
  

10 dagen op kamp met 
Chiro Pimpernel 

Kampboekje van 



 

 
  



 

 

Dag lieve Chirovrienden! 
 
Neem er vlug jullie agenda bij want hier zijn we alweer om ons 
jaarlijkse kamp aan te kondigen!  
 
Ja hoe kan je het raden, van 21 tot 31 juli zijn we weer weg op ons 
10-daags avontuur! 
 
Voor wie nog nooit mee geweest is op kamp, op Chirokamp gaan dat LV« 
- 10 dagen lang ravotten met je vrienden en vriendinnen. 
- Uit volle borst meezingen met de gekste Chiroliedjes. 
- Genieten van al het lekkers dat we krijgen van de kookploeg. 
- Uren aan een stuk lachen tot je er buikpijn van krijgt 
- En het allerbelangrijkste: herinneringen maken die je nooit van je 
leven zal vergeten!  

Op Chirokamp gaan is dus: on-ver-ge-te-lijk!  
Dit jaar trekken we naar Geel. In dit kampboekje ontdek je al veel 
interessante informatie waarmee we jullie hopen te overtuigen.  
 
Veel leesplezier! 
 



 

Dit jaar gaan wij op kamp naar Zonnedauw - ¶W�3DYLOMRHQ�LQ�*HHO�� 
 
Deze kampplaats kennen jullie misschien al, want in 2015 gingen we er al eens 
naartoe. Het kampthema was toen µ.RQLQJ�YDQ�.DWRUHQ¶�HQ�PLVVFKLHQ�NOLQNW�GLW�
enkelen nog bekend in de oren. Het is wel niet helemaal dezelfde kampplaats, 
want we zitten dit jaar in het gebouw ernaast. 
 
Het is een mooie en grote kampplaats met veel ruimte om ons tien dagen uit te 
leven. We hebben een groot gebouw met ruime slaapkamers, een grote eetzaal en 
KHHO�ZDW�SOHLQH�RP�WH�VSHOHQ��+LHURQGHU�KHEEHQ�MXOOLH�DO�HQNHOH�IRWR¶V��$OV�
je nog steeds nieuwsgierig bent, kan je het altijd zelf nog eens opzoeken -. 
 
 

 
 

De kampplaats 



 

  

De kampplaats 



 

 
 
  

 

 
 
Zijn jullie ook zo benieuw hoe een dag eruitziet op kamp? Wat jullie allemaal gaan doen?  
Wanneer jullie moeten opstaan en terug gaan slapen? 
 

8u00: Opstaan leden + ochtendwas 

8u30: Ochtendformatie 

8u45: Ontbijt 

9u15: Diensten 

9u45: Voormiddagactiviteit 

12u00: Middagmaal 

13u: Afwas en/of platte rust 

14u: Namiddagactiviteit 

16u: Vieruurtje 

18u: Avondwas 

18u30: Avondmaal 

19u: Afwas 

19u30: Avondactiviteit 

21: Slapen Pimpel, Speelclub en Rakwi 

22u: Slapen Tito, Keti en Aspi 

 

Hierbij maken we een grote 
kring en zal de leiding een 
toneeltje opvoeren. Daarna 
overloopt hoofdleidster 
Marthe de komende dag. 

Doorheen de dag spelen we 
vooral spelletjes, zoals 

hevige pleinspelen, 
vertrouwensspelletjes, een 
ERVVSHO��ZDWHUVSHOOHWMHV«�� 

Wc en plein, slaapzaal en 
speelzaal, afwas en 

patattenjas, het zijn 
enkele taakjes die in de 
ochtend gedaan moeten 

worden. 

Een rustig (of soms minder 
rustig) spel om de dag af 

te sluiten. 

In de platte rust heb je 
tijd om eventjes te slapen, 
een boek of strip te lezen 
of om een brief naar je 
mama, papa, oma, RSD« te 

schrijven.  

Al kan de dag er soms ook een beetje anders uitzien als we een speciale activiteit hebben. Één dag 
trekken we er per afdeling op uit en gaan we op trektocht. De Keti en Aspi doen zelfs een tweedaagse. 
Er is een briefschrijfavond, waar iedereen samen brieven/postkaarten kan schrijven. Iedere afdeling 
doet ook paracommando waar we ons extra vuil maken. Er is ook een groepsdag waar we in de voormiddag 
en namiddag met alle afdelingen samen spelen en die we eindigen met een ledenavond. We gaan zelfs 
gaan zwemmen met iedereen naar een groot zwembad in de buurt. En het kamp eindigen we altijd met de 
bontering en een kampvuur! Ook dit jaar gaan we ons dus niet vervelen!!  
 

