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Voorwoord
Ah, juni… De maand waarin we kunnen terugblikken op alle
Chirozondagen van afgelopen jaar en het aftellen naar het kamp kan
beginnen. De kampuitnodigingen zijn ondertussen rondgebracht en de
goesting zit er alvast goed in! Dit jaar zal het kamp doorgaan in Laval,
een dorpje in het “putje” van België. En u weet wat ze zeggen: de beste
kampen vinden plaats in de Belgische Ardennen. Met andere woorden,
een perfecte formule om er een legendarisch kamp van te maken.
Laat ons ook niet vergeten hoe een leuk Chirojaar het is geweest. Naar
het schijnt is er geschiedenis geschreven tijdens de ledenweekends.
Men zegt dat er zo hard gelachen is, zodat men er nu nog buikpijn van
heeft! Dat wilt zeggen dat die Chiromicrobe toch goed zijn werk heeft
gedaan daar…
Ook is er dit jaar weer stevig gebouwd, zowel aan vriendschapsbanden
als aan ons nieuw lokaal. Gelukkig kan u over beide onderwerpen heel
wat lezen dit Chimake. Verder vindt u in dit blad een uitgebreidere
versie van de weekends en kampuitnodigingen, maar ook informatie
over het uniform, enkele evenementen, adressenlijst enzovoort.
Bovendien vindt u achteraan nog enkele wist-je-datjes en spelletjes
voor de jongsten thuis.
Veel leesplezier en hopelijk tot op kamp! Wij kijken er alvast super
hard naar uit. U toch ook?!
Enthousiaste groetjes,
De leiding
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Quiz
Onze tweede editie van de quiz was een absolute voltreffer! De
opbouw ernaar toe verliep langzaam, maar door hulp van enkele
externe vrijwilligers hebben we er toch een leuk evenement van
kunnen maken. Zo kreeg Sabrina hulp van haar nonkel Koen bij het
opstellen van de vragen, en kreeg Vic hulp van leider Gilles voor het
kiezen van een leuke hoofdprijs. We bedanken ook graag ex-leider
Stan voor het opstellen van de muziekronde. Om 18u30 kwamen de
eerste deelnemers binnen en begon de drank te vloeien. Het was
even zoeken hoe we het geluid van de microfoons het best afstelden,
maar dit is natuurlijk geen grote zorg wanneer je technicus Wannes
Vandereycken aan je zijde hebt. Het was een avond vol ambiance en
hard nadenken en dit zorgde voor een fantastische sfeer in onze
parochiezaal. De leidingsploeg heeft er alvast hard van genoten en
wij hopen jullie ook.
Tot op de volgende editie!
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Ontbijtmandenactie
Dit jaar hebben we voor de tweede keer onze ontbijtmandenactie
georganiseerd. Met heerlijke croissants en pistolets van ‘t
Vierseliertje een cavatje of een fruitsapje van het Drankenarsenaal en
met vers beleg van het Vleesgegroet waren deze ontbijtjes om van te
smullen. En om de mama’s extra goed te verwennen voor
Moederdag, werden ook nog bloemetjes van Leo Nagels en
overheerlijke pralines van Laurens Pralines aan de luxepakketten
toegevoegd.
Jullie hebben weer massaal besteld en dus kunnen we weer van een
succes spreken. We willen jullie dan ook bedanken voor deze
geslaagde editie! Uiteraard bedanken we ook onze sponsors voor de
topproducten die in onze ontbijtpakketten zaten.
BEDANKT!
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Bouw
Ja hoor! Het gaat nogal vooruit in ons nieuwe lokaal!
De bezetters zijn zo goed als klaar met het bezetten van de muren, de
schrijnwerker is langsgeweest voor het opmeten van de kasten, het
tegelwerk kan beginnen en ook het sanitair installeren kan
binnenkort van start gaan!
Zonder onze vrijwilligers die niet enkel op zaterdag klaarstaan, maar
ook door de week (!!), hadden we NOOIT zo ver gestaan! We willen
ze daarom nogmaals enorm bedanken!
Benieuwd naar de update’s van ‘den bouw’? Hou dan zeker onze
instagram pagina in de gaten! Hier plaatsen we vaak een update.

6

Leidingsweekend
In maart ging de leidingsploeg, na een zeer geslaagd eerste
leidingsweekend, voor een tweede keer op weekend. Maar deze keer
gingen we het een beetje anders aanpakken; in plaats van een
slaapplek vast te leggen zoals we gewoonlijk doen, hadden we deze
keer geen slaapplek voorzien. Met twee (supercoole) tipi’s in de
kofferbak vertrokken we op survivalweekend naar de Ardennen!
We trokken de eerste avond richting Dinant, na 2 uur vol onzekerheid
en spanning in de auto te zitten, kwamen we aan op de eerste
locatie. We reden een heuvel op in Dinant, waar we een graspleintje
vonden om onze tenten op te zetten. Na wat hout te sprokkelen voor
een kampvuurtje, hebben we onze tipi’s opgezet.

Eens gesettled, wandelden we samen een padje af dat achter onze
tenten door liep. Dit padje leidde tot de ruïnes van het Kasteel van
Crèvecoeur! We hebben eerst even genoten van het prachtige
uitzicht over Dinant, waarna de leiding de kans kreeg om elkaar wat
beter te leren kennen tijdens een speeddate bij kaarslicht in de
ruïnes.
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‘S ochtends hebben we eerst goed
ontbeten en dan zijn we verder het
land ingetrokken richting de tweede
locatie, onze kampplaats van dit jaar:
Laval. Voor velen van de leiding was
het de eerste keer dat ze de
kampplaats eens konden bezichtigen.
We speelden een spel in de regio waarmee we geld konden
verdienen om ons avondeten mee te kopen. We zijn van een berg
gerold, we probeerden tot mislukken toe een vis te vangen en we
stonden oog in oog met een tot heden onbekend knaagdier
(beverrat?).

Ondertussen was het tijd om onze volgende slaapplek te beginnen
zoeken. Bij het eerste huis dat we aanbelden werden we direct
vriendelijk ontvangen en mochten we onze tentjes in hun weide
opzetten. We hebben dan nog genoten van een primitieve BBQ op
ons kampvuur. Wat stond er op de menu? Aardappel in de schil,
kippenbouten en overheerlijke ribbetjes! Om het weekend af te
sluiten hebben we nog wat nagenoten aan het kampvuur. Wat een
weekend!
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Sloeberweekend
𝗛𝗘𝗬 𝗦𝗟𝗢𝗘𝗕𝗘𝗥𝗦!
Weten jullie nog wat we op sloeberweekend hebben gedaan?
Kunnen jullie ons nog helpen met het afvinken?
●
●
●
●
●
●
●

film gekeken
op uitstap geweest
veulentje zien geboren worden
onze eigen pizza gemaakt
cupcakes gebakken
spelletjes gespeeld
héééél veel plezier gemaakt!

Jullie leiding vond het super leuk!
Groetjes
Loeza & Emma
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Speelclubweekend
Het speelclubweekend was voor ons allemaal een spetterend
avontuur!
We begonnen ons weekend met het sprokkelen van droog hout voor
het kampvuur. Daarna hebben we nog een leuke film gezien in de
tent en zijn we op tijd gaan slapen om onze benen van genoeg
energie te voorzien voor de volgende dag!
Zaterdagochtend namen we de bus naar Antwerpen en we merkten
al snel dat dit een nieuwe ervaring was voor enkele van de
speelclubbers. Ervaringsdeskundige Gilles gaf ons een rondleiding in
de Zoo en liet ons de meest exotische beesten van de dierentuin zien.
Na deze lange dagactiviteit hebben we heerlijke frietjes gegeten en
een tweede kampvuur gebouwd.
Zondagochtend was het tijd om terug op te ruimen, maar we werden
verleid door de mooie oldtimers die we langs de kerk zagen passeren.
Wij, de leiding, hebben enorm genoten van dit drukke weekend en
we hopen dat het kamp minstens even leuk gaat zijn!
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Rakwiweekend
Op 11, 12 en 13 april hielden we met de Rakwi’s een memorabel
weekend. Om jullie een overzicht te geven van hoe dit weekend eruit
zag, volgt een kleine opsomming:
•
•
•
•
•
•
•

Slapen met tentjes in een tent
Frituursnacks en frietjes eten tot we erbij neervielen
Een ijsje gaan eten bij Anna en Emiel voor de zoveelste keer
Met onze voetjes in het Albertkanaal
Jachtseizoen
2 kampvuuravonden
Heel veel gebabbel toen ze eigenlijk moesten slapen

Wij vonden het weekend echt zalig en wij hopen de leden natuurlijk
ook. Het was voor ons een zeer smakelijk voorproefje voor het kamp.
Daar hebben we namelijk nog meer zin in dan ooit tevoren!
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Titoweekend
Op de avond van vrijdag 22 april verzamelden de Tito’s zich aan de
Parochiezaal van Massenhoven, wat onze slaapplek voor het
weekend ging zijn. We begonnen de avond met een griezelige film te
kijken om in de stemming te geraken. Wat de Tito’s niet wisten, is dat
deze film ging vervolgd worden met een schriktocht in het bos. Met
de hulp van wat andere leiders hebben we de Tito’s de stuipen op
het lijf gejaagd.
Na een goed en stevig ontbijt
zaterdagochtend, vertrokken we
met de bus naar ’t Stad. We
speelden daar Foute Vrienden op
de Meir. De Tito’s moesten
allerlei grappige opdrachtjes
uitvoeren met voorbijgangers.
Toen we genoeg gelachen
hadden, hebben we onze bokes opgegeten en vertrokken we met de
bus naar onze verrassingsactiviteit. Om de (iets te) actieve Tito’s wat
uit te putten gingen we een uurtje springen bij Mega Bounce.
‘s Avonds heeft de leiding een overheerlijke chili con carne gemaakt,
smullen maar! Omdat de Tito’s nog steeds niet uitgeput waren,
hebben we nog een tennisballengevecht gedaan in het park rond de
parochiezaal. Buiten een megabotsing van drie niet oplettende Tito’s,
zijn er gelukkig geen gewonden gevallen.
We hebben het weekend dan gezellig afgesloten aan het kampvuur.
De Tito’s konden smullen van gesmolten marshmallows en lekkere
warme chocomelk.
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Zondag hebben we een beetje uitgeslapen en alles netjes opgeruimd.
De leiding vond het alleszins een zéér leuk en geslaagd weekend en
wij hopen de Tito’s ook! We kijken dan ook al heel erg hard uit naar
het Chirokamp.
Hopelijk tot dan!
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Ketiweekend
De Keti’s hebben tijdens hun weekend overnacht in de Pastorie van
Schoten. Het was fantastisch spannend om daar in het donker met de
fiets aan te komen, maar onze stoere Keti’s waren van niets bang!
Op zaterdag fietsten we naar Antwerpen voor een stadsspel. De
Keti’s moesten foto’s trekken op bepaalde locaties om geld te
verdienen, maar zodra de leiding een foto van de Ketigroep kon
nemen, verloren ze weer geld. Ondanks de kou, was dit zowel voor
de leden als voor de leiding een fantastisch spel! ’S Avonds kwam
pastoor Alvi nog even langs om gezellig mee te eten en nadien
bouwden we er nog een feestje!
Wij kunnen al niet wachten om op kamp verder te feesten met jullie!
X Kato & Charlot
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Aspiweekend
Een weekend met de aspi’s? Dat is samen rustig chillen enzowww.
SIKE!! Het weekend was niet eens begonnen en de jongens begonnen
al hevig met elkaar te spelen. Met als gevolg dat Alex en Lars een
limited-edition aspitrui hebben (hint: javel)
We hebben de eerste avond onze rakwifilms van 2015 nog eens
bekeken en daarna een leuke avond gehad. Vroeg ons bedje in want
we gingen in de ochtend met de fiets vertrekken naar het verlaten
dorp Doel. MAAR eerst nog een fiets fixen voor Lies
Na een stevig fietstochtje kwamen we eindelijk aan in Doel en
hebben we elk hoekje bekeken. We zijn zelfs in een verlaten boot
gekropen! We hebben het weekend geëindigd met een gezellig
kampvuurtje!
We kunnen al niet wachten om samen op kamp te gaan!!
Groetjesss,
Dilan en Ena xxx
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Kampuitnodiging Sloebers
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Kampuitnodiging Speelclub
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Kampuitnodiging Rakwi’s
Liefste Rakwi’s,
Na een fantastisch chirojaar samen nodigen wij jullie graag uit om
nog meer geweldige herinneringen met ons te maken dit jaar op
kamp in Laval! Jullie worden daar getrakteerd op een stevige portie
avontuur, zotte optredens, lekker eten, een leuk avondtoneel van de
leiding, en nog veel meer!
Senne, jou hebben we nodig om alle sportieve opdrachten tot een
goed einde te brengen!
Kamiel, wat zouden we zijn zonder jouw leuke weetjes en toffe
grapjes doorheen de dagen?
Stan, we kunnen jouw gevoel voor rechtvaardigheid goed gebruiken
als we met deze rakkers vertrekken.
Seppe, Timur en Sander deze groep is niet compleet zonder deze
stoere Chirojongens!
Jozefien, zonder ons José’ke met haar zotte toeren, kunnen we
onmogelijk vertrekken naar Laval!
Liene en Lies jullie zijn een fantastisch duo met elk een heel lieve
inborst die ook onmisbaar is!
Sophea en Lisa, jullie girlpower mag er niet aan ontbreken!
Emmy, we overleven Laval niet zonder jou, die er altijd 200% voor
gaat!
Yana en Avelin, het kamp zou niet compleet zijn zonder onze famous
tiktokker en ons baviaantje!!
Kato, ey bro wij willen u mee op kamp
18

Janne en Fien, kunnen jullie met jullie vrolijke snoeten de sfeer en
gezelligheid op kamp mee garanderen?
Heel veel groetjes en tot in Laval!!!
XXX
Sab, Ben en Get
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Kampuitnodiging Tito’s
WIJ GAAN OP KAMP EN WE NEMEN MEE:
LAVAL

G

L
O

ALIZEE

LANDER

SAM

HELEN

IGNACE

VIC

E

ROOS

V

RUBEN

NATHAN

E
N

LOWIE
XANDER
KEGAN

PS. ERGENS IN DIT BLAD ZIT AL EEN KAMPACTIVITEIT VERSTOPT

AXL
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Kampuitnodiging Keti’s
Lieve Prinsesjes,
Zouden jullie ons willen helpen om de weg naar het kasteel van Laval
te vinden?
Ja? Zalig!
Jullie kunnen dit alleen maar doen in een prachtig prinsessenkleed.
Vergeet dit dus zeker niet mee op kamp te nemen!
(Ja, Felix en Kevin… Jullie ook!)
Begin al maar te oefenen met onderstaand doolhof…
Hoogachtend,
Koninginnen Kato & Charlot
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Kampuitnodiging Aspi’s

Graag nodigen we jullie uit voor de leukste 10 dagen van het jaar.
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij. Tot dan!
Groetjes, Dilan en Ena!
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Uniform
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Kampinfo
We gaan dit jaar heen & terug met de bus. Het wordt dan ook niet
verwacht dat er ouders hun kinderen zelf brengen of ophalen op de
kampplaats.
Adres kampplaats: Rue du Laval 5, 6680 Sainte-Ode (Laval)
We vragen aan alle ouders om bagage op voorhand te komen
afzetten op de Chiro. Hiervoor voorzien we enkele momenten die we
via mail nog communiceren.
Er kan GEEN bagage mee op de bus, enkel handbagage zoals een
rugzak.
Voor de ouders van de leden bij de tito’s, keti’s en aspi’s, breng zeker
de fietsen tijdig in orde! We hebben deze niet alleen nodig voor een
gedeeltelijke heentocht, maar ook voor de dagtocht en/of
tweedaagse. Dit jaar vragen we ook om een fietshelm mee te
nemen!
We vervoeren de fietsen op een container van de gemeente, om ze
goed te beschermen tijdens het vervoer vragen we om oude dekens
mee te nemen.
Planning vertrek:
Vrijdag 1 juli - 8:30 - we verzamelen aan de kerk van Massenhoven.
De tito’s, keti’s en aspi’s zetten hun fietsen op de container van de
gemeente.
Locatie: Kerk Massenhoven
EERST KLEVERS EN ID-KAART AFGEVEN AAN DE LEIDING VOOR
VERTREK!
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We doen eerst een kampmis, de ouders mogen deze uiteraard
bijwonen.
Na de mis nemen we afscheid van de ouders en vertrekken we met
de bus richting de kampplaats.
Voor de tito’s, keti’s en aspi’s - we hebben een fietsroute
uitgestippeld vanaf La Roche-en-Ardenne. Onze bus stopt daar op
een afgesproken punt, net als de container met de fietsen. Van
daaruit vertrekken de drie oudste groepen met de fiets richting de
kampplaats en hervat de bus met de jongste leden de rit richting de
kampplaats.
Planning aankomst:
Zondag 10 juli - 15:00 - We vertrekken in Laval rond 12u, we
verwachten aan te komen in Massenhoven rond 14:30 à 15:00.
Locatie: Nieuw chirolokaal Massenhoven (Kerkstraat 100, 2240
Massenhoven)
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Wat neem je mee op kamp?
Voor je iets in de koffer steekt: eerst de initialen of de naam erop
schrijven!
KLEDIJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T-shirts
Shortjes
Lange broek
Truien
Regenjas
Chiro-uniform
Ondergoed
Sokken
Pyjama
Zwemgerief
Gemakkelijke schoenen
Wandelschoenen
Laarzen
Petje
Doopkleren (achteraf om weg te
gooien)

SLAAPGERIEF
•
•

•
•
•
•

TOILETZAK + HYGIËNE
•
•
•
•
•
•

Voor onze jongsten is het gemakkelijker als
je op voorhand zakjes maakt met de kledij
die ze per dag moeten aandoen, vooral voor
het ondergoed!

•
•
•
•
•

Voor sloebers en kookies zijn er bedden in
het gebouw, een veldbed is dus niet nodig.
Gelieve wel een matrasovertrek en
eventueel matrasbeschermer mee te nemen.

Slaapzak
Veldbed of
luchtmatras
Hoofdkussen
Knuffelbeertje
Zaklamp (!)
Eventueel extra
dekentje

•

•

Douchezeep
Shampoo
Kam / borstel
Tandenborstel
Tandpasta
Bekertje
Zonnecrème
Aftersun
Muggenspray
Handdoeken
Washandjes
Voetbadje
(verplicht!)
(Papieren)
zakdoeken
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ALLERLEI
• Klevers en ID-kaart (afgeven voor vertrek aan de kerk)
• Eigen drinkbus
• Brooddoos (dagtocht)
• Rugzakje (dagtocht)
• Beetje zakgeld (voor kaartjes en postzegels)
• Plastic zakken (het is bewezen dat je bij terugkomen meer plaats
nodig hebt, dan
• toen je vertrok!)
• Boeken, strips, gezelschapsspelen (van naam voorzien)
• Zak voor vuile linnen
• Enveloppen, papier, schrijfgerei
• Tito’s, keti’s en aspi’s: fluovestje en fietshelm voor op de fiets!
OPGELET!
- Persoonlijke voorwerpen zoals GSM’s, camera’s, boxen, horloges, ...
zijn niet verzekerd. Ze horen niet thuis op kamp. Ook voor de
oudsten raden we sterk af om een GSM mee te nemen.
- Snoep is verboden op kamp. We krijgen ook liever geen
postpakketten vol snoep aan. Heeft iemand toch snoep bij dan wordt
dit de laatste dag aan het kampvuur gedeeld met de hele groep.
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Wist je dat…
- het kamp er bijna aankomt?
- de leiding er heel veel zin in heeft?
- het ver weg van Massenhoven is?
- rakwi Seppe niet weet wat ‘tetanus’ is?
- hij denkt dat het iets te maken heeft met ‘tetten en anus’?
- leiding Gaétan niet weet hoe de spelletjes in het Chimake werken?
- hij toch een heel leuk spelletje in ons Chimake gemaakt heeft?
- dit het laatste Chimake is van dit jaar?
- de speelclub naar de Zoo is geweest?
- ze goeie kampvuren kunnen maken?
- Cisse in een 1-op-1 gevecht het wel zou winnen van de gorilla's
- leiding Gilles heel de zoo van buiten kent?
- hij eigenlijk geen leiding was maar meer een gids?
- de sloebers slecht in slaap geraken?
- dit hetzelfde is voor de tito’s?
- de jongens van de tito’s niet zonder een skateboard kunnen?
- Nathan op kamp een mullet gaat laten knippen door leiding Helen?
- de sloebers zelf pizza's kunnen maken?
- ze de leukste groep zijn! (groetjes Loeza en Emma ;))
- we fantastische helpende vrijwilligers hebben voor ons nieuw
lokaal?
- dit het laatste wistje-datje is?
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Spelletjes
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Contactlijst
Sloeberleiding
Emma Sterkens
0493 50 26 78
Emma@chiromassenhoven.be
Lieza Coppens
0494 81 70 07
Lieza@chiromassenhoven.be

Speelclubleiding
Vic Daenen
0470 19 17 95
Vic@chiromassenhoven.be
Gilles Michiels
0485 33 31 75
Gilles@chiromassenhoven.be
Wannes Vandereycken
0492 75 99 67
Wannes@chiromassenhoven.be

Rakwileiding
Sabrina Nayci
0470 39 59 00
Sabrina@chiromassenhoven.be
Ben Donkers
0491 64 77 88
Ben@chiromassenhoven.be
Gaétan Engelen
0472 86 52 67
Gaetan@chiromassenhoven.be

Titoleiding
Helen De Wulf
0496 60 38 97
Helen@chiromassenhoven.be
Ignace Van Reusel
0471 29 51 54
Ignace@chiromassenhoven.be
Lander Vanminsel
0491 43 66 24
Lander@chiromassenhoven.be

Ketileiding
Kato Janssens
0474 76 76 87
Kato@chiromassenhoven.be
Charlot Van den Bogaert
0483 61 38 89
Charlot@chiromassenhoven.be

Aspileiding
Ena Walschaerts
0493 62 16 88
Ena@chiromassenhoven.be
Dilan Van Linden
0488 14 00 50
Dilan@chiromassenhoven.be
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Groepsleiding
Wannes Vandereycken
0492 75 99 67
Wannes@chiromassenhoven.be
Dilan Van Linden
0488 14 00 50
Dilan@chiromassenhoven.be

Volwassen Begeleiders
Werner Sterkens
0494 56 02 63
vb@chiromassenhoven.be
Ann Van Laer
0479 94 70 83
vb@chiromassenhoven.be
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