Najade Ravijts

0472 36 35 35

najaderavijts@msn.com

Marie Verstraeten

0472 42 43 51

marieke4_4@hotmail.com

Eva Van den Abbeele

0472 02 86 86

evavda@hotmail.com

Lotte Meysman

0495 26 92 00

lottemeysman@gmail.com

Stinn Van den Abbeele

0476 78 57 84

stinnvda@hotmail.com

Celien Aelbrecht

0495 72 01 23

aelbrecht.celien@gmail.com

Lisa Meysman

0495 26 92 02

lisameysman@hotmail.com

Erin Sarens

0476 29 63 47

erinsarens@gmail.com

Charlotte De Clippel

0475 77 49 38

charlotjen.dc@hotmail.com

Ellen Van den Eede

0477 37 56 18

ellenvede@hotmail.com

Loes Douma

0472 77 44 13

loesdouma@hotmail.com

0479 96 88 43

lienvandenmeersch@hotmail.be

Speelclub

Kwiks

Tippers

Tiptiens

Aspi's
Lien Van Den Meersch

Yente Van den Abbeele 0474 23 82 22

yentevda@hotmail.com

Voor vragen omtrent het kamp kan u steeds terecht bij de leidsters. Tijdens het kamp zelf vragen wij echter enkel en
alleen naar de hoofdleiding te sturen of bellen. Dit enkel in geval van nood of dringende zaken!
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Adres

Verwacht je ook een briefje terug?
Vergeet dan zeker geen adressenlijst mee te geven.
_____________________________________________________________________________________________

Inschrijvingsstrook
Ik, …………………………………………………………, lid van de…………………………... ga mee op kamp van 10 tot
20 augustus 2015.
(Wij maken hier enkel uitzonderingen op voor herexamens, familiale omstandigheden of medische redenen. Andere
kampen, reizen of cursussen zijn geen geldige reden op een deel van het kamp te missen)
Hiervoor wordt het bedrag van €……. overgemaakt aan Chiro Sonneveld.* (€120 voor het eerste kind, €110 vanaf
het tweede kind) Gelieve uiterlijk voor zondag 2 augustus in te schrijven en te betalen.
*Indien u via overschrijving wenst te betalen kan dit via het rekeningnummer 783-5315210-45, met de vermelding
“Bivak 2015 +naam van het kind+ afdeling”
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Weirkmensjen
Hoewel we er van overtuigd zijn dat we geen mannen nodig hebben, moeten we toch toegeven dat een paar
spierbundels onmisbaar zijn voor een Chirokamp. Al jaren komen de weirkmensjen (zoals ze ook wel genoemd worden)
onze tenten opzetten en weer afbreken, valiezen in en uit de camion laden, helpen op onze bezoekdag, … We weten
dat we met ons gat in de boter gevallen zijn en zijn deze mensen dan ook enorm dankbaar. Doorheen de jaren hebben
we al een trouwe bende opgebouwd, maar elk jaar proberen we een aantal nieuwe mensen te motiveren om dit team
te vervoegen.
Op woensdag 20 juli om 19u30 organiseren wij een infovergadering, waar iedereen die een handje wil komen toesteken
van harte op uitgenodigd is. Ook stoere mama’s die van aanpakken weten zijn meer dan welkom. Kan je niet naar de
vergadering komen, maar wil je toch graag de handen uit de mouwen steken op kamp, stuur dan een mailtje naar Cindy
(Cindy.vanhoomissen@skynet.be) en zij zal je dan de nodige informatie bezorgen.
Hopelijk tot dan!
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