


We gaan op 10-daagse queeste naar…

Ancien Moulin Magotiaux

Rue du moulin Magotiaux 26

6670 Steinbach

Vermeld zeker de naam van onze Chiro, de groep en je kind boven het adres. Zo zijn we
zeker dat de post goed terecht komt!

Voorbereiding op ons avontuur in het moerasland van Shrek

Voordat het kamp begint, komt de leiding even langs om alle vragen in verband met het
kamp te beantwoorden. Heb je de leiding gemist? Je vindt hun contactgegevens verderop
in het boekje, indien jullie nog vragen zouden hebben. Inschrijven voor kamp verloopt ook
dit jaar via een inschrijvingsformulier, jullie vinden hier een QR-code naar het formulier.
Gelieve voor 5 juli via deze link te laten weten of je mee zal gaan op kamp. Inschrijving
is pas volledig na het invullen van het formulier en betaling (zie verder).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKu1g28P6trSrQAEse6kjHYGbg2yf5pd7j
6ziQeI2icBBJEg/viewform

De tocht naar Fiona…

Onze oudste ogers (keti’s en aspi’s) worden op zondag 31 juli om 10u00 stipt verwacht
aan Shreks moeras (parking Paenhuys), vergezeld van hun uitgeruste fiets met
werkende lichten, fluovestje en helm (verplicht). Ze verschijnen in een klaargestoomde
outfit voor hun lange tocht naar het kasteel. (Chiro-uniform).

Deze anciens nemen best een energierijk lunchpakket mee om extra krachten te
ronselen en aan te sterken zodat ze dit wel erg strijdlustige avontuur aankunnen! Om er
zeker van te zijn dat hun spieren ‘s nachts goed herstellen op hun voorbereidingstocht,
nemen ze best ook hun slaapzak en matje mee.

Maandag 1 augustus om 9u00 verwachten we alle Donkeys (tito’s) om Shrek te



vergezellen en te voorzien van veel mopjes aan Tienen station. De trein zal hen de weg
leiden naar het enge kasteel waaruit ze Fiona zullen bevrijden. Zorg dat je hoeven gekuist
zijn en je sikje gekamd is (een Chiro-uniform), zodat je altijd knap voor de dag komt. Stel
je maar eens voor dat je plots een knap draakje tegenkomt! Vergeet ook niet om een
lunchpakket mee te nemen, want Donkey heeft altijd honger en kan niet wachten tot ‘s
avonds, wanneer er eindelijk een maaltijd voor hem geserveerd zal worden.

Donkey zal zijn knappe draakje(s) (rakwi’s en speelclub) op dinsdag 2 augustus
eindelijk ontmoeten. Zij zullen die dag om 10.00 uur aan de parking van het Paenhuys
uitvliegen.

Wees tijdig aanwezig, zodat je de bus niet mist! Zorg ervoor dat je je eenmaal aan boord
niet meer moet omkleden en trek je volledige outfit (Chiro-uniform) al aan voor vertrek.

Ook onze overige sprookjesfiguren willen Shrek helpen! Zij (mika’s) zetten de
achtervolging in op donderdag 4 augustus om 10.00 uur aan de parking van het
Paenhuys (Stoopkensstraat 82) te vertrekken.

Gelieve deze vertrekdata te respecteren. Kinderen worden niet door de ouders later naar
kamp gebracht of eerder teruggehaald, daar kan tiran Farquaad namelijk niet mee lachen.

Coronagewijs (eventueel)

Hoewel het dagelijks leven weer bijna volledig zoals vroeger verloopt, is Corona nog steeds
niet volledig weg. Daarom willen wij u vragen om de dagen voor kamp meer oplettend te
zijn. Wordt uw kind ziek? Dan raden wij u aan om toch een zelftest te doen. Op deze
manier kunnen we ervoor zorgen dat het kamp zo vlot mogelijk verloopt zonder mogelijke
risico’s.

Bagage

Lever je bagage en veldbed op zondag 31 juli in bij Shrek en Donkey (Parochiecentrum,
Tiensestraat 54, 3320 Hoegaarden). Hou rekening met volgende uren:

- Speelclub meisjes, speelclub jongens en rakwi’s: 18u - 19u
- Tito’s, keti’s en aspi’s: 19u - 20u

Indien je kinderen uit verschillende tijdsloten hebt, hoef je uiteraard niet op meerdere uren
terug te komen. Je brengt de bagage van al je kinderen mee op het uur waar één van je
kinderen in zit en wat voor jou het beste past.

De koffers van de mika’s kunnen op donderdag 4 augustus mee op de bus, hun bagage
hoeft dus nog niet op 31 juli afgegeven te worden.



Bang om per ongeluk gewond te raken in de strijd om Fiona?

Vul dan zeker de medische fiche in! Deze breng je mee bij het indienen van de bagage.
Gelieve deze klaar te houden bij aankomst zodat alles vlot kan verlopen.

Vergeet ook de identiteitskaart van je kind niet mee te geven bij het afgeven van de
bagage. De keti’s en aspi’s nemen hun identiteitskaart mee op fietstocht. De mika’s
nemen hun ID mee op de bus.

Indien uw kind speciale medicatie behoeft, gelieve dan de leiding in te lichten en de nodige
geneesmiddelen mee te geven, alsook een lijstje met “wat, wanneer, hoeveel”.

Hoeveel kost het terugwinnen van Shreks habitat?

Tito’s t/m aspiranten: €150

Speelclub en rakwi’s: €140

Mika’s: €120

Elk bijkomend lid van hetzelfde gezin krijgt een vermindering van € 5 op de eenheidsprijs
(1e lid volledige prijs, 2e lid -€ 5 ; 3e lid -€ 10 ; ...).

Rekeningnummer: BE87 0682 4271 0494

Chiro Hoegaarden kamp

Tiensestraat 54

3320 Hoegaarden

Je kan enkel betalen via overschrijving. Vergeet niet op de overschrijving de naam +
afdeling van uw kind(eren) mee te delen!!! Zorg dat dit ten laatste gebeurt tegen 5
JULI. . Inschrijving is pas volledig na het invullen van het formulier en betaling.
Daar er elk jaar heel wat ouders zijn die niet tijdig overgeschreven hebben en dit ons heel
wat problemen oplevert bij de voorbereiding van het kamp, zal u net als vorig jaar een
herinnering ontvangen omtrent de betaling. U heeft dan 5 werkdagen om de betaling
alsnog in orde te brengen, zo niet zullen we u een administratieve boete van €10 per kind
opleggen.

! OPGELET: VERZEKERING

Via het lidgeld, dat je normaal in het begin van het jaar betaalde, is je kind het ganse jaar
verzekerd, dus ook op kamp. Dit houdt echter ook in dat als je het lidgeld nog niet
betaalde, je kind NIET VERZEKERD is op kamp. Indien dit het geval is, stort dan zo snel



mogelijk het lidgeld (= 50 euro / kind) op volgend rekeningnummer (dus apart, en NIET
OP HET REKENINGNUMMER VOOR KAMP):
Inschrijving: BE26 0688 9809 4129

Met vermelding van naam + afdeling van uw kind(eren).

Indien u nog vragen heeft omtrent de betaling of verzekering, neem dan gerust contact op
met Marie François (0496 31 96 45) of Emma Lecouturier (0486 43 59 40).

Fiscaal attest

Indien je kind jonger is dan 12 jaar krijgt hij/zij op het einde van het kamp een ingevuld
bewijs mee dat je betaald hebt voor het kamp (fiscaal attest). Dit kan je bijhouden voor je
belastingaangifte van 2022 (in juni 2023).

Zin om de liefde tussen Fiona en Shrek mee te vieren op hun
huwelijksfeest? (bezoekdag/afhaalmoment)

Hou jij ook van de liefde? Dan kan jij als ouder/grootouders/tante/nonkel/vriend(in)... de
huwelijksceremonie volgen en het grote feest achteraf mee vieren! Woensdag 10
augustus verwelkomen we jullie allemaal van 17u30 tot 21u op ons feestterrein in
Steinbach. Geniet van wat lekkers, verken ons terrein en geniet van de zotte verhalen die
jullie kinderen te vertellen hebben. Gelieve deze dag en uren te respecteren, anders wordt
de normale loop van het kamp verstoord.

Wie bedenkt en bereidt al deze heerlijke recepten?

Alle sprookjesfiguren bij het moeras worden voorzien van heel wat lekkers door Shreks
trouwe vrienden, de kookploeg! Zij bereiden voor ons elke ochtend, middag en avond een
maaltijd om je vingers bij af te likken. Dit onder het alziend oog van Kathleen, Raf, Leen,
Ward, Griet, Kristof, Buys, Hilde, Jef, Griet & Boris Het hele kamp zullen zij ervoor zorgen
dat ons buikjes dagelijks goed gevuld raken!



Het leven zoals het is:

8u00: Opstaan

8u30: Ontbijt

9u00: Afwas + karweien + valiezen en slaapruimte opruimen

9u30: Controle karweien en valiezen door de leiding van de dag

10u00: Opening

10u15: Programma

12u30: Middagmaal

13u15: Afwas + siësta

14u15: Programma

18u00: Avondmaal

18u30: Afwas + vrijspel

19u30: Sluiting met toneeltje, kampdans en kamplied

20u30: Slapen mika’s

21u00: Slapenspeelclub

21u30: Slapen rakwi’s

22u00: Slapen tito’s

23u00: Slapen keti’s

00u00: Slapen aspi’s



Wat neem je mee op dit avontuur?

Identiteitskaart

Slaapgerief: . pyjama / nachtkleed

. slaapzak

. luchtmatras of veldbed (niet voor mika’s en speelclub)

. dekbedovertrek + kussensloop (mika’s en speelclub)

. een hoofdkussen

. (eventueel fleecedekentje, in het bos durft het al eens stevig afkoelen)

Wasgerief: . washandjes

. zeep

. handdoeken

. kam / borstel

. tandenborstel + -pasta + bekertje

Regelmatig
te verversen: . kousen

. ondergoed

. T-shirts

. zakdoeken

Speelkledij: . shorts / korte broeken (Ogers doen geen lange broek aan)

. truitjes

. 1 lange broek (voor die ene regenachtige dag)

. warme trui

. regenjas



. speelschoenen / stevige wandelschoenen

. sportschoenen zijn natuurlijk een vereiste op deze stage

. waterschoenen / schoenen met grip om in de rivier te spelen
→ door de scherpe stenen op de rivierbodem is dit een vereiste

. laarzen

. zwembroek / zwempak

Andere: . zonnecrème

. aftersun

. een pet

. zaklamp

. een keukenhanddoek

. een bic

Specifiek per groep

mika’s - rakwi’s: . drinkbus

tito’s: . drinkbus

keti’s en aspi’s: . goed uitgeruste fiets (we gaan naar de Ardennen ;) )

. fietszakken

. fluohesje + helm

. een fietsslot

. een extra binnenband voor je fiets

. Indien je herstellingsmateriaal voor de fiets hebt, mag je dit ook altijd
meebrengen.

. drinkbus



Allerlei:

· POST: Schrijfgerief + voorgeschreven enveloppen met het adres van je mama, papa,
oma, opa, tante of lief waar je een brief naar wil schrijven en een postzegel (deze
worden niet meer verkocht op kamp)

BELANGRIJK! Gelieve GEEN pakketjes met snoep, cadeautjes,... op te
sturen. Deze worden hoe dan ook niet afgegeven aan uw zoon/dochter.

· Leesboeken voor tijdens de siësta (Schrijf zeker je naam erin!)

Deze dingen laten we thuis:

· Juwelen, dure horloges, boxen en andere waardevolle voorwerpen (de leiding is niet
verantwoordelijk voor materiële schade aan deze voorwerpen).

· Gsm en smartphones zijn overbodig op ons Chirokamp, ook deze laat je thuis. Indien er
toch een gsm of smartphone verzeild is geraakt tussen de bagage wordt deze hoe dan
ook bijgehouden gedurende het kamp door de leiding.

· Zakmessen, lepels, dolken, revolvers, afluisterapparatuur…

Enkele belangrijke kampafspraken:

· Op kamp gelden doorgaans dezelfde afspraken als op een zondagnamiddag. Dit houdt in
dat zowel drugs (soft en hard drugs) als alcohol niet worden meegebracht. Gebruik van
drugs wordt absoluut niet getolereerd. Indien dit zich toch voordoet, zullen wij kordaat
optreden, worden de ouders op de hoogte gesteld en dien je het kamp te verlaten.

· Er is mogelijkheid tot roken (voor keti’s en aspi’s), dit enkel op de daarvoor afgesproken
plaatsen en tijdstippen en enkel mits schriftelijke toestemming van de ouders.

· De aspi’s mogen aan het kampvuur een pintje drinken, tenzij anders aangegeven door de
ouders.

Spaaractie Joyvalle:

Help ons aan gratis melk op kamp!
Vergeet niet om jullie melkflapjes van Joyvalle af te geven aan je leiding.



De leidingsploeg

Mini’s:

Emma Lecouturier Valleistraat 25, Hoegaarden 0486/43 59 40

Ruben Massa Klein Overlaar 39, Hoegaarden 0471/37 57 50

Marike Ruyters Goetsenhovenstraat 1, Outgaarden 0472/84 67 07

Corneel Meylaers Vroentestraat 31A, Hoegaarden 0486/ 33 44 90

Tobit Verstraete Nerm 43, Hoegaarden 0472/17 91 15

Kadees:

Yanthe Smolders Overhespenstraat 6, Wange 0496/47 39 88

Noor Vangoidsenhoven Gasthuisstraat 16A, Hoegaarden 0471/56 88 41

Bastiaan Jacobs Sint-Rochusstraat 20, Goetsenhoven 0460/96 65 74

Jan Thys van den Audenaerde Nerm 161, Hoegaarden 0490/19 54 65

Marie Drews Rue de la cabourse 7, L’écluse 0497/60 43 77

Speelclub meisjes:

Gust Holemans Kerkstraat 8, Outgaarden 0471/08 14 58

Britt Vanmechelen Vroentestraat 63, Hoegaarden 0468/22 33 59

Ellen Jochmans Hauthem 60, Meldert 0492/56 78 67

Nina Pietrzak Altenaken 22, Hoegaarden 0472/89 21 98

Senne Aertssens Vroentestraat 29, Hoegaarden 0494/90 58 31

Speelclub jongens:

Anna Cossey Nerm 159, Hoegaarden 0489/64 56 04

Stijn Drews Rue de la cabourse 7, L’écluse 0497/18 57 57

Ayco Vermeulen Elst 5, Hoegaarden 0475/24 86 25

Louise Boute Groot Overlaar 202, Tienen 0474/55 73 43

Jamie Schoovaerts Hannuitsesteenweg 515, Goetsenhoven 0474/07 95 90



Kwiks:

Lotte Hanefstingels Boterstraat 3, Outgaarden 0471/10 68 28

Emma Charlier Kwadestraat 8, Hoegaarden 0493/08 01 23

Fenne Verstraete Pastorijstraat 20, Hoegaarden 0471/79 36 14

Yentl Dehertog Slachthuisstraat 102, Tienen 0470/03 55 67

Rakkers:

Willem Cossey Nerm 159, Hoegaarden 0488/09 98 02

Hala Pietrzak Altenaken 22, Hoegaarden 0472/33 29 11

Cas Kinnaer Begijnenstraat 158, Tienen 0483/59 63 41

Hannah Tits Nerm 151, Hoegaarden 0498/62 71 37

Tippers:

Paulien Vandendriessche Jules Lowetlaan 18, Hoegaarden 0470/26 32 09

Aline Van Parijs Pastorijstraat 30, Hoegaarden 0499/76 94 40

Senne Smolders Overhespenstraat 6, Wange 0495/35 36 09

Arthur Fets Lange Grachtstraat 20, Hoegaarden 0471/80 84 92

Toppers:

Pepijn Scheepmans Doelstraat 5, Hoegaarden 0471/45 49 01

Wannes Verschraegen Lijsterlaan 35, Kessel-Lo 0483/11 37 63

Simon Meylaers Vroentestraat 31A, Hoegaarden 0468/46 17 70

Keti’s

Marie François Koffiestraat 21, Kumtich 0496/31 96 45

Casper Vandendriessche Jules Lowetlaan 18, Hoegaarden 0473/47 45 04

Ruaa Khatib Stationstraat 47, Hoegaarden 0486/96 31 22

Wannes Fourie Gasthuisstraat 8, Hoegaarden 0485/73 36 87



Aspi’s

Jolien Massa Klein Overlaar 39, Hoegaarden 0475/56 67 58

Lieselotte Ingels Geestelijkenhoek 7A, Willebringen 0471/88 29 90

Mattis Verstraeten Klein Overlaar 46A, Hoegaarden 0496/79 13 85



Minis

Allerliefste mini’s

We hebben er al heel wat Chirozondagen opzitten dit Chirojaar en wat voor zondagen!
Wij hebben ons als leiding te pletter geamuseerd met jullie zotte dozen! Jullie spelen
elke week opnieuw super goed mee en houden ervan om jullie vuil te maken ! Wees
gerust op kamp zullen we ook genoeg ravotten!!

Wat was jullie allerleukste moment met de mini’s het afgelopen jaar? Tobit vond de
legerzondag het leukste, weten jullie dat nog? Marike vond dan weer de zondag toen
we het Grote Snoepjesspel gespeeld hebben heel leuk! Jullie verkochten snoep aan
elkaar als echte onderhandelaars om het dan op het einde van de zondag lekker op te
smullen, mmm. Emma vond het super die ene zondag toen we testten wie het meeste
spelletjes zou winnen: de leiding of de leden? Toen hebben jullie ons bij het
touwtrekken bijna omver getrokken, herinneren jullie je dat nog? Ruben en Corneel
vond het mikaweekend dan weer zalig, dat was al een klein voorproefje voor kamp
waardoor ze er nog meer zin in hebben! Jullie hopelijk ook?

Wij willen ook eens testen of jullie ons en elkaar wel goed (her)kennen!

Probeer onder elke de foto de naam te schrijven van wie er op de foto staat, herken jij
iedereen?

Dikke kussen en tot op kamp!!!

Groetjes Marike, Tobit, Corneel, Ruben en Emma xxxx



Kadees
Dag allerliefste schatjes van kadees!

Wat is dit Chirojaar toch snel gegaan! Samen hebben we elke zondag de leukste avonturen
beleefd, maar er staat ons nog 1 avontuur te wachten! CHIROKAMP!!! Dan gaan we samen 7
dagen lang de leukste spelletjes spelen, lekker eten en natuurlijk veel plezier maken!

Om jullie bezig te houden tot het kamp hebben we voor jullie enkele opdrachten bedacht voor
elke week van de vakantie. Zo kunnen jullie op een leuke manier aftellen naar Chirokamp! Wij
kijken er alvast naar uit!

WEEK 1 (27 juni - 3 juli): Oefen het ochtend- en avondlied. (Ochtendlied zingen we
altijd als we opstaan, avondlied zingen voor we gaan slapen)

OCHTENDLIED:

Wij hijsen bij

Het gloren van de morgend

Ons vlagge als

Een biedend lied!

Want heilig is

't geschenk van elke morgen

Dat god ons weer

t' aanvaarden biedt

Draag door weer en wind ons vlagge

Teken van de heldentijd

Laat ze waaien, laat ze werven

Allen voor de grote strijd

Laat ze waaien, laat ze werven

Allen voor de grote strijd

AVONDLIED:

Oh Maria hoor ons aan

Nu wij weer te rusten gaan

Waar de sterren helder staan

daar in ooh leidt onze baan

Rondom ons daalt reeds de nacht

Onze dagtaak is volbracht

Geef ons heer u sterke kracht

en bewaar ons deze nacht

WEEK 2 (4 - 10 juli): Draag voor 1 dag je chiro uniform! (om zo de chiro kriebels terug
te brengen)

WEEK 3 (11- 17 juli): Doe een knutselnamiddag in Chiro-thema! Maak tekeningen (of
andere knutselwerkjes) over de Chiro!

WEEK 4 (18 - 24 juli): Probeer een boterham op te eten zonder je handen te
gebruiken.

WEEK 5 (25-31 juli): Maak een kamp in je tuin of in het bos.



WEEK 6 (1-4 augustus): Los deze woordzoeker op



Speelclub Meisjes

Allerliefste speelclub meisjes,

Wij hebben al veel superleuke herinneringen gemaakt met jullie en kunnen niet
wachten om op kamp te vertrekken en er nog veel meer samen te maken!

Om jullie al warm te maken, kunnen jullie de weg naar Shrek & Fiona voor ons al
uitstippelen.

Veel liefs xxx

Gust, Nina, Senne, Britt & Ellen



Speelclub Jongens

Ierse de mannen!

Alles goed met jullie? Wij hebben van jullie ouders gehoord dat jullie de hele tijd aan het wenen
zijn omdat jullie je liefste leiding en de Chiro zo gigantisch hard missen?! Dat is heel begrijpelijk
hoor! Maar geen nood, want wij hebben de ideale oplossing voor jullie!

8 DAGEN BOORDEVOL PLEZIER SAMEN MET ONS IN DE ARDENNEN

Hoe zalig klinkt dat?! Wij hebben er alvast super veel zin in!
We horen jullie al denken “Ja maar, wat gaan we daar dan doen?”. We willen natuurlijk nog niet
al teveel verklappen, maar … super vette dingen!!! Dit jaar leerden we al kampen bouwen, ruig
spelen, ons camoufleren met modder (Waar Emiel een echte pro in is) en springen over
rivieren. Awel we gaan het allemaal nodig hebben!
Hieronder vinden jullie in een kruiswoordraadsel wat we afgelopen jaar al allemaal samen
deden ter voorbereiding op ons super gekke kamp! Succes ermee & hopelijk zien we jullie
allemaal op 2 augustus!

Dikke kusjes van jullie favoriete leiding xxx
Stijn, Ayco, Jamie, Louise en Anna



Kwiks

Liefste Qwinckies

How maar !!!! Het is bijna weer zover. Je weet wel: het kamp. Niet
zomaar een kamp: het wordt het leukste chirokamp van heel de
wereld. Wij – jullie allertofste liefste coolste leiding – hebben er in
ieder geval ONGELOOFELIJK veel zin in. Om jullie al wat warm te
maken, hebben wij een uiterst moeilijke en uitdagende
woordzoeker gemaakt. Het thema is: …. dingen die van pas komen
op kamp. En weten jullie wat? Diegene die de meeste woorden
vindt, die krijgt een SUPERPRIJS van ons op kamp (JOEPIE)! Heel
veel succes, en wij zien jullie met heel veel enthousiasme terug in
Steinbach.

Dikke kus

Papa Fenne, Mama Lotte, Nonkel ‘fonkel’ Yentl & Tante Emma

PS: wij zijn streng maar ……….……….……….……….……….……….
rechtvaardig !

Voor de woordzoeker, credits to Tijgertje & papa sjaal



Rakkers
Dag rakkers!
Hebben jullie evenveel zin in kamp als ons of is jullie enthousiasme wat zwakker? Hopelijk zijn
jullie tafelmanieren wat beter dan de leiding, want Willem is wel echt de grootste smakker. Na
zo’n heerlijke maaltijd moet het er natuurlijk ook weer uit en wordt ie een geweldige kakker.
Achteraf als we wat lichter zijn maken we van jullie bij elk spel nog steeds arme stakkers. Als
jullie weer te veel wenen, kunnen we de pijntjes oplossen met een plakker. Jullie kunnen wel al
wat oefenen om stil op te staan, anders maken jullie ons elke dag wakker. Maar dit maakt
allemaal niet uit want aan het einde van dit kamp zijn jullie onze beste makkers.
Hopelijk kan de leiding even goed photoshoppen als rijmen, zoek de 7 geheimen
Groetjes
Hannah, Hala, Willem en Cas



Tippers

Beste Tippers, normaal heten we jullie bij deze gelegenheid welkom op
kamp, maar dit jaar is dat niet zo vanzelfsprekend: vervul onderstaande
opdrachten samen als groep en volg het bijhorende instagramaccount

(voor tips en andere broodnodige informatie) en wie weet ben je het waard
om mee te gaan x

Jullie leiding

Senne, Paulien, Aline en Arthur

aka

‘De jury’

● Leer het volkslied van Oostenrijk vanbuiten
● Leer 10 verschillende origamifiguurtjes maken
● Leer in 4 verschillende talen tot tien tellen. Nederlands, Frans en

Engels tellen niet mee.
● Leer deze Schotse dans vanbuiten (https://youtu.be/mCibA4BD20s)
● Leer vijf verschillende yoga poses vanbuiten
● Verzamel honderd foto’s van tippers met huisdieren
● Leer jongleren met een voetbal: 15x
● Verzamel de vijf sterren
● Leer alle modellen van Ford na 2010 op zicht herkennen
● Recreëer de Playmobil-scènes op de juiste locatie, maak een foto en

breng die mee
● Schrijf bij de foto van het salon (IKEA) alle juiste meubelnamen
● Leer het ochtendlied achterstevoren zingen. BV. Taal ed noz ni ej

trah (‘Laat de zon in je hart)
● Leer de 3 Henna tatoeages patronen vanbuiten
● Leer 50 munteenheden van over de hele wereld onderscheiden
● Leer volgende tochtechnieken gebruiken: de visgraat en het kompas
● Zorg voor de plant
● Leer elke Belgische feestdag vanbuiten. In volgorde en met de juiste



datum
● Sprokkel volgende informatie over alle leiding zonder het hun te

vragen: naam, achternaam, leeftijd, geboorteplaats, laatste
vakantiebestemming, aantal broers/zussen, leeftijd van hun mama
en favoriete kledingsstuk

● Leer de lokroep van 10 vogels nadoen
● Beeld de volgende scène van shrek uit: film 3, minuut 34:41, film het.



Toppers

Yooow Toppers
Houd de 10 dagen tussen 1 en 10 augustus al maar vrij in jullie agenda, want dan trekken
we met z’n alle naar Steinbach om in de swamp van Shrek te kamperen. Omdat je nog wel
wat moet wachten tot we vertrekken geven we je nog wat huiswerk mee tegen dan. Herken
jij deze sprookjesfiguren uit Shrek en weet je uit welke sprookjes ze komen? Het zal zeker
handig zijn als je deze al kent voor op kamp, wie weet wat je tegen het lijf loopt ’s nachts in
het bos als je een plasje gaat doen …

Dikke kus
Wannes, Pepijn en Simon



Ketis
Liefste keti’s

Kamp komt eraan, dus trek allemaal jullie fietsbroek maar aan.

We fietsen naar Steinbach en dat doen we ondanks de vele kilometers toch met een lach.

2 zinnen gerijmd, lijkt ons voldoende. Wat een prachtig jaar hebben we achter de rug en
uiteraard geen chirojaar zonder chirokamp! Jullie hebben doorheen het jaar bewezen wat voor
topketi’s jullie zijn. Jullie mogen dat nu nog eens bewijzen voor kamp, joepie!

Voer volgende opdrachten zo goed mogelijk uit en stuur telkens een bewijs naar de leiding. De
persoon die de meeste opdrachten uitvoert, wint op kamp een GE-WEL-DIGE verrassing.
SUCCES!!!

Zorg dat je met je vingers aan je tenen kan met GESTREKTE benen.

Maak een mooie tekening over Shrek.

Leer 10 seconden handstand.

Verzin 5 verschillende manieren om een flesje open te doen.

Zorg dat je een foto hebt met de Wannes, Marie, Casper en Ruaa (moet niet tegelijk) op een niet
chiro-gerelateerd moment.

Doe bikke bikke bik thuis en film het.

Stuur een programma-suggestie door naar de leiding, wees creatief!

Speel een typisch chirospel met je familie en film dit.

Zing het avondlied voor minstens 15 (NIET CHIRO) mensen.

Maak elke dag tijdens je examens een originele dag-evaluatie (goede dag, slechte dag,…) in
thema Shrek.

Verzin een originele tekst op het liedje Shreksophone.

Doe een photobomb in chiro-outfit.

Probeer ons zo goed mogelijk te imiteren en film dit.

Maak een vakantiefoto/foto op een uitstap waar je je chirokledij draagt.

Verkleed je in een personage uit Shrek en trek een foto.

Leer 5 originele yoga poses.

Doe een dancebattle tegen iemand van je gezin en film dit.

Trek een originele gekke bek en stuur dit door naar de leiding.



Leer zo veel mogelijk hoofdsteden in Europa.

Voor we het vergeten: zorg dat je volgende zaken in je valies hebt steken voor kamp!

Fancy zonnebril

Witte t-shirt

Random knuffel

Volledig blauwe outfit

LAST BUT NOT LEAST: voeg allemaal leuke liedjes toe aan de keti spotify afspeellijst!

Wij kijken er alvast gigaaa hard naar uit! Tot snel, dikke kussen XXX

Wannes, Marie, Casper en Ruaa



Aspis

Gegroet liefste aspi’s

WAT EEN JAAR!!!!!??????!!!!!

Corona verdreven, een aspifuif geknald, een epische leefweek overleefd en nog zoveel
meer! Wij zijn klaar om jullie voor 10 dagen te kidnappen uit het mooie Hoegie en er
een fantastisch kamp van te maken. Maaaaaar deel uitmaken van zo’n aspikamp is
natuurlijk niet zomaar mogelijk… Bekijk onderstaand filmpje en zorg dat alles wat wij
verwachten in orde is!

Vergeet zeker niet om het beeld-of bewijsmateriaal van deze opdrachten mee te
nemen op kamp.
Mag zeker ook al vooraf naar ons doorgestuurd worden via Messenger.

Wij kijken er ongelooflijk naaruit!!!!
Tot op kamp schatjes xxxxxxxx
Kusjes, knuffels, lekjes, …
Mattis, Lieselotte & Jolien