Een dag op kamp 



 

 
 

 
 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Waar keek je VOOR het kamp het meest naar uit? 
Achiel: Om het kampthema te weten te komen en hoe de kampplek eruitziet.  
Briek: Paracommando, omdat je hier vuil mag worden en de lekkere vogelnestjes. 
 
Hoe voelt het om een brief te krijgen op kamp?  
Achiel: Leuk, je weet dan hoe het thuis is. 
Briek: Leuk, dan denk ik af en toe eens aan thuis. 
 
Hoe zou je een dag op kamp omschrijven voor kinderen die nog nooit mee geweest zijn op 
kamp?  
Achiel: Opstaan, wassen buiten in bekkentjes, voor het ontbijt kunnen we nog wat vrij 
spelen. Daarna is er iedere ochtend een toneeltje. Hierna krijgen we te horen wat we 
van taakjes moeten doen: bv. de ochtendafwas of de slaapzaal vegen. 
Briek: Opstaan met een liedje + tanden poetsen. Ontbijten, hierna nog een taakje 
uitvoeren en daarna een activiteit met de afdeling. 
 
Wat is het leukste moment dat je hebt meegemaakt op kamp? 
Achiel: Naar het KEIGROOT zwembad gaan. 
Briek: Leiding die gedoopt wordt. 
 
Omschrijf het kamp in drie woorden: 
Achiel: Tof, gezellig en grappig. 
Briek: Leuk, tof en gezellig. 
 
Vraag naar de ouders toe: Hoe voelt het voor jullie om jullie kinderen mee te sturen 
op kamp met ons?  
We brengen ze met een klein hartje naar het station, maar weten dat ze in goeie handen 
zijn bij de leiding. We zijn er zeker van dat ze 10 dagen plezier zullen hebben op 
kamp. Na het kamp komen ze terug thuis met duizenden verhalen die ze hebben beleefd op 
kamp. 
 
 
 

Interview jonger lid 

Leider Robbe en 
Briek (9) 

Achiel (11) 



 

 
  

Interview ouder lid 
 
Waar keek je VOOR het kamp het meest naar uit?  
Jotte: Ik kijk ieder jaar opnieuw het meest uit naar paracommando.  
Jenne: Ik kijk uit naar het nachtspel en de chocomousse-party. 
 
Hoe voelt het om een brief te krijgen van thuis? 
Jotte: Ik vind dit super leuk. Want zo weet je een beetje wat er thuis gebeurt. 
Jenne: Ik zou graag eens weten hoe het voelt om een brief van thuis te krijgen, 
want mijn ouders zitten in de kookploeg dus zijn ze mee op kamp. Natuurlijk krijg 
ik wel brieven van andere familie en vrienden, dit vind ik super leuk.  
 
Hoe zou je een dag op kamp omschrijven voor kinderen die nog nooit mee geweest zijn 
op kamp? 
Jotte: Supercalifragilisticexpialidocious 
(deze zin vat heel het kamp samen ͫ). 
Jenne: Een dag op kamp is mega mega mega leuk. Samen  
activiteiten doen met vrienden, lachen met de domste  
dingen en nog zo veel meer toffe en mega gekke dingen. 
 
Wat is het leukste moment dat je hebt meegemaakt op  
kamp? 
Jotte: Het kampvuur. 
Jenne: Het nachtspel. 
 
Omschrijf het kamp in drie woorden: 
Jotte: Leuk, super tof, mega sjiek. 
Jenne: Onvergetelijk, vriendschap, lekker eten. Mieke, Bart,  

Jotte (11) en Jenne (14) 



 

 
 
  

Interview oud-leiding 
Elk jaar kiest een paar leiding ervoor om een andere 
richting uit te gaan en dus te stoppen met de Chiro. We 
vroegen enkele van die leiding hoe zij hun laatste kamp 
ervaarden. Je leest hieronder de antwoorden van Jonas Van 
loock en Céline Vandooren. 
 
Omschrijf het kamp in drie woorden: 
Céline: Kampvuur, tenten, mooiste-tijd-vant-jaar 
Jonas: Leukste, tofste, vuilste 
 
Wat betekent Chiro voor jou? 
Céline: Eerst en vooral ben ik zelf 10 jaar mee geweest als 
lid op kamp en 4 jaar als leiding. De Chiro betekent voor 
mij een tijd en leuke ervaring die je niet vergeet! Als lid 
leer je nieuwe vrienden kennen voor het leven en dan is het 
superleuk om later ook met hun leiding te geven en jezelf 
te ontplooien in een toffe leidingsbende!  
-RQDV��&KLUR�LW¶V�D�ZD\�RI�OLIH! Het betekent niet één iets 
maar veel voor mij. Het is één grote vriendengroep. Het is 
ravotten en plezier maken met die vrienden. De 
zondagnamiddag nog eens alles geven en helemaal zot kunnen 
doen. Samen iets bouwen. Samen spelletjes spelen. Samen 
liedjes zingen. Samen opgroeien en ook samen de afwas doen. 
Chiroman/vrouw ben je niet voor even, maar voor je hele 
leven.  
 
 

Céline 

Jonas 



 

  

Interview oud-leiding 
Wat was het beste moment van het kamp? 
&pOLQH��'H�HHUVWH�GDJ�YDQ�KHW�NDPS�ERXZGHQ�ZH�VDPHQ�PHW�GH�7LWR¶V�HHQ�
keet en in de avond bouwden we een feestje. De sfeer zat er direct in en 
de leiding wist al van dag één dat het een geweldig kamp ging worden met 
GH�OHGHQ��'H�NHHW�ZDV�YRRU�RQ]H�JURHS�µWKH�SODFH�WR�EH¶�� 
Jonas: Als ik echt één moment moet kiezen van al die toffe momenten op 
kamp, dan kies ik voor het kampvuur. Het is de laatste avond van het kamp 
waar je met al je Chirovrienden samen zit en kan terugdenken aan alweer 
een heel leuk kamp dat je gehad hebt. Samen liedjes zingen bij het vuur. 
Oh ik zou het iedere avond willen doen! 
 
Wat zal je het meest missen van het kamp? 
Céline: De lachende gezichten, flauwe moppen én het overheerlijke eten 
van de kookploeg! 
Jonas: De volle 10 dagen, alles erop en eraan! 
 
Wat zou je zeggen tegen iemand die twijfelt om mee te gaan op kamp? 
Céline: Chirokamp is 10 dagen ravotten samen met je Chirovrienden en 
voordat je het weet zit je jammer genoeg al aan de laatste avond! Ja, 
het gaat veel te snel! Het kamp lijkt een beetje op het weekend, maaaar 
QRJ�YHHO�OHXNHU��WRIIHU�pQ�JURRWVHU«�=HNHU�KHW�SUREHUHQ�ZDDUG��� �ᄩᄪᄫᄬ   
Jonas: Gewoon doen! Er is niks leuker dan 10 dagen ravotten. Het zijn de 
leukste 10 dagen van het jaar. De leiding staat altijd paraat voor hun 
leden. Met een briefje kun je het thuisfront op de hoogte houden, en het 
eten is suuuuper lekker.  



 

 
 
  

Pimpel 
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Rakwi 
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Keti 
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$VSL¶V�PHW�GH�ILHWV 
 
Na een jaar lang thuis te zitten, door een welgekende pandemie, werd ons 
verlangen naar ons laatste kamp als lid alleen maar groter. We vertrokken 
met hoge verwachtingen en deze werden volledig vervuld! We fietsten langs 
plekjes waar we nog nooit geweest waren en trokken daarom soms aan de rem 
om te genieten van het mooie uitzicht. Het was voor ons allemaal een groot 
avontuur en de lange tocht kreeg ons niet klein!  
 
Na een zware dag genoten we van de mooie pianoklanken van Wout of een plonsje 
in het zwembad en vielen we in slaap onder de sterrenhemel. Gelukkig hadden 
we geen last van lekke banden of valpartijen, maar in de ondergrondse tunnel 
ging het eventjes mis �ͬͯͮͭ��9HHO�IRWR¶V�]LMQ�HU�QLHW�YDQ�RQ]H�WRFKW��ZDQW�ZH�
EHVORWHQ�RP�RQ]H�JVP¶V�WKXLV�WH�ODWHQ��0DDU�JHHQ�SDQLHN�YRRU�GH�AVSL¶V�GLH�
dit jaar met de fiets op kamp gaan. Het is een tijd die je nooit zal vergeten!  
 
Nog enkele belangrijke tips voor de ASVL¶V�GLH�YHUWUHNNHQ�  
1. Een gsm is echt niet nodig op kamp!  

10 dagen zonder gsm is zeker te overleven! 
2. Veel smeren en water drinken! 
3. Investeren in een goeie fietsbroek! 
4. Geniet van het moment!!! 

 
Groetjes van de oud-AVSL¶V���HHUVWHMDDUVOHLGLQJ�� 



 

 
 
 
 
 
  

Recept broodpudding op kookouders wijze 
Benodigdheden: 
x 0.5 liter lauwe melk 
x 150 gram donkere kandijsuiker 
x 300 gram oud brood 
x 3 eieren 
x 1 zakje puddingpoeder (vanille) 
x 50 gram chocolade druppels 
x Kaneel 

 
Bereiding: 
x De oven voorverwarmen op 175°. 
x Laat de kandijsuiker oplossen in de lauwe melk.  
x Snijdt het oude brood in dobbelstenen en laat het weken in de melk.  
x Voeg er de drie eieren aan toe.  
x Meng het zakje puddingpoeder bij het beslag.  
x Roer er de chocolade druppels onder (deze kun je ook vervangen door rozijnen, 

maar omdat niet iedereen deze lust op kamp vervangen wij de rozijnen met 
chocolade).  

x Voeg nog kaneel toe naar smaak. 
x Giet het mengsel in een ingevette taart- of cakevorm.  
x Laat het gedurende 1 uur bakken in de oven die nog steeds op 175° staat. 

 
Smakelijk! 



 

 
 
 
 
  Ribbetjesfestijn 

Ook dit jaar presenteren wij jullie met trots ons 
Ribbetjesfestijn�� +HE� MLM� KLHU� RRN� DO� ZHHU� ]R¶Q� ]LQ� LQ"�
Komt het water je al in de mond? Dan nodigen wij je graag 
uit om zondag 21 augustus in je agenda te noteren, zodat je 
van onze lekkere ribbetjes kan smullen!  
 
Stay tuned voor meer informatie. 

Jum jum jum !!! 



 

 
 
 
 
 
 
 
  

Trooper 
Nog op zoek naar een warme slaapzak, nieuwe T-shirts, 
een paar kousen, verse onderbroeken of wat dan ook om 
op kamp te gaan? 
 
Bestel het online en steun de Chiro. Dit kan je doen 
zonder een extra cent te betalen. 
 
Hoe doe je dit? Simpel! 
Ga naar Trooper en zoek onze Chiro op. 
 
Alvast bedankt en veel shopplezier! 



 

 
 
 
 
 
 
 
  

Chiroliedjes 
Zoals Edward Elgar (Engelse componist) zou zeggen: ³(U�KDQJW�PX]LHN�LQ�GH�OXFKW��er is muziek overal 
om ons heen, GH�ZHUHOG�LV�HU�YRO�YDQ��HQ�MH�QHHPW�JHZRRQ�]RYHHO�DOV�MH�QRGLJ�KHEW�´� 
 
Tijd om je nachtegalen stem weer van onder het stof te halen. Tijd om je stembanden goed te smeren. 
Maar vooral tijd om nu sneller dan het licht deze twee QR-codes te scannen, zodat je goed voorbereid 
op kamp kan vertrekken! Schuilt er een echte artiest in jezelf? Of denk je toch dat je leiding een 
jankende kat boven jouw zangkunsten zal verkiezen? 
 
In het laatste geval geeQ�YUHHV�ZDQW�KLHU�KHE�LN�RRN�HHQ�TXRWH�YRRU��³=HW�MH�HU�JHZRRQ�RYHU�RYHU�RYHU�
over over over over (x37)´�± Niels Destadsbader (Belgische artiest) 
 
 

Bivaklied 
Leven op het ritme van de wind en van 
de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek 
en bron. 
Slapen met 't getrommel van de regen 
op het dak, 
ontwaken met de morgendauw : we zijn 
weer op bivak. 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt vriend en klein is 
groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de 
boot. 

Trek er mee op uit, breek grenzen 
open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet 
staan; 
een nieuwe wereld roept om door te 
gaan. 

 

Met Liefs 
Stotteren en giechelen zo rood 
als een tomaat, Een vreemd, 
SOH]DQW�JHYRHO�WLQWHOW�GRRU�P¶Q�
ruggengraat, 
'k Wil dolgraag iets vertellen 
maar hoe pak je dat nu aan? Je 
woont al op m'n pennenzak maar 
dat zal niet volstaaaaaan! 
 
Omdat ik van je hou, tel ik 
blaadjes, schrijf ik jou 'met 
liefs' erbij voel ik vlinders, 
ben ik blij 'k Heb je foto op 
zak, spring met gemak tot op 
het dak Als ik uren naar de 
spiegel kijk denk ik aan jou 
Omdat ik ziel-enorm-
fantastisch-heel erg van je hou 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
  

Kleurplaat 



 

  

Woordzoeker 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

Invulstrookje 
 
Vul dit strookje in, knip het af en steek het in onze rode Chirobrievenbus 
(Westvleterendorp 13, Westvleteren: voorkant van de Chiro). 

 
Naam:________________________________________________________________________________ 
 
Afdeling:____________________________________________________________________________ 
 
Wat zou je graag eens willen doen op kamp? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Welk kampthema zou je eens willen hebben op kamp? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 


