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"Frits De Bouwer, kunnen wij het maken, Frits De Bouwer
nou en of!!"  

 
Frits de Bouwer gaat op kamp.  Om nog één keer de speelvogel
uit te hangen en vooral om goed te kijken waaraan de leden en

de leiding van Chiro Heultje nood hebben.  
 

Want nu is het voor echt!  De nieuwe Chiro lokalen gaan er
komen.  Samen met de gemeente en de kerkfabriek hebben

onze Chiro-ouders en de VZW Frits alle papieren en
goedkeuringen op zak om in het voorjaar van 2023 eindelijk de

schup in de grond te steken. 
 

En die nieuwe lokalen hebben we wel echt nodig.  Dankzij onze
enthousiaste leden die elke zondag trouw op post zijn, barsten

de huidige lokalen zowat uit hun voegen.  Ook kijken we uit naar
de speelruimte die we gaan krijgen rond onze nieuwe lokalen,
want er is toch niets plezanter om  buiten te kunnen ravotten.

 
Dankzij onze nieuwe lokalen kan Chiro Heultje een nog betere
Chiro worden voor onze leden.  Wij zijn alvast heel fier op het

vele werk dat al gedaan is en kijken uit naar de dag dat we onze
Chiro-vlag aan de nieuwe lokalen kunnen uithangen.

 
Bouwen kost echter ook geld.  Vanaf het najaar zullen jullie niet
meer om ons heen kunnen.  We gaan heel Heultje op zijn kop

zetten om de nodige centen bijeen te krijgen.
 

En nu maar te hopen dat Frits de Bouwer het kamp overleeft en
onze bouw-ouders met vele verhalen en goede input overlaadt,

zodat onze nieuwe lokalen nog beter worden.
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Data & uren
Pinkels 
vertrek: dinsdag 5 juli. 
We spreken met z'n allen af om 11uur
aan het Meiplein. 
adres: Meistraat 157, 2480 Dessel 

De pinkels hebben enkel een flesje
water nodig en eventueel regenkledij bij
slecht weer. 

Speelclub
vertrek: vrijdag 1 juli. 
We spreken met z'n allen af om 11 
 uur aan het Meiplein . 
adres: Meistraat 157, 2480 Dessel 

De Speelclub neemt een lunchpakket
mee en eventueel regenkledij bij
slecht weer.  

Rakwi's, Tito's, Keti's en Aspi's 
vertrek: vrijdag 1 juli. 
We spreken met z'n allen af om 9:45 aan
de parking van de lagere school

Zorg ervoor dat je fiets in orde is! Let er
ook op dat je een fluohesje, lunchpakket,
genoeg drinken en tussendoortjes
meeneemt



Data en uren 

Bagage
De Bagage kan naar de Chiro gebracht worden op vrijdag 24

juni van 18u30 tot 19u30 of op zondag 26 juni tussen
18u30 en 19u30. 

Samen met de bagage moeten ook de medische fiches en de
identiteitskaarten worden afgegeven. Elke groep moet ook iets

van choco of dergelijke meenemen (zie verder), dit mag ook
samen met de bagage worden afgegeven.  

Bagage tip!

Probeer zoveel mogelijk in één koffer of zak te steken. 
Hoe meer verschillende kleine zakken iedereen meeneemt,
hoe sneller spullen verloren zullen gaan. Vergeet ook zeker

niet om je bagage te labelen met je naam en groep.



Dagindeling

7u 30 
8 u

8u30

9u

12u

13u

14u

14u15
16u 
18u 

19u 
20u30
21u
21u30
22u 
22u30
23u

De leiding staat op.
Het opstaanlied speelt af terwijl de leiding de
leden wakker maakt. 
We dansen nog snel de kampdans, daarna
ontbijten we. 
Elke groep begint aan het
voormiddagprogramma  
We dansen onze kampdans nog een keer en
kunnen we aanschuiven voor een 3
sterrenmaaltijd!
Platte rust! Onze magen moeten even bekomen
van al dat eten! 
Een kamp zou geen kamp zijn zonder thema! Elke
dag speelt de leiding een toneeltje in het thema
van het kamp
Elke groep begint aan het namiddagprogramma
Tijd voor een vieruurtje! 
We dansen onze kampdans nog een laatste keer
en schuiven aan tafel voor het avondeten
Elke groep begint met de avondactiviteit
De pinkels maken zich klaar om te gaan slapen
De speelclub kruipt ook in hun bedje
De Rakwi's gaan ook slapen 
De tito's zijn ook moe van hun lange dag
De keti's gaan slapen 
De Aspi's gaan ook slapen 



Pinkels 

Speelclub

Rakwi's

Extra in de koffer

Extra in de koffer 

Extra in de koffer 

Pot choco

Pot choco 
Mario/Luigi kledij
Hondenkledij 
Barbie en Ken kledij 

soldaten kledij
gala kledij

Pot confituur 
Jungle/dieren kledij
Piraten kledij
Leger kledij 
De eerste letter van 

       je naam  





Frits de Bouwer

Frits de Bouwer, kunnen wij het maken,
Frits de Bouwer, nou en of!
Scoop, Muck en Dizzie en Rollie ook,
Liftie en Wendy gaan weer loos,
Frits en zijn maatjes maken lol,
werken ze samen is niets ze te dol.
Frits de Bouwer, kunnen wij het maken,
Frits de bouwer, nou en of!
Titus en Bert, Hector en Spud,
kijk ze is spelen dat vrolijke grut.
Frits de Bouