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De Hoge Rielen 2022
Beste Blauwputters,
We hebben er enkele bizarre jaren op zitten. Gelukkig konden
we het Chirojaar 2021-2022 helemaal normaal afsluiten. Maar
het jaar zit er nog niet op. Het hoogtepunt van het jaar is weer
daar! Het Chirokamp! Van 31 juli tot 10 augustus geven we
het beste van onszelf, en dat nergens anders dan in de Hoge
Rielen!
Dit boekje, dat je van het begin tot het einde én terug moet
lezen, bevat alle informatie die je nodig hebt voordat je op kamp
vertrekt. Dit gaat van praktische informatie tot leutige mopjes en
wist-je-datjes die er puur voor jullie amusement zijn!
De leidingsploeg zet ook dit jaar alles op alles om jullie het
vetste kamp ooit te bezorgen! Deze bende enthousiastelingen
beleeft de Chiro niet alleen in hart en nieren, ze hebben er ook
héél veel zin in!!
Daarnaast willen we natuurlijk de steunactie bedanken. Ook zij
maken het elk jaar waar om de Chiro draaiende te houden.
Daarom wil de leidingsploeg hen nog eens extra bedanken om
ons zo te steunen bij het organiseren van dit kamp!
Ten slotte vergeten we ook de kookploeg niet. Zij staan, zoals
elk jaar, klaar om 10 dagen het beste van zichzelf te geven.
Hiervoor zijn wij en onze buikjes hun uiterst dankbaar!
Wij kijken er alvast enorm naar uit, hopelijk jullie ook!
Tot op kamp!
De leiding

De kampplaats
Het kamp vindt dit jaar plaats in het natuurdomein de Hoge Rielen in
Kasterlee. Deze gemeente ligt in het verre Antwerpen en heeft een
oppervlakte van 72,27 km2.
Op het domein van De Hoge Rielen valt er heel wat te beleven. Van
kamperen in de natuur tot hostels, en van een voetbalveld in het
midden van het bos tot een zwemvijver. Het kan er allemaal!
Het adres van de kampplaats (voor familie, vrienden, liefjes en de
postbode natuurlijk) is:
Naam en groep
Chiro blauwput
Molenstraat 62, 2460 Kasterlee
De Hoge Rielen, Loods 8
Coördinaten (hier is de postbode niet veel mee): 51°14'33.9"N
4°55'08.3"E

Voor nood(!)gevallen kan je terecht bij de kampleiding:
Luna Geudens: 0473 79 74 05
Bram Guillemyn: 0477 45 47 62
Andreas Thijs: 0491 33 68 61

Hier al enkele sfeerbeelden:

Het kampthema
Fiona is het beu om in het moeras te wonen, Shrek en zijn
vrienden zoeken een nieuwe woonplaats. Ze vinden de
perfecte plek, op het kampterrein van Chiro blauwput. Maar wie
is daar de baas? Toch niet de gemene Repelsteeltje! Ze
mogen van Repelsteeltje op het terrein komen wonen als ze
een contract tekenen. Oh nee, er stond een geheime
boodschap in het contract! Natuurlijk hadden Shrek en zijn
vrienden dat niet gelezen. De boodschap vertelde hen dat ze
alleen bij Chiro Blauwput mochten komen wonen als ze de
feeënmeter uitschakelden, de grootste schurk van het hele rijk
nog wel! Repelsteeltje wou zelf de grootste, slechtste schurk
van het rijk worden. Als Shrek en Co haar niet konden
uitschakelen, zouden ze helemaal geen plaats hebben om te
wonen, wat een ramp! Het wordt een avontuur.

Belangrijke data
VERTREK
Zaterdag 30/07
Rakwi’s, Tippo’s, Keti’s en Aspi’s kunnen hun bagage
binnenbrengen in de jongenschiro tussen 19u en 20u30.
De speelclub (Pika en Reuzon) nemen hun bagage mee op de dag
van hun vertrek (3 augustus).
Probeer alles zo compact mogelijk in een stevige
sportzak/trekrugzak/valies te steken. Vermijd losse aanhangsels!
Verder vragen we rekening te houden met het feit dat we met bijna
200 personen op kamp gaan, 1 grote zak/tas/valies moet wel
volstaan voor 10 (of 7 dagen kamp).
De Pika’s en Reuzon slapen in een zaal. We vragen bij voorkeur
om je kind een matje mee te geven. Indien je dit niet hebt mag je
ook een veldbed meenemen. Beide groepen nemen best ook een
slaapzak, kussen & kussensloop mee om te slapen.
Vanaf de Rakwi’s wordt er in tenten geslapen. Zij worden dus
geacht zelf een matje, matras of veldbed mee te nemen, en
daarnaast ook een slaapzak, kussen en kussensloop.
De Tippo’s, Keti’s en Aspi’s krijgen tijdens het binnenbrengen
van hun bagage ook een fietsencontrole .
Zij gaan met de fiets op kamp, waarvoor een degelijke/veilige fiets
sterk aan te raden is. Voorzie zeker werkende voor- en
achterlichten (al wordt de fiets ‘s avonds weinig/niet gebruikt).
We verwachten ook dat alle fietsende leden een helm en een
fluohesje meenemen. De Chiro beschikt over enkele reserven voor
zij die dit niet hebben.

Zondag 31/07
De Tippo’s, Keti’s en Aspi’s zullen een flinke tocht met de fiets
afleggen, helemaal tot in Kasterlee. Deze groepen worden daarom
in sportieve kledij met fluohesje, helm, een lunchpakket en
voldoende(!) drank aan de Chiro verwacht. Voorzie ook best een
reserve band/plakgerief, fietspompje, zonnecrème, regenjas (die
we hopelijk niet nodig zullen hebben).
Uren vertrek en route
• De Tippo’s vertrekken om 8u op de jongenschiro met hun
fiets.
• De Keti’s komen om 8u30 aan op de jongenschiro en
springen dan op hun fiets naar kamp.
• Aspi jong verzamelt om 9u op jongenschiro om aan de
tocht te beginnen.
• Ook Aspi oud verzamelt om 9u aan de chiro. Maar zij
verzamelen in de meisjeschiro en duwen van daaruit op de
pedalen richting de kampplaats.
• In de namiddag vertrekken ook de Rakwi’s. Zij worden om
12u30 aan de kerk verwacht. Zo kan de bus vol
enthousiastelingen om 13u naar de Hoge Rielen
vertrekken. We vragen om de Rakwi’s met een volle maag
op de bus te zetten, lunch is voor die dag niet voorzien.

Woensdag 03/08
•

De Speelclub (Pika’s en Reuzon) vertrekken met de bus
richting kamp. Dit jong geweld wordt verkleed verwacht!

De Pika’s en Reuzon verzamelen om 13u30 aan de jongenschiro.
Zo kan de bus om 14u richting de Hoge Rielen vertrekken.

TERUGKOMST
Dinsdag 10/08
Waar en wanneer aankomen?
Alle leden komen met de bus terug. De Pika’s tot en met Rakwi’s
vertrekken om 12u op de kampplaats in de Hoge Rielen. Om 13u
komen zij met een rugzak vol herinneringen terug aan op het
chiroterrein (jongenschiro).
De andere groepen, Tippo’s tot en met Aspi’s, vertrekken om 14u
op de kampplaats. Om 15 komen ze terug aan in Kessel-Lo. De
bus zal hen afzetten aan de kerk van Blauwput. Allemaal samen
wandelen ze naar de chiro waar ook hun bagage zal aankomen.
Indien mogelijk zullen de Tippo’s ook al om 12u mee op de bus
naar Kessel-Lo stappen. Dit zal op het moment zelf bekeken
worden. Hou op 10 augustus dus zeker de Facebookpagina van
Chiro Blauwput in het oog voor de laatste veranderingen!
Hieronder vind je een kort overzicht van vertrek en aankomst:
Groep
Pika’s
Reuzon
Rakwi (jong
en oud)
Tippo’s
Keti’s
Aspi jong
Aspi oud

Vertrek
13u30
Jongenschiro
13u30
Jongenschiro
12u30
Kerk van
Blauwput
8u
Jongenschiro
8u30
Jongenschiro
9u
Jongenschiro
9u
Meisjeschiro

Aankomst
13u
Jongenschiro
13u
jongenschiro
13u
Jongenschiro
15u
Jongenschiro
15u
Jongenschiro
15u
Jongenschiro
15u
Jongenschiro

Hier kunnen de fietsers al even de weg bestuderen:

Groepthema’s
Pika’s als Shrek

Reuzon als Fiona

Rakwi oud als gelaarsde kat

Rakwi jong als
Peperkoeken mannetje

Tippo’s als ezel

Keti’s als draak

Aspi jong als de drie
biggetjes

Aspi oud als Repelsteeltje
MD als Feeënmeter

Kookploeg als Koningin Lillian en Koning Harold

Typische dagindeling
7u15 Opstaan leiding
7u30 Eerste muzikaal seintje: ontwaken/opstaan leden
8u00 Tweede muzikaal seintje: opening en ontbijt
8u45 Afwas en diensten
9u15 Start van de activiteiten
12u30 Middageten en afwas
13u30 Platte rust
14u30 Einde van de platte rust en start van de activiteiten
16u00 Vieruurtje
18u00 Avondeten en afwas
19u15 Sluiting met kamptoneeltje, gevolgd door avondactiviteiten
20u30 Pika’s en Reuzon gaan naar dromenland
21u00 Rakwi’s kruipen onder het zeil
21u30 Tippo’s gaan hun bedje in
22u30 Keti’s beginnen schaapjes te tellen
23u00 Aspi’s sluiten hun oogjes

Wat neem ik mee?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Chiro-uniform
Speelkledij (kleren die vuil mogen worden en tegen een
stootje kunnen)
Regenjas (hopelijk hebben we deze niet nodig!)
Voldoende ondergoed en sokken (een paar extra kan geen
kwaad)
Zwemkledij en een (strand)handdoek
Warmere kledij voor ‘s avonds
Verkleedkledij (zie verder)
Stevig paar speel- of sportschoenen
Watersandalen- of schoenen of slippers zijn zeker een
aanrader
Rugzak en drinkbus voor op de dagtocht
Twee keukenhanddoeken met je naam erin (niet je beste
exemplaren!)
Toiletgerief, washandje en handdoeken
Persoonlijke medicatie, maandverzorging, bril/lenzen
Zonnecrème, muggenspray, zonnebril en zonnepetje- of
hoedje
Zaklamp
Schrijfgerief en iets om te lezen voor tijdens de platte rust
(Zakcentje om eventueel postkaartjes en postzegels te kopen)
Slaapgerief:
o De Pika’s en Reuzon slapen in gebouwen. Ze moeten
daarom een veldbed/matje/luchtmatras meenemen.
o De Rakwi’s, Tippo’s, Keti’s en Aspi’s slapen in tenten.
Zij nemen dus een veldbed/matje/luchtmatras, kussen
en slaapzak mee. ‘s Nachts kan het nogal
koud/vochtig zijn; een extra dekentje kan nooit kwaad!

Tip voor de kleinsten: voorzie een pakketje kleren voor iedere
dag. Dit maakt het makkelijker voor zowel de kids als de leiding.

Wat laat ik zeker thuis?
•
•
•
•
•

Te veel zakgeld
Snoep: al het snoep dat gevonden wordt, wordt verdeelt onder
de leden.
iPads, Nintendo’s, Gameboys, frietketels, schoolboeken
Je cavia (en andere huisdieren)
GSM! Alle GSM’s worden bij het begin van het kamp
afgenomen en op het einde teruggegeven. Dit geldt voor ALLE
afdelingen!
→ OP KAMP= OP KAMP! Verras je familie/vrienden/liefje
eens met een handgeschreven brief. Dat heeft ook zijn
charmes.

