WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING

AFDELINGSTHEMA’S

AFDELINGSTHEMA’S

AFDELINGSTHEMA’S

Hey Rakwi’s!
Tijdens onze doortocht door Hyrule is de
legendarische Tri-force bemachtigd door de
slechte koning Ganon! Als we hem niet stoppen
zal de hele wereld aan zijn voeten liggen…
Het is aan de stoere avonturier Link en de
pientere prinses Zelda om zijn snode plannen te
stoppen maar dit kunnen ze niet alleen…

Dus roepen ze de hulp in van meest epische
strijders van het universum: DE RAKWI’S!
Wij kijken er al naar uit! jullie ook?
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Nonnenklooster Kasterlee op stelten, daders
gevat
De gemeente Kasterlee zat al
maanden met het vandalisme en
mensentreiter probleem. Tot
vooralsnog bleven de daders
alsook de redenen van deze
problematiek onbekend. Pater
Roelantus en non Timia hebben
vandaag de daders gevat. Ze
hebben de daders op de
biechtstoel gezet en kwamen
erachter wat hun motieven
waren.

Pater Roelantus en Non Timia
zaten met de grootste last.
Wekelijks werden de ruiten van
het klooster stuk gegooid met
stenen waar allemaal duivelse
spreuken op stonden, zoals bv:
‘Cedo nulli’. Pater roelantus
spreekt: We wisten niet in
hoeverre we deze spreuken
serieus moesten nemen, maar
hoopten op een snel einde van
deze daden van terreur.
Wat we wisten was dat er snel een einde aan moest komen, dit konden we verwezenlijken door
hard werk. We verdeelden ons in nachtelijke shiften en zette mensen op de uitkijk. Zo kwamen
we uit bij de verschrikkelijke daders. 11 jongeren uit het hartje van Ourodenberg. Waarom ze
Pater Roelantus (links) Non Timia (rechts) op het moment van de feiten.
dit deden snapten we
eerst niet. Iets van een
battle, om ter foutst.
Ze noemden zichzelf ‘Foute Vrienden’, wat dit inhield snapte ik eerst
niet. Ze daagden elkaar uit voor opdrachten en wanneer de persoon hierin slaagde kreeg deze
een pluspunt, bij weigering of falen kwam er een minpunt bij, degene met x-aantal minpunten
moest een opdracht doen. Hier is het dat wij de dupe werden, want de opdracht was vaak
gerelateerd aan de kerk. Ik hoop dat dit terreur nu eindelijk tot een einde kan komen, maar ik
vrees ervoor. De slapeloze nachten zullen nog zeker tot het midden van de zomer duren, want
de jongeren worden pas op 31 juli berecht.
Het O’Berg Nieuws – reporter Meynkens & Roelants
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Beste KETI’S,
Vanaf 22 juli beginnen jullie aan het avontuur van jullie leven. Jullie hebben namelijk
de selecties overleefd en mogen deelnemen aan EXPEDITIE ROBINSON!
Elke dag zal er één van jullie CAPACITEITEN worden getest. Wilskracht, moed,
kennis.. zijn niet onbelangrijk..
Samen als één TEAM zullen jullie sterk moeten staan. Maar wie draagt het minste
bij aan de groep en zal WEGGESTEMD worden door de eilandraad?
Nog belangrijker.. Wie heeft er op het einde van de rit het minste levens?

En wie wordt er DE ROBINSON van 2018?
Be prepared..
Nele & Jan
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BOODSCHAP VAN DE VEEBEES

Zoek 3 keer de 5 verschillen
NEEN,
NIET VER
MEER

CONTACTGEGEVENS VAN DE LEIDING

De contactgegevens van de leiding zijn omwille van privacyredenen verwijderd in deze onlineversie. Ze zijn wel terug te vinden in de papieren versie en e-mailversie van het kampboekje.
Meer info nodig? contact@chiroourodenberg.be

EEN DAG OP KAMP
Ondertussen weten de meeste onder jullie wel hoe een dag op kamp er uit ziet, maar voor de jongere leden (en
om het geheugen van de ouderen op te frissen) even een overzicht.

07.00: Opstaan van de dienstleiding
07.15: Opstaan van de leiding
07.30: Opstaan leden, ochtendgymnastiek en wassen
08.15: ontbijt, afwassen en diensten
10.00: Programma
12.30: Middagmaal, afwassen en platte rust
14.30: Programma
16.00: Vieruurtje en vervolg programma
18.30: Avondmaal en afwassen
19.30: Avondprogramma en wassen
20.30: Pinkels naar bed
21.00: Speelclub gaat slapen
21.30: Rakwi’s kruipen onder het dons
22.00: Tito’s gaan slapen
22.30: Keti’s gaan slapen
23.00: Aspi’s kruipen in hun bed

Beste Ouders en Sympathisanten
Chiro leeft in Ourodenberg en dat willen we graag nog lang laten duren. Een belangrijke factor
in de werking van een jeugdbeweging zijn de lokalen. Deze dienen als opslagplaats,
speelruimte, enz. De lokalen van Chiro Ourodenberg zijn dringend aan nieuwbouw toe, zeker
nu er een deel in vlammen is opgegaan…
VZW De Blok is in het leven geroepen door een handvol sympathisanten, leiding, ouders en
oud-leiding om ervoor te zorgen dat dit project een goed einde kent. Een nieuw gebouw
plaatsen op het terrein van het afgebrande deel vraagt wat werk; o.a. papierwerk en jaarlijkse
activiteiten organiseren om zo centjes te sparen voor de toekomstige bouwkosten (bv de
bronzen baksteen quiz).
Kortom we komen nog enkele handen te kort om de toekomst van Chiro Ourodenberg te
garanderen. Wij zitten ongeveer elke maand één avond in de week samen om de activiteiten
(jeneverkraam, Sangria, Spaghetti dag, …) te bespreken en te polsen over de toekomst van de
gebouwen.
Als je je graag wil inzetten en/of een keertje een vergadering wil bijwonen, dan kan je contact
opnemen met iemand van de leiding ploeg of een mailtje sturen naar:
bcochiro.ourodenberg@gmail.com

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kampadres/ postadres
Chiro Ourodenberg
t.a.v. naam lid
Bos en bremdreef 6
2460 Kasterlee

Het vertrek
Op zondag 22 juli vertrekken de oudste groepen op kamp. Aspi’s, Keti’s en Tito’s zullen met de
fiets vertrekken naar Kasterlee om 10.30u. Dus we verzamelen om 10.00 uur aan het
chiroheem!
Als zij beginnen aan hun spannende fietstocht verzamelen de Speelclubs en Rakwi’s om 11 uur
aan het Chiro heem om zo aan de hand van carpooling1 het kampterrein te bereiken
De allerkleinsten, onze pinkeltjes, zullen 3 dagen later (25 juli) naar Kasterlee vertrekken. Ze
worden opgewacht door hun leiding om 9.00u aan de Chiro. Zo kunnen we beginnen aan een
spetterend kamp vol plezier en hopelijk heel veel zon! Net zoals bij de speelclubs en de rakwi’s
verwachten we van de ouders wat carpool-engagement.

Slotdag
De mama’s en papa’s kunnen net zoals de vorige jaren hun kids komen afhalen op onze
kampplaats zelf op dinsdag 31juli. Ze worden verwacht omstreeks 10.00u.
Er zal een koffitje voorzien zijn en voor zij met een klein hongerke een appelflap.
Omstreeks 10u30 mogen de ouders met hun kinderen moe maar voldaan weer naar huis
terugkeren. Indien je je kind(eren) niet kan komen afhalen, geen probleem! Dan zoeken wij
naar een oplossing. Laat ons dit echter tijdig weten.
Indien je volledig ontspannen bent na 10 dagen zonder kinderen mag je zeker na 10u30 een
handje toesteken bij de afbraak. Dit is altijd een hele klus, maar vele handen maken licht werk!
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Meer info volgt!

PRAKTISCHE INFORMATIE

De valiezen
De valiezen worden binnengebracht donderdag 19 juli tussen 18.00u en 19.30u aan ons Chiro
heem. Je mag de valiezen zelf terug meenemen na de bezoekdag, maar je krijgt ook de kans
om dit met de camion te laten meekomen. In dat geval kan u de valies op dinsdag 31 juli in de
avond tussen 17u en 18u komen afhalen aan het Chiro heem.
Vergeet zeker de medische fiche2 van uw kind niet af te geven samen met de valies!

Dringende gevallen
In dringende gevallen kan u ons tijdens het kamp bereiken op volgende nummers:
Kampleiding Giel: 0471/ 72 56 85
Groepsleiding Cedric: 0477/ 78 38 94
Groepsleiding Kato: 0494/740313
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Terug te vinden in het kampboekje

CHIROKAMP! WAT NEEM JE ALLEMAAL MEE?????
Speelkledij
5 shorts
10 T-shirts
Zwembroek
Of zwempak +badhanddoek
1 paar sportschoenen
1 paar stevige wandelschoenen
Regenjas
Minstens 2 warme truien
Lange broeken
Zakdoeken
Slaapgerief
Kussen
Slaapzak of donsje
Pyjama of nachtjapon
Muggenzalf
Uw liefste knuffeldiertje
Luchtmatras of veldbed
Toiletgerief
4 handdoeken en 4 washandjes
Zeep of douchegel en shampoo
Bekertje, tandenborstel en tandpasta
Haarborstel of kam
Eetgerief
Diep bord
Plat bord
Beker
Bestek (ook een klein lepeltje voor dessert)
3 keukenhanddoeken
Allerlei
12 onderbroeken (beter te veel dan te weinig)
14 paar kousen (best geen witte)
Vuillinnenzak (plastic vuilzak is ook goed)
Drinkbus
Zaklamp
Zonnecrème, zonnebril, petje
Schrijfgerief, briefpapier, omslagen en zegels
Leesboeken en gezelschapsspelletjes
Rugzak (om op dagtocht te gaan)

BELANGRIJKE TIPS

Voor de jongste groepen is het handig om het adres op de enveloppen op
voorhand te schrijven en reeds van een postzegel te voorzien.
Tijdens de platte rust kunnen leden ook Chiro postkaartjes en postzegels
kopen bij de leiding. De prijs van een kaartje bedraagt: €0.15, een postzegel
€0.70
Het is voor de leiding gemakkelijk als er naamtekens in de kledij staan,
er zijn elk jaar heel wat verloren voorwerpen!

Voor de kleinste is het gemakkelijk om kledij in zakjes te steken, zo moeten
ze elke dag 1 zakje openmaken.

Voorzie voldoende reservekledij en regenkledij, elk kamp zijn er mooie maar
ook minder mooie dagen.

Chiro is delen! Wie snoepjes meeheeft zal moeten delen met heel de groep.

Van de Tito’s, Keti’s en Aspi’s verwachten we dat ze een trekrugzak
meenemen aangezien zij op 2-daagse gaan.

Kostbare spullen horen niet mee op kamp. Juwelen, smartphones, etc.
hebben we niet nodig.

OP KAMP IN KASTERLEE

Midden de Kempen ligt in een
schitterend natuurdomein Bos en
Brem: het jeugdverblijf van IJD
jongerenpastoraal Vlaanderen.
Bos en Brem is erkend door
Toerisme
Vlaanderen
als
jeugdverblijf van het type B en biedt
binnen slaapplaats aan 40 mensen
in comfortabele bedden. Buiten is
er plaats voor heel wat tenten.
Bos en Brem ligt in de bossen. Het
domein is 5 hectaren groot en bestaat uit naald- en eikenbos, enkele heuvels en zandvlaktes.
Een prachtige plek voor wie van de natuur houdt.

Bos en Brem is een eenvoudig, maar verzorgd kamphuis op een unieke locatie. De
infrastructuur bestaat uit 4 paviljoenen:
•

•

•
•

Het grootste paviljoen beschikt over een zaal van ongeveer 150 m2. Deze zaal heeft een
slaapgedeelte met 17 stapelbedden. De andere helft van de zaal is leeg, en kan gebruikt
worden om te spelen (of veldbedjes bij te plaatsen). Naast de zaal zijn er 3 kleine kamers
met telkens 1 stapelbed. In totaal zijn er dus bedden aanwezig voor 40 mensen. Aan de
buitenkant van het gebouw zijn er 3 toiletten.
Een kleiner gebouw omvat de eetzaal met daarnaast een keuken met 2 koelkasten, een
diepvriezer en 5 grote gasvuren. Enkele grote kommen en pannen zijn aanwezig, evenals
eetgerei.
Wassen gebeurt in een aparte doucheruimte (4 douches en 15 kraantjes met lavabo).
Een klein paviljoen kan ten slotte oa gebruikt worden als leidingslokaal.

KAMPLIEDJE

Het bivaklied
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak.

Ieder die ons ziet kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de boot.

Trek er mee op uit, breek grenzen open;
samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;
een nieuwe wereld roept om door te gaan.

BETALING + BEZOEKDAG

Beste ouders,
Voor dit kamp vragen we jullie €115 per kind. Pinkels betalen 100€. Er geldt een korting van €5
per kind wanneer er binnen één gezin meer dan 1 kind wordt ingeschreven voor kamp. We
ontvangen dit bedrag bij voorkeur met overschrijving op het rekeningnummer:

BE73 7344 2300 2760
Hierbij vragen we om als mededeling: Kamp Kasterlee – <groep> - <naam> te vermelden bij
betaling. Vb. (Kamp Kasterlee – Pinkels – Cedric Janssens)
Zoals u wellicht is opgevallen is de kampprijs lichtjes verhoogd tegenover voorgaande jaren.
Hier in zijn we genoodzaakt om uit de kosten te komen. Jammer genoeg worden de
kampplaatsen steeds duurder, maar ook de prijs van het energieverbruik gaat fors de hoogte
in. Wanneer het kampgeld is overgeschreven ben je officieel ingeschreven voor het kamp!
Omdat de leiding graag tijdig hun programma’s wil aanpassen aan het ledenaantal en de
Kookies al het kampeten op voorhand bestellen, vragen wij jullie om ten laatste vóór 25 juni
2018 in te schrijven. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan zijn wij genoodzaakt om
10 procent extra kosten aan te rekenen op uw bedrag voor het administratieve ongemak dat u
ons en de Kookies bezorgt.
Voor vragen, opmerkingen en inlichtingen kan je altijd terecht bij de leiding van uw kind(eren).
Zeker niet aarzelen dus!
Financiële vragen? Spreiding van betaling? Contacteer financien@chiroourodenberg.be

Aan de Pinkel en Speelclub ouders
Zoals jullie wellicht hebben gelezen zijn er in het gebouw een aantal stapelbedden aanwezig.
Daarom is het voor de PINKELS niet nodig om een veldbedje/matje mee te nemen! Zij moeten
enkel een bed overtrek, kussen en slaapzak voorzien.
Indien uit de inschrijving blijkt dat we ook voldoende plaats hebben om de SPEELCLUBS in een
stapelbed te leggen, zullen we dit meedelen via mail. (dit zal dus na 25 juni zijn).

GEZONDHEID OP KAMP

Volgens een nieuwe wetgeving mogen wij, jeugdleiders, kinderen geen medicatie toedienen
die niet op de medische fiche vermeld staat. Zorg dus dat de fiche goed is ingevuld. Het kan
ook echter gebeuren dat uw zoon/dochter tijdens het bivak kampt met buikpijn of hoofdpijn.
Wettelijk mogen wij op dat moment uw kind dus geen pijnstiller geven. Dit kan echter wel als
jullie ons al op voorhand de toestemming geven dit te doen. Nogmaals; tijdens een kamp
nemen wij omtrent de gezondheid van onze leden geen enkel risico. Beter een keertje te veel
naar de dokter dan te weinig! We hebben het hieronder dus echter over een kleine pijnstiller.
Graag hadden we onderstaande strook ontvangen, geniet aan de medische fiche!

Ondergetekende ……………………………………………………………………., moeder/vader* van
…………………………………………………………………………………., lid van Chiro Ourodenberg, geeft
aan de leiding verantwoordelijk voor de EHBO tijdens het kamp van 22 – 31 juli in
Kasterlee de toestemming mijn zoon/dochter* medicatie toe te dienen. Dit uiteraard
enkel wanneer de leiding de situatie heeft ingeschat en medicatie echt nodig acht.
*schrappen wat niet van toepassing is

Datum:
Handtekening:

