
KAMPJOWADDEKE 

 
 

 



Beste Chirowieten, 

Het is weer bivaktijd! Na het verlies van zowel onze eigen 

Hooverphonic op het Eurovision, alsook die van de Rode Duivels op 

EURO 2020, is het tijd dat wij ons land eens trots maken, en dat 

zullen we doen door er weer een onvergetelijk bivak van te maken! 

Madame Corona heeft er nog nochtans alles aan gedaan om de aftrap 

van ons kamp tegen te houden: twee lockdowns, late communicatie 

in verband met het mogen organiseren van een Chirobivak, de 

sputterende vaccinatiemachine, enzovoort. Nu is het eindelijk 

moneytime. 

Maar genoeg over het virus. We gaan op kamp om ons tien (of 

veertien, of zeven) dagen te laten onderdompelen in de wereld van 

een of andere Italiaanse loodgieter wiens leven wat uit de hand is 

gelopen door het toedoen van een Japans gamebedrijf dat er niets 

beter op kan vinden dan voor elke stap die de man in zijn leven zet 

ook een nieuwe Nintendo-game te maken. Het begon met een 

nevenpersonage in de game Donkey Kong in 1981; in 1985 kwam dan 

weer de eerste echter Mario-game uit, genaamd Super Mario Bros. 

Fast forward naar het jaar 2021 waarin de nieuwste game Mario 

Golf: Super Rush uitkwam, ondertussen zit de teller al aan meer dan 

200 spellen. Helpen jullie Mario aan zijn nieuwste werk, Super Mario 

Bros.: Chiro Edition? 

Let’s a go! 

-Team Jowaddetje 



Om zoveel mogelijk spelletjes te kunnen spelen
op kamp, vragen we om zeker enkele dagen

voor kamp uw kind te controleren op luizen.
 

Luizen gevonden? Kan gebeuren! Laat het
zeker weten aan de leiding. Stuur ons een
bericht of spreek ons aan op de bagagedag. 

 
Zo komen we op kamp niet voor verrassingen te

staan! 

CHECK 
LUIZEN

Doe jij ook de check?



Bij  vragen kun je de kampleiding contacteren of een mailt je sturen naar
chirojow.kampleiding@gmail .com

 
Bel gerust!  Jessy Dewulf (0471/78 95 26) en Victor Claeys (0497/27 57 24)

De kampleiding

Jessy Dewulf en Victor Claeys zullen dit jaar proberen om samen met al le
andere leiding en kookploeg dit avontuur in Mario World tot een goed

einde te brengen. 

Heb je nog vragen?



Super Mario World

Wij gaan dit jaar op een 10-daags avontuur naar
Super Mario World. Om zeker te zi jn dat iedereen
meegaat en al les mee heeft vindt je hier nog even
alle info.  

Waar

Waterstraat 42A, 3980 Tessenderlo

Wanneer

Vertrek 
Speelclub, rakwi's, tito's en keti's gaan 10 dagen op  avontuur. 

Sloebers zullen een iets korter avontuur hebben en vertrekken pas op 4
augustus 2021. Ze komen ook op 11 augustus 2021 terug. 

Aspi's zullen al enkele dagen op voorhand vertrekken. Zij zullen met de fiets
vertrekken op 29 juli. 

Aankomst
Iedereen zal op dezelfde dag terug in Wervik aankomen met de trein op 11
augustus 2021.

Ze vertrekken op 1 augustus 2021 en komen terug aan op 11 augustus 2021.
 

Bagage

Gepakt in maximum 2 bananendozen (die stapelen goed in de vrachtwagen…) zorg
dat je afdelingskleur duidelijk zichtbaar is op de doos. 

Het brengen van de dozen zal op dinsdag 27 juli plaatsvinden. Verdere info
hierover zult u nog krijgen in een aparte brief



Super Mario Kookteam  a 

Eindelijk zomer. De  schijnt volop. 

 E is dolenthousiast: het is bijna  

 

En o  gaan ook mee! Joepie! 

E  is onderweg naar J om te vragen wat er 

allemaal in de  mag zitten. 

E  kent a al heel lang, van toen hij nog I was. 

Plots ziet ze in de verte een veld met f . Oei!  

En wat verder een kudde V en een zwerm w 



Oh nee!! Dat zijn de handlangers van p !!! 

E vlucht weg, maar is snel ingehaald door j- 

En wordt nog maar eens ontvoerd !!! 

Gelukkig had u alles gezien. Hij verwittigde dan 

ook zo snel mogelijk q. 

r wou onmiddellijk vertrekken op de lange tocht 

om E te redden van p 
Maar? Het is een lange tocht! Wie zal er zorgen voor 

het  onderweg. 

Wel: da’s het Super Mario Kookteam 
En wie is dat allemaal? 

Wel zij natuurlijk : 

  



                       

                  An & Toni      

 

 

             

    Peggy & Tanguy 



                                    

  Leen      Senne         

   

 Jos  

      

     Stephanie              Jan       



Super Mario Kookteam Kleurding  a 

 

Om jullie wat bezig te houden tot het bivak start: wie staat hier boven? 

Kleur volgens de cijfers om het te ontdekken! 

- 2: rood 

- 3: huidskleur 

- 4: zwart 

- 5: licht blauw 

- 6: donker blauw 

- 7: bruin 



Super Mario … 

 

Neen, geen Nintendo op bivak. We zaten het voorbije anderhalf jaar veel meer tijd voor 

het computerscherm dan we eigenlijk wilden. Chiro JOW Wervik brengt Super Mario tot 

leven en we laten ons inspireren door zijn avonturen… We gaan op bivak buiten spelen, 

zeker weten! 

 

Buiten spelen waren we verplicht in de Chiro het voorbije werkjaar. Een tijdje in bubbels 

van 10, af en toe 25. We zwermden uit over alle speelpleinen en grasveldjes van Wervik 

met op een zondag een record van 18 bubbels. Het was een heuse administratieve 

puzzel voor onze GL’s om de bubbelorganisatie in goede banen te leiden. Een dikke merci 

daarvoor! Ook een pluim voor de leiding én gastleiding om met zoveel enthousiasme en 

flexibiliteit voor mooie Chiromomenten te zorgen de voorbije maanden. 

 

De wervelende televisieshow maakte van 25 jaar Chiro JOW Wervik een feest in de 

huiskamers. We zeggen graag ‘dank je wel’ aan iedereen die zijn steentje bijdroeg om dit 

topmoment mogelijk te maken. 

 

Op naar Tessenderlo! 230 Wervikse Chirowieten kijken uit naar 1 augustus. Wist je dat … 

 

… er op 1 januari 2021 in Tessenderlo 17 inwoners meer woonden dan in Wervik? 

 

… Tessenderlo juist in de provincie Limburg ligt, op de grens met de provincie  

Antwerpen en Vlaams-Brabant? 

 

… 1 van de bekendste inwoners van Tessenderlo een olympisch kampioene is?  

Chiro JOW Wervik zorgt zelf voor haar top sportprestaties: hoedje af voor de Aspi’s 

die fietsen van Wervik naar Tessenderlo! 

 

Het bivak is hét hoogtepunt van het werkjaar. Het vraagt 

een intense voorbereiding van de leidings- en kookploeg. 

Maar het bivak geeft zoveel terug. Er wordt samen geleefd, 

gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie 

gemaakt en ook weer bijgelegd. Chirogroepen vormen op 

bivak een echt minimaatschappijtje. Zo leren we om 

samen te leven met respect voor elkaar en de omgeving 

en bouwen we verder aan de Chirodroom. 

 

Maak er allemaal samen een Super (Mario      ) bivak van! 

 

 

Jullie VB’s 

Korneel & Hilde 



Raadseltje: 

Waar spelen deze prachtige filmpjes zich af? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag liefste sloebertjes 
Jullie hebben het goed geraden, de prentjes hierboven gaan over 
Mexico. 
Hierbij is dus ook het kampthema bekend. Haal jullie sombrero 
maar uit de kast, want wij gaan naar Mexico! 



Beste teams,  

maak jullie klaar voor de 10 

belangrijkste dagen van jullie 

leven! Van 1-11 augustus 

vertrekken jullie op een razend 

spannende missie: Nederland 

ongezien veroveren. Welk team zal 

hier als eerste in slagen? 

Om jullie te helpen hebben we de hulp in geschakeld van 2 

befaamde Nederland-specialisten…. *tromgeroffel*: Meinert & 

Raf!  

Deze komen van ver, met maar 1 doel, Nederland te overheersen. 

Hun missie: alle gebieden zo vlug mogelijk veroveren, hun 

bestemming: NEDERLAND.  

Meinert & Raf geven alvast enkele tips mee, hoe je optimaal kan 

infiltreren in dit prachtige land. Zorg dat de bucketlist is 

afgewerkt voor we op missie vertrekken!  

DE GROTE: HOE-VEROVER-IK-

ONGEZIEN- NEDERLAND 

BUCKETLIST!  

o VOEDSEL  

Nederlanders zijn verzot op pindakaas, hier lees je 

hoe je dit het best klaarmaakt: 

 Doe 500 gram ongezouten pinda's in je 

keukenmachine en maal de pinda's, voeg wat zout 

toe om op smaak te brengen. Ook een scheutje 

olie kan helpen. SMAKELIJK! 

 

Naast pindakaas, zijn ze natuurlijk gekend voor hun kaas. Gedaan met Flandrien op 

jullie boterhammen, kies nu voor Gouda! Wie kan geblinddoekt 

proeven of het om heerlijke Gouda gaat, of toch maar Boni kaas? 

Oefen je smaakpapillen maar!  



 

o MUZIEK 

Hollanders hebben muzikaal 

talent! Speciaal voor jullie 

maakten we een playlist met 

de mooiste meezingers! Je kan deze beluisteren 

door deze code te scannen via de Spotify-app, of 

op Spotify te zoeken naar : ‘Hup Holland Hup’. 

Bereid je voor op een heuse karaoke!   

o SPORT 

Stop nu meteen met supporteren voor de Rode Duivels, 

vanaf nu: HOP HOLLAND HUP! Samen supporteren we 

het oranje elftal naar de winst! Hangt jouw Hollandse vlag 

al uit? 

o CAMOUFLAGE 

Omdat deze missie uiterst geheim is en het bovendien van 

levensbelang is dat we niet 

ontdekt worden, kan camouflage kleding niet ontbreken. 

Haal al je oranje kleding en accessoires maar uit de kast, 

en trek deze maar aan bij vertrek!  

o CULTUUR 

Kleuren jullie de vlag van Nederland alvast juist in?  

 

 

 



o VOCABULAIRE 

Nederlanders staan gekend om hun grappig accent. Het is belangrijk dat we dit ook kunnen, om 

zo zeker niet op te vallen. Ken jij deze woorden al? 

Belgisch  Hollands 

Frietjes Patat 

Kaka doen Poepen 

Potvolkoffie Asjemenou 

Oh nee Jeetje 

Springkasteel Luchtkussen 

Maar allez Asjemenou 

Hallo Houdoe  

Dat is jammer Helaas pindakaas 

Dat weet ik niet  Mij niet bellen 

Fruitsap Jus d’orange 

Ga weg Sodemieter op 

brood toast 
 

Ziezo, nu jullie (hopelijk) alle 

voorbereidingswerken met succes hebben 

volbracht, zijn jullie volledig klaar voor het 

avontuur! Jeetje mina, wat hebben wij er 

hartstikke veel zin in!  

Doei, tot 1 augustus in Nederland!  

Oranje groetjes,  

Oona, Luna, Raf, Robbe, Martha, 

Meinert & Juliette 

 



paters
 
 

volgende pagina voor instructies

WORDEN



Ken jij deze al vanbuiten?
Vul de ontbrekende woorden aan.



Nu ben je er helemaal klaar voor, maar wat
de patsers allemaal doen dat zul je moeten

ontdekken op bivak.

ALL RIGHT!!

Meer info volgt 

TOT SNEL



Altijd al eens willen weten wat
er in de toekomst staat te

gebeuren? Dat gaan we
uitzoeken op kamp. 10 dagen lang

zullen we reizen naar de
toekomst vol met verrassingen

Wij verlangen al, hopelijk jullie ook! 
Victor, Saïne, Julie en X (zie volgende pagina voor meer info hihi)

BACK to the future

We vertrekken op 1 augustus
allen samen voor een

onvergetelijke trip naar de
toekomst. 



Dit jaar nemen we ook een gastleider mee! We verklappen nog
niet wie het is, maar hieronder kan je wel al een interview
lezen met deze schitterende leider! Rarara… wie is het??

 

Q: Schets voor de rakwi’s eventjes wie je bent.  
A: Ik ben van het mannelijke geslacht. Gedurende mijn ganse middelbare
carrière was ik lid van de Chiro JOW Wervik en aansluitend nog eens zes jaar
leider. In het weekend durf ik al eens een balletje trappen bij FC De Sultan.
Tijdens de week bevind ik me daarentegen op Kortrijkse bodem waar ik werk
in een secundaire school als opvoeder. 

Q: Ben je blij dat je met de rakwi’s back in time mag gaan?  
A: Zeker en vast. Voor mij is het al een tijdje geleden dat mijn Chiro-carrière
ten einde liep, dus ik ben zeker blij dat ik wat nostalgie kan ophalen bij
rakwi’s, tevens de groep waar ik ben mee gestopt.   

Q: Wat is/was jouw favoriete tijd? 
A: Eigenlijk de tijd in de Chiro, want ze zeggen zoals het klokje thuis tikt, tikt
het nergens. Het was een periode waar de Chiro eigenlijk mijn tweede
(vertrouwde) thuis was.   

Q: Wat was je favoriete spel tijdens je periode als leider? 
A: Ik hang het niet graag aan de grote klok, maar eigenlijk het fantastische
grote drugsspel waarbij ieder lid een specifieke rol moest opnemen binnen
een drugskartel. Wanneer de leden dit zullen lezen, zullen ze meteen wel
weten waarover het gaat.   

Q: Tot slot. Hoeveel zin heb je om mee te gaan op kamp?  
A: Om het in dit thema uit te drukken: van hier tot in de jaren stilletjes. Heel
veel zin dus! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Good morning ladies and gentleman this is your captain, Charlotte speaking. 

I would like to welcome you to TitAirlines. This is flight 8940 to Tessenderloo, 

Belgium, we will be in the air for a total time of 264 hours and 36 minutes.  

Actually I have to confess something. You are my first passengers on my first 

long flight as captain. Fortunately, I have a whole team standing by me and 

we will see this through together. I hope that me and my team will give you 

a safe & VERY NICE flight. Please be sure you are seated, and your seatbelts 

is fastened. Get ready for takeoff.  

 

T1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dag vriendjes! Ik ben Marion en ik verkoop iets heel speciaals vandaag voor jullie. Ik heb de 

enige echt titofurmerie in aanbieding. Het is een heel bijzondere parfum.  Jullie denken nu 

waarschijnlijk: hoe gaat dit in zijn werk? Het is heel eenvoudig uit te leggen. Deze enige echte 

luxueuze titofurmerie hoef je maar 1x per week aan te brengen. De lekkere fruitige geur heeft 

een heel bijzondere functie. Het parfum trekt namelijk alle knappe boys en girls aan, dus als 

je wilt scoren dan zul je deze zeker moeten kopen. Het is slechts 1005 euro voor 30ml, wat 

veel goedkoper is dan anders. Normaal kost deze fles welgeteld 5000 euro. Grijp je kans zou 

ik zeggen, want op = op.  

 

Allo allo, ik ben Méron van de luchtvaartpolitie Wervik! Ik hou alle smokkelaars en 

criminelen tegen en zal ervoor zorgen dat je veilig in Tessenderloo geraakt. De beer 

die ik ben, zorgt ervoor dat al de bad guys al na 1 blik op mij gewoon wegrennen. 

Samen met mijn hond Zeb, heb ik al zeker 1 000 000 kg cocaïne gevonden. Wat ik 

daarmee doe is top secret. Zagende en stoute kinderen komen het vliegtuig niet in! 

Ik ben zeker niet bang om geweld te gebruiken. Ik weet zeker dat jullie allemaal 

super braaf zullen zijn en goed zullen luisteren naar de piloot Charlotte, de 

stewardess Marion en mij. Wij zullen ervoor zorgen dat dit de leukste vlucht ooit 

wordt.  



  
	
	

	
Dit	jaar	op	kamp	zullen	wij	met	jullie,	de	tito’s,	een	grote	expeditie	rond	de	wereld	doen.	
Omdat	we	toch	een	beetje	willen	weten	wat	voor	vlees	we	in	de	kuip	hebben,	hebben	we	
een	quiz	bedacht	die	jullie	kunnen	invullen	en	zo	te	weten	komen	welke	soort	reiziger	jij	
bent.	Neem	je	resultaat	zeker	mee	op	kamp!		
Tot	dan,	Jullie	tito	leiding	x		
	
PS:	vergeet	zeker	niet	om	kleding	in	volgende	thema’s	mee	te	nemen;	Mexico,	Frankrijk,	
Schotland	
	
Vraag	1:	Hoe	ga	je	het	liefst	op	reis?	

A Vliegtuig	
B Auto	
C Trein	
D Fiets	

Vraag	2:	Waar	verblijf	je	het	liefst?	
A		 Luxe	wellness	hotel	
B		 Gezellige	B&B	
C	 Tent	
D	 Hostel	

Vraag	3:	Wat	doe	je	vaak	op	reis?	
A		 Winkelen	en	aan	het	strand	liggen	
B	 Stadjes	bezoeken	
C	 Wandelen	
D	 Lokale	fitnesscentra	opzoeken	

Vraag	4:	Als	ik	iets	wil	eten,	ga	ik	naar:	
A	 een	sterren	restaurant	
B	 De	lokale	restaurantjes	
C	 De	bakker	voor	een	stokbrood	
D		 Een	healthy	foodbar		

Vraag	5:	Mijn	droombestemming	is	
A	 Ibiza:	Strand,	cocktails	en	winkels	meer	heb	ik	niet	nodig	
B	 Venetië:	prachtige	streek	met	superleuke	stadjes	om	te	bezoeken	
C		 Pyreneeën:	gigantische	bergen	en	kleine	wandelpaadjes	is	de	beste	combinatie	die	er	

is	
D	 Maakt	me	niet	uit	zolang	je	er	veel	kan	sporten	

	 	

Expeditie TITO	



	
Meestal	A:	Het	luxe-beest		

1	woord:	LUXE!	Geef	mij	maar	een	hotel	met	alles	erop	en	eraan,	dan	zo’n	vies	
hostel.	Op	reis	vul	ik	het	liefst	mijn	kleerkast	aan	met	de	laatste	mode	en	
voor	de	rest	lig	ik	heel	graag	op	het	strand	of	aan	het	zwembad,	met	een	
cocktailtje	bij	de	hand	natuurlijk.	Na	een	hele	dag	te	winkelen	of	te	zonnen	
schuif	ik	mijn	voetjes	onder	tafel	in	één	van	de	meest	klasse	volle	restaurants.	
Ik	word	ten	slotte	graag	op	mijn	wenken	bediend,	want	je	moet	niet	gaan	

denken	dat	ik	1	vinger	uitsteek	op	vakantie. 	
	
Meestal	B:	De	georganiseerde	reisplanner	

Ik	kan	niet	zonder	een	strakke	planning	op	reis	vertrekken.	Ik	heb	een	stipt	uur	
wanneer	ik	vertrek	met	de	auto	en	wanneer	ik	ongeveer	zal	toekomen	aan	de	
B&B.	Iedere	dag	is	er	een	schema	welke	stadjes	ik	zal	bezoeken	en	waar	ik	ga	
eten.	Op	voorhand	zoek	ik	op	welke	restaurants	en	bezienswaardigheden	er	
zijn	om	zeker	te	zijn	dat	ik	niets	over	het	hoofd	zie.		

	
Meestal	C:	De	Backpacker 	

Voor	mij	hoeft	luxe	niet.	Geef	me	maar	een	uitgestippelde	route	en	een	paar	
goeie	wandelschoenen!	Samen	met	mijn	rugzak	en	tent,	vertrek	ik	op	
ontdekking.	Niets	beter	dan	wat	avontuur.	'S	morgens	wakker	worden	door	
het	gefluit	van	vogels	en	een	wandeling	tot	aan	de	bakker	en	erna	rustig	
ontbijten	aan	een	meer,	dat	is	pas	genieten!	Buiten	een	uitgestippelde	route,	

plan	ik	niets.	Mijn	ideale	vakantie	zijn	3	woorden:	tentje,	wandelen	en	genieten!	
	
Meestal	D:	De	fitnessfanaat	

Ik	ben	de	waaiende	sporter,	van	plannen	komt	niks	in	huis.	Geef	mij	ne	velo	en	
kben	weg.	Wat	zwemmen,	ne	keer	gaan	kajakken	of	een	hoogteparcours.	Het	
is	me	niks	te	veel.	Ik	zeg	niet	dat	ik	alleen	maar	sport	op	vakantie	maar	daar	
hou	ik	wel	van.	Overleven	op	een	expeditie	is	een	badje!!!	
	

	



  



Beste toekomstige schachten van de Wervikse 

AspiPloeg kortweg de WAP. Wij het allereerste 

praesidium willen jullie hierbij officieel welkom 

heten in onze club. 

 

Aangezien jullie leiding al heel het jaar het echte 

studentenleven missen en velen onder jullie de 

ervaring misschien wel kunnen gebruiken voor 

volgend jaar of het jaar der op dachten we van we 

starten gewoon onze eigen vereniging vandaar de 

WAP. We willen ook nog niet te veel verklappen 

maar als toekomstige leden van onze club verwachten we wel dat je ons 

clublied vanbuiten leert. Geen stundentenclub zonder clublied de tekst 

staat hieronder en wordt gespeeld op de melodie van W.A.P. van Cardi B 

en Megan Thee Stallion. We zetten de originele tekst ernaast als 

referentie. Het wordt dus gezongen op de outro van het lied 

 

 

Het WAP-kringlied:  

 

We zin met Freek elke week, 
 
We zin de WAP ja de WAP 
 
De beste studentenclub van heel 
de streek 
 
We zin de WAP ja de WAP 
 
Ik roepe Wervikse AspiPloeg 
Das de WAP ja De Wap 
 
Ook wel worst appelmoes en 
patatten 
 
Das ook WAP, lekkere WAP 
 
 

Now from the top, make it drop 
 
That's some wet-ass p**** 
 
Now get a bucket and a mop 
 
 
That's some wet-ass p**** 
 
I'm talking WAP, WAP, WAP 
That's some wet-ass p**** 
 
Macaroni in a pot 
 
 
That's some wet-ass p****, huh 

 
 



Na een jaartje rust gaan we vandejaar wel weer met de fiets op 

voorkamp. MACHTIG! Scheer dus maar alvast je beenhaar af en smot 

juder kitten want we gaan vlammen naar Tessenderlo. Rémi stippelde 

alvast een route uit voor ons uit:  

 

Bij nader inzien werd dit plan echter teruggeroepen door Jan onze gids 

wegens ‘te onrealistisch’ en ‘je kan helemaal niet fietsen over water’. 

Gelukkig had hij een beter idee, maar dit houden we nog even geheim 

net als onze mystery guest die ons komt vergezellen. Yves alias batman, 

AKA de man die alles kan, kan vandejaar jammer genoeg niet mee, 

maar we hebben alvast een waardige vervanger gevonden (rarara): 



 
 
 
 
 

VRAAG AAN DE REDACTIE 

Welk personage vanuit Mario kart vind je het leukst?  

Prinses Peach, ze wordt 
veel ontvoerd, maar 
blijft altijd blij en lief!  

Yoshi, hij is een schattig dino 
omdat hij vriendelijk en 

behulpzaam is en hij ook wel 
cute is!! 

Mario zelf, hij is 
heldhaftig en 

probeert iedereen 
te redden.  



Chiroscoop: KAMP SPECIAL 

Benieuwd wat de sterren komend Chirokamp voor jou 

voorspellen? Ben je ook zo verbaasd dat onze 

huiswaarzegster al elke keer gelijk had met haar 

voorspellingen? Lees hier wat er dit kamp je te wachten staat! 

MAAGD 

Jij wil dit kamp graag alles op het gemakje doen, daardoor 

kom je overal te laat! Pas op dat je niet te laat komt in de 

formatie, Maagd. De afwas helemaal alleen doen lijkt me geen 

pretje. Maar toch zal deze chille vibe bij bepaalde spelletjes 

in je voordeel spelen! 

 
WEEGSCHAAL 

Gepakt en gezakt met 2 overvolle dozen boordevol 

verschillende outfits, vertrek je 1 augustus naar het mooie 

Tessenderlo. Bij terugkomst zullen je dozen plots veel minder 

vol lijken. Geen zorgen, de verloren voorwerpen staan tot uw 

dienst! Maar probeer toch zeker overal je naam op te 

schrijven, beste Weegschaal. 

SCHORPIOEN 

Jij zal niet alleen 10 dagen de tijd van je leven beleven, maar 

ook de zotste avonturen meemaken die je bij thuiskomt 

ongetwijfeld naar iedereen wil vertellen. De zomer lacht je 

toe, Schorpioen. Geniet er ten volle van! 

 
WATERMAN 

Dit kamp zal je de leden van andere afdelingen 

beter leren kennen. Je zal het goed kunnen vinden met hen, 



nieuwe vriendschappen worden gesmeed! Deze zullen 

ongetwijfeld na het kamp nog steeds standhouden! 

BOOGSCHUTTER 

De afwas doen? Helpen het spel opruimen? Een tent 

opzetten? Niets is jou teveel! Jij staat altijd, maar dan ook 

altijd klaar, om te helpen. En natuurlijk hoort daar je 

aanstekelijke glimlach bij! Dat zal dit kamp meer dan ooit 

erkend worden, blijf je vrolijke zelve, Boogschutter! 

STEENBOK 

Jij wacht al het hele jaar je moment af om met die ene 

knapperd waar je al eeuwig een oogje op hebt, een gesprek te 

voeren. Wacht niet tot de laatste avond, maar ga meteen op 

je doelwit af. Wie weet spotten we jullie samen aan het 

kampvuur? 

VISSEN 

Jij matcht dit kamp bijzonder goed met Waterman. Zelf de 

leiding heeft de chemie tussen jullie zien hangen. Blijft het 

bij een sterke vriendschap? Of wordt het meer? Hoe dan ook, 

je hebt er een soulmate bij! Jullie vormen een onoverwinnelijk 

duo! 
 

RAM 

Waar haal je toch je energie? Op dagtocht/tweedaagse blijf 

je maar doorstappen! Jou voeten lijken nooit pijn te hebben. 



Je liedjes fleuren de wandeltocht ook enorm hard op, smeer 

alvast je stembanden! 1 2 3 4 5 6 7, zo gaat het goed, zo gaat 

het beter, alweer een kilometer! 

STIER 

De sfeer zit goed in je familie, winst op familiedag zou dan 

ook de kers op de taart zijn. Op deze dag ga je er dan ook 

volledig voor. Maar zal dit genoeg zijn om de titel ‘winnaar’ te 

bemachtigen? Wie zal het zeggen! 

TWEELING 

Hoe kan het toch dat onze fantastische kookploeg dit kamp, 

keer op keer jouw lievelingsgerechten op tafel zet? Jij zal 

zeker niet verhongeren. Geef de kookploeg hier gerust eens 

een complimentje over! 

KREEFT 

Opstaan is misschien niet een van je specialiteiten, eenmaal 

na het ontbijt ben je levendiger en vrolijker dan ooit! Jij 

fleurt iedereen zijn dag op met je enthousiasme en (flauwe) 

mopjes.  

LEEUW 

Je geluk kan niet op! De toekomst ziet er rooskleurig uit!  Ook 

op kamp win je alle spelletjes en worden je vriendschappen 

sterker dan ooit. Geniet ervan, want je verdient het! De 

zomer lacht je toe! 
 



Zoekertjes

Dit jaar zi jn we op zoek naar koffietassen en nesquickdozen voor op
kamp, als jul l ie ons kunnen helpen geef dan zeker een seintje door een

mail te sturen naar kampleidingchirojow@outlook.com. 
 
 



De beestjes  
 

Ook in Super Mario World kunnen er beestjes zijn die gevaarlijk zijn. Even 
een overzichtje en wat kan helpen:  

De eerste beestjes zijn de muggen. Je kent ze wel die beestjes 
die in de nacht de hele tijd rond je hoofd zoemen. Een 
avonturier heeft natuurlijk nachtrust nodig in super Mario 
World. Wat kan er helpen om die muggen weg te houden: 
muggenmelk, citroengeur,..  
 
Als tweede: de teek. De teek is zeer mini-mini klein en voel je meestal niet 
zitten. Ontdek je zo’n beestje op je lichaam (of denk je zo’n beestje ontdekt te 

hebben), panikeer niet, maar meld dit direct aan je leiding. 
Die zullen er met een stift een cirkel rond trekken en je direct 
doorsturen naar de verpleger/verpleegster op kamp. Trek de 
teek er in GEEN geval zelf uit! Ook kan je anti-teek middel 
meenemen, die kan je gewoon kopen bij de apotheek.  

 
Onze mogelijke derde bezoekers zijn de luizen. Controleer jullie 
lieve schatten op voorhand, zodat ze zich niet kunnen verderzetten 
in andermans haar tijdens het 10-daags avontuur.  

 
Ons vierde gevaar zijn de wespen. De belangrijkste tip voor 
wespen is dat je ze gewoon met rust laat!!  
 

Zoals vorig jaar hebben we nog steeds te maken met het 
beestje Covid-19. Het zal erg belangrijk zijn om onze 
handen regelmatig te wassen zodat dit beestje zich niet 
kan verspreiden. We nemen al de nodige 
voorzorgsmaatregelen in de hoop dat we niet in 
aanraking komen met Covid-19.  
 

Vergeet dus zeker niet  om deze bestrijdingsmiddeltjes bij je te hebben! 
Ieder jaar komen we wel eens in contact met deze beestjes maar dat wordt 

altijd goed opgelost zonder veel problemen, dus geen zorgen. 
 
 
 
 



Levensmiddelen

Zoals ieder jaar zal ieder l id bij  het binnenbrengen van zi jn of haar dozen
ook iets extra moeten binnenbrengen. Hieronder vindt u wat er extra

moet worden meegenomen per afdeling. 

 
Sloebers: pot choco + 4 rol len WC-papier 

 
Speelclub: pot choco + 4 rol len WC-papier 

 
Rakwi 1:  pot speculoospasta + 1 f les ketchup

 
Rakwi 2: pot speculoospasta + 1 f les ketchup

 
Tito 1:  doos hagelslag + 1 doos cornflakes

 
Tito 2: doos hagelslag + 1 doos cornflakes

 
Keti:  pakje speculoosjes + 1 f les ketchup 

 
Aspi:  confituur + 1 f les ketchup 

Ieder l id ki jkt dus wat er van meegenomen moet worden bij  het
binnenbrengen van de dozen op 27 juli  2021. 

Verder info over het verloop en ti jdstip van het binnenbrengen kunt u
vinden in een aparte brief



 


