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WATER AARDE VUUR LUCHT 

We bevinden ons in een wereld waar sommigen 

de kracht bezitten om één van de vier 

elementen te besturen. Alléén de Avatar, 

meester van de vier elementen, is in staat alle 

vier de elementen volledig te besturen. De vier 

naties leefden in vrede samen, maar alles 

veranderde toen Samoerai aanviel. Samen met 

zijn leger, de Tartars, wil hij de wereld uit 

balans brengen en alle krachten naar zich 

toetrekken.  Alle hoop is gevestigd op de jonge 

Avatar uit de vuurnatie, genaamd Majo. 

Majo moet alle elementen aangeleerd krijgen, 

want enkel vuur beheerst hij al. De weg naar 

het worden van een complete Avatar is er 

eentje met horten en stoten, met laagtes en 

hoogtes, met liefdes en vriendschappen, maar 

wij geloven … dat Majo de wereld kan redden 

… 
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DE BELANGRIJKSTE CORONA MAATREGELEN 

 
1.Zieke leden en leiding blijven thuis! 
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft –hoesten, verstopte neus, 
koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen –blijft verplicht thuis. 
 
Risicogroepen: Ouders dragen de verantwoordelijk om hun kind al dan niet mee te sturen, 
of om bij de dokter na te vragen of hun kind mee kan op kamp en onder welke voorwaarden. 
Als je speciale maatregelen moet nemen voor een bepaald lid moeten de ouders dat op tijd 
laten weten aan de leiding. 
 
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op 
te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de 
voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 
  

Op Chiro 

kamp in 2021 
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2.Wordt er iemand ziek op kamp? 
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de 

jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus 

vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. 

 

3.Op kamp in contact bubbels. 
We mogen minstens met bubbels van 50 op kamp, begeleiding niet meegeteld. Dat betekent 

dat leiding binnen die bubbel geen afstand hoeft te houden en contact dus mogelijk is. 

Tegenover andere bubbels blijven ze wel afstand houden. Als de cijfers het toelaten, kan je 

met meer in een bubbel. Vanaf 25 juni: bubbels van maximum 100 leden, begeleiding niet 

meegeteld.  

We hopen dat we als 1 grote bubbel van 100 op kamp kunnen gaan, maar zou dit niet het 

geval zijn zullen de bubbels er zo uitzien: 

Bubbel 1: Rakkers + leiding, toppers + leiding. Zij komen niet in de keuken 

Bubbel 2: Kerels + leiding, Aspiranten + leiding en Kookploeg. Zo kunnen de oudsten helpen 

bij het afwassen en dergelijke wanneer nodig. 
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4.Extra hygiënemaatregelen 
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, 

reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, wegwerp-

mondmasker. We vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

•Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. 

Openbaarvervoer 

•Papieren zakdoeken (geen stoffenzakdoeken!) 

•Eventueel handgel 

•Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 

 

5.Praktische informatie 
Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de leiding van uw zoon of de 

kampleiding; 

Bubbel 1 : Arne De Bie  - tel: 0479 11 40 03 

Bubbel 2 : Berre Vlaeminck - tel: 0478 07 81 18 

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er sowieso  een geweldig kamp van! 
Hopelijk tot op kamp. 

Speelse groeten 

De leiding van Chiro Scheldering 
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Kampinformatie 

• Chirokamp en COVID-19 
Volgens de maatregelen die zullen ingaan vanaf 30 juni kunnen wij normaal als 1 grote 

bubbel op kamp. Dit is enkele als de cijfers het toelaten. In het geval dat deze versoepeling 

niet doorgaat zal ons kamp er iets anders uitzien. Zo wordt er gewerkt met bubbels op kamp. 

Dit houdt in dat de leden binnen een bubbel weinig verschil zullen merken van de 

maatregelen. We moeten er wel voor zorgen dat beide bubbels niet met elkaar in nauw 

contact komen. Dit zullen we oplossen door op het kampterrein eigenlijk 2 verschillende 

kampen op te stellen. Zo zullen er 2 refters, 2 hudo’s, 2 rijen slaaptenten... zijn. 

Houd er aub ook rekening mee dat tijdens het opstellen van dit kampboekje, we de 

richtlijnen van dit moment gebruiken. Wij proberen ons zo goed mogelijk aan te passen aan 

de conforme richtlijnen maar zijn helaas nog niet in staat om de komende richtlijnen te 

voorspellen. 

• Hoe uw zoon correct inschrijven 
Beste ouders mogen wij jullie dan ook vriendelijk verzoeken om ten allerlaatste 10 dagen 

voor het kamp het bedrag over te schrijven op de chirorekening. Uiterlijk wordt het geld dus 

overgeschreven op 28 juni 2021, zo niet kunnen wij u niet garanderen dat uw spruit(en) 

verzekerd zijn op kamp. Gelieve erop te letten dat u nauwkeurig de naam van uw zoon 

vermeldt op de overschrijving! U kan uw zoon inschrijven op onze website. 

Ons rekeningnummer is BE32 4483 6248 9102 

€160 voor het eerste kind €150 voor het tweede €140 voor het derde, enz... 

• Vertrek en terugkomst 
VERTREK: Op woensdag 7 Juli verzamelen wij om 9u00 STIPT met z’n allen op de parking van 

de Kouterslag Melle. Hier zullen we de bagage laden per bubbel zodat deze niet vermengd 

raken. Er wordt ook van elk kind de temperatuur opgenomen alvorens ze de bus op stappen. 

Hoeft het nog vermeld te worden dat iedereen in perfect uniform komt opdagen? We 

trachten een kleine opening te houden (gescheiden in bubbels) maar een tipspel bij vertrek 

wordt helaas afgeraden. U zult de acteerprestaties van de leiding moeten horen via uw zoon.  

VERGEET OOK JULLIE PICKNICK NIET!  Deze verorberen we wanneer we toekomen op het 

terrein. De kookploeg is niet in staat om ogenblikkelijk eten op tafel te toveren. 

TERUGKOMST: Op Zaterdag 17 Juli worden wij rond 17u00 op de parking van de Kouterslag 

terug verwacht! Houd aub rekening met het academisch kwartiertje! Hou zeker onze 

Facebookpagina in de gaten om up-to-date te blijven. Naargelang de komende richtlijnen 

trachten we nog een gepaste sluiting te voorzien. Hierover zullen we u later meer weten te 

zeggen. 
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Bezoek en aanverwanten 
Wij stellen het niet op prijs om op kamp bezocht te worden door ouders, vrienden of 

sympathisanten van eender welke slag. Het is immers niet prettig dat sommige kinderen 

bezoek zouden krijgen en anderen niet. Bovendien verstoort het grondig de gang van zaken, 

alsook is het nefast voor de kampsfeer.  

Het is tenslotte ook niet toegelaten om externen te ontvangen op ons terrein die het 

bubbelsysteem zouden verstoren. Voor alle duidelijkheid, er is GEEN bezoekdag gepland! 

 

Kampadres en contact 

• Iedereen ontvangt graag een briefje  

Wie graag een briefje schrijft of zoonlief nog graag zijn vergeten KW achternastuurt, kan 

steeds een enveloppe of postpakket ter hand nemen en daar het volgende adres op 

neerpennen: 

Rue de la Dîme 11A 

6853 Framont 

TAV Chiro Scheldering 

En de naam van het kind 

Snoepen en dergelijke zouden wel eens opgegeten kunnen worden door de plaatselijke 

everzwijnen, deze hoef je dus niet op te sturen per post.  

• Mensen op het kamp bereiken 
In gevallen van hoge nood (enkel hoge nood dus) kan u steeds een belletje doen op de 

nummers: 

0497 43 99 09 -> Dit is het gsm-nummer van Ann, onze volwassen begeleidster. 

0478 07 81 18 -> Dit is het gsm-nummer van Berre, Groepsleider/Kampleider 

0474 13 02 62 -> Dit is het gsm-nummer van Tibbe, Groepsleider 

0479 11 40 03 -> Dit is het gsm-nummer van Arne, Kampleider 

Afhankelijk van de bereikbaarheid in gindse streken zult u ofwel hemzelf of de voicemail aan 

de lijn krijgen. 
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Medische fiche 
De twee bladzijden die u vindt als bijlage bij dit kampboekje, dienen nauwkeurig ingevuld te 

worden. Vergeet ook het gebruik van geneesmiddelen hierop niet in te vullen en zeker een 

telefoonnummer waarop steeds iemand van de familie kan worden bereikt. 

Deze fiche steekt u in een enveloppe waarop u de naam en afdeling van uw zoon schrijft. 

Zeker bij rakkers en toppers zou het handig zijn indien u uw zoons 2 gele klevertjes ook in die 

enveloppe zou steken. Zo vermindert het risico dat zij die kwijtraken. Deze omslag zal de 

eerste dag op kamp worden opgehaald door de afdelingsleiding. 

Indien u persoonlijke zaken wilt bespreken, kan u zich wenden tot de afdelingsleiding. Wij 

zijn liever op voorhand op de hoogte van eventuele moeilijkheden dan achteraf. 

Vroeger of later op kamp(uit den boze!!) 

Dit heet hangijzer werd reeds in het begin van het jaar geëvalueerd door de leiding en voor 

herhaling vatbaar bevonden. Het vroeger vertrekken of later arriveren van leden is namelijk 

nefast voor de sfeer in de afdeling én voor de kampsfeer in het algemeen. Enkel in geval van 

herexamens kan er voor kerels en aspi’s een uitzondering worden gemaakt.  

Dus 10 dagen mee of niet mee. Dit klinkt misschien zwaar maar wij hebben reeds jaren 

meegemaakt dat ons kamp een duiventil werd, daarom hebben wij dit principe ingevoerd. 

Om deze reden geven wij ook de kampdata reeds mee in oktober. 

Wanneer een Chiro-lid na zwaar overleg met leiding en VB huiswaarts wordt gestuurd, 

gebeurt dit op verantwoordelijkheid van de ouders, die op voorhand zullen verwittigd 

worden. Wij kunnen enkel hopen dat dit niet voorvalt. Dit is naar ons weten nog niet 

gebeurd, maar een gewaarschuwd mens is er twee waard. 

Voorwacht En camion 
Van 1 Juli tot 7 Juli graven wij hudo’s, zetten tenten op en sjorren wij tafels, samen met de 

aspiranten. Meer info krijgen de aspiranten toegestuurd via mail. De CAMION wordt geladen 

op woensdag 30 juni vanaf 11u. Alle aspiranten worden verwacht om een handje toe te 

steken. Vele handen maken licht werk! Die dag mogen ook fietsen van aspiranten of 

veldbedden van de leden (geen andere bagage!!) naar de jongensterreinen gebracht worden 

om mee te reizen met de camion. U kunt dit doen vanaf 11 tot 17u. Het laden van de camion 

gebeurt op de jongenslokalen. 

Foerage  

Dit is een klein winkeltje waar de leden dingen kunnen kopen zoals koekjes en druivensuiker. 

U kunt uw zoon dus een klein zakcentje meegeven om deze hier te benutten. Overdrijf hier 

zeker niet mee. Ons kamp is “Al-In” en je zou verbaast staan wat je met weinig geld nog 

kopen kan. 
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Varia , doch niet minder 
belangrijk!!!! Zeker lezen !!! 
•Een algemeen geldende afspraak voor ALLE leden: er worden geen, en ik herhaal geen 

GSM’s meegenomen op kamp! Er is ginds in het onherbergzame Framont toch geen 

ontvangst. De leiding krijgt enkel een GSM mee op de dagtochten. Ook iPods, mp3-spelers, 

PSP's, XBoxen of eender welk piepend tuig dat leidt tot asociaal gedrag wordt in beslag 

genomen. Gevonden elektronisch getuig zal per ongeluk in de beek belanden. Elektronisch 

materiaal dat kapot gaat, valt buiten de verantwoordelijk van de leiding. 

•Omwille van praktische redenen -die uw zoon op kamp volledig uit de doeken zullen 

worden gedaan zouden wij willen vragen om de gamellen en andere eetspullen te 

naamtekenen (liefst erin krassen of graveren –alcoholstift gaat af!) en in een stevige plastic 

of stoffen tas te verpakken. Op deze manier kunnen de gamellen en ander eetmateriaal 

ordelijk worden bijgehouden. 

•Iedereen eet uit GAMELLEN! Dus niet uit Tupperware-dozen, oude braadpannen, plateau’s, 

stukken schors en dergelijke, maar uit een degelijke, ouderwetse gamel. Mensen die nogal 

slordig of vergeetachtig zijn: neem extra bestek mee! De keukentent is geen uitleendienst. 

Uit ervaring weten we dat gamellen het enige eetgerei is dat meerdere kampen meegaat, en 

(bijna) niet kapot te krijgen is. 

•Aangezien wij ook dit jaar inspanningen willen leveren om milieuvriendelijk op kamp te 

gaan vragen wij aan alle leden om BIO-afbreekbare zeep/shampoo te gebruiken zodat de 

impact op de beek en het daarbij horende ecosysteem zo minimaal mogelijk is! Ecover en 

Nivea hebben deze producten in hun gamma. 

•Indien u thuis nog een collectie gedateerde of licht versleten keukenhanddoeken heeft 

liggen, mag u deze altijd meegeven aan de kookploeg bij het vertrek op het kerkplein! Op de 

een of andere manier hebben wij er steeds tekort. 

•Gebruik een rugzak/valies welke gemakkelijk te dragen is van de bus naar het kampterrein 

zit met zo weinig mogelijk zaken uitwendig bevestigd zodat het laden en het lossen 

gemakkelijk verloopt. Probeer de bagage een beetje te beperken, er zijn elk jaar mensen die 

denken dat we een maand weg zijn. 

•Mensen met een grote tuin en eventuele moestuinoverschotten kunnen ook steeds de 

kookploeg een pleziertje doen door overtollige bloemkolen, kroppen sla, rapen, wortels en 

dergelijke mee te geven met de kookploeg op 7 juli. 

•Idem dito voor knutselgerief, ouwe lakens, spullen die onze verkleedkoffer kunnen vullen. 

Klamp gerust een leider aan!  

Dank bij voorbaat 
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Wie gaat er mee op kamp? 

• Wie staat bij welke afdeling? 
Rakkers: Jacob De Bie, Jef Heylens, Anton Dhaese, Romeo Defoort 

Toppers: Jonas Van Der Paelt, Arne De Bie, Willem Malfait 

Kerels: Kobe Wulteputte, Berre Vlaeminck 

Aspiranten: Tibbe Delbeke, Lukas Vermeulen, Tuur De Wulf 

 

• Kampleiders 
•Arne De Bie (Bubbel 1) 

•Berre Vlaeminck (Bubbel 2) 

 

• Wie zijn onze sterrenchefs? 

Steven, Noortje, Inge, 

Louise, Cas, Nele, Kruis, 

Fons, Sien, Frederik Mortier, 

Baboe, Jenni Monsaert, Ba, 

Dries en Lisa 
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Wat zeker mee te nemen 
 Rugzak of valies 

 luchtmatras, veldbed of matje (voor op tocht) 

 slaapzak, kussen, ev. extra deken of slaapzak 

 pyjama 

 regenjas (type KW) 

 min. 3 warme truien 

 min. 6 T-shirts 

 ondergoed + min. 10 paar kousen 

 4 korte broeken 

 1 zwembroek 

 2 lange broeken 

 waterschoeisel (bv. oude sportschoenen of turnpantoffelkes) om in de beek te gaan, 

wij slagen er meestal net niet in om alle stenen te verwijderen uit de beek. 

 laarzen (!), sportschoenen, sandalen en stevige stapschoenen 

 toiletgerief: beker, tandenborstel, kam, (BIO-AFBREEKBARE) zeep en shampoo,... 

 washandjes en handdoeken 

 gamellen & bestek & drinkbeker (genaamtekend!) 

 veldfles voor op tochten voor tijdens spelletjes in het bos 

 chirokledij (hemd + broek) 

 knapzakje (voor kerels iets groter36-urentocht) 

 zaklamp met ev. Reservebatterijen 

 (kopie van)identiteitskaart en 2 klevertjes mutualiteit(in enveloppe bij het medische 

fiche steken) 

 plastic zakken voor het wegbergen van vuile kledij 

 sponsje/borsteltje om gamellen af te wassen 

 3 keukenhanddoeken 

 wasknijpers om natte kledij te drogen te hangen 

 2 rollen WC-papier 

 zakgeld in een degelijke portefeuille (max 20 euro) 

 voor de bij-of verziende medemens: een brillenkas 

 iets om op uw hoofd te zetten als het warm wordt (pet,...) 

 Verkleedkledij voor het thema!!! 
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Dagindeling 
7u00: De leiding staat op  

7u30: De gasten staan op 

7u45: Wassen, tandjes poetsen,... 

8u15: Ontbijt 

9u00: Karweien, opening en tip-spel + prijzen van de dag 

10u00: Begin activiteiten 

12u00: Middagmaal, karweien+ foerage, platte en halve rust 

14u00: Begin activiteiten 

16u00: Vieruurke 

18u00: Avondeten 

19u00: Karweien, EHBO en LK voor de leiders 

20u00: Avondactiviteiten 

21u30: Naar bed, Rakkers 

22u00: Slaap zoet, Toppers 

23u00: Goede nacht, Kerels 

24u00: Knusse nacht, Aspi’s 
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Iets over teken! 
Teken zijn kleine, spinachtige beestjes die zich ophouden in hoog grasland, varens en 

naaldbossen. Opgerold in hun schild wachten ze tot er een lekkere brok warm vlees passeert 

en ongeacht of het nu een hert, mens of everzwijn is, laten ze zich vallen uit hun schuilplaats 

en zoeken een warm plekje (oksel, lies, knieholte) om er wat bloed te zuigen. Daar voel je 

helemaal niks van, een teek is slechts enkele millimeters groot. 

Een tekenbeet houdt wel een andere klein risico in: een kleine 10% van alle teken zijn 

besmet met een bepaalde bacterie die de ziekte van Lyme kan overbrengen, indien de 

tekenbeet onopgemerkt en onverzorgd blijft. Het is dus erg nuttig om elkaar en jezelf 

dagelijks te inspecteren bij de ochtend was. Als je een tekenbeet hebt, is er nog steeds geen 

reden tot paniek. De leidertjes hebben namelijk een speciale tekentang in de EHBO-koffer 

zitten die pijnloos én veilig een teek verwijdert. Indien de wonde goeden tijdig wordt 

ontsmet, is er minder risico tot besmetting. De EHBO-leiders zullen wel de datum van een 

tekenbeet noteren, alsook de naam van de gastheer. Dit om toch zeker te zijn dat er geen 

besmette klauwdeeltjes zijn achtergebleven in de wonde. Het beste is om tot een maand na 

de feiten regelmatig te controleren of er op de bepaalde plek geen jeuk of roodheid 

optreedt. 

Wanneer een tekenbeet niet wordt ontdekt, verlaat de teek de gastheer als ze voldaan en 

volgezogen is. Indien het om een besmette teek ging, zal de plaats waar de teek heeft 

gebeten rood en jeukerig worden. In dit geval is het raadzaam eens bij de huisdokter langs te 

gaan. In dit stadium volstaat een antibioticum om de besmetting te stoppen. 

Indien ook hieraan niets gedaan werd, kan de ziekte evolueren tot grieperige symptomen, 

huidaandoeningen, chronische vermoeidheid, blijvende gewrichtspijnen en ander fraais. 

Niettemin is ook hierbij een pillenkuur een afdoende medicijn. 

Laat u door deze feiten echter niet van de wijs brengen: de kans dat uw zoon wordt gebeten 

door een teek is al klein, daarenboven is de kans nog meer nihil dat het beestje besmet 

is.Wij weten wat te doen bij een tekenbeet, en u zult bij de thuiskomst ook de datum 

vernemen van de tekenbeet, indien uw zoon gastheer is geweest van een teek, uiteraard. 

Het is dan aan u om af en toe de plek van de wonde te inspecteren. 
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Notities  

Kampartikelen  
Hier vinden jullie de kampartikelen per afdeling 
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RAKKERS-RAKKERS-RAKKERS-RAKKERS-RAKKERS-RAKKERS-RAKKERS-RAKKERS-RAKKERS 

 

Binnenkort is het zover! 

De rakkers trekken erop uit en zullen het tien dagen lang met de leiders en met elkaar moeten 

doorbrengen. De leiding staat al klaar om hier een onvergetelijke en fantastische periode van te 

maken! Begin juli zal de leiding er alles aan doen om het kampterrein in gereedheid te brengen. De 

tenten worden opgezet, de voorbereidingen worden gemaakt, putten worden gegraven, de HUDO 

(houd uw darmen open) wordt gesjord en nog veel meer! Dit allemaal om jullie op 7 juli te 

verwelkomen en er de beste 10 dagen van het hele jaar van te maken!!!!  WOOP WOOP WOOOOOP 

Wij 4 kijken er alvast naar uit! 

Jacob AKA Veggieman, Jef AKA Jefman , Anton AKA Groteman, Romeo AKA Romeoman 

Hierbij wat foto’s ter verduidelijking: 
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Beste Toppers 

Het moment waar jullie al heel het jaar naar uitkijken komt er eindelijk aan. Het hoogte punt 

van elk Chiro jaar, le moment suprême: GROOT KAMP! We hopen dat jullie het al een 

fantastisch jaar vonden maar het wordt nog stukken beter op groot kamp.  

Laat ons even een beeld scheppen: het groot kamp heeft zoveel verschillende activiteiten. 

Zo eten we uit gamellen in de refter en doen we onze nummers 2 op de hudo. Van een 

beektocht in de blakende zon tot schriktocht in het holst van de nacht. Wallonië verkennen 

tijdens dagtocht en elkaar beter leren kennen aan het kampvuur. Tegen elkaar spelen tijdens 

de spelletjes om dan samen te werken tijdens het 24 uren spel. Lekker vroeg opstaan om 

dan laat te blijven plakken aan het grootte kampvuur. Van raven in het bos tot slapen in de 

alpino’s. De leiders zullen enkele beloftes inlossen terwijl jullie er nieuwe maken. Er is maar 

1 nadeel aan het kamp en dat is dat het maar 10 dagen duurt. 

Kort samen gevat: HET WORDT EEN ONVERGEETLIJK KAMP!  

 

Even een punt van orde: Doorheen het 

jaar werd er meerdere keren door de 

toppers gevraagd om bros te gaan op 

groot kamp. Wilt u daarvoor toestemming 

geven stuur dan een gele briefkaart naar 

kruistraat 2b, 9090 te Melle of stuur een 

mail naar jonas.vanderpaelt@gmail.com 

TIP: Breng een pet mee! 

Nog een belangrijk puntje: breng een 

versleten knuffel mee! 

Wij hebben er al enorm veel zin in en 

hopen jullie talrijk aanwezig te zien. 

 

Vriendelijke groeten 

Jullie favoriete leiding ooit!  

Debie, Wesley, Buffel 

  

mailto:jonas.vanderpaelt@gmail.com
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KONINKLIJKE ACADEMIE VAN DE SCHELDERINGSE DIENST 

Opleidingscentrum voor kerels van de Schelderingse dienst 

 

Schelderingkarzerne    9090  Melle 

Kontakt: chiro.scheldering@gmail.com 

 

Beste dienstplichtige, 

Binnenkort zal U onder de wapens geroepen 

worden, teneinde Uw dienstplicht te vervullen. 

Het oproepingsorder duidt U aan als 

milicien-leerling in de Koninklijke School van de Schelderingse 

Dienst, waar U zal ingelijfd worden in de schoot van de KAMP COMPAGNIE 

door Uw leiders Vlaeminck B. en Wulteputte K. 

Ik begrijp dat deze gebeurtenis uw familiaal 

leven zal beïnvloeden en ik kan mij voorstellen welke beslommeringen 

deze nakende scheiding zal teweegbrengen.  

Zijn medewerkers en ikzelf staan volledig 

ter Uwer beschikking teneinde Uw vragen te beantwoorden of om te 

pogen bepaalde problemen, die zich zouden kunnen stellen als gevolg 

van deze scheiding, op te lossen. 

Gedurende 10 dagen zal U een opleiding 

krijgen tot volwaardige kerel teneinde U toe te laten met maximale 

efficiëntie uw opdracht te vervullen als Chiro lid. U zal hierna in 

staat zijn om ten alle tijden Uw plan te trekken in de wilde natuur. 

Wij doen ons best om het eerste kontrakt 

zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Deze brief beoogt vanaf nu, 

U te introduceren in de grote familie die onze eenheid vormt. 

Indien U op de dag van Uw oproeping deel 

wenst te nemen aan de aktiviteiten in de kazerne, gelieve dan zo 

snel mogelijk het hieraangekoppeld formulier, volledig ingevuld, in 

te dienen op onze bijhorende internetpagina. 

Mogen wij U tevens verzoeken U te voorzien 

van het vereiste kampgerief nodig voor het overleven van één 

tiendaagse kamp. 

 

Beste groeten, 

Vlaeminck B. en Wulteputte K. 

Chiro Scheldering 
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Dag liefste gorillaatjes 

Jullie kijken hoogstwaarschijnlijk al verschrikkelijk hard uit naar het hoogtepunt van het 

(chiro)jaar. Awel, wij ook!  

De vendels zijn al verdeeld, en het ziet er naar uit dat er ons een onvergetelijke staalharde 7-

dagen-lange voorwacht te wachten staat! En oh, het wordt zomaar opgevolgd door zo één of 

ander kampje, GROOT kamp wel genaamd. Dit wil zeggen dat wij allen 17(!) dagen lang op 

elkaars mooie snoetjes gaan mogen kijken. Als dat maar goedkomt… 

Jullie enthousiasme en lust naar die geweldige kamp -en voorwachtsfeer kunnen jullie 

waarschijnlijk niet beschrijven. Wij hebben het mooi in één woord proberen samenvatten. 

     

 aaah, ik kan niet meer wachten! 

 

 tuiken en diepgaan! 

 

      intses voor aan het kampvuur staan al fris! 

 

     n je broek pissen tijdens dropping 

 

                    laaptekort van jewelste incoming 

 

Ziezo, hopelijk hebben we hiermee jullie voornaamste gedachten beschreven. Maak er nog 

een goeie examenperiode van, en dan zien wij elkaar snel terug om er een onvergetelijke 

zomer van te maken! 

Veel kusjes van de 3 rotsen die zich met trots jullie leiding noemen 
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