Wat staat er op het programma?
Dit jaar kan gelukkig alles terug normaal verlopen op kamp. Hieronder
vind je een overzicht van de activiteiten die je dus zeker kan
verwachten op kamp .
Dorpsspel/Dolle dag: Op deze dag wordt er een heus dorp opgezet
speciaal voor de Pika’s en de Reuzon waar ze vanalles kunnen doen.
Ondertussen voorzien de Keti’s een namiddagspel voor de Rakwi’s en
ontfermen de Aspi’s zich over de Tippo’s.
Nachtspel: De Tippo’s, Keti’s en Aspi’s kunnen ook dit jaar
deelnemen aan een angstaanjagende schriktocht. Spannend!
Dagtocht, overlevingstocht en 2-daagse: De 3 jongste afdelingen
gaan op dagtocht. Zij stappen naar een leuke activiteit. De Tippo’s
trekken er met hun leiding en hun fiets op uit. En de Keti’s en Aspi’s,
zij mogen na enkele coronajaren eindelijk terug op tweedaagse.
Aspidag: Op aspidag geeft de leiding de fakkel voor één dag door
aan de Aspi’s. Zij zullen een hele dag in leiding staan. Zo kunnen ze
al eens oefenen voordat ze volgend jaar in leiding komen.
Netbal: De jaarlijkse netbalmatchen tussen de Tippo’s, Keti’s, Aspi’s,
leidsters en kookploeg zijn heilig voor de meisjes! Deze kunnen we
ook dit jaar niet laten vallen. Iedereen zet zijn beste beentje voor en
ambiance is verzekerd. Voor de beste supporters wordt er zelfs een
kleine beloning voorzien!
Voetbal: Terwijl de meisjes het beste van zichzelf geven op het
netbalveld, strijden de jongens op het voetbalveld. De wedstrijd
tussen de Aspi’s en de leiding zal dit jaar extra spannend zijn! En de
jongere groepen mogen hun keel ook al schrapen want zij worden
verwacht de beste ploeg naar de overwinning te supporteren.

Kampvuur: Na een week vol plezier en mooie momenten sluiten we
het kamp allemaal samen af met een kampvuur. Alle groepen zullen
de laatste dag hout sprokkelen en zich voorbereiden voor het
toonmoment waarbij ze in de avond hun talent voor de hele Chiro
kunnen tonen.

Bijnamen van de leiding
Wanneer je kinderen thuiskomen en weer beginnen te vertellen over
dat supergrappige toneeltje in de sluiting van “Jerome, Sakke en
Grote Meneer”, de vriendschapsband van “Brick en Joef” of het
muzikaal talent van “Heidi en All in”, is het soms wat moeilijk om te
volgen. Al deze bijnamen gaan al even mee. Hun oorsprong is vaak
een even groot mysterie als Easy Boy, maar wie nu juist wie is,
kunnen we jullie wel vertellen.

Pika’s
Linde: Lindepeer, Linsbeth, Strijkijzer, Waarzegster, Lindemans
Michiel: Mitchell, De Mitchell, Mitgeil
Lukas: Lukietuk, Luk, Lukie
Indra: Jindra, Heidi, Pintra, Flutje, Groene moeder
Jasper: Jappe, Jaspie, Daffe Jr.
Joost: Indy, Mini vlees, José
Luna: Tuna, Moonlight, Lunes, Natu
Anna : Anja, Stephanie, Alpenmeisje, Heidi, Annie, Zwitser

Reuzon
Sam: Sakke, Sekka, Swekka, Sakke Cement
Willem: Walm, Wallem, Bakie, Wimmel
Lena: De afleiding, LenaLenaLena, Lenamieke, Leentje, Leni,
Verschraegtafel
Marthe: Martha, Marthemus, Smartie, Ons Marthe, Marthie, Esther
Sebbe: judoka, The Flash, Avatar, Jerommeke, Jérôm, Sebke, Baas
Tijs: Tijsje, Tousou, meisje
Robbe: Goffin, sporty, De Boeck Atlas, Robbie Rotten, drankman 2.0
Inne: Iene, Inneke, Mol, Inneminnemutte, inniwinniepoe

Rakwi jong
Andreas: Andrew; Andrew facking imagezz, Lange, Veiligheid,
Keepertje 2
Mare: Batse, Moere, Nirvana
Thomas: Thomas, Boonelijn, Boonelix, Thomas de trein, Jerre Meus
Bram: Brick, LDB, Brambeer, Brick Layer

Rakwi oud
Hannes: Hansi, Frank
Kato: Keytow, Matoes, Katoke
Aline: Paline, All-in, Alien, zus van Jes, Boerin, Enila
Willem: Vlees, Het Loze Vissertje, Vleesmans, Vleesbal, Melkboer
Toon: Toontje, Tokko
Mattias: Matti, Scoritonoop

Tippo’s
Lena: Dvillé, Dancingqueen
Seppe: vuurmeester, zoon van de kolonel, Kolonel, Eppes, Kameel,
Ozai, drankman
Sander: Sakke, Alexander, Sportacus, Beest
Moene: MP, Peeters, Moen, Drummerke, Drummerboy
Lander: Allagé, Lakke, Lakkepoes
Anadora: Dora, Doortje
Lucca: Luccech

Keti’s
Fenna: Fens, Fenni, Fenniboy
Jolien: Jolle, Jollemie, Jolienemien, Kameel
Eline : Baes, Katniss
Dries : Driesje, Drousou, Drikke, Drizzy, 3s, Zoon Van Veerle
Isaiah: izzyboy, Easyboy, Iss, Izzy, Ya boy on da block, Raadsel,
Dancemaster, Jaboy

Aspi jong
Arnout: Arre, Den Arre, Belachelijk Venke, Chique Meneer, Arry
Potter
Karlien: Karre, Tante Lien, Karrement, Katrien, Leidster Die, Jeppe
Jakob: Six, Casier, Neehoofd, Luigi, Jakobus, Jakko, Yeshead
Mauro: Maurio, Grote Meneer, Morro, Coach, Maurothegoat

Aspi oud
Martha: Rosse, Marthe, Pippi Langkous, Lid, Strafbank
Janne: Janneke, Jip, Jeanette, Jeanine, Jeanettekerakkettekke
Lucas : Beta, Twin, Koen, Broer van Jan, Lucky Lukas, Lukast, Kelly,
Schacht

MD
Jan: Jakke, Die lange, Janneman Robinson, De langste van Kessel
Willem: Keppens, Kip, Kip Jong Un, Wimpel, Lil Kippie, Kippediekip
Koen: Alpha, Twin, Lucas, Broer van Jan, Koenki, Koentje
Jan-Maarten: JM, Jakke-Mete, Man-Jaarten, Jaar-Manten, Hijger
Ben: Benmier, Bennermans, Benneke, sneller Ben, Palle
Jef: Joef, Broer van, Jeffie, El Jefe, Jefke, Zjoef

Wist je dat...…
… de Pika/Reuzon/Rakwi/Tippo/Keti/Aspi de leukste groep is dit jaar
(schrap wat nietpast)?
… je het kampboekje gewoon opnieuw kan beginnen lezen als je het
hebt uitgelezen?
… Robbe een man van staal is?
… rookworst zonder rook worst is?
… rookworst zonder r ook worst is?
… worst je dat rookwist ook wistrook worst?
… rook je dat wistworst ooit worstwist was?
… Bass, de nieuwe vriend van Seppe en Jef, dit jaar ook meekomt
op kamp?
… er een wereldwijd tekort aan gordijnen heerst?
… leider Seppe nog zeker 3 jaar leider blijft?
… we dit jaar het hoogste kampvuur ooit zullen hebben?
… leider Jef wist-je-datjes uit zijn mouw kan schudden als een baas?
… wist-je-datjes in de onvoltooid verleden tijd staan omdat je niet wist
wat je nu weet?
… leider Isaiah en leider Lander dezelfde smaak hebben?
… de koten van de leiding wel eens worden omgetoverd tot een
hotel?
… leider Vlees en leidster Janne met hun acteertalent regelmatig
schitteren in de populairste soap van Vlaanderen?
… leidster Fenna en leider Seppe graag samen naar de sterren

kijken?
… leiders Jasper en Sander hun fietsdiploma nog moeten halen?
… de leiding zich dit jaar met een klak zal scheren?
… leider Vlees al sinds 2018 naar Couleur Café probeert te gaan?
… Blauwput graag eet, quizt, zingt, feest en bruncht?
… de leiding echt al mega hard uitkijkt naar kamp ?
… de wist-je-datjes nu op zijn ?

pika’s
Allerliefste pika’s
De Chirozondagen met jullie dit jaar waren altijd heel plezant, maar
één ding is ons toch echt bijgebleven. Wat kunnen jullie goed
veranderen van pika in een ander personage! De ene zondag waren
jullie echte wielrenners, de volgende kwamen jullie verkleed als
heksen of vampiers. Even later op weekend veranderden jullie in
jagers, roodkapjes, oma’s en wolven en deden jullie zelfs alsof jullie
boerderijdieren in een stal waren.

Dat SUPERTALENT van jullie komt goed uit, want op chirokamp
mogen de pika’s verkleed komen als … (tromgeroffel trrrrrrr)
SHREK!!
Geen paniek voor wie Shrek nog niet zo goed kent, hier volgt een
snelle kennismaking:

Laat jullie helemaal gaan en verzamel wat oude stoffen, ga aan de
slag met verf en karton, leef jullie helemaal uit om jullie eigen Shrekkostuum te knutselen!!

We kijker er heel erg naar uit om samen 7 onvergetelijke dagen te
beleven in de Hoge
Rielen!
Tot gauw,
veel liefs jullie leiding!

Kleuren maar!

Reuzon
Hellooooow liefste Reu
Als jullie dit lezen is het nog maar 34(!!!) dagen tot jullie meest

Fantastisch
Indrukwekkende
Onvergetelijke
Nice
Amazing
week van het jaar!!!
EIN-DE-LIJK is het daar, die tijd waar we een heel jaar naartoe
hebben geleefd en naar hebben uitgekeken! De allerbeste periode
van het jaar komt nu wel heel dichtbij. Het Chirokamp!!
Dit jaar gaan jullie verkleed als (tromgeroffel….) Fiona!!!
Haal jullie groenste kleed en je mooiste kroontje maar uit de kast
want misschien krijgt de mooiste Fiona wel de aller-Shrekste
verrassing.
Sinds jullie laatste feestje is jullie leiding al aan het aftellen naar 3
augustus en zijn ze volop bezig met de voorbereidingen. Sebbe is
ondertussen helemaal klaar voor een limboduel tegen Vinze en
Leander, Willem en Lena hebben nog meer geoefend op hun
dancemoves, Sam kan ondertussen alle chiroliedjes luidkeels
meezingen, Tijs heeft zijn lievelingsknuffels al klaarliggen, Robbe
heeft zijn mooiste Fiona-kleedje al ingepakt en Inne en Marthe
hebben al heel veel leuke spelletjes bedacht zodat jullie je 7 dagen
lang suuuuuuuper hard kunnen amuseren!

Oh en voor we het vergeten, hier nog enkele zaken om jullie
helemaal voor te bereiden op het leukste kamp:
• oefen op je mooiste glimlach, want die zal op kamp geen
seconde van je gezicht verdwijnen
• leer het gebed uit je hoofd
• kies alvast je leukste knuffel uit
• roep al eens naar je broer/zus om te vragen of ze de chocopot
kunnen doorgeven
• leer de namen van jullie liefste leiding vanbuiten (!!!)
• oefen je mooiste geschrift om een kaartje naar het thuisfront te
sturen
• en vergeet zéker niet om je goed humeur in je valies te steken
Wij hebben er alvast súper veel zin in!
Veel Fiona-kusjes van jullie leiding,
xxx
Sam

Inne

Lena

Robbe

Marthe

Sebbe

Tijs

Willem

Rakwi jong
Ewa maatjes! Eindelijk is het zover en gaan jullie na een kei-vetmega-cool-insane-geweldig-tof-leuk jaar het hoogtepunt beleven,
namelijk hét Chirokamp!!!
Dit jaar maken jullie de grote stap, namelijk weg met comfort. We
slapen vanaf nu in de grote tenten. Wat inhoudt dat jullie een
veldbedje/matje en je slaapzak meenemen in plaats van een
dekbedovertrek, deze dient namelijk als gigantische zak voor de
vuile was. Want, geloof me vriendjes, we gaan zoveel ravotten op
kamp dat jullie zo een grote vuile waszak nodig hebben.
We gaan dit jaar ook al de dagen mee op kamp. Dat wil zeggen de
volle 10(!) dagen opgescheept zitten met Brick zijn stinkvoeten,
Mare haar mega leuke originele spelletjes, Andrew de leukste
leiding en ja ook Boone is er bij.

Uit het jaar hebben we een paar dingetjes geleerd waar me
rekening mee zullen houden, namelijk:
Omdat jullie Hungergames zo een leuk spel vinden, spelen
we het elke dag, zoals beloofd!
Omdat Zjeff de beste keeper is, zal hij onze nieuwe Thibaut
Courtois worden tijdens onze legendarische voetbalpotjes.
Omdat wij hebben ontdekt dat Simi een gokverslaving heeft
tijdens onze spelletjes zal hij dit kamp altijd alleen in een
groep moeten zijn.
Hebben we een tiental extra bomen geplant zodat Nin keuze
genoeg heeft om te klimmen.
Zullen we voor Jasper altijd een extra matje meenemen,
voor als hij nog is in slaap valt onder de trap.
Zijn de mega leuke “De grote Brick-, Andrew-, Mare- en
Boone spelen” terug, waar elk van ons zijn/haar creatiefste
geest naar boven haalt om het vetste spel naar boven te
toveren.
Gaan we nog harder lachen met de gekke dansjes van onze
dancing queens Aaron en Seppe.
Gaan we nog meer en lekkerder eten dan de flauwe
wafeltjes gemaakt door de amateur kokken en kokkinnen
onder leiding van Mare.
Over eten gesproken, dit jaar is het kampthema Shrek en gaan wij
ons verkleden in het peperkoekenmannetje, Koeki voor de
vrienden. We zijn dus benieuwd naar jullie creatieve pakjes. We
zijn er zeker van dat Daantje de show zal stelen met zijn
fenomenaal pakje.
Om jullie zelf helemaal voor te bereiden op kamp moeten jullie
enkel de spelletjes op de volgende pagina tot een goed einde
brengen (niet vergeten meenemen naar kamp) en de dagen
beginnen aftellen. Dat zijn er nog maar maximum 31, wat minder is
dan 745 uur, wat net meer is 44 600 minuten, dus je moet eigenlijk
maximum tot 2 678 400 tellen en dan zijn we al op kamp!

Help de jongens bij hun zoektocht om Jaspie te bevrijden!

Zoek al de woorden in deze vrolijke woordzoeker!!
AJUIN

HUNGERGAMES

POKEMONGO

ANDREW

KAMPVUUR

RAKWI

BOONE

KOEKI

RAVOTTEN

BOS

LUCHTMATRAS

RIELEN

BRICK

MARE

STINKEN

GOKVERSLAVING

MOERAS

TENT

MOPJE

PEPERKOEK

VOETBAL

Rakwi oud
Ewaaaaaa Rakwi’s,
De vetste, coolste, gaafste,… periode van de zomer komt er weer
aan! Hopelijk zijn jullie je aftelkalender al goed aan het afkruisen,
want wij alleszins wel hoor. Binnen een kleine maand zitten we te
genieten van het mooie weer in….. de Hogeeee Rielen.
(Handeleeeh).
Wij nemen wel enkel propere kinderen mee, dus meisjes zorg er
maar voor dat die naaktslakken van jullie voorhoofd zijn verdwenen
.
Wel hebben we moeten beslissen dat we geen waterspelletjes gaan
spelen met jullie want dat zou (zoals de laatste zondag) weer uit de
hand lopen. #NOT We gaan de dikste waterbattle ooit op aarde doen
en elkaar kauloooo nat maken.
Dit jaar is het thema Shrek en wij hebben de eer om ons te verkleden
als de gelaarsde kat. Hieronder geven we al een ideetje mee. En
onthoud goed: zelf geknutseld is altijd beter!
Lieve baby’s we kijken gek hard uit
naar kamp,
tot snel,
het gaat jullie wel
Snottebel
Smakzoenen van jullie kei toffe
leiding!
Haudoe tot kamp

Tippo’s
Hallo lompe ezeltjes!
Wat hebben jullie toch een geluk met het thema waar jullie je in
moeten verkleden! Want qua karakter zit dat al helemaal snor. Dat
jullie soms zo dom zijn als ezeltjes hebben jullie namelijk meermaals
bewezen dit jaar
maar goed dat uiterlijk daar kan nog wat aan
veranderd worden.
Luister dus goed want wij geven een paar gouden tips om de
metamorfose tot ezel te voltooien:
1. begin met dagelijks een vijftal minuten aan je oren te trekken,
dit naar boven toe natuurlijk aangezien je oren moeten
groeien
2. Verder zal het ook wel handig zijn het lopen op vier poten (2
handen en 2 voeten) wat te oefenen
3. En ten slotte het geluid van een ezel mag je zo vaak oefenen
als je wilt zeker goed luid in de buurt van je ouders en broers
of zussen, dat zullen ze zeker appreciëren!
Zo, als jullie deze bovenstaande stappen goed doorlopen zijn wij er
zeker van dat we met een geweldige kudde ezels op kamp kunnen!
Wie zich nog verder wilt indiepen en zich meer 1 wil voelen met zijn
broeder en zuster ezels verwijzen we graag door naar Wikipedia en
dergelijke :))

Keti’s
Elaba Keeejtis,
De leukste dagen van het jaar komen er weer aan: Chirokamp!
We hebben er zoooo veel zin in! (vooral Izzy)
Wij vonden jullie toch eerder zwijntjes dan draken, maar dat nemen
de aspi's al voor hun rekening. Hoe dan ook, we gaan de Hoge
Rielen op zijn kop zetten! (Hopelijk dit keer zonder ruzie met de
buren )
Midweek in Florenville was een enorm succes en Chirokamp wordt
alleen maar beter. Bereid jullie dus alvast maar voor!
Het was al een dol jaar en omdat jullie zo'n hechte groep zijn, gaat
het jullie zonder problemen lukken om iedereen van de groep in te
vullen in het kruidwoordraadsel. De onderwerpen zijn: jullie toffe
persoonlijkheden, gekke trekjes en doldwaze avonturen.
We hebben er echt belachelijk mega veel zin in!!!
Kusjes van jullie favorietjes
Izzy, Driesje, Jasmijn, Fenna en Eline

PS. Wij hebben uit goede bron vernomen dat de dropping dit keer
nog eens dubbel zo ver is, tot in Nederland deze keer voor de
verandering. Ik zou alvast beginnen trainen als ik jullie was.

Aspi’s jong
Knor Knor Knor en we vertrekken alweer op kamp. Na wafels bakken,
ravotten en nog eens wafels bakken, is het eindelijk zo ver. Met een
knaller van een thema gaan we dit jaar naar het o zo mooie Marbella,
waar wij ons als echte varkens gaan gedragen. De bulk never stops,
dus we zullen ook regelmatig die schijven door het dak moeten
sjmèiten.
Met een sterke 16 pushes van 40 kilo van Henneke en de volle 2
monkey bars van Pipsesoep zijn beide aspiploegen bijna klaar om
varkensgehakt te maken van de leiding. Met Kater die met zijn voeten
beide kanten tegelijk oploopt en Turbo met een gemiddelde opslag
van 327 km/h zouden het twee gemakkelijke wedstrijden moeten
worden.
Voor de zekerheid volgt er in bijlage toch een rustig schema om jullie
klaar te stomen.
Summer body weekschema:
Maandag

Interval lopen:
2 km aan 3min/km
2 km aan 4.30/km
→ 7 maal

Dinsdag

Chestday:
Bench:
4 sets van 15 pushes
met je halve lichaamsgewicht op de bar
Pompen:
Verspreid over de dag 500X

Woensdag

Lange afstand lopen
Rustig tempo 4.45 min/km. 30 km

Donderdag

Rustdag:
→ zwembad Kessel-Lo
20 lengtes crawl
20 lengtes schoolslag
20 lengtes vlinderslag

Vrijdag

na elkaar dan rust X 5

Kleine technische training
Jongens: voetbal
Meisjes: netbal
Uren van de training worden de dag zelf
gecommuniceerd
Na de training volgt een video analyse
met een blauwe Chimay of 10 in het
bloed

Zaterdag
Zondag

Dokter kleine check-up:
Vetgehalte
Conditie check
Overlopen voedingsschema
VO2 max test
Lactaat test
Vrije invulling maar zonder 30 duizend
stappen op de teller geen avond eten

Leer dit lokaal stukje kleinkunst al maar vanbuiten:
Ben in Marbella poppen champi's op die dek
We zoeken euro's, motherfuckers zoeken stacks
Ben op de Champs ik heb ballonnen en ook cash hier
Drerries van le Bled op die moetroes ben met Cris
Ben met B hij blijft blazen van die hiya
Ben met Maghrebi's en ik heb een paar Latina's
In 20k, spend op moetroes, we gaan pia
Ik leef die life, ja we leven die La Vida
Ik ben in Marbe boek een kamer voor de vibe
Spend 2k voor heel de room maar das alright
Schenk wat Henny in mijn beker daar met ice
Vanavond ben ik bling mijn girl, ik meen het wij gaan kwijt

Verkleedkledij

Aspi’s oud
Dit is natuurlijk helemaal niet het eerste kamp dat de aspi’s mee
maken. En nee, dan hebben we het niet over alle eerdere
kampen die zij elk jaar meemaakten. Zij gaan dit jaar namelijk op
buitenlands kamp naar het verre Portugal.
We gaan dit jaar op kamp naar de Hoge Rielen daar zijn ze vorig
jaar al eens gaan verkennen met midweek. Al zullen onze
zoektochten dit jaar waarschijnlijk redelijk verschillen met degene
die we toen deden
.
Wij zullen ons alvast beter dan ooit kunnen voorbereiden op het
kampthema. Na de 362 minuten aan 4 Shrek films maar liefst 7
keer te kunnen zien op de heen- en terugweg van Portugal zullen
wij ongetwijfeld alle trivia kunnen beantwoorden.
Hoe je te verkleden als Repelsteeltje? Repelsteeltje is meteen te
herkennen aan zijn baggere kleding. (Laat die Gucci outfit dus
maar voor één keertje thuis Siemen) Ook beschikt Repel over
een machtig, maar onverzorgd nekbaardje. Gasten laat dus dat
schrale baardje maar eens staan en begin alvast wat keelharen
te sparen.

Voetbal aspi’s

MD
Beste Sherks, Fiona´s en overbodige sidekicks,
Aahhh, de zomer... dat betekent zwoele temperaturen, warme
dagen, koude ijsjes en uiteraard ook een spetterend chirokamp.
Allemaal nice enzo, maar we horen de troebelen van geest al
denken: ´oh nee, dat worden vast weer overstromende tenten,
brakke constructies en knipperende tentlampen!' Voor al wie lijdt
aan zo´n waangedachten is er goed nieuws: den MD is er voor
ulle!
Meer zelfs, dit jaar is den MD niet gewoon een bijdehand groepje
van lummelende hangjongeren, maar wel een waar A-team van
feeënmeters! Dit zeskoppig toverteam is in feite zo indrukwekkend
dat elk lid een eigen introductie verdient.
--De Feeënmeters—
- Jakke-Meter: deze klasbak staat in voor alle niet-fysieke
spreuken. Kan geen droevig gezicht zien zonder er een lach op te
toveren, kan geen sjorbalk op de foute plek zien liggen zonder... er
gewoon op te blijven zien. Het sfeer- en feestbeest van de hoop!
- Twin, de alpha fee: deze breedgeschouderde kanjer is perfect
complementair met Jakke-Meter. Houdt van zware fysieke arbeid,
is dan ook al sinds jaar en dag lid van Blauwputs eersteklas
sjouwteam. Ook wel gekend als de Vierkante Meter van den MD.
- Jakke Dupon, de dubbele Meter: deze reus neemt alle hoogtes
voor zijn rekening. Vliegt van hot naar her, houdt niet van half
werk. Was eerst exclusief, maar heeft nu toch zijn diensten
beschikbaar gemaakt voor het bredere blauwputse publiek. Twee
Meters voor de prijs van één, na hem ik alles gezien!
- Joeffee: deze alleskunner is minder groot dan de voor
vernoemde, al durven sommige bronnen dat tegen te spreken.
Desalniettemin is hij het onbetwiste technische meesterbrein van

de groep, hij staat garant voor alle klussen waarbij eerst moet
nagedacht worden. Wees niet verbaasd als u dit kamp de zetellift
van de tent naar het ontbijt neemt, want ja duh, natuurlijk heeft die
stoelverwarming!
- Ben, the practical fee: hij is onze rots in de branding voor alle
praktische zorgen. Iets nodig van de winkel? Bam, Ben. Je wilt een
extra kom miaboelettesoep? Bam, Ben. Zin in een Danone
yoghurt? Bam, Ben! Gene zever, vraag maar achter die yoghurt,
hemeter genoeg!
- Kip is fee: ook wel de fixer genoemd. Heeft een halfjaar in het
hoge noorden vertoefd om zelfs in barre weersomstandigheden en
donkere tijden te leren om moeilijke situaties het hoofd te bieden.
Zit je dus met een probleem en niemand kan je helpen? Better call
Kip!
Het mag dus duidelijk zijn: gewapend met toverstok, elegante jurk
en mogelijks zelfs push-up bh kan dit team iedereen verzekeren
van een zorgeloos zomerkamp. ´Wij zetten dit jaar maximaal in op
goede coördinatie', zo sprak Jakke-Meter al eerder dit jaar. ´Als ik
met mijn toverstok zwaai, verwacht ik dan ook dat iedereen zijn
werk doet; de aspi´s graven de moddercatch put, de keti´s doen de
kookploeg afwas, de speelcub leiding bouwt het decor... en
ondertussen vult den MD hun privé zwembadje alvast. First things
first hé!' Dat klinkt inderdaad niet meer dan logisch. Wat een
magisch machtig kamp wordt me dat seg!
Tot binnenkort en vele groetjes, Den MD

Kookploeg
Dag jongens en meisjes!
Dit jaar gaat de kookploeg ook weer mee op kamp. We maken er dit jaar
een koninklijke editie van!
Op het menu staan van alle royale gerechten waaronder een
prinsheerlijke barbecue.
De kookploeg van dit jaar is een mix van oude en nieuwe gezichten.
We zijn dit jaar al een paar keer in de keuken van het koninklijk paleis in
Laken gaan oefenen.
Koning Filip en Koningin Mathilde vonden het eten alvast verSHREKkelijk
lekker!
We kijken er naar uit om al onze gerechtjes voor jullie klaar te maken!
Tot op kamp, De kookploeg

FC Lidorz vs Aspis

F.C. De Lidorz
Kasterlee, 2 augustus 2022, de dag waar menig voetballiefhebber naar
uitkijkt. De clash tussen de aspiranten van Blauwput en de Lidorz
belooft zoals elk jaar weer spektakelvoetbal op te leveren. Ook dit jaar
staan er aan beide kanten 2 sterke ploegen die alles zullen geven om
de overwinning mee naar huis te brengen. Zeker na de zure nederlaag
van vorig jaar zullen de Lidorz er extra op gebrand zijn om de
aspiranten te laten zien dat ze het beter houden bij Spike Ball dan
voetbal.
Media aandacht
Ook in de Pers en de lokale cafés verscheen al wat ophef rond deze
match. Eén opvallend punt was wel dat ze allemaal de Lidorz
benoemde tot overduidelijke favoriet. Zo sprak Aster Nzeyimana.
onlangs over de herboren gouden generatie in sportweekend. Tijdens
de commentaar van de rode duivels durfde Peter Vandenbempt zelfs
JM met Kevin de Bruyne in 1 zin te vernoemen. Bij MIDMID waren ze
het er ook eenzijdig over eens dat de Lidorz de handen niet vol zouden
hebben aan die snotjongentjes van de aspiranten. Ook José De
Cauwer deed een opmerkelijke uitspraak in de Giro: ”De deur staat nu
wagenwijd open vanachter in het peloton dit lijkt heel sterk op de
defensie van de aspiranten van Blauwput.” Ook in de voetbalkantine
van Kessel-Lo werd de match al uitvoerig besproken. Zo wikkelde ook
Jerry zijn liefde voor de Lidorz niet om doekjes. Even later berichtte
ook L’équipe het volgende op hun voorpagina: Les dix raisons pour
lesquelles les Lidorz sont imbattables en ce moment. Duidelijke taal
dus van de Franse sportkrant.
De Transfermarkt
Op dit eigenste moment kent ook de transfermarkt woelige tijden en
slaat de geruchtenmolen op volle toeren. Zelfs @fabriziorom had
moeite met alle in- en uitgaande transfers van Blauwput bij te houden.
Zo is de toekomst van Ameel S. nog steeds onzeker en wordt ook
geprobeerd om Boone T. en Guillemyn B. een jaartje langer te binden
aan deze getalenteerde ploeg. Voor de inkomende transfers werd
vooral gezocht dichtbij huis, binnen de familie en met succes. Zo

werden maar liefst 3 frisse, jonge jongens aan banden gelegd met als
doel de broederband te kunnen weerspiegelen op de grasmat. Wees
dus gewaarschuwd. De gebroeders Guillemyn, Ameel en De
Vleesschouwer zullen zich dus op het veld ontpoppen zodat zelfs de
broers Hazard er stil van worden. Er waren natuurlijk ook enkele
uitgaande transfers. Zo moesten de Lidorz Casier J. en Hendrycks
Moro laten gaan. Casier bond zich na einde contract aan bij de
aspiranten uit wanhoop nadat De Lidorz het niet zagen zitten om zijn
contract te verlengen. De apiranten kwamen hem tegemoet en konden
dus gelukkig soelaas bieden. Morro Hendrycks daarentegen nam vorig
jaar een uitboljaar bij de Lidorz en werd daarom vriendelijk richting de
uitgang gewezen. Ook zijn vertoningen naast het veld konden niet
geapprecieerd worden. Ook Van Den Broeck L. moest de Lidorz
verlaten. Na een slecht seizoen verdween hij echter stilletjes via de
achterdeur. Als laatste moest ook Lemmens A. vertrekken, een triestig
afscheid voor de Lidorz. Wie zal nu de bank opwarmen en de
appelsientjes snijden?
Andere factoren
Nu is de vraag of de Lidorz even goed op het veld als ernaast kunnen
scoren. Zo schieten J.&W. D. V., J.D., T.G., I.D.B., L.L., J.E, S.A.
regelmatig raak maar kunnen zij dit op het veld ook in doelpunten
omzetten? Ook het veld zelf werd al aan grondige analyse
onderworpen zo citeerde Brick: “De greenkeepers van ohl zouden van
dit biljartvlak zeggen dat god zag dat het goed was”. Een tof
voetbalfeitje tenslotte: het zou zomaar kunnen zijn dat de drie
Lemmens’ op het veld staan. Weliswaar gescheiden door twee
kampen.
De Opstelling
Bondcoach Vyverman M. zei onlangs in een interview dagen
gepuzzeld te hebben aan de perfecte opstelling voor hij de ideale
formule vond. Naar verluidt had hij echter eerst een basiself van
Pokémon opgesteld maar pas achteraf kwam hij te weten dat deze
helaas niet mogen deelnemen aan de match. Het gameplan zelf
zou bestaan uit het welbefaamde tiki-taka voetbal van F.C
Barcelona.

Voor de opstelling beginnen we vanachter. Witter kunt u de nett en
niet kopen in de winkel. Boone houdt zijn netten zo schoon dat ook
Courtois vindt dat deze man te weinig respect krijgt voor zijn
kwaliteiten. Kwaliteit te veel in deze selectie want ook op de bank
zit een ijzersterke keeper Sebbe klaar in geval van nood. In de
verdediging staat er een muur waar zelfs Donald het warm van
krijgt. Aan de ene kant de linksvoetige R. Goffin met aan de andere
kant het complement Delmartino Hannes waar zelfs Sergio Ramos
schrik van heeft. De linker en rechterkant van de verdediging
worden verder aangevuld door Drouzou en Lakke, zij zullen
vechten als leeuwen voor elke bal alsof Julius Caesar himself in de
tribune zit. Zoals u waarschijnlijk al opmerkte gaan we overduidelijk
naar een 4-2-1-2-1 systeem (voor een interview moet u bij M.
Vyverman zijn). Zo komen we dus aan bij het gulden drieluik op het
middenveld. Geleidt door JM bijgestaan door Touzou en Kip aka
Zlatan is dit trio onvermoeibaar. IFK Uppsala heeft nog even
geprobeerd om Kip aan zich te binden maar tevergeefs. Voor de
rechterwing zijn we aanbeland bij Izzy, deze man kan zo hard
uithalen dat zelfs menig filosoof er stil van wordt. Ook de Zweedse
connectie met Kip op het middenveld kan wel eens wonderen
verrichten. Op de linkerkant zult u uw best moeten doen om een
blik op te vangen van de razendsnelle en gezwinde adonis Tokko.
Hij is namelijk altijd aan het lopen alsof redbull de tot nu toe enige
uitgevonden glutenvrijedrank is. Last but not least hebben we onze
geboren spits. Dé Peter Crough van de lage landen die scherper
schiet dan de kaaklijn van Merre. Niemand anders dan Andrew zal
het leven van de aspiranten zuur maken. Bakelants zit echter wel
klaar op de bank om Andrew af te lossen wanneer zijn longen het
begeven. Voor de rest zit de bank van de Lidorz nog boordevol
sterspelers. Zo hopen onder andere Jakke, Brick, Joef, Indi, Vlees,
Moene en Matti een goeie invalbeurt te maken. Als duivels uit een
doosje kunnen ook nog altijd Sakke x2 Seppe Lucca Jappe en
natuurlijk Koen Aguero invallen. Zeker van die laatste wordt
volgens de criticasters verwacht dat hij hoge toppen zal scheren.De
komende maanden hebben deze hechte groep vrienden maar één
doel. Die pamperkindjes op hun bakkes geven. En dat het duidelijk
mag zijn: De Lidorz winnen de match!!

Netbal
Het is bijna zover: de dag waar jullie allemaal naar uitkijken. Het
befaamde netbaltoernooi!
Wij weten dat jullie geen oog meer dichtdoen van de spanning.
Gelukkig heeft iedereen een jaar lang zitten trainen om weer
eens het beste van zichzelf te geven, het zal dan ook spannend
worden. Na de nederlaag van vorig jaar zullen de leidsters er
allicht alles aan doen om te winnen. Met de nieuwe garde
hebben ze er alvast enkele sterspelers bij. Zo leerde Eline
smashen van het icoon Luna Geudens en vangt Anadora zelfs
de moeilijkste ballen. Pas op, toch zou het een heftige match
kunnen worden. De aspi's zullen zich niet zo snel gewonnen
geven. Met Lotte haar krachtige worpen, het
doorzettingsvermogen van Roos en de turbo opslagen van Zoë is
de leiding nog niet gewonnen. Of ze sterk genoeg zijn voor
Marthes legendarische ballen, weten we binnenkort. En naar het
schijnt heeft de generatie van 2000, Luna, Karre en Indra, voor
een keer nog wat te bewijzen...
Kortom: doe je matching outfits aan, oefen op die groepskreet en
trek je kousen op. Netbal 2022 beloofd een editie als geen ander
te worden!
P.S. Is dit je eerste match? Geen zorgen, voor je het weet ben je
het netballen zó gewoon dat je een dubbele pak zelfs kan
herkennen met je ogen dicht!

Terugbetaling bivak- en lidgeld
Ieder jaar krijgen we wel een aantal vragen over de terugbetaling
van het kamp via de ziekenfonds. De volgende tekst van
https://chiro.be/en/bivak-of-lidgeld legt dit heel duidelijk uit.

Ziekenfondsen
Gelukkig zijn er een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp
- of lidgeld terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt
af van het ziekenfonds en van de regio. Voor de tegemoetkoming
moet je het bewijs van deelname aan een jeugdwerkinitiatief
ingevuld aan je mutualiteit bezorgen (dit document vind je als je op
bovenstaande onderlijnde woorden klikt via de site
chiro.be/en/bivak-of-lidgeld). We sommen ter illustratie de kortingen
van de twee grootste Mutualiteiten hieronder op. Ben je bij een
andere mutualiteit? Dan moet je even bij hen nagaan wat de
regeling exact is.

CM
•
•

Kamptegemoetkoming van €5 per kampdag.
De kamptegemoetkoming kan je combineren met de
tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en
speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)
•
•

Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.
Kamptegemoetkoming: dan krijg je tot €5 per dag per kind
tot maximaal 10 of 20 dagen per kalenderjaar terug,
afhankelijk van je aansluitingsdatum.

Je kan ook zelf gaan kijken op de site van je eigen ziekenfonds.
Houd rekening met de voorwaarden die zij vermelden op hun site.

Fiscaal aftrekbaar
Voor kinderen onder 12 jaar, waarvoor ouders extra bijbetalen, af
te trekken van de belastingen. Voor kinderen met een zware
handicap is sinds 2010 de leeftijdsgrensopgetrokken van 12 naar
18 jaar.
Om aanspraak te kunnen maken op die belastingvermindering,
hebben de ouders een attest nodig. Dat attest moet door de
gemeentelijke jeugddienst aan de Chirogroep bezorgd worden.
Vraag het dus zeker aan jouw leiding!
Voor alle activiteiten voor kinderen onder 12 jaar waarvoor ouders
extra bijbetalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends,
uitstapjes, bivak, enz. Om de administratieve last te beperken,
raden we groepen aan om enkel voor het bivak een attest te
bezorgen.
De fiscale attesten zijn terug te vinden op onze site
http://chiroblauwput.be/attesten
Neem zelf het juiste document mee op één van de zondagen van
het volgende Chirojaar, met jouw deel al ingevuld. Dan kunnen wij
ons deel ondertekenen en stempelen.

Slot
Wauw!
Jullie hebben heel het kampboekje al uitgelezen! Hopelijk
hebben de leuke raadsels, mopjes, lijstjes en tekstjes jullie al
helemaal kunnen warmdraaien voor ons langverwachte kamp
in de Hoge Rielen.
Het aftellen naar de zalige zomerdagen die de leiding en de
kookploeg jullie zullen bezorgen kan beginnen!
Wij kijken er alvast erg
naar uit om jullie
eindelijk terug te zien!!

