
CHIROLIERTJE



Algemene informatie 
Uniform  

Ons uniform bestaat uit een T-shirt, in de kleur van je groep, en een Chiropull van Chiro Hogen. Het T-

shirt is verplicht. Dat komt omdat je op die manier overal herkenbaar bent en om elkaar gemakkelijker 

terug te vinden. De pull bevelen we "warm" aan. Je kan voor of na elke Chiro de leiding aanspreken 

om er nog eentje te krijgen. De prijzen voor de kleding: T-shirt: €10 Pull: €20 Er is ook een mogelijkheid 

om tweedehandskledij te kopen. Een T-shit of pull is verkrijgbaar voor €5 en sokken voor €2. Deze 

kledij is nog in uitstekende staat. 

De Banier  

Verder kan je voor andere Chiro-artikelen ook altijd terecht bij "De Banier". Dat is een Chirowinkel 

waar je de typische blauwe hemden, de Chirorokken, de Chirobroeken en kousen kunt kopen. Je kan 

er ook terecht voor andere zaken, zoals handdoeken, schoenen, schoolmateriaal... De spullen bij de 

Banier zijn allemaal optioneel en worden bij onze Chiro niet verplicht. Meer info: www.debanier.be 

Website 

www.chirohogen.be 

De website wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden. Je vindt daar niet alleen algemene informatie 

over onze Chiro, maar ook over Chiro Nationaal.  

Facebookgroep 

 We hebben ook een Facebookgroep, die moet zorgen voor een nog vlottere communicatie. In die 

groep kan je terecht met al je vragen. Die vragen kan je stellen aan de leiding, maar ook aan andere 

ouders. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn indien uw kind kleding of andere voorwerpen mist na een 

weekend of kamp. Via onderstaande link kunnen jullie de groep bereiken en zo lid worden. 

https://www.facebook.com/groups/1176901362443740/?source_id=289214661142704 

De leiding  

De groepsleiding is dit jaar Axelle. Axelle is sinds dit jaar groepsleider en voor alle probleempjes, vragen 

of opmerkingen kan je bij haar terecht. 

 Heb je eerder een financieel getinte vraag? Dan helpt Ruben je graag verder! 

 

  

http://www.chirohogen.be/
https://www.facebook.com/groups/1176901362443740/?source_id=289214661142704


Onze leidingsploeg bestaat dit jaar uit 16 jongeren en is altijd bereikbaar via allerlei media. Aarzel zeker 

niet om één van ons te contacteren wanneer er vragen of problemen zijn. U kan ook altijd een bericht 

sturen naar onze facebookpagina. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Voor wie?   Rakwi, Tito en Keti: 21 juli t.e.m. 31 juli 

    Speelclub: 24 juli t.e.m. 31 juli 

Waar?   Bivakplaats Ol T Hope 

    Ichtegemstraat 14 

8680 Koekelare  

Hoe laat? Donderdag 21 juli worden de Rakwi’s, Tito’s en Keti’s omstreeks 14u30 op 

de kampplaats in Koekelare verwacht. 

Zondag 24 juli worden de Speelclubs verwacht omstreeks 10u op de 

kampplaats in Koekelare verwacht. 

31 juli mogen de leden opgehaald worden om 12u op de kampplaats 

Bagage? Zoals elk jaar geven we jullie de mogelijkheid om jullie valiezen mee 

te geven met de container. Dit kan op woensdag 20 juli van 19u tot 

20u. 

Wat? Een heel kamp vol superleuke spelletjes, lekker eten en 

gezellig samenzijn met je vrienden. 

Prijs? Speelclub: 91 euro all-in (= 3670.93 BEF) 

 Rakwi, Tito en Keti: 130 euro all-in (= 5647.59 BEF) 

Dit bedrag mag gestort op BE55 7343 2014 2344 met als 

vermelding ‘Naam + Afdeling + Kamp’ bv. Renaat Vleessalade 

Aspi Kamp. De betaling geldt als inschrijvingsbewijs en dient voor 

10 juli te gebeuren  

Terugbetaling? Via de mutualiteit kan je een formulier krijgen om een deel van het 

kampgeld (meestal 5 euro per dag) terug te krijgen. Geeft dit 

formulier aan de leiding en wij vullen het in. 

 



 

 

 

 

 

 

GSM? Wij vragen om GEEN GSM mee te nemen op kamp. Voor 

Speelclub en Rakwi is dit sowieso niet toegestaan. Tito’s en 

Keti’s moeten hun gsm afgeven als ze deze toch meenemen en 

krijgen deze pas terug na afloop van het kamp.   

Brieven? Wil je een brief sturen naar je kind op kamp? Gebruik 

dan onderstaand adres. De kinderen vinden het altijd 

heel tof om iets te horen van de 

ouders/tantes/grootouders/buren…. de leden 

krijgen tijdens het kamp ook de mogelijkheid om 

brieven naar het thuisfront te sturen. Geef zeker 

enveloppen, adressen en postzegels mee! 

Bivakplaats Ol T Hope 

    Chiro Hogen T.A.V. ‘Voornaam + naam’ 

    Ichtegemstraat 14 

8680 Koekelare  

Communicatie? In het begin van het Chiroliertje staan al onze gsm nummers, 

je kan ons hierop bereiken maar enkel voor dringende 

gevallen. Dus niet om te vragen hoe het met je kind gaat! 

Regelmatig zullen we op onze facebook en Instagram pagina 

een update en foto’s posten. We vragen ook om niet langs te 

komen op onze kampplaats. Geen nieuws = goed nieuws  

 

 

 Heb je nog vragen over het kamp, twijfel je of je wel zou meegaan of 

heb je graag dat we eens langskomen? Contacteer dan de leiding van 

je groep of Ruben (0498/32 47 09 of ruben@chirohogen.be) 

 

 



Slaapgerief/Wasgerief  
 Veldbedje (niet voor speelclub/rakwi, er zijn bedden!!)  

  Slaapzak  

  Kussen  

 Knuffel  

 Pyjama  

 Tandenborstel  

  Tandpasta  

 Haarborstel  

 Washandje  

 Handdoeken  

 Zeep/shampoo   

 Kleding (oude kleren!)   
 Chiro-uniform  

 Regenjas  

 T-shirt  

 Korte en lange broeken  

 Pulls (zeker voor tito en Keti voldoende!)  

  Onderbroeken/BH  

  Kousen  

  Wandelschoenen 

  Reserveschoenen  

  Pantoffels/slippers  

  Laarzen (zeker bij veel regenweer 

 Zwemkledij 

 

Extra   
 Identiteitskaart/Kids-ID  

 Eventueel medicijnen (afgeven aan leiding)  

  Adressen, postzegels, enveloppen  

 Beetje geld (+/- €10)  

 Rugzak  

 Zak voor de vuile was  

 Zonnecrème/Zonnebril/pet  

 Muggenpreventie (bij <12 jaar liefst geen sprays)  

 Drinkbus  

 Zaklamp (enkel tito+keti!!)  

 MEDISCHE FICHE (ACHTERAAN CHIROLIERTJE!!!) 

Niet meenemen  
 Te veel snoep  

 Alcohol/Drugs  

 GSM/tablets/Playstation  

 Ander (elektronisch) speelgoed  

 Slecht humeu

***Belangrijk*** Schrijf overal (zeker speelclub en 

rakwi) de naam van het kind op zodat verwarring 

vermeden kan worden!  

Ik ga op kamp en neem mee? 



 



€2300





Woensdag 25 mei 2022 De speelclubkrant Nr. 3 

 
 

Het weekend  

Bedverhaaltjes en mopjes 

 

  

De Zoo van Antwerpen  

“soort zoekt soort” 
 

 

We trokken met zen allen richting de 

Zoo van Antwerpen om naar de 

diertjes te gaan kijken. Na het 

binnengaan kwamen we al vlug aan bij 

onze soortgenoten, de aapjes. Iedere 

speelclub haalde dan ook zijn 

innerlijke aap naar boven. Ik denk dat 

jullie allemaal klaar zijn voor in de 

Zoo te gaan zitten, wat denken jullie? 

Neenee mopje, blijven jullie maar 

allemaal bij ons! Wij zorgen graag 

voor deze aapjes       We hebben ons 

allemaal goed geamuseerd in de 

dierentuin. De dag werd dan ook 

afgesloten met een lekker ijsje en wat 

ravotten in de speeltuin.  

  

Van 1 tot 3 april gingen we met de hele chiro op mini-kamp naar Tielt-

Winge. Dit was een goede voorbereiding voor het grote kamp en voor veel 

speelclubjes dan ook de allereerste keer dat ze meegingen! Er werden leuke 

spelletjes gespeeld, lekker gegeten, geknutseld en nog zoveel meer. Ook 

werd er voor het slapen gaan een verhaaltje voorgelezen en mochten ze 

allemaal hun beste mopje vertellen. Herinneren jullie jullie ook nog de 

schans? Die was zo leuk! Vooral met de plateaus, shhttt       Wij vonden het 

alleszins een zeer geslaagd weekend, hopelijk jullie ook! Wij duimen alvast 

dat er nog meer van jullie meegaan op groot kamp!                                                

Ps: jullie zijn allemaal zeer braaf geweest! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote afsluiter: het kamp!   
Nog groter en leuker   

Dit jaar gaan we op kamp in Koekelare. Wist je dat dit 

dicht bij de zee ligt? Het gaat dus ook een eindje rijden 

zijn. Omdat vele van jullie nog nooit zijn meegegaan op 

kamp zal ik kort even uitleggen wat het kamp juist is. Het 

kamp is eigenlijk een chirozondag of mini-kamp maar dan 

10x groter, leuker, warmer en gezelliger. Het is dus DE 

kers op de taart! Wij hopen dan ook dat jullie allemaal 

meegaan.       Het kamp is echt de beste manier om het  

chirojaar af te sluiten, vraag maar aan de speelclubjes die 

al eens zijn meegegaan. Dit jaar hebben we als kampthema 

“Camping Kitch”, hoe fouter, hoe beter dus. Begin jullie 

valiezen al maar in te pakken en vergeet zeker je kleren 

met de felste kleuren en printen niet. Wij kijken er heel 

hard naar uit en hopen jullie ook! Nu alleen nog maar 

aftellen tot 24 juli! Tot dan aapjes!        
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Liefste rakwi’tjes,  

Nog anderhalve maand en het is weer zo ver : het KAMP.  Dit jaar gaan we naar Koekelare. Het 

wordt sowieso het beste kamp in jullie hele chirocarrière. Het programma staat zo vol dat jullie 

jullie nooit zullen vervelen. Iemand al een idee wat het kampthema gaat worden? Ik wel, en ik 

vind het een van de beste die we tot nu toe hebben gehad. Zoek jullie marginaalste kledij al 

maar uit de kast, want die zullen jullie zeker nodig hebben       Nu maar hopen dat het goed 

weer wordt dan kunnen we extra veel waterspelletjes spelen. Maar goed weer of niet we zullen 

ons natuurlijk weer super amuseren. In de bossen en in de weiden of gezellig binnen in jullie 

slaapzakken. Jullie gaan toch allemaal mee hoop ik?  We gaan jullie favoriete spelletjes spelen 

maar ook natuurlijk weer een heel deel nieuwe. Ik kijk er wel al heel hard naar uit (en de rest 

van de leiding natuurlijk ook!!!). Leer allemaal nog goed voor jullie toetsen want er mag 

niemand thuisblijven van kamp!  Hopelijk hebben jullie ook allemaal een supertof schoolfeest 

en dansen jullie allemaal net zo goed als op onze tiktoks        

Groetjes van de leiding xx 

Ps: geniet van deze mooie foto van in de zoo :) 

 

 

 



Juw toekomstige kamping-Kitsch-gangers  

 

Een derde chiroliertje kan maar één ding betekenen, 

bijna vakantie en bijna kamp       . Bereid jullie goed 

voor want we verwachten jullie verkleed. Het thema 

zal voor sommige geen probleem zijn dus jullie moeten 

zeker geen outfits gaan kopen. Lekker marginaal 

allemaal. Hieronder staan een paar fotootjes om in de 

juiste sfeer te komen. Dit kamp wordt een afsluiter 

van een fijn jaar. We kijken er naar uit, jullie toch 

ook??? Eerst nog examens en dan kan het aftellen pas 

echt beginnen!! We verwachten al jullie kopjes te 

zien op 21 juli op onze camping tito!! Dit wordt een 

topper. (Ps thema gekozen door de tito leiding dus ik 

eis enthousiasme) 

 

 

Veel liefs 

Jullie liefste leiding  

Lotte, Jessie, Lien, Feye en Luna 

 

                      

                             



Dag allerliefste keti’s!!!  

Zoals jullie gezien hebben gaat het kampthema dit jaar 

Kamping Kitsch zijn. Trek al maar snel naar de Think Twice in 

Leuven om jullie valies vol te steken met prachtige marginale 

kleren (Siebe V. ik denk dat jij al goed zit 😉 mopjeeee eh, love 

de kringloop style).  

Wisten jullie trouwens dat we dit jaar naar Koekelare gaan? 

Voor degene die geen kennis van geografie hebben → dat is 

dicht bij de zee!!! Spijtig genoeg is het dus net iets te ver om 

met de fiets te doen maar wees maar zeker dat al die fietsen 

meegaan op kamp! (Hoe weten we nog niet haha) Het is 

namelijk geen tweedaagse zonder fietsen!!  

Zoals gewoonlijk gaat het kamp weer superleuk worden. Wat 

hadden jullie anders verwacht met Ewoud en mij als leiding 😉 

Wij kijken er alvast naar uit, ik hoop jullie ook!!!  

Ps: Ine, Zenno en Patience zijn er alvast klaar voor hahah  

 

 



11 juli 2022: NOG 10 DAGEN 

 

We beginnen met een klassieker. De woordzoeker, 18 woordjes die je moet 

zoeken tussen al deze doorheen gehaalde letters. 

Veel succes en doe je best. 

 



12 juli 2022: NOG 9 DAGEN 

 

Kleuren maar!! 



13 juli 2022: NOG 8 DAGEN 

 

Kelly is verdwaalt en wil graag terug naar Ronny en zijn camper.  

Breng jij haar terug?  

Veel succes  

 



14 juli 2022: NOG 7 DAGEN 

 

Ook de dieren gaan eens graag kamperen, maar er is 1 probleempje. De 

fotograaf kan niet beslissen welke foto hij wilt nemen.  

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN, zodat de fotograaf de beste keuze kan maken.   



15 juli 2022: NOG 6 DAGEN 

Verbind de punten in de juiste volgorde! 

 



16 juli 2022: NOG 5 DAGEN 

 

 

 

 
 

 

Een sudoku is een puzzel van 9 bij 

9 vakjes, waarin een klein altijd 

cijfers al  zijn ingevuld. Het is aan 

jou om de overige vakjes ook in te 

vullen, waaraan het aan de 

volgende 3 simpele regels moet 

voldoen:  

- in elke rij moeten de getallen 

1 tot en met 9 één keer voorkomen.  

- in elke kolom moeten de 

getallen 1 tot en met 9 één keer 

voorkomen.  

- in elk blok van 3 bij 3 moeten 

de getallen 1 tot en met 9 één keer 

voorkomen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 juli 2022: NOG 4 DAGEN 

De letters staan in de verkeerde volgorde, kan jij terug de juiste 

woorden maken?  

 

gnjoigg 

cihormpka 

citkhs 

olfu 

cneeonohsalednw  



18 juli 2022: NOG 3 DAGEN 

 

 

  



19 juli 2022: NOG 2 DAGEN 

 

Los de rebus op! 

 

 

  



20 juli 2022: NOG 1 DAG 

Wist je dat… 

… het kampthema kamping kitsch is 

… het morgen al kamp is ?!?! 

… de verkeerssituatie in Hogen waarschijnlijk weer veranderd 

is, dus kijk alvast op www.geetbets.be zodat je zeker op de 

startdag geraakt!! 

… er nu een paar leiders aan het fietsen zijn naar de 

kampplaats 

… als je valies niet meegaat met de container je ze nu zeker 

moet maken 

… we weer culinair verwend gaan worden door onze leukste 

kookouders 

… ik nu al zin heb in de ballekes met kriekjes/appelmoes 

… een gemiddeld mens ongeveer 14 scheten per dag laat  

… maar gelukkig zijn ze goed tegen een te hoge bloeddruk 

… je in de morgen langer bent dan in de avond 

… kamelen 3 oogleden hebben  

… aanstekers eerder uitgevonden zijn dan lucifers 

… een slak 3 jaar kan slapen 

… wij na kamp ook een goed dutje gaan doen 

… het meest gestolen boek uit openbare bibliotheken is de 

Guinness book of records 

… een olifant het enigste dier is dat niet kan springen 

… jaarlijks sterven meer mensen door vallende kokosnoten dan 

door haaienbeten 

… vierjarige gemiddeld 437 vragen per dag stellen  

… mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben 

http://www.geetbets.be/


… elk jaar vrouwen zo een 1.73 miljard haarspeldjes verliezen 

… neem er dus genoeg mee op kamp!!! 

… warm water eerder bevriest dan koud water  

21 juli 2022: KAAAAAAAMP!!!! 

 

Vandaag is het zover, vandaag is het kamp.  



INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

LET OP!
Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 
- ISI+-kaart of identiteitskaart 
- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.

Met deze Individuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun 
kind aan de Chiroleiding.  De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND
Naam ...................................................................................................................................................................................................................... 

Voornamen .......................................................................................................................................................................................................... 

Geboortedatum  ................................................................................................................................................................................................

Straat en nummer .............................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente ...................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer ....................................................................................................................................

Gsm-nummer ouders/voogd ........................................................................................................................................................................

Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn? 

Naam: .....................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ...................................................................................................................................

MEDISCHE GEGEVENS
Naam en telefoonnummer huisarts ........................................................................................................................................................... 

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen ............................................................................................................................................. 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?                     Ja, in het jaar  ......................... ............................                  Nee

Uw kind lijdt aan:

 astma

 bedwateren

 epilepsie

 hartkwaal

 hooikoorts

 huidaandoening 

 reuma 

 slaapwandelen

 suikerziekte 

 allergie voor bepaalde 

voedingsmiddelen  .................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 allergie voor bepaalde stoffen 

........................................................................

........................................................................

 allergie voor bepaalde  

geneesmiddelen  .....................................

........................................................................

 andere 

Als je ’t mij vraagt: 

CHIRO

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
[ Tel.]  03-231 07 95  [ E-mail ]  info@chiro.be  [ Site ]  www.chiro.be
[ Ondernemingsnr.]  0415.651.928  [ RPR ] Antwerpen - afdeling Antwerpen
[ Belfius ] BE10 7895 1157 6604



Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen?  Wat moet er gebeuren in noodsituaties? 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet?

  Ja, namelijk: ...................................................................................................................................................................................................

  Neen

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?

  Ja            Nee          Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel? .......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?

  Ja            Nee          Zo ja: welke? ...........................................................................................................................................................

Is uw kind vlug moe? 

  Ja            Nee

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd?

  Ja            Nee

Kan uw kind zwemmen?

  Ja            Nee

ANDERE INLICHTINGEN
.................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de 

leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren. 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn 

Voornaam en naam

 

Datum

 

Handtekening


