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Voorwoord 
	
De leukste tijd van het jaar is weer daar! Je favoriete leiders staan weer paraat 
voor tien onvergetelijke dagen. Ook dit jaar maken we er ongetwijfeld weer een 
opeenvolging van dagen boordevol plezier, spelletjes, amusement, vriendschap 
en herinneringen van. Even ontsnappen we aan de dagelijkse herhaling van 
klusjes, huiswerk en zeurende ouders ;).  
 
Dit jaar  gaan we het avontuur opzoeken in de bossen van Tessenderlo. We 
beschikken over een indrukwekkende kamplocatie; met bomen en struiken 
zover het oog rijkt, moet je al enorm je best doen om geen ideale speelplek te 
vinden. Slaapplek is er in ieder geval ook genoeg met kamers voor 20, 22 & 6 
personen. Het huis waarin we zullen vertoeven zal voor even omgetoverd 
worden tot een ware ‘superhero-mansion’., daarmee is het kampthema ook 
meteen prijsgegeven: superhelden!  
we vertrekken samen als groep op 22 juli om als 
volwaardige superheld terug te keren op 
1 augustus, gaande van Aquaman tot X-
man! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin 
in als de enthousiaste leidingsploeg die zich al 
volop aan het inzetten is om leuke spelletjes en 
fantastische activiteiten te voorzien. Het wordt weer 
een topkamp waar iedereen toffe ervaringen zal 
opdoen die we voor het leven meedragen.  
 
“Dreams save us. Dreams lift us up and transform us” 
 – Superman  
 
Dat gezegd zijnde willen we er nog even aan toevoegen om zeker 
je mail en onze Facebookpagina in de gaten te houden. Aarzel niet bij verdere 
vragen en contacteer zeker de leiding. Hopelijk mogen we jullie dan allemaal 
opwachten op het ongetwijfeld bekende terrein van de Chiro om er samen een 
super-kamp van te maken,  
 
Tot dan!			
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Thema 
 

Het thema van deze kampeditie is (voor moest dat nog niet duidelijk zijn ;)) … 
SUPERHELDEN!!!!! 10 dagen lang gaan we ons onderdompelen in de 
mysterieuze maar fantastische wereld van goed & kwaad en gaan we ons 
bezighouden met het bestrijden van de misdaad. Zij aan zij met superhelden als 
Superman, Batman & Spiderman gaan we ons amuseren van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat.  
 
Ik stel voor dat we anders even kennis maken met de drie hierboven vermelde 
helden, wat denk je?  
 
SUPERMAN      
 

Superman, ook wel de man van staal genoemd, is je 
ongetwijfeld wel bekend; maar wat zijn zijn krachten nu 

precies? Superman kan moeiteloos door voorwerpen heen 
kijken, kan vliegen, enorm ver springen, hij kan 

dingen verplaatsen & beschikt over 
indrukwekkende spierballen. Met deze 
bovennatuurlijke krachten vecht hij voor 

rechtvaardigheid op de wereld.  
 

BATMAN  
  Batman is een iets ander verhaal, hij werd namelijk niet 

geboren op een vreemde planeet hier ver vandaan. Batman 
waakt over de stad en bestrijdt de misdaad in Gotham City. 

Zijn grote vijand is uiteraard ‘The Joker’, hij is de 
tegenspeler die Batman voortdurend tegenwerkt. 
Batman is fysiek in topconditie en wordt omschreven 
als een goede detective.  
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SPIDERMAN  
 
  
 

Spiderman was een normale jongen en beleefde een 
gewone jeugd; tot op het moment dat hij gebeten werd 

door een minuscuul spinnetje en hem dat vreemde 
krachten gaf, hij kon zich pijlsnel voortbewegen in 

spinnenwebben die hij zelf geschoten had, hij werd 
opeens heel erg lenig en niemand was te sterk voor 
hem!  

 
 
 
 
 

Vertrek/aankomst 
 

Dit jaar ligt het kamp één dagje later gepland dan normaal. Concreet betekent 
dit dat we dus vertrekken op 22 juli . Terugkomen doen we zoals altijd 10 
dagen later, dit jaar is dat dus op 1 augustus. Verzamelen doen we om 09:30 
uur, Voor de kerk in de Lange Minnestraat  (aangezien we een trein 
hebben richting Tessenderlo om 10:30 uur). De Kerels en Aspi’s zullen echter al 
mogen beginnen trainen, aangezien zij met de fiets zullen gaan. Uiteraard 
wordt iedereen verwacht in volledig uniform. Voorzien van een rugzak met een 
lunchpakket voor de eerste middag, wat drankjes & je goed humeur zullen we 
na de gebruikelijke formatie & het afscheid het vertrek richting Tessenderlo 
aanvangen, tot dan!  
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Dagindeling 
Hoe ziet een dag op kamp eruit? 

