’t Fikske
Chirokamp 2022

Joepie, het kamp komt er weer aan!
Dit jaar trekken we naar Dilsen-Stokkem!

Afstand: +/- 68 km
Gsm, computer, IPod, ... laten we thuis achter. Je kan wel altijd
een briefje naar ons schrijven, dat vinden wij reuzefijn!

Adres:

Naam kind + Afdeling
Chiro Rafiki Tongerlo
De Kalei, Lieve Moenssenslaan 1
3650 Dilsen-Stokkem

Inschrijvingen
Inschrijven kan via onze site www.chirotongerlo.be onder
‘inschrijvingen’. Op onze site vind je het inschrijvingsformulier
en de medische steekkaart. Deze moet je afdrukken en
invullen om dan aan de leiding af te geven. Zondag 22 mei &
29 mei zal het ook mogelijk zijn om op de chiro zelf in te
schrijven.
Het overschrijven van het kampgeld kan op BE37 7333 4307
9128. De inschrijvingen sluiten 15 juni. Zorg dat je je zeker
voor deze datum inschrijft!

Kampgeld

10 dagen: 150 euro
5 dagen: 90 euro
Derde/vierde/… kind → korting van 15 euro
Indien het betalen van het volledige kamp-bedrag niet in één
keer mogelijk is, mag u altijd de leiding hiervoor contacteren.
Zo kunnen we samen een plan opstellen en ervoor zorgen dat
iedereen mee kan op chirokamp!

Infodag chirokamp

Zondag 22 mei zal er om 17u00 een infomoment in onze
Chirolokalen plaatsvinden i.v.m. het kamp.
Hier kunnen alle ouders terecht met vragen.

Kampthema – Feestdagen
3… 2… 1… *mwa mwa mwa*
Tel je ook al af naar chirokamp? Of tel je af om al de
feestdagen te herbeleven? Haal je mooiste feestkleren boven
en oefen alvast alle kerstliedjes. Huppel mee over de daken
recht naar de eindbestemming Dilsem-Stokkem. Hier zal je
leiding iedereen met open armen ontvangen en kan het
feesten beginnen!

Vertrek
Iedereen kijkt al heel het jaar lang uit naar deze dag, 11 juli
vertrekken we eindelijk op Chirokamp! Voor de heenreis van
de jongere groepen (Speelclub, Rakwi, Tito) wordt er geen
vervoer voorzien en is het de bedoeling dat de kinderen in de

namiddag afgezet worden op de kampplaats. De precieze uren
hiervoor worden nog gecommuniceerd. De oudere groepen
(Keti en Aspi) spreken zelf af met hun leiding wanneer ze
vertrekken met de fiets. Op 16 juli worden de sloepi’s
verwacht op de kampplaats. Zij mogen ook in de namiddag
afgezet worden op de kampplaats waar de leiding ze met open
armen ontvangt. Hopelijk heeft iedereen er heel veel zin in, wij
ongetwijfeld al wel!

Terugkomst

Na een zalige 5 of 10 dagen, zit het kamp er weer op. De
jongste groepen (Sloepi, Speelclub, Rakwi en Tito) zullen terug
naar de Chiro gebracht worden per bus. De Keti’s en Aspi’s
fietsen terug naar Tongerlo. De ophaaluren hiervoor zullen
nog gecommuniceerd worden.

Laatkomers

Je kan ofwel 10 dagen ofwel 5 dagen mee. Dit doen we om een
aan- en afloop van leden te vermijden. Zo kan het kamp vlot
verlopen. Indien je 5 dagen i.p.v. 10 dagen meegaat, kan dit
enkel de eerste of de laatste 5 dagen.

Fietsen en fietsencontrole

Er wordt geen fietsencontrole meer gedaan op de Chiro. We
verwachten wel dat alle fietsen in orde zijn voordat we op
kamp vertrekken. Ook vragen we om allemaal een
reserveband mee te nemen want er zijn elk jaar wel een paar
lekke banden.

Zakgeld

- Sloepi’s, Speelclub en Rakwi’s: geld voor kaartjes en
postzegels
- Tito’s, Keti’s en Aspi’s: Zelf met leiding af te spreken.

Kaartjes en brieven

Een kaartje kost € 0,50. We vragen aan de ouders van de
allerkleinsten om de adressen al op de enveloppen te schrijven
en eventueel er ook al postzegels op te plakken. Dit
vergemakkelijkt het werk van de postbode en zo zal de brief
niet heel België doorkruisen alvorens aan te komen op zijn
bestemming. Best kan je er ook even bij vermelden voor wie
de brief bedoeld is. Zo weet de leiding welk adres bij oma, opa,
tante, nonkel of ouders hoort. Ook andere groepen kunnen
altijd zelf postzegels meenemen.

Gsm’s en andere multimedia
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een gsm, maar op kamp
zijn we altijd druk in de weer, dus deze hebben we niet nodig.
Als we hem vinden, nemen we hem af en geven we hem na het
kamp terug. Dit geldt ook voor alle andere multimedia zoals
tablet, laptop, iPod, iPad, mp3, etc.

Snoep

Onze kokjes doen elke dag hun uiterste best om voor iedereen
lekker eten te maken. Onze buikjes gaan dus elke dag meer
dan vol zitten. Daarom is het niet nodig om snoep of ander
eten en drinken mee te nemen. Snoep is dus uit den boze!
Wanneer de leiding toch snoep vindt, wordt dit afgenomen en
niet meer teruggegeven. Dit geldt ook voor snoep in
postpakketten!
Kookouders

Ook dit jaar zullen onze kokkies ervoor zorgen dat onze buikjes
gevuld worden met lekker eten. De eerste 5 dagen gaan Miet,
Maarten, Jeroen, Marie, Lies, Joren, Stijn, An mee. De tweede
helft zijn Philip, Laura, Koen, Tinne, Elke, Nele, Inke en Elke van
de partij.
Groenten schenken
Op kamp gaan is een hele bedoening! De leiding zorgt voor
dagen vol plezier en onze kokjes zorgen voor dagen vol met
lekker eten! We willen natuurlijk graag dat iedereen gezond
kan eten op kamp en daarom doen we deze warme oproep.
Als er mensen zijn die groenten op overschot hebben, mogen
zij deze steeds schenken aan onze Chiro zodat onze leden
zeker en vast gezond kunnen eten. Groentjes zitten boordevol
vitamientjes en daar willen wij met z’n allen zeker aan werken!
Medicatie
Als je specifieke medicatie nodig hebt tijdens het kamp, dan
neem je dit zelf mee op de dag van vertrek. De leiding neemt
dit aan en zorgt dat dit gegeven wordt wanneer nodig.
Algemene dingen als pijnstillers, plakkers en ontsmetting voor
kleine ongelukken hebben wij uiteraard zelf bij.
Bagage
De bagage van de keti’s en aspi’s zal worden ingeladen op 10
juli en uitgeladen op 21 juli. De exacte uren worden nog
gecommuniceerd. De jongere groepen nemen hun bagage met
de auto mee. Bij terugkomst zal hun bagage uiteraard wel op
de vrachtwagen zitten.

HANDDOEKEN-OPROEP:
Zoals elk jaar doen we ook weer dit jaar zelf onze afwas op
kamp! Om af te drogen voorziet de leiding normaal altijd
voldoende keukenhanddoeken. Door de brand zijn deze spijtig
genoeg allemaal weggegooid en zijn we dus opzoek naar
nieuwe handdoeken! Daarom doen we bij deze een warme
oproep; Heeft u keukenhanddoeken op overschot of die u niet
meer gebruikt? Breng ze dan binnen aan onze chirolokalen,
zodat wij ook dit jaar weer lekker onze buikjes kunnen rondeten op propere bordjes!

Wat neem je mee op kamp?
o Tito’s, Keti’s en Aspi’s: Luchtmatras of veldbed
Opgelet: tweepersoonsluchtmatrassen en zetelbedden
gaan niet mee!
o Sloepi’s, Speelclub en Rakwi’s moeten enkel een
dekbedovertrek/ slaapzak en kussen zelf voorzien
o Slaapgerief: pyjama, kussen+kussensloop, slaapzak,
Matrasovertrek ,zaklamp, (eventueel knuffelbeertje)
o Toiletgerief: tandpasta, tandenborstel, zeep, borstel, kam
o Douchegerief: douchegel, shampoo, handdoeken,
washandjes
o Zonnemelk, aftersun, zonnebril, petje
o Zakdoeken
o Kousen
o Ondergoed
o T-shirts
o Shorts
o Warme trui(en) en lange broek(en): hopelijk wordt het
goed weer en hebben we ze niet nodig!
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Linnen zak voor de ‘vuile was’
Regenjas (hopelijk blijft deze 10 dagen in onze koffer)
Zwemgerief: zwembroek of badpak/bikini, handdoek
Gemakkelijke sportschoenen
Pantoffels
Bestek: vork, lepel, mes, klein lepeltje (geen plastic of
klein bestek)
Tito’s, Keti’s en Aspi’s: Patattenschiller
3 keukenhanddoeken
Wasknijpers
Drinkbus
Enkele mondmaskers (voor moesten we het openbaar
vervoer gebruiken)
Strips of boeken om tijdens de platte rust te lezen
Schrijfgerief: balpen, papier, briefpapier en enveloppen,
eventueel postzegels (deze kan je ook op kamp kopen)
Als je nog iets speciaal moet meebrengen voor een
bepaald programma, laat je leiding dit wel op tijd weten.
Chiro-uniform: doen we aan bij het vertrek
Kids-ID

