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Voorwoord
De zomervakantie staat weer voor de deur, tijd om te beginnen
uitkijken naar het
Chirokamp. Na alweer een
ander chirojaar dan we in september gehoopt hadden, zijn we
meer dan klaar om ook dit jaar ons tien dagen lang rot te
amuseren. Voor de bubbelgrootte wachten we de richtlijnen
van de overheid nog even af, maar dat is geen reden om niet
al te beginnen uitkijken naar augustus.
Zijn jullie klaar om te ontdekken hoe jullie leiding eruitziet
zonder mondmasker, hoe de hudo nu ook weer riekt en om te
beseffen dat de beek toch kouder is dan je je nog herinnert van
vorig jaar? Dan ben jij helemaal klaar om mee op kamp te
komen!
In deze Wielevelder vinden jullie alle informatie die je moet
weten om als een echte kampganger naar Bohon te
vertrekken. Begin je valies al maar in te pakken,
je zangtalent uit te oefenen voor aan tafel en trek je
speelschoenen al maar aan want wij zijn er helemaal klaar
voor om er een bangelijk kamp van te maken!
See you in Bohon!
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In ’t verschiet
1-11 augustus kamp te Bohon
26 september: Startdag

De kalender kan u steeds terugvinden op onze website
www.chiromuizen.be, net zoals het de inschrijvingsformulieren,
brieven met meer informatie en het programma op zondag.
Ook in onze Faceboekgroep kan u steeds terecht voor het laatste
nieuws, deze kan u vinden onder de volgende link:

https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref=ts of
door simpelweg ‘chiro Muizen’ in het zoekveld van Facebook
te typen
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Kampinfo
BELANGRIJK!
Als alles goed gaat, mogen we met 200 leden in 1 bubbel op
kamp, en zal het kamp er ongeveer terug normaal uitzien.
Moest er nog iets veranderen, dan laten wij dit zeker weten.
Dus de info van deze Wielevelder (zoals uren van vertrek en
Brengdag bv) is nog onder voorbehoud.
Aankomst en vertrek per groep
Groep
Mini’s en Inimini’s
Speelclub
Rakwi’s
Tito’s
Keti’s

Aspi’s en leiding

Verwacht op het
terrein
4 augustus om
11:30
1 augustus om
15:00
1 augustus om
15:00
1 augustus om
13:00
Valiezen kunnen
gebracht worden
op 1 augustus om
13:00
Valiezen kunnen
gebracht worden
op 1 augustus om
13:00

Aankomst op het
dorpsplein
11 augustus rond
17:00
11 augustus rond
17:00
11 augustus rond
17:00
11 augustus om
19:00
11 augustus om
19:00

12 augustus
‘s avonds
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Respecteer de uren die wij meegeven, zodat er niet te veel
ouders tegelijk op het kampterrein zijn. En neem je
mondmasker zeker mee.
Opmerking bij de brengdag op 1 augustus: dit jaar is er geen
misviering!!
Info vertrek fietstocht:
Keti’s

31 juli

Aspi’s

27 juli

Leiding (chille
groep)
Leiding (snelle
groep)

28 juli
28 juli

Wordt nog
meegedeeld door
de leiding
Om 06:15 op het
dorpsplein
Om 05:45 op het
dorpsplein
Om 07:45 op het
dorpsplein
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Kampadres (voor post)
Chiro Muizen
Afdeling lid – naam lid
Bohon 22
6940 Durbuy

We zijn op kamp even weg van het normale leven. We
nodigen iedereen met veel nadruk uit om sober om te
gaan met het verzenden met postpakketten en super
dikke briefomslagen.
KampNOODnummer
ALLEEN IN GEVAL VAN NOOD!
Bram Van Eupen
0479/608.781 (veebee)
Spreek je boodschap in en wij bellen je terug.

Bagage
Leiding en aspi’s kunnen hun voorwachtgerief maandag
26 juli op de camion zetten. Uur wordt nog meegedeeld.
Zakgeld
•
•
•

Kaartjes met foto’s van vorige jaren zijn te koop
op kamp voor €0.50/st. Postzegels breng je zelf
mee
Voor frisdrank en een snoepje tijdens de trektocht
Keti’s en aspi’s: lavertje (€0.50/consumptie).
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Wat zit er in mijn valies?
Let op: bagage/brieven/.. kan niet gedeeld worden
tussen broers & zussen van verschillende bubbels indien
we in twee bubbels zouden moeten gaan!
•

Mondmaskers:
o Inimini’s, mini’s, speelcub & rakwi: 2 stuks
o Tito’s: 4 stuks
o Keti’s: 6 stuks
o Aspi’s & leiding: 8 stuks

•

Typisch Chiro:
o Uniform: broek/rok & T-shirt (breugelen afdelingst-shirts tellen niet) & trui/hemd.
o Chirozangboek (wie een zangboek wilt kopen
kan gepast geld (8€) afgeven aan de leiding bij
aankomst
op
het
kampterrein,
dan
krijgt het lid de zangboek later van de leiding)

•

Voor aan je voeten:
o Stevige schoenen voor tochten
o Sportschoenen
o Watersandalen
o Gummilaarzen

•

Ik ga naar de beek en ik neem mee:
o Kleine waskom
o Washandjes en handdoeken
o Zeep en shampoo zijn op kamp voorradig
(Ecover). Probeer bij allergie ook eco-vriendelijke
anti-allergeen zeep/shampoo te kopen!
o Zwemkledij
o Badhanddoek
9

•

Voor het slapengaan
o Tandpasta, tandenborstel en bekertje
o Warme pyjama
o Knuffel
o Hoofdkussen
o Slaapzak (+dekentje)
o Mini’s, speelclub, rakwi’s: veldbed
o Tito’s, keti’s, aspi’s: luchtmatras of matje

•

Kledij:
o
Ondergoed + sokken (voorzie voldoende reserve
o
Speelkledij
o
Shorts
o
T-shirts
o
Dikke truien
o
Lange broeken
o
Regenjas
o
Verkleedkledij thema ‘onder water wereld’ voor
de fuif (speelclub t.e.m. aspiranten)

•

Tegen de zon:
o Zonnebril
o Hoedje/pet
o Zonnecrème

•

Varia:
o 6 Keukenhanddoeken (De corona maatregelen
vanuit de overheid zeggen dat een handdoek na
gebruik 3 dagen niet mag worden aangeraakt, dus
neem er zeker genoeg mee)
o Mini’s t.e.m. tito’s: rugzakje en drinkbus voor op
trektocht
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Linnen zak voor vuile was
Schrijfgerei, papier, enveloppen, boek/strips
Zaklamp en reservebatterijen
Persoonlijke medicatie (leiding op de hoogte
brengen!)
o Wasspelden
o Opgelet: het kan altijd zijn dat de eigen leiding nog
vraagt om andere verkleedkledij of materiaal mee te
nemen!
o
o
o
o

Tips & tricks voor de goed voorziene kampganger
• Een reserveslaapzak voor de jongste leden kan soms
handig zijn. Een ongelukje ’s nachts is snel gebeurd.
Gelieve hiervoor te zorgen, we kunnen niet elke dag
een wasserette opzoeken.
• Geef je kind niet te veel snoep mee.
• Maak een lijstje van al je gerief en breng die aan in je
valies
• Breng overal duidelijk een naam op aan, vooral het
uniform! (Voorwerpen die op kamp buiten de bubbelzone
zouden
verloren
gaan
terug beschikbaar zijn na het kamp)

zullen

pas

•

Indien nodig: schrijf de adressen op voorhand op de
enveloppen.
• Blijft zeker thuis: gsm, I-pod/-pad, dure juwelen, drugs,
alcohol, …
Voor meer informatie of vragen kan je steeds bij de
leiding terecht. We hopen allemaal dat jullie erbij zullen
zijn en duimen voor een spetterend kamp en een
stralende zon!
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Belangrijke info
Berichtje aan alle ouders en leden!
De laatste jaren stellen we vast dat er steeds meer en meer
bagage wordt meegenomen, hoewel ons kampprogramma
en onze sobere kampfaciliteiten niet veranderen.
We vragen daarom ook niet ‘te’ veel kleren en dergelijke
mee te nemen. Met één valies kom je zeker en vast toe!

Alcoholgebruik op kamp
Bericht aan keti’s, aspi’s en hun ouders
Hierbij vinden jullie alle afspraken die zijn gemaakt rond
alcoholgebruik op kamp. Deze worden regelmatig onder
leiding geëvalueerd, wij brachten daarom enkele jaren
geleden enkele wijzigingen aan en deze zullen dit jaar weer
van toepassing zijn.
Opmerking: als we in deze context het woord ‘drank’
gebruiken, duidt dit uiteraard op alcoholistische dranken.
Voor keti’s geldt de algemene regel dat ze op geen enkel
moment tijdens het kamp drank krijgen. Voor aspi’s wordt
enkel bier en wijn voorzien, dit op de hieronder uitgelegde
momenten.

Laver
Tijdens
het lavertje krijgen
de aspi’s een
beperkte
hoeveelheid alcohol (2 consumpties per persoon), net
zoals vorige jaren.
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Speciale activiteiten
Tijdens enkele speciale activiteiten zoals de
voorwachtavond, de nachtwacht, de tweedaagse en de
avond van het kampvuur, krijgen de aspis’s drank, maar
wordt er verwacht dat ze met mate drinken en elkaar hierop
wijzen. Ook de leiding zal mee toekijken op het
drankverbruik.

Eigen drank meebrengen & drank stelen op kamp
Algemeen geldt nog steeds dat drank stelen of
meesmokkelen uit den boze is en dus absoluut niet in dank
afgenomen wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat aspi’s
voldoende drank krijgen. Wij zullen dan ook ingrijpen als de
leden zich niet houden aan de regels.
Vinden we in de koffer van één van de leden drank of wordt
er drank gestolen, dan mogen deze leden niet deelnemen
aan één van bovengenoemde speciale activiteiten. Gebeurt
dit meermaals dan worden de ouders op de hoogte
gebracht. Loopt het echt de spuigaten uit, dan wordt het lid
naar huis gestuurd. We vragen aan de ouders om erop toe
te zien dat hun kind geen drank meeneemt op kamp. De
ervaring leert ons bovendien dat ook die zonen en dochters
‘die dat zeker nooit zouden doen’ soms voor verrassingen
zorgen.
Bovendien willen we als leidingsploeg benadrukken dat
drugs ten strengste verboden is op kamp, indien er toch
drugs wordt aangetroffen bij leden worden de ouders van
de bestreffende leden gecontacteerd en worden ze direct
naar
huis
gestuurd.
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Als leidingsploeg zijn wij ons bewust van onze
verantwoordelijkehden. Het evenwicht is vaak wankel en
vergt vaak heel wat moeite om het te bewaren. Jullie, leden
& ouders, kunnen ons hierbij helpen, met een open geest en
een
realistische
kijk.
De leidingsploeg
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Bohon: what
to know
Wist je dat …
… Ons kampterrein op nog geen tien minuutjes rijden van
het centrum van Durbuy ligt?
… Durbuy nét niet het kleinste stadje van België is?
… De mensen in Durbuy dat eigenlijk zelf wel vinden en
zelfs geloven dat Durbuy het kleinste stadje van de wereld
is?
… Bohon aan de rivier de Ourthe ligt en dat echt een super
goede beek is om ons in te wassen en om in te spelen?
… ons kampterrein op 140 km van onze Chiro ligt en
de keti’s, aspi’s en leiding dus in vergelijking met de vorige
jaren niet zo heel ver moeten fietsen?
… de keti’s, aspi’s en leiding hier heel blij mee waren?
… de leiding meer dan klaar is om er een mega leuk kamp
van te maken?
… dit het laatste wist-je-datje is en je nu dus dringend je
valies moet beginnen inpakken?
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Kamproute
Uw auto volgeladen met uw enthousiaste kinderen?
Uw koffer vol bagage?
Bohon here we come!
Ready, set, GO!
Maak u klaar voor een rit van 1u en 15 minuten, zo’n 140 km.
Voor wie met de GPS rijdt, dit is het adres dat je moet
ingeven:
Chemin de la Grotte
6940 Durbuy
• Neem in Zemst de E19 richting Brussel
•

Volg de 2 linkerrijstroken bij het knooppunt Machelen
om de borden E40 richting
E411/Namen/Luik/Leuven/Brussel/Luchthaven Zavente
m te volgen. Houd links aan bij de splitsing en rij door op de
R0
•

Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Leonard
om de borden E411 richting Namen/Luxemburg te
volgen
• Neem afslag 18 en voeg in op Chaussée de Luxembourg/de

N4 richting Marche
• Neem de afslag richting N929/Durbuy/Somme-

Leuze/Houyet/Rochefort
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• Sla linksaf naar Rue Tige-de-Nettinne/de N929

• Sla rechtsaf naar Rue de Lantigné/de N983

• Sla linksaf naar Rue de la Tour du Diable
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•

Weg volgen tot Bohon en dan rechtsaf

•

Vanaf hier zullen de pijlen van ‘Chiro Muizen’ je tot
op het kampterrein leiden.
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Breugelreview
De Breugel moest jammer genoeg voor het tweede jaar op rij in
een Corona-jasje gestoken worden. Maar gelukkig hebben het
leidings-, koks, en quizteam er alles aan gedaan om er toch nog
een fantastisch, gezellig, weekend van te maken.
Het weekend werd zaterdag ingezet met een Breugel-quizwandeling door Muizen. Vragen over vissen, sport, series,
psychologie, voor ieder wat wils. Nog eens een dikke proficiat aan
het winnende team Musti goes classic.
Zondagvoormiddag werden onze deliveroo skills getest en
werden
de
door
onze koks
bereidde breugelmaaltijden rondgebracht
in
Muizen
en
omstreken.
In de namiddag werd er nog een bubbelfeestje gehouden met
jong en oud, kwestie van onze dansbenen nog eens van onder het
stof te halen. Ook de tekenwedstrijd was er dit jaar weer bij. We
hebben allemaal prachtige creaties binnengekregen en Stien, Tijl
en Margaux waren de gelukkigen!
En tot slot was het prachtige acteerwerk van onze leiding te
bewonderen in een Corona remake van Assepoester op de
facebook pagina.
We zijn erin geslaagd, ondanks Corona, toch het Breugelsamenhorigheidsgevoel boven te halen. Hopelijk hebben jullie er
ook van kunnen genieten. En we kijken er zooo naar uit om
volgend jaar samen met jullie in de Breugeltent te dansen,
zingen, smullen, quizzen, spelen, lachen…
Liefste Breugelaars, tot volgend jaar!
En dan voor écht! (hout vasthouden)
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Chiroscoop
RAM
21 maart - 20 april
De voorbereidingen van het kamp zijn voor de Ram het ultieme moment
om zich te laten gelden in de groep. Dit is jouw moment to shine. Je durf zal
anderen inspireren.
Snack van de maand: toastjes met zalm
STIER
21 april - 20 mei
Je innerlijke kampchakra’s zijn duidelijk uit evenwicht. Wacht niet tot het
kamp om je chakra’s in balans te brengen. Een kamp beginnen met
positieve karmapunten is alleen maar aan te raden. Praat erover met je
plaatselijke Chirosjamaan als je daar nood aan hebt.
Snack van de maand: Olés (zeker geen Leo’s)
TWEELINGEN
21 mei - 20 juni
Na die quarantaineperiode heb je moeite om je weer aan te passen aan het
sociale leven vol sociale verplichtingen. Zeg niet nee tegen die aankomende
Chiroactiviteit waar je tegen opziet maar ga en amuseer je te pletter.
Snack van de maand: abrikoos met tonijn
KREEFT
21 juni - 22 juli
De Kreeft kan deze maand scherp uit de hoek komen. Je bent prikkelbaar
en laat je omgeving dat merken. Pas op voor je mede-Kreeften deze maand:
twee Kreeften bijeen steken, kan leiden tot een echt Kreeftengevecht. Om
te voorkomen dat je bivakplanning daardoor in de (kreeften-) soep draait,
laat je de Kreeften beter even afkoelen in de beek.
Snack van de maand: paprikanootjes
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LEEUW
23 juli - 22 augustus
De Leeuw heeft lentekriebels. Pas op voor de vlinders in de lucht, ze zouden
zich weleens kunnen nestelen in je buik. Wie weet wel op kamp in Bohon.
Snack van de maand: frikandel special
MAAGD
23 augustus - 22 sept.
Alles lijkt tegen te steken deze maand. Absorbeer alle negatieve energie en
zet ze Ingeborggewijs om in positieve. Jijzelf en je omgeving zullen er de
vruchten van plukken. Jij wordt de held van het chirokamp!
Snack van de maand: Cornetto-ijsje
WEEGSCHAAL
23 september - 22 oktober
Je zit in het midden van een existentiële identiteitscrisis na al die weken
isolement. Zet je zinnen daarom 100% op het kamp. Hier kom je jezelf wel
eens tegen.
Snack van de maand: augurken in het zuur
SCHORPIOEN
23 oktober - 22 november
De Schorpioen is deze maand een big spender. Denk daarom goed na bij je
volgende aankopen. Steek je centen voor de verandering eens in een
spaarpot en doe er wat leuks mee op kamp.
Snack van de maand: chocoladecentjes
BOOGSCHUTTER
23 november - 21 dec.
De boog kan niet altijd even hard gespannen staan, dat weet de
Boogschutter als geen ander. Relax daarom genoeg, zodat je voldoende
reserves hebt om de zomer in te vliegen. Zeg niet nee tegen dat extra
middagdutje, maar nestel je lekker in die zetel en kom er niet meer uit.
Snack van de maand: rijstpap
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STEENBOK
22 december - 20 januari
De Steenbok lijkt deze maand op oorlogspad te zijn. Alles steekt je tegen en
niets lijkt goed te gaan. Op dagen als deze kan de Steenbok het beste rustig
tot tien tellen. Chiroliedjes werken therapeutisch, zing er daarom elke dag
minstens vier.
Snack van de maand: tiramisu
WATERMAN
21 januari - 20 februari
Het lijkt erop dat je de afgelopen weken en maanden wat in afzondering
hebt geleefd. Daardoor heb je je Chirovrienden extra hard moeten missen.
Maak je vrienden daarom deze maand duidelijk dat je hen graag ziet!
Snack van de maand: gefrituurde miniloempia’s
VISSEN
21 februari - 20 maart
Met de zomer in aantocht zit je met je hoofd al helemaal bij het naderende
kamp. De obstakels die je pad kruisen, ontwijk je best niet. Ga de
confrontatie aan! Des te sneller kan je genieten van een zorgeloze zomer.
Snack van de maand: Prince-koek met chocolade
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Spelletjeshoek
Heb jij zin om al wat in de kampsfeer te komen? Speel dan
deze spelletjes thuis, of onderweg naar het kampterrein en zo
ben jij al helemaal thuis in de wondere onderwater wereld!
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Tekentutorial:
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Woordzoeker:
Vind jij alle woorden terug? Je kan zowel, horizontaal als
verticaal als diagonaal zoeken!
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Tokkelrubriek
Cover me in sunshine- P!nk
I've been dreaming of friendly faces
I got so much time to kill
Just imagine people laughing
I know some day we will
And even if it's far away
Get me through another day
Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world's been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine
From a distance all these mountains
Are just some tiny hills
Wildflowers, they keep living
While they're just standing still
I've been missing yesterday
But what if there's a better place?
Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world's been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine
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La la la la
La la la la
Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world's been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine
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Gegevens leiding