08:00 Alle superhelden ontwaken en staan op bij het zien van de eerste zonnestralen.  

08:30 Alle onderwaterbewoners ontwaken en rijzen uit hun schelp bij het zien van de eerste 

zonnestralen. 

09:30 De pechvogels ruimen de tafels af terwijl de rest zich klaarmaakt om aan de spelvoormiddag 

te beginnen.  

10:00 De spelvoormiddag kan van start gaan. Let’s go!  

12:30 Middagformatie, gevolgd door een heerlijk warm middagmaal. Nadien volgt de afruim, de 

afwas en de siëst (ook wel platte rust genoemd). 

14:30 Start van de spelnamiddag  

16:00 Tijd voor een vieruurtje. Zelfs ware chiromannen moeten even op krachten komen.  

16:15 Hervatting van de spelnamiddag.  

18:00 Formatie. We schuiven allemaal de benen onder tafel het avondeten. Bikke bikke bik!  

19:00 Begin van het avondspel.  

20:30 Avondformatie. Vanaf nu geldt er absolute avondstilte.  

20:45 De leden krijgen nog de tijd om de tanden te poetsen en eventueel een douche te nemen.  

21:00 De leden kruipen onder de wol, de kleinsten meestal wat vroeger dan de ouderen.  

21:30  

Er geldt een algemene stilte ’s nachts. De leiders die dienst doen als nachtwacht controleren 

of iedereen zich wel degelijk in bed bevindt en steken de snoodaards die nog niet sliepen 

ook in bed. 
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Indien je nog niet zou beschikken over een (volledig uitgerust) uniform, is het kamp de ideale 
gelegenheid om er één aan te schaffen in de Banier (de officiële Chiro-winkel). Normalerwijs is het 
uniform verplicht voor elke afdeling. Het is niet enkel een set speelkleren dat vuil mag worden, het 
versterkt ook het groepsgevoel: iedereen is gelijk. Daarnaast zijn we als chiro zo ook herkenbaar 
voor de buitenwereld. En last but not least blijven leden gemakkelijk te spotten. Zo kan de leiding 
(vooral bij jongere afdelingen) de leden gemakkelijk in de gaten houden in de eventuele 
aanwezigheid van bijvoorbeeld een massa volk.  

Uitrusting  

Voor de ouderen is het maken van de rugzak reeds routine. Voor de jongsten 
echter, kan een korte omschrijving van wat er zoal mee moet best handig zijn.  

➢ Slaapgerief  

De Speelclub en Rakkers slapen 
knus binnen en hoeven enkel 
een slaapzak mee te nemen. Voor 
hen zijn bedden en matrassen reeds 
voorzien.  

Alle andere (oudere) groepen worden ondergebracht in tenten. De leden van 
deze groepen moeten zowel slaapzak als veldbed meenemen.  
Een extra deken voor de koude nachten kan ook altijd van pas komen, alsook 
een hoofdkussen om zacht te slapen.  

➢ Kledij  

o ¨Shortjes en T-shirts voor de warme dagen.  
o ¨Dikke pull(s) en lange broek(en) voor ’s avonds of bij minder goed weer.  
o Voldoende ondergoed en kousen.  
o Schoeisel (sportschoenen, laarzen, bottines, watersandalen/teenslippers). 
o Regenjas. 
o Chiro-uniform!  
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Tips:  

1. Het is handig om in al je kledingstukken je naam of initialen te zetten om te 
voorkomen dat die nadien bij de verloren voorwerpen terechtkomen.   

2. Voor de kleinsten onder ons kan het praktisch zijn om klerenpakketjes te 
voorzien voor elke dag.  

3. Bevestig een naametiket aan je valies.   

➢Allerlei  

o Zwembroek, duikbril en badmuts (eventueel ook zwembandjes).  
o Vuilzak of linnen zak voor wasgoed.  
o Toiletgerief (genoeg handdoeken, washandjes, shampoo, tandpasta en 

tandenborstel, bekertje, kam en scheergerief indien nodig).  
o Medicatie indien nodig. De medicatie dient bij het vertrek afgegeven te 

worden aan de leiding. (Naam ergens vermelden!).  
o Zonnecrème.  
o Zakdoeken, zeker voor diegenen die met een allergie sukkelen.  
o Extra zakgeld (speelclub: 10 euro, rakkers 15 euro). Dat bedrag wordt in 

een briefomslag met naam op gestoken en bij het vertrek aan de leiders 
overhandigd (tesamen met medicatie en identiteitskaart). Kerels en aspi’s 
nemen iets meer mee en houden dit zelf bij.  

o Voor de tochtdag kan een drinkbus handig zijn.  
o Ook een zaklamp is steeds praktisch.  
o Eventueel een set strips/leesboeken om de tijd rustig te verdrijven tijdens 

de platte rust.  

De valiezen (liefst voorzien van naametiket) dienen zondag 21 juli, de dag voor 
het vertrek, tussen 18u en 19u op de chiro te worden gebracht.  
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Leefregels 

Samen op kamp gaan impliceert dat er ook regels en richtlijnen 
moeten zijn waaraan iedereen zich houdt. Afzonderlijk van de 
regels en richtlijnen die in elke afdeling intern worden vastgelegd, 
plaatsen wij hier alvast een paar algemene zaken waarvan wij 
verwachten dat jullie die in ere houden.  

• Respecteer je groepsgenoten, de leiders, de 
kookploeg, het gebouw en de omgeving.  
 

• Alcohol, pepdranken, rookwaren en 
wapens worden niet getolereerd. Een 
ware ontdekkingsreiziger kan ook 
zonder deze zaken overleven.  
 

• Profiteer van de gelegenheid om al je 
elektronica (gsm, mp3) eens thuis te laten. Net als 
hierboven hebben wij als verkenners van Tessenderlo 
ook deze zaken niet nodig om ons te amuseren. 
  

• Een persoonlijke voorraad aan snoep wordt 
toegelaten. We willen wel benadrukken om die 
voorraad beperkt te houden. Zadel je oogappel 
niet op met kilo’s snoepgoed. Wees gerust, elke 
mond wordt tot tevredenheid toe gevoed.  
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Bezoekdag 

De bezoekdag valt dit jaar op zondag 28 
juli. Iedereen is van harte 
welkom vanaf 12u. Voor 
12u kan je nog niet 
toekomen met de auto 
want er is een bosloop 
aan de gang.  

Zo hebben wij nog ruim 
de tijd om rustig te ontbijten en alle nodige voorbereidingen te treffen. ’s 
Middags kunnen jullie dan genieten van een warme maaltijd tegen zeer 
democratische prijs. Wel vragen wij indien mogelijk om zelf enig bestek, tafels 
en stoelen te voorzien. Wij voorzien in voldoende drank en eten, dus zelf eten 
meenemen is zeker niet de bedoeling. (Als je al dat gerief niet meekrijgt, geen 
nood! Wij voorzien ook steeds bestek, tafels en stoelen, maar uit ervaring weten 
we dat dat er niet altijd voldoende zijn). Het is misschien ook een goed idee voor 
te carpoolen, want we zitten met een beperkt aantal parking! Daarnaast voorzien 
wij tal van randactiviteiten zoals onze ondertussen befaamde verkenningstocht, 
dewelke zorgvuldig begeleid wordt door ervaringsdeskundige van dienst An 
Van Der Vreken. Verder organiseren wij onder andere een Kubb tornooi en een 
volleybaltornooi. Reden te meer dus om ons een bezoekje te brengen. Iedereen 
mag zich uiteraard ook verkleden in het thema. De best verkleden krijgen een 
mooie prijs mee naar huis!  

 De bezoekdag sluiten we gezamenlijk af met het afscheidslied, dit omstreeks 
18u. Het staat jullie natuurlijk vrij om na dit afscheid nog even te blijven 
‘plakken’, ons terras blijft nog een hele poos open voor zij die maar geen 
genoeg kunnen krijgen van Tessenderlo.   
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Kampplaats 
De kampplaats van dit jaar is wederom een pareltje! Zoals reeds vermeld zullen 
we tien dagen verblijven midden in de bossen van Tessenderlo. Met bomen en 
struiken zover het oog reikt, is het schier onmogelijk géén ideale speelplekken 
te vinden. Het bos beschikt over enkele pérfecte locaties om kampen te bouwen. 
Naast de bossen kunnen de leden ook ravotten op een uitgestrekte grasvlakte. 
Tien dagen zullen haast niet genoeg zijn om het terrein tot in de puntjes te 
ontdekken!  

Slaapplek is er in ieder geval ook genoeg met kamers voor 20, 22 & 6 personen. 
Ook zijn er douches aanwezig in het gebouw. Kortom, al het benodigde zal er 
zijn! Het huis waarin we zullen vertoeven zal voor even omgetoverd worden tot 
een ware superhelden-mansion!  
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Solidariteitsfonds 

Het solidariteitsfonds is een fonds uitgaande van onze chiro zelf. Met dit fonds 
willen wij als chirogroep financiële hulp bieden aan leden wiens gezinssituatie 
niet altijd even evident is. Er zijn geen rigide afscheidingslijnen over wie 
allemaal gebruik kan maken van dit fonds. We bekijken elke gezinssituatie 
individueel en springen bij waar nodig. Dit kan variëren van een zeer grote tot 
zeer kleine bijdrage, naargelang uw behoeftes. In theorie kan onze chiro u in 
alles voorzien, van een uniform tot het kamp.  

Indien u denkt dat dergelijke steun gewenst is of u had graag wat meer geweten 
hieromtrent, kan u steeds contact opnemen met onze hoofdleider en drager van 
dit project, Glenn De Vulder, om verdere informatie te verschaffen.  

Glenn De Vulder  
Kerkhofstraat 2a  
9280 Wieze  
0494 84 60 27  
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Post  
 

Post mag steeds gestuurd worden naar het volgende adres:  

 

 

 
 
 
 
 

Wie graag een brief verstuurt, voorziet best zelf in enveloppen en postzegels. 
Aan de ouders van de jongste groepen: Noteer duidelijk de adressen waar uw 
zoon een brief heen moet sturen; voorgeschreven etiketten zijn hiervoor ideaal.  

Noodgevallen 

In geval van nood, kunnen jullie de hoofdleider steeds bereiken op 
zijn persoonlijk gsm-nummer: Glenn (0494 84 60 27). Indien 
er vooraf al vragen zijn, van om het even welke aard, dan 
kan je ook op dit nummer of bij de afdelingsleiders terecht  

 

 

 
 

Naam lid - “Chiro Heilig Kruis” 

Het Jagershuis 

Jagersweg 8 

3980 Tessenderlo 
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Leidingsgegevens 
Speelclub 
 

 
Rakkers 
 
Simon De Mol  
 
Hof-Ter-Burstbaan 5 
9280 Lebbeke 
27/12/1996 
0477 80 43 58 
simondemol@hotmail .com  

Aaron Van Den Driessche 
 
Binnenstraat  2 
9280 Lebbeke 
22/10/2001 
0468 14 81 68 
aaronvandendriessche7@gmail .com  

 
Toppers 
 
Kil l ian Renier  
           
Hemelstraat  10 bus 3 
9280 Lebbeke 
30/04/1996 
0498 22 95 70 
kil l ian.renier@hotmail .com 

Michiel  Phil ips  
 
Binnenstraat  22 
9280 Lebbeke 
16/10/2000 
0497 63 70 34 
Michiel.Phil ips@hotmail .com  

 
 

Warre Baert  
 
Opwijksestraat  187 
9280 Wieze 
19/01/2000 
0468 13 41 56 
warre.baert1@gmail .com  

Elias  Van Den Driessche 
 
Binnenstraat  2 
9280 Lebbeke 
01/10/1999 
0468 11 69 52 
el ias.vdd@hotmail .com 
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Kerels  
 
Mathias Van Gijsegem 
 
Aalstersestraat  93a 
9280 Wieze 
11/10/1996 
0476 34 31 92 
mativangijs@live.be 

Gertjan Vervrangen 
 
Lange Breestraat  11 
9280 Lebbeke 
10/08/1996 
0475 68 49 37 
gertjanvervrangen@hotmail .com 

 
Aspi ’s  
 
Glenn De Vulder  (Hoofdleider)  
           
Kerkhofstraat  2a 
9280 Wieze 
03/03/1996 
0494 84 60 27 
glenn.de.vulder@hotmail .com 
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Betaling  
 

Het totale pakketje  bedraagt  dit  jaar  130EUR voor het  eerste kind 
en 120EUR voor elke broer.  
 
Dit  bedrag kan je  storten op het  rekeningnummer 
 

BE17 7370 3155 1921 
 

Met als  beschri jving NAAM KIND + TESSENDERLO 2019 
Gelieve dit  bedrag voor 5 juli  te  storten!  
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Spelletjes  en moppen 

 
  

1) Als Batman op nummer 54 woont, Superman op nummer 
56 en Spiderman op nummer 60, wie woont er dan op 
nummer 58?   (Buurman) 
 

samen kunnen we hulk zijn: ik ben 
groot en sterk & jij groen en lelijk  
 

	

De vader van Superman heeft 3 zonen: Kwik, Kwek, en?  
(Superman zelf) 

Batman is overreden door een pletwals! Z’n vriend Robin wilt hem graag gaan 
bezoeken in het ziekenhuis, dus vraagt hij aan de verpleegster: ‘welke kamer 
ligt Batman?’ Waarop de verpleegster antwoordt: ‘kamer 14 tot 20’  
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Kleurplaten 
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