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VOORWOORD
Ondertussen zijn we gekomen aan de laatste snauf
van dit Chiro jaar: de Kampsnauf.  
Via deze speciale editie van onze snauf komen jullie
alles te weten over ons bivak dat dit jaar opnieuw
plaats vindt van 11 juli tot 21 juli. Wat jullie moeten
meenemen en hoe jullie alles moeten meenemen,
wanneer jullie waar moeten zijn en wanneer we terug
aankomen in het station van Kortrijk staat allemaal in
deze snauf. 
Lees hem dus zeker eens goed door. In het
persoonlijk artikel van de afdeling staat ook welk
extra materiaal uw kind moet meenemen voor de
fantastische programma’s die de leiding heeft
uitgewerkt.

Dit jaar zullen we nog steeds vergezeld worden door
de Drakenkrijger op kamp. Het verhaal van een
ordinaire panda die de sterkste krijger van het rijk zal
moeten worden. 
Maar meer kunnen we nog niet vertellen. Het eerste
toneeltje zal te zien zijn tijdens ons startmoment
op 7 juli om 18u op de speelplaats van vbs De
Watermolen.



NIEUWE SITE

Naast onze facebook pagina, instagram pagina en de
whatsappgroepen kun je ons ook vinden op onze
site: chirotsjoef.be. Deze heeft net een nieuwe make-
over gekregen.
Hier kun je alles vinden over onze chiro: meer info
over kamp, deze snauf, ons uniform, de
contactgegevens van de leiding, onze kalender en
nog veel meer.
Neem zeker eens een kijkje!



SPECIALLEKE

Op zondag 3 juli gaan we op specialleke! Dit is de
laaste chirozondag van het werkjaar. Hier gaan we
een volledige dag gaan ravotten met onze afdeling.
Wat we gaan doen is natuurlijk nog een verrassing...
Voor de rakwi's zal specialleke doorgaan op 26 juni
ipv 3 juli.

Meer info volgt op facebook en in de
whatsappgroepen.



Beste ouders en leden,
Dit jaar zullen de inschrijvingen voor het kamp weer
online doorgaan. De link zal te vinden zijn op de
facebookpagina, site en in de Whatsapp groepen.
Gelieve bij het inschrijven ook direct het
inschrijvingsgeld te betalen, meer info is te vinden op
de volgende pagina.

Ouders die graag nog een huisbezoek hebben
om hun kinderen te overtuigen, wat meer info willen
over het kamp,... kunnen dit ook zeker eens vragen
aan de leiding van hun kind.

INSCHRIJVINGEN KAMP

ZIE FACEBOOK EN ONZE NIEUWE SITE!



FINANCIEEL PLAATJE

1ste en 2de kind: € 150
3de, 4e, ... kind: € 135

10 dagen kamp = 10 overnachtingen, 10 keer ontbijt,
10 keer middagmaal, 10 vieruurtjes, 10 keer
avondeten, af en toe soep, heen en terugreis met
trein, transport camion, spelmateriaal, gas en
elektriciteit, huur tenten, enz, enz en uiteraard 10
fantastische dagen met al de vriendjes !!!

Ons kamp kost dus heel wat centjes, en daarvoor
vragen wij uiteraard een bescheiden tussenkomst:

Onze prijzen per kind trachten we zo democratisch
mogelijk te houden, maar dit kunnen wij enkel door
de opbrengsten van de verschillende festiviteiten het
hele jaar door (Stoeistoep, frieten & stovers, chirofuif,
...).
Bedankt dus aan iedereen voor jullie talrijke opkomst
telkens.
Omdat dit een serieuze kost is voor de Chiro vragen
wij om de betalingen VOOR 1 juli te storten! Dit
komt doordat wij de verzekering moeten betalen en
wij dus helaas geen kindjes kunnen meenemen die
nog niet betaald hebben.

(Zie volgende pagina)



Annuleren tot 3 weken voor kamp:
Inschrijvingsgeld wordt volledig teruggestort
1-3 weken voor het kamp: 50% wordt
teruggestort
Minder dan 1 week voor kamp: helaas, maar
zoals hierboven reeds aangegeven zijn de kosten
van het kamp te hoog, en zijn dan alle aankopen
reeds gebeurd... Enkel met doktersattest wordt
het inschrijvingsgeld nog terugbetaald.

Inschrijvingsgeld kan worden gestort op volgend
rekeningnummer (opgelet nieuw nummer):

Chiro Tsjoef
BE17 3630 9625 1221

Gelieve ook telkens KAMP 2022-naam lid-afdeling
bij de overschrijving te vermelden. 

Wij gaan er telkens van uit dat iedereen die is
ingeschreven uiteraard ook effectief meegaat op
kamp. Indien er echter iemand inschrijft en nadien
beslist om toch niet mee te gaan op kamp hebben
we volgende regeling:

Bedankt voor het begrip, en uiteraard hopen we dat
iedereen meegaat op een 10-daags avontuur!

Hartelijk dank.



Op 11 juli om 14u (streefuur) verzamelen de
sloebers t.e.m. de tito’s per afdeling aan de
voorkant van het station van Kortrijk, aan de
neergaande trappen, om opkamp te vertrekken!
We vragen aan de ouders om daar afscheid te
nemen en niet mee te komen naar het perron.
De leiding houdt het graag overzichtelijk, we
willen namelijk niemand vergeten.
Op 21 juli om 16u40 (streefuur) zit het kamp er
op en kunnen de ouders hun kroost voor wie ze
ettelijke traantjes gelaten zullen hebben, terug
komen ophalen aan het station van Kortrijk.

We wijzen er wel nog eens op dat dit de voorlopige
uurregeling is. De definitieve uurregeling wordt
meegedeeld op het startmoment op 7 juli en op onze
facebookpagina.

VERTREK EN AANKOMST



STARTMOMENT
Op donderdag 7 juli starten we allemaal samen het
chirokamp! Vanaf 18u worden jullie verwacht de
speelplaats van VBS De Watermolen (Watermolenwal
16, 8501 Heule) voor het startmoment. Hier kunnen
jullie voor het eerst proeven van de kampsfeer: het
eerste toneeltje wordt getoond, we zingen samen wat
kampliedjes, de kookploeg komt aan het woord, ...
Alle leden worden verwacht in uniform, maar ook alle
ouders zijn meer dan welkom!
Na het startmoment kunnen de bananendozen
(geschilderd in je afdelingskleur) en velbedden
binnengebracht worden. Daarnaast wordt de
identificeringskaart ook binnengebracht. Voor kids
onder de 12 jaar is dit het kids-ID, voor kinderen ouder
dan 12jaar is dit de elektronische identiteitskaart. Dit
kan tot 20u30.
Op startmoment voorzien wij ook de mogelijkheid om
de fiches van de mutualiteit door ons te laten tekenen,
hiermee krijgt u de terugbetaling van het kamp. U
drukt dus de fiche van uw mutualiteit af en brengt
deze mee. 
Terwijl u de bananendozen binnenbrengt kan u samen
met de leiding nog genieten van een drankje!
Verlangen jullie ook al zo?
We zien jullie op het startmoment!



7.00 u.: Opstaan leiding
7.25 u.: Leiding zet samen refter voor het ontbijt
7.35 u.: Ochtendbezinning leiding
7.40 u. : Wekken kinderen + wasbeurt
8.05 u.: Opening van de dag
8.45 u.: Ontbijt. Afwas en refterdienst.
Terreindienst door een familie
Slaapzaal en tent schoonmaken
9.30 u.: Start ochtendprogramma
12.30u.: Middagmaal. Afwas en refterdienst
13.30u.: Platte rust
14.30u.: Namiddagprogramma
17.55u.: Opschik
18.00u.: Avondmaal. Afwas en refterdienst
19.00u.: Avondprogramma’s
20.30u.: Bedtijd sloebers en speelclub
21.00u.: Bedtijd rakwi’s
21.30u.: Bedtijd tito’s
22.30u.: Bedtijd keti’s en aspi’s

DAGROOSTER



AFSPRAKEN

 SNOEP is ten strengste VERBODEN !!! Het is niet
nodig snoep van thuis mee te brengen, we
krijgen elke dag een lekker dessert. Daarnaast
zijn er ook af en toe per afdeling extraatjes
voorzien, dus geen paniek. 
Radio, walkman, disc-man, mp3-speler, iPod, gsm,
smarthphone, iPhone, iPad, tablet
deeltjesversnellers ,... en dergelijke
technologische hoogstandjes blijven thuis! Enkel
Aspi’s en Keti’s brengen hun gsm met lader mee
en geven dit aan het begin van het kamp af aan
hun leiding. Op 2-daagse hebben ze deze nodig. 
Morgenstond brengt goud in de mond, daarom
nemen we iedere morgen een flinke wasbeurt.
Onze washandjes en handdoeken hangen we
steeds op aan de wasdraad (dus NIET in tent of
slaapzaal). 
Iedere morgen zorgen we ervoor dat onze tent of
slaapzaal in orde ligt.
We dragen zorg voor het materiaal, ook wat niet
van ons is. Als we spelmateriaal gebruiken tijdens
vrije momenten brengen we dit steeds terug. 
Papiertjes en ander afval werpen we in de
vuilnisbak. PET-flessen en blikjes horen thuis in
de PMD-zak. 

Omdat we op kamp met een grote groep samen
leven zijn er ook dit jaar kampafspraken nodig. 



 Tijdens vrije momenten blijven we steeds op het
kampterrein en komen we nooit in een tent of
slaapzaal van een andere afdeling. 
Zowel in de eigen afdeling als in de groep spelen
we telkens goed mee!!! 
Toon respect voor de natuur en de prachtige
kampomgeving. Laat daarom de bossen,
weiden,... telkens proper achter nadat je er een
spel gespeeld hebt. 
Voor de maaltijd verzamelen we altijd eerst op de
bruine banken. Bij het verzamelliedje gaan we
altijd onmiddellijk naar de verzamelplaats.
Na iedere maaltijd helpen we aan de afwas en als
we dienst hebben, doen we dit samen met onze
familie, dit geldt zowel voor refterdienst als
terreindienst.
Ook in de slaapzaal of tent respecteren we de
stilte. De slaapzaal of tent is een plaats om te
rusten en te slapen. Fris opstaan is belangrijk!
Dus urenlang napraten over de voorbije dag en
iedereen wakker houden, is niet gepast. Met een
lang gezicht rondlopen wegens te weinig slaap
wordt ook niet getolereerd, ben je moe dan slaap
je best ook nog een beetje tijdens de platte rust. 



 Als we op bezoek gaan bij de kampdokter of naar
het toilet moeten, vragen we dit altijd aan de
leiding. We lopen niet zomaar weg!!! 
Het Chiro-uniform wordt gedragen bij het vertrek,
het familiespel, de groepsdagtocht/ 2-daagse, de
misviering en de terugkeer naar huis. Voor alle
andere momenten doen we speelkleren aan!!!
Neem dus genoeg speelkleren mee op kamp.



 Het is aangeraden om goed uitgeslapen en
uitgerust op kamp te vertrekken!!!
De kampdokter is voorzien van allerhande EHBO-
materiaal, maar denk eraan dat je eigen
medicatie en zonnecrème (we hopen op veelzon)
zelf meebrengt van thuis.
Droge voeten zijn belangrijk. Indien je verhitte
voeten hebt, kom je direct naar de infirmerie.

Gelukkig is ook dit jaar weer de kampdokter van de
partij. Naar goede gewoonte vol enthousiasme om
kleine en grote pijntjes te verhelpen, hier en daar een
pilletje te delen of een zalfje te smeren. Leuk weetje:
ook psychische pijntjes zoals een gebroken hart of
een acute aanval van heimwee worden professioneel
verholpen en overgoten met een grote geut
moederliefde. 
Na het succes van enkele jaren gaat de kampdokter
zich weer baseren op ‘the flying dokters’. Met een
tasje swingend rond de heup wordt ieder kwaaltje,
waar ook op het kampterrein, snel en efficiënt
behandeld.
Met uitzondering van het verwijderen van teken!
Deze kunnen enkel verwijderd worden in de
ziekenboeg! Waarom?? Daarom….
Hier nog een paar TIPS van de kampdokter zelve:

KAMPDOKTER



 Blaren op de voeten prikken we niet zelf open,
laat dit maar aan mij over. 
Krachtinspanningen doen we enkel met
opgewarmde spieren, en best niet meteen na het
eten.
Voor de ouders: Het is heel belangrijk dat jullie de
medische fiche correct en volledig invullen.
Gelieve ook duidelijk te noteren wanneer er
welke geneesmiddelen moeten ingenomen
worden, voor hoelang en in welke mate.



Correct en volledig ingevulde medische fiches zijn
belangrijk indien er verzorging nodig is. Gelieve bij
gebruik van geneesmiddelen goed aan te duiden
welke, wanneer en voor hoelang. Breng de
betreffende leiding nog eens goed op de hoogte.
Verkoop postkaarten: De prijs voor een mooie kaart
van het kampthema bedraagt €0,10. Je kan ook
postzegels en enveloppen kopen (postzegels aan €1),
zelf meebrengen kan natuurlijk ook. Voor de kleinsten
is het handig als het gepaste geld met de geschreven
enveloppen en postzegels samen in de bagage zitten. 
Bananendozen: Om gemakkelijker te stapelen,
wordt de bagage in bananendozen gestoken( 2
dozen per kind). Maak de bagage samen met de
kinderen. Zorg dat op alles je naam staat! 
Voor de jongsten: Het is gemakkelijk voor kind en
leiding om voor elke dag een open plasticzakje
met speelkledij klaar te steken. 
Breng voldoende Speel(en regen)kledij mee !
Gelieve er voor te zorgen dat de bananendozen
mooi toe kunnen, dit bevorderd het stapelen op
de camion en zo vermijden we het openvallen
van de dozen tijdens het transport.
Denk eraan dat uw zoon of dochter voldoende
gegeten heeft voor vertrek. De leden komen toe
rond 18u en gaan pas aan tafel om 19u30, wat
voor sommigen (in het verleden) wat laat bleek.

AANDACHTSPUNTEN VOOR OUDERS



Beste ouders,
luizen zijn nooit voor iemand plezant maar helaas zijn
ze elk jaar als ongenodigde gasten mee op ons kamp.
Voor kinderen die heel gevoelig zijn aan luisjes
vragen wij of jullie je kinderen enkele dagen voor het
kamp reeds kunnen behandelen met een product of
via de natkam-methode kunnen zorgen dat de
kinderen luis-vrij zijn. Op kamp spelen en leven de
kinderen heel dicht bij elkaar en is het dus de ideale
manier voor deze beestjes om veel kopjes te doen.

Wij van onze kant, controleren ook de kinderen
enkele keren op kamp en nemen indien nodig
maatregelen. 

Indien je zoon/dochter luisjes heeft voor hij/zij op
kamp vertrekt, is het heel belangrijk om de leiding
hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. We
kunnen dan tijdens het kamp de eventuele
behandeling voortzetten en eens extra controleren.

Alvast bedankt!

PREVENTIE TEGEN LUISJES



BAGAGE = BANANENDOOS

Speelkledij:

Toiletgerief:

We hebben geen reiskoffers, trolly’s, valiezen,...
nodig. Na jaren ervaring hebben we geleerd dat
we veel meer kunnen meenemen als we onze
kleren in 2 bananendozen per persoon steken.(Ga
dus massaal op zoek naar bananendozen!)

Voor de jongsten (Sloebers, Speelclub,..) is het
gemakkelijk voor de kinderen en leiding om voor
elke dag een plasticzakje te maken met speelkledij.
(onderbroek, kousen, t-shirt, broek/short, waslapje,
handdoek,...)

Minimum 10 paar sokken(+ extra), voldoende shorts,
minstens 1 dikke pull en 1 lange broek, Zwemgerief,
stevige wandelschoenen (Crocs zijn geen
wandelschoenen) en andere speelschoenen,
regenjas, voldoende T-shirts en een pet/hoedje tegen
de zon. We spelen op kamp dus breng speelkledij
mee!!

Zeep, Shampoo, tandpasta, tandenborstel, kam of
borstel (dit moet allemaal in een toilettas) 5
handdoeken, 5 washandjes, badhanddoek (voor als
we gaan zwemmen of douchen), zonnemelk,
linnenzak (geen plastiek zak!)



Ondergoed:

Slaapgrief:

Drinkfles:

Varia:

Wat breng je NIET mee:

Zeker genoeg voor 10 dagen!!! Dus méér of 10!

Slaapkleedje (enkel meisjes) of pyjama, slaapzak,
hoeslaken, ev. kussen en knuffel. Voor wie in tenten
slaapt (niet sloebers, speelclub dus) neem een
veldbed mee!!

Aangezien het heel erg warm kan worden op kamp
en wij ook voortdurend in beweging zijn is het
belangrijk om voldoende te drinken! Om
milieuvriendelijk op kamp te gaan vragen wij aan al
onze leden om hun eigen drinkfles mee te nemen. Zo
wordt er ook voorkomen dat er eventuele bacteriën
zich verspreiden over de hele groep.

Zaklamp, identiteitskaart, kids-id, watersandalen,
strips, schrijfgerief + adressen (om naar huis of naar
familie te schrijven).

iPod, gsm en al die andere smartphones, discman,
discwoman, cd-speler, een staaf uranium,
cassettespeler, tv, dvd’s, cd's van Niels Destadsbader,
dvd-speler, Playstation, deeltjesversneller, laptop,
hoogspanningskabels, 2e verstopte gsm, snoep,... Je
weet dat je leiding het zeer leuk vindt om controle te
doen want alles wat we vinden blijft tot 21juli van
ons..  (Snoep eten we natuurlijk op!)



Sloebers Roze/Paars

Speelclub Geel

Rakwi's Groen

Tito's Rood

Keti's Blauw

Aspi's Oranje

Bananendozen:
Wanneer jullie kroost op de kampplaats aankomt
staat alles al klaar en liggen de bananendozen al in
hun tent of slaapzaal. Daarom vragen we om deze te
schilderen of versieren volgens hun afdelingskleur en
te naamtekenen om het gemakkelijker te maken voor
de Keti’s, Aspi's & leiding.



Beste ouders, 
Elk jaar hebben wij na het kamp steeds hopen
verloren voorwerpen. Dat euvel kan makkelijk
opgelost worden door ELK broekje, washandje,
handdoek, sok, slipje,.... te naamtekenen. Er zijn op
de markt speciale stiften te verkrijgen waarbij je
alleen de naam moet schrijven en geen uren
naaiwerk hebt. Dan kunnen we op kamp de
kledingsstukken teruggeven aan de rechtmatige
eigenaar. Wat dan nog overblijft, komt in de lokalen
terecht. Helaas, is er de laatste jaren hééél weinig
interesse van ouders om te komen kijken naar deze
voorwerpen. Mogen we een inspanning vragen zodat
we niet steeds grote hopen moeten weggooien. 
Wat ook opvalt de laatste tijd is dat genaamtekende
kledij soms in een andere doos raakt maar niet meer
teruggebracht wordt. Mogen we vragen dat, wanneer
je iets vindt wat niet van jou is, je het terugbrengt
naar de lokalen? De leiding kan er dan voor zorgen
dat het bij de juiste persoon terechtkomt (als er een
naam in staat) of dat de ouders het terugvinden bij
de verloren voorwerpen. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking, 
De leiding

AANDACHTSPUNTJE !!



Heeft zoon- of dochterlief na het kamp niet al zijn
kledingstukken en attributen terug mee naar huis?
Niet getreurd want alle verloren voorwerpen worden
verzameld tijdens het kamp. 

Op 23 juli worden al de verloren gewaande spullen
uitgestald en dit aan de lokalen. Je kan er terecht
tussen 14u en 18u

Maar om dit te vermijden vragen wij jullie dus, zoals
hier voor reeds vermeld, om alles wat uw kind mee
heeft op kamp te naamtekenen. Zo is het
gemakkelijker voor ons en voor u om verloren
voorwerpen terug bij de eigenaar terecht te laten
komen.

Verloren voorwerpen



Warme oproep
Beste ouders

We willen met de leiding nog eens een oproep doen
om wat materiaal voor kamp te verzamelen. Dingen

zoals keukenhanddoeken, verf, papier en ander
knustelgerief zijn altijd welkom in de chiro.

Neem zeker contact op met de leiding als je wat
gerief over hebt.



Op 7 juli om 18u worden alle leden samen met hun
ouders verwacht op het startmoment. Na het
startmoment (vanaf 19u) worden de bananendozen
afgegeven. Voor de jongere afdelingen worden dan
ook de Kids-ID’s ingezameld.
De keti’s vertrekken op 9 juli samen met hun leiding
met de fiets op bivak. De ketileiding zal hun leden
hieromtrent op tijd en stond inlichten.
De aspi’s vertrekken samen met hun leiding op 9 juli
na het laden van de camion. Ook zij zullen hierover
nog ingelicht worden door hun leiding.
Op 11 juli vertrekken de sloebers t.e.m. de tito’s op
kamp. Iedereen wordt verwacht aan de voorkant van
het station rond 14u (streefuur).
Op 21 juli zijn we terug in het station van Kortrijk om
ongeveer 16u40 (streefuur).
Op 23 juli zijn alle leden en hun ouders van 14u tot
18u00 welkom aan de lokalen om te komen
snuisteren in de welriekende verloren voorwerpen.

Even recapituleren:

Indien er nog vragen zijn kan u ons altijd bereiken via
Facebook, of via onze gegevens op onze website.

Laatste schikkingen



Beste ouders, 
Omdat ook jullie voor een stuk deel zijn van onze
Chiro, mede door jullie kinderen, willen we jullie
bedanken om ieder jaar opnieuw vertrouwen te
hebben in ons en om jullie kinderen telkens met een
gemotiveerde instelling in onze armen te sluiten. Wij
hopen dan ook dat we op dit vertrouwen mogen
rekenen voor het komende kamp. Wij zijn er van
overtuigd dat we jullie snottertjes met onze grote
inzet en veel enthousiasme een schitterend en
onvergetelijk kamp kunnen bezorgen. Maar het kamp
zou zonder jullie steun onmogelijk zijn. Door jullie
talrijke aanwezigheid op onze evenementen
gedurende het hele jaar wordt onze kas immers
voldoende gespijsd. Ook zijn de vele helpende
handen echt super en zijn we heel dankbaar voor
giften in allerlei vormen (sofa’s, zetels, stoelen,
banken, speelgerief, spelletjes, …)! Dus bij deze een
dikke merci om ons elk jaar het vertrouwen te geven
en de nodige steun om jullie kinderen een
ongelofelijk kamp en werkjaar te bezorgen. Wij kijken
alvast enorm naar dit kamp uit, hopelijk geldt dit
hetzelfde voor jullie en jullie kinderen. 
De leidingsploeg

BEDANKING OUDERS



Dag lieve sloebertjes van ons, hier zijn we weer!
We vliegen meteen met de deur in huis: dit is onze
laatste Snauf-artikel voor het grote kamp DUSSSSSS
 het aftellen kan beginnen!
Laten jullie ons volgende chiro zondag weten op
welke manier jullie al aan het aftellen zijn?
Ook het schilderen van jullie bananendozen kan al
beginnen. Voor de kindjes die het even vergeten
waren, ons kleurtje is paars.
Wij hebben met de leiding ondertussen ook al naar
de kampplaats geweest omdat we niet meer konden
wachten. We kunnen jullie al 1 ding verklappen. Onze
kampplaats is ENORM groot en er zullen SUPER veel
spelletjes kunnen gespeeld worden. Bereid jullie dus
maar voor op eens megacool kamp!
Er zijn ook al enkele outfits die jullie nodig zullen
hebben op kamp:
   - Varkentjeskledij (zal vuil zijn!)
   - Witte kledij (zal niet meer wit zijn 😉)
   - Gala kleren 
   - Festival kleren 

SLOEBERS



Verder zullen jullie in de weken voor kamp ook nog
een briefje meekrijgen waarin meer informatie over
kamp zal te vinden zijn. We zullen dit ook nog eens in
onze whatsapp groep zetten zodat jullie dit zeker
allemaal gekregen hebben.
Wij zien het alvast zitten! Jullie ook?

Groetjes van de beste leiding van de Chiro!
Baldertje, Lunatje, Ranatje en Mientje



kijk eens in de spiegel en lach ernaar zoals je naar
Hannah zou lachen en die lach neem je mee
Een onderbroek die klaar is voor de vuilnisbak
(liefst geen bruine strepen ;)) )
Witte t-shirt die vuil mag worden
Gala kledij
Festival kleren 
Sportieve kledij

Heyheyyyy lieve speelclubbertjes!! 
Stilaan mogen we beginnen verlangen naar het grote
chirokamp! Op 11 juli is het zo ver en gaan we met de
trein naar Opoeteren. 
Voor jullie op kamp kunnen vertrekken hebben jullie
enkele dingen nodig voor onze leuke themadagen
(Dit zijn dagen waarop we spelletjes spelen rond een
bepaald thema):

Al deze dingen samen met de items die je standaard
mee neemt op kamp mogen jullie in 2 MOOOOIII
GEEL GESCHILDERDE bananendozen stoppen!!
Breng zeker voldoende kleren mee voor zowel
warme, koude, sneeuwstormachtige, regenachtig,
woestijndroge dagen.... je weet ma nooit eh ;)). 
Op de volgende pagina vindt je een compleet lijstje
met allerlei zaken die je zou kunnen nodig hebben.

SPEELCLUB



Onderboeken voor 10 dagen (héél belangrijk)
Zeker 5 T-shirts met korte mouwen
Zeker 2 T-shirt met lange mouwen (vooral voor in het bos tegen
de teken)
Zeker 2 lange broeken
Zeker 2 shorts
2 T-shirts die waarschijnlijk het einde van het kamp niet zullen
halen
En ook 2 broeken of shorts die zullen sneuvelen
Min 4 truien
Een regenjas
Zo veel mogelijk schoenen (waarvan 1 paar zeker goede berg of
wandel schoenen)
Zeker 12 paar kousen (die worden nog al snel vuil of nat)
1 paar lange kousen (voor in het bos)
2 pyjama’s (best een zomerpyjama en een iets
warmere pyjama)
Je complete Chiro-uniform (dit moet je ook aandoen bij het
vertrekken)
Een rugzakje voor op dagtocht
Een waterfles mag, maar is niet verplicht
Je toiletgrief (tandenborstel, tandpasta, zeep, borstel of kam…)
1 handdoek voor als je gewassen bent
1 handdoek om te gaan zwemmen
Natuurlijk ook je zwembroek, bikini of badpak
Zonnecrème !!!
Je favoriete knuffel
Een kussen
Een bed overtrek
 Slaapzak
Een zalfje of gel die de muggen en teken zal weg houden, GEEN
spray want die is niet alleen dodelijk voor muggen maar ook
ambetant voor mensen.
Zakdoeken kunnen ook erg handig zijn
Geen snoepjes of koekjes of andere lekker dingen, wie het toch
probeert neemt de uitdaging aan, maar we waarschuwen je op
voorhand: wat we vinden, eten we op ;)



Het kamp duurt dit jaar van 11-21 juli dusss zet dat
maar al zeker in jullie agenda’s! Tel jij mee met ons af
tot we eindelijkkkk op kamp gaan? 

Wij zien het alvast zitten! Jullie ook?
HEEEELLLL VEEL LIEFDE jullie kapoenen,
Mila, Myrthe, Egon, Arno en Hannah



RAKWI'S
Aan onze liefste rakwietjes,

 
Euhum euhum euhum, aan allen die dit artikel lezen,

proficiat! Aan allen die dit artikel niet lezen…ook proficiat
vaneigens!!! 

Laten we allen in vrede 1 minuut stilte houden voor ons
allerlaatste snaufartikel.. 

…
…

Amen.
 

MAAAAAARRRR, niet getreurd lieve rakkers en rakkerinnen,
er staat een

MEGA,FANTASTISCH,BUITENGEWOON,SPECIAAL,NOOIT TE
VERGETEN, ZALIG kamp voor de deur! Wij pissen bijna in ons
broek van verlangen om eindelijk om kamp te vertrekken. Na
een jaar van ongelofelijke teleurstelling zowel bij leiding als

bij leden en ouders, kunnen we nu eindelijk weer vertrekken.
De beste 10 dagen van het jaar, de 10 dagen die je voor de

rest van je leven meedraagt. 
 

Om dit kamp weer onvergetelijk te maken hebben we al heel
wat nagedacht. Wat jullie zullen nodig hebben als

verkleedkledij is nog niet helemaal beslist.. Onze excuses
hiervoor. We zullen dit zo snel mogelijk in de Whatsapp

groep zetten. Over 1 iets zijn we wel al zeker en dat is dat
jullie LEGERKLEDIJ en GALAKLEDIJ zullen nodig hebben!

Spannendddd. 
 



 
Verder hebben jullie natuurlijk ook nog een hele waslijst aan
standaard kampgerief nodig. Kijk daarvoor maar eens op de

brief die hier in het begin van de SNAUF te vinden is. 
 

Dit jaar slapen jullie als echte chirobjitten (= iemand die zot is
van de chiro) in tenten!! Gelieve dus ook allemaal jullie

veldbed, slaapzak en kussen mee te nemen.
 

Verder is het van uiterst belang om jullie goed humeur mee te
brengen, liefst ook in je handbagage en niet alleen in je

bananendoos 😊
 

Als laatste puntje willen we ook nog meedelen dat wij op
specialleke gaan op 26 juni!!! (niet op 3 juli zoals andere

afdelingen) Gelieve dit in je agenda te schrijven!
 
 

Wij kijken er echt zoooo hard naar uit om jullie een schitterend
kamp te bezorgen 

 
Dikke kussen en tot op het startmoment!!!!

 
Ruth, Ayran, Louis, Amba en Thibaud

 



TITO'S
Welkom Tito's bij het snaufartikel van de beste leiding
die jullie je kunnen wensen. We hebben al een
machtig jaar achter de rug met heel wat leuke maar
ook minder leuke, grappige maar ook mindere
grappige, mooie maar ook minder mooie, ... jullie
snappen het wel een heel bewogen jaar maar dit is
nog niet voorbij (gelukkig maar). Eerst gaan we nog
een paar maanden knallen maar vooraleer we op
kamp vertrekken hebben we ook nog ons weekend
dat plaatsvind op 13, 14 en 15 mei. 3dagen machtig
programma van je super leiding + heerlijk eten die
onze speciaal gekozen kookploeg gaat maken. Indien
u uw zoon of dochter nog moet inschrijven gelieve dit
te doen via de google forms link in de tito whatsapp
groep ten laatste tegen 8mei. Alle info over het
weekend staat daar nog eens opgelijst. Daarnaast
hebben we als kers op de taart ons jaarlijks kamp dat
dit jaar doorgaat van 11 tot 21 juli. Hiervoor hebben
we natuurlijk al weer een machtig indrukwekkend
fantastisch geniaal fenomenaal geweldig magnifiek
schitterend buitengewoon verbazend
ontzagwekkend grandioos imposant bovenmenselijk
formidabel wonderlijk uitmuntend programma
voorzien.



 Voor dit lit kamp moeten jullie wel nog wat
verkleedkleren meenemen.
   - Tropische/Hawaii kleren
   - Baby kleren (tutje, flesje etc..)
   - Leger kledij
   - Kleren die vuil mogen zijn
   - Knuffel die kapot mag
   - Zwemgerief
   - Slaapgerief (kussen, veldbed, zaklamp, slaapzak) 
Voor de rest breng je gewoon je standaard
speelkledij mee. 
Wij kijken er alvast naar uit!!! 
Groeten je favoriete titoleiding 
TOT DAN!!!



KETI'S
Liefste keti’s 
We zijn hier op de kampplaats aan het genieten van
de zon. Iets drinken op het gemak, wat lachen en
kijken naar de grote velden waar we 10 dagen op
gaan kunnen spelen. Gelukkig zijn we nu met de auto
vertrokken, want 9 juli vertrekken we met jullie en
jullie prachtige tip top in orde fietsen. 
Leg maar alvast jullie fietstenue klaar! 
We zijn hier volop programma in elkaar aan het
steken en verschieten ervan hoe druk het alweer zal
worden, maar ja veel kunnen we hier nog niet over
vertellen e. Er moet nog iets een verrassing zijn. 😉
Voor de meeste onder jullie (door corona voor jullie
allemaal!) zal het de eerste keer zijn dat jullie op
tweedaagse gaan. Hier zullen jullie van ons telkens
een centje krijgen om iets te eten. We raden wel aan
om zelf een centje mee te nemen, want jullie zullen
geld moeten bij leggen als jullie niet toekomen. 
Zoals jullie weten gaan we een dodentocht in elkaar
steken, neem dus zeker donkere kleren of wat enge
verkleedkleren mee die jullie kunnen gebruiken.
Buiten jullie 2 bananendozen die jullie een blauwe
twist mogen geven en vullen met jullie kleren,
verkleedkleren, zwemgerief, pyjama, … (Zie het
overzichtje vooraan in de snauf.) Zullen jullie ook een
trekrugzak mogen meenemen de dag dat we
vertrekken met de fiets.



Jullie trekrugzak kunnen jullie dan in de volgwagen
steken. Dat wil zeggen dat jullie het gerief om te
slapen mee moeten hebben: pyjama, kussen, matje…
en de andere dingen die jullie dan zeker nodig zullen
hebben. 
Op voorkamp zullen jullie ook een smijttentje nodig
hebben. Je kan gerust met elkaar afspreken om
samen te slapen, maar zorg dat iedereen dan zeker
een plaatsje heeft om te slapen. Beter een tent te
veel mee en extra plaats, dan een tent te kort. 😉 
Op voorkamp zullen jullie een picknick in jullie rugzak
mogen steken om ’s middags te eten. Verder zullen
we nog communiceren met jullie indien jullie voor ’s
avonds ook nog iets zullen moeten meenemen. 
Als jullie iets onderweg willen meehebben (een
drinkfles) voorzie je best een lichte rugzak of een
fietszak om iets weg te steken. Houd hier dan wel
rekening mee dat je deze constant zal moeten
dragen. We hebben voor jullie ook enkele spannende
thema’s voorzien waar jullie verkleedkleren voor
nodig zullen hebben (trommergeroffel…).



De thema’s zijn: 
   ·Kleren van het ander geslacht 
   ·Verkleed kleren voor de dodentocht/ donkere
kleren 
   ·Kleren die vuil mogen zijn 
   ·Schooluniform 
   ·Kleren van een stripfiguur naar keuze (denk maar
aan Jommeke, Suske en Wiske, Kiekeboe…) 
Zoals jullie zien heel wat praktische info om als keti
weg te gaan. Daarom zullen wij met de leiding ook
nog huisbezoeken doen. De inschrijvingen zullen
online zijn, maar we komen zeker nog eens langs om
alles te verduidelijken en al jullie vragen te
beantwoorden. Maar vooral om jullie ouders gerust
te stellen. Zie dat ze jullie te hard zouden missen!!? :P 
Liefs jullie ketileiding 

Ps: Wist je dat we eindelijk een foto hebben met ons drie? :O 



ASPI'S
Dag liefste aspi's, 

Het jaar loopt gewoon ten einde. Hoe zot is dat.
Maaarrr er staan nog enkele mooie momentjes aan
te komen!! 

Zet eerst en vooral 3 juli maar in je agenda want dan
krijgen jullie een voorproefje van het kamp en doen
we een specialleke!! Wat dit precies zal zijn laten we
zo snel mogelijk weten, maar houd deze dag dus
zeker maar vrij in je agenda! 

Daarnaast, het hoogtepunt, de climax, beter dan dat
wordt het niet: een coronavrij bivak!! (Hout
vasthouden). We vertrekken de 9ste en zijn terug de
21ste. Hoe, wat en wanneer laten we ook tijdig
weten. Hieronder geven we al enkele essentials mee:
   - 2 oranje bananendozen
   - een trekrugzak
   - een slaapzak 

Meer info volgt dus nog tijdig in whatsapp groep met
de ouders en messenger met de aspi's zelf. Laten we
zeggen dat wij (Eva en Isaac) het keihard zien zitten. 



We hebben echt al genoten van alle zondagen, een
top leefweek, Let Love Rule,... en we zijn zeker dat

kamp de kers op de taart zal zijn! 
 

We willen afsluiten met jullie nog allemaal eens te
bedanken voor jullie inzet voor Let Love Rule en heel
veel succes te wensen met jullie examens! En nu al

proficiat en al die toppertjes die hun middelbaar
afronden (aan de rest natuurlijk ook!!) 

Tot binnenkort,
Veeel liefde Eva en Isaac



Zondag 29 mei: LAATSTE WERKING
Zondag 5 jun : GEEN CHIRO 
Zondag 12 jun: GEEN CHIRO
Zondag 19 jun: GEEN CHIRO
Zondag 26 juni: specialleke rakwi's
Zondag 3 jul: specialleke
Donderdag 7 juli: 18u Startmoment

Zaterdag 9 juli: vertrek aspis en ketis.
Maandag 11 juli: vertrek bivak jongere afdelingen
(uur nog te bevestigen)
Donderdag 21 juli: aankomst kortrijk station +
aansluitend ophalen bananendozen aan ons
heem.
Zaterdag 23 juli: 14u-18u Verloren voorwerpen
Zondag 28 augustus: Stoeistoep

                                     19u binnenbrengen
                                             bananendozen.

KALENDER



STOEISTOEP
Traditiegewijs sluiten wij ook dit jaar de
zomervakantie weer af met een overheerlijke BBQ!
Op zondag 28 augustus is iedereen welkom vanaf
11u om iets te komen drinken en daarna lekker te
smullen van een heerlijke maaltijd!
Hopelijk is het ook dit jaar weer bakken en braden,
niet enkel op de BBQ, maar ook op het terras aan
onze lokalen. 
Zoals elk jaar voorzien wij voor de kleinsten animatie
en kunnen jullie op deze dag ook de nieuwe
leidingsverdeling te weten komen. 
Ben je dus benieuwd wie volgend jaar jouw leiding zal
zijn en heb je zin in een lekkere BBQ? Kom dan zeker
af! Kaarten zullen verkrijgbaar zijn via de leiding of
door het sturen van een mailtje naar:
info@chirotsjoef.be 
De start van de voorverkoop wordt later nog
meegedeeld via onze facebookpagina. Hou deze dus
ook zeker in de gaten! 
Wij hopen alvast dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn
om de start van het nieuwe Chirojaar samen met ons
in te zetten.
Tot dan!
De leiding



ADRESSENLIJST
Mijn adressen voor op kamp:
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KAMPADRES
Vermeld op de enveloppe van uw brief: 

 
CHIRO TSJOEF - HEULE WATERMOLEN 

NAAM KIND + AFDELING
 

Houtenveld ,Houtenweg 21, 
3680 Maaseik



 wist je dat leiding echt keigoe paprika's kan wassen?

wist je dat onze stoere leiders en onze stoere leidster
Myrthe gewonnen zijn tegen de oudleiders op 1 mei
voetbal? Proficiat!!

wist je dat 1 mei voetbal dit jaar niet op 1 mei was
maar wel op 7 mei?

wist je dat louis zijn bijnaam sindsdien El Muro is? 

wist je dat dit de laatste weetjes zijn van het 

wist je dat het niet meer lang is tot kamp?

wist je dat we een nieuwe vb hebben? 

Weetjes