Ini-mini’s
Sofie Daniels
Sofie.daniels@chiromuizen.be
Merel Vermeiren
Merel.vermeiren@chiromuizen.be
Daan Van Caesbroeck
Daan.vancaeysbroeck@chrimuizen.be
Yen Verschaeren
Yen.verschaeren@chiromuizen.be
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Mini’s
Fleur Deraedt
Fleur.deraedt@chiromuizen.be
Kirsten Uyttersprot
Kirsten.uyttersprot@chiromuizen.be
Joren Van Eupen
Joren.vaneupen@chiromuizen.be
Kobe Van Esbroeck
Kobe.vanesbroeck@chiromuizen.be

Speelclub Meisjes
Stanse Tampère
Stanse.tampere@chiromuizen.be
Kamile Cuypers
Kamile.cuypers@chiromuizen.be
Marte Wils
Marte.wils@chiromuizen.be

Speelclub jongens
Toon Huyge
Toon.huyge@chiromuizen.be
Robin Wyckmans
Robin.wyckmans@chiromuizen.be
Brecht Velghe
brecht.velghe@chiromuizen.be
Kwiks
Marie Dubelloy
Marie.dubelloy@chiromuizen.be
Sam Polspoel
Sam.polspoel@chiromuizen.be
Rakkers
Bram Verschueren
Bram.verschueren@chiromuizen.be
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Joran Deraedt
Joran.deraedt@chiromuizen.be
Jarne De Cock
Jarne.decock@chiromuizen.be
Tippers
Mara De Vadder
Mara.devadder@chiromuizen.be
Eva Suetens
Eva.suetens@chiromuizen.be
Toppers
Nathan Kayaert
Nathan.kayaert@chiromuizen.be
Lars Blondiau
Lars.blondiau@chiromuizen.be
Tip-10’s
Nele Diels
Nele.diels@chiromuizen.be
Kerels
Ruben Vyncke
Ruben.Vyncke@chiromuizen.be
Aspi-meisjes
Cato Mertens
Cato.mertens@chiromuizen.be
Aspi-jongens
Tim Daniels
Tim.daniels@chiromuizen.be
Milan Princen
Milan.princen@chiromuizen.be
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Groepsleiding
Lars Blondiau
Daan Van Caesbroeck
Groepsleiding@chiromuizen.be
Volwassen begeleiding
Bram Van Eupen
Bram.vaneupen@chiromuizen.be
Joke Kellens
Joke.kellens@chiromuizen.be
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