Iedereen geeft zijn kids-ID af aan zijn leiding. Zij dragen hier
zorg voor en bezorgen je die na het kamp terug. Zonder KidsID kan je niet vertrekken.
!!! Zorg ervoor dat alles duidelijk getekend is, zodat we geen
bergen verloren voorwerpen hebben !!!

Dagoverzicht
Wil je weten hoe een kampdag er uit ziet? Bekijk dan zeker
eens onderstaand dagoverzicht!

Ochtend:
- 8.00u opstaan, wassen, formatie
- 8.30u ontbijt
- 10.00u programma
Middag:
- 12.15u formatie met thema
- 12.30u middagmaal
- 13.30u platte rust
- 14.30u programma
- 16.00u 4-uurtje
- 17.30u volleybaltornooi tussen de leiding
Avond:
- 18.00u formatie en avondeten
- 19.00u programma
- Gaan slapen

Gegevens van de leiding
SLOEPI

Wouter Menten
Fien Van den berghe
Charlotte Dierckx
Pieter Backx
Toon Draulans
Thys Verlinden

SPEELCUB

Karin De Vos
Guillaume Peeters
Jan Caers
Michiel Goos
Evert Heylen
Joren Boeckx
Mila Mertens

RAKWI

Floor Van den berghe
Alexander Van Neste
Josse Caers
Carsten Verstappen
Adriaan Heylen
Hendrik Van
Kerckhoven
Lena Cools

TITO

Boris McAlister
Tijs Beuten
Joppe Hoes
Marie Desaever
Linde Ceuppens
Nalani Verhaert

0468 15 80 28
0471 20 26 62
0475 43 26 50
0471 42 56 69
0471 72 09 94
0468 22 68 58

Wouter.menten@outlook.com
Fien.Vdberghe@hotmail.com
charlottedierckx@hotmail.com
Pieter.backx@gmail.com
Toon.draulans5@gmail.com
Thysverlinden99@outlook.com

0488 89 53 08
0470 02 61 02
0474 17 27 93
0475 83 06 64
0478 35 62 90
0468 28 43 22
0491 07 05 85

Karin.devos@outlook.com
Guillaumepeeters10@gmail.com
jan.caers@hotmail.com
goosmichiel@icloud.com
heylenevert@gmail.com
joren.boeckx@outlook.com
mila.mertens@gmail.com

0471 20 20 94
0495 68 58 73
0471 45 21 233
0471 73 66 844
0471 29 48 54

floorvandenberghe@hotmail.com
alexander.van.neste@telenet.be
Josse.caers@gmail.com
carstenverstappen01@gmail.com
adriaanheylen7@gmail.com

0479 61 52 11
0472 57 05 14

hendrikvankerckhoven@icloud.com
lena.cools@hotmail.com

0478 32 95 69
0479 02 65 18
0468 28 20 32
0491 64 38 99
0471 54 39 92
0484 32 62 39

mcaliser.boris@gmail.com
Tijsbeuten@gmail.com
joppehoes@gmail.com
mariedesaever@hotmail.com
linde.ceuppens@hotmail.com
nalani.verhaert@outlook.com

KETI
Joost Verlinden
Karel Menten
Rune Dillen
Janne Maes
Britt Ceuppens

ASPI

Rune Brouwers
Hedda Van Braeckel
Tuur Cools
Jasper Wynants

0472 03 12 20
0468 10 38 88
0477 80 91 98
0492 85 66 96
0477 34 19 70

Joostve14@hotmail.com
karel.menten@hotmail.com
rune.dillen01@gmail.com
janne-maes@live.be
brittceuppens@icloud.com

0475 41 09 55
0494 44 75 10
0475 41 25 23
0470 09 38 95

rune.brouwers@hotmail.com
hedda@live.be
tuur.cools@hotmail.be
Jasper.wynants1@gmail.com

Evenementen
CHIROFEESTEN TONGERLO

Reserveer dit jaar in je agenda zeker het eerste weekend van
september! Dit jaar zullen de Chirofeesten een weekend later
doorgaan. Dat komt omdat het vierjaarlijkse kamp, krinkel, voor
de leiding en Aspi’s van de chiro’s in Vlaanderen op de originele
data van onze Chirofeesten doorgaat. Maar niet getreurd, we
maken van deze 44e editie zeker weer een onvergetelijk
weekend!
Op vrijdag 2 september gaan we van start met onze Retrofuif.
Een geweldige Golden Oldies party inclusief de bekendste
gitaarriffs en de beste beats! De ideale gelegenheid voor alle
ouders en sympathisanten van onze Chiro om hun dansbenen in
te smeren en te komen shaken! Voor de papa’s die hun
dansbenen niet zo graag strekken of gewoon voor de liefhebbers
van een ‘biereke’ is er een zware bierentoog met een selectie van
de lekkerste zware bieren. Het feestje start om 21u.
Voor diegene die op vrijdag nog niet uitgefeest zijn, staat er nog
een volgende fuif te wachten op zaterdag 3 september! Ook hier
kan je volledig losgaan op geweldige muziek. Onze zware
biertoog wordt dan omgetoverd tot een exotische cocktailbar
met enkele overheerlijke cocktails.
Na twee uitbundige dagen zit ons weekend er nog niet op, want
op zondag 4 september gaan we gewoon verder met een
megaplezante animatiedag. Hier kan je gezellig iets komen
drinken en zullen er ook versnaperingen voorzien worden. Je kan
meedoen aan ons jaarlijks volleybaltornooi waarin
sportievelingen hun plaats mogen komen opeisen. Ook voor de

kleintjes is er heel wat te beleven zoals zich uitleven op het
springskasteel of zich laten omtoveren tot een echte prinses of
stoere leeuw. Iedereen is welkom vanaf 14u. Tot dan!

KETI-IJSSALON

Op zondag 15 mei organiseren de Keti’s hun Ketiijssalon! Op het menu vind je een heerlijk assortiment
aan ijs en allerlei frisse drankjes ten voordele van hun
tweedaagse op kamp. Kom dus zeker eens langs om
een gezellig babbeltje te slagen en om te klinken op de
zomer.
Tot dan!

LA TAPASPI

Dit jaar zullen onze Aspi’s geen fuif organiseren, maar
een heuse tapas-dag! Je kan bij hen allerlei heerlijke
tapasboxen en verscheidene zomerse drankjes
bestellen, die 2 juli af te halen zijn aan onze
Chirolokalen! Bestellen is mogelijk via de link die
binnenkort op het Facebook-evenement zal
verschijnen. Met de opbrengsten kunnen de Aspi’s op
een geweldige tweedaagse gaan!

TRY OUT FENIX
Dit jaar hebben we eenmalig een uitzonderlijk evenement
georganiseerd met onze Chiro! De band Fenix heeft, ten
voordele van de brand op de Chiro, een try-out gedaan van
hun nieuwe tour. We willen Fenix graag bedanken voor de
kans die ze ons hebben geboden. Daarnaast willen we ook
iedereen danken die hier aanwezig was en er samen met ons
een fantastische avond van gemaakt heeft.
BONTE DAGEN
Dit jaar organiseerden we een verkorte editie van onze bonte
dagen, een bonte avond, met een middag- en avondshow!
Ook dit jaar was het weer een fantastische editie. We hebben
er als leidingsploeg enorm van genoten en hopen jullie als
publiek ook!

Brand update
Samen met architecte Laura, de Chiroleiding, de VB’s en
bereidwillige ouders, werden er plannen opgemaakt,
aannemers gezocht en offertes aangevraagd. De bedrijven die
deze plannen gaan uitvoeren zijn gecontacteerd en schieten
in actie. Zo is het titolokaal onderhanden genomen, zijn ze
volop bezig met de elektriciteit en het dak. De nieuwe ramen
en deuren zijn besteld en de nieuwe kleur voor de gevel is
bepaald. Verven is uiteraard een laatste maar heel
belangrijke taak. Hiervoor zijn we nog opzoek naar enkele
helpende handen. Wil jij hierbij helpen? Kijk dan zeker eens
op onze facebook-groep: heropbouw chirolokalen Tongerlo.
Alvast bedankt aan iedereen voor de steun en de hulp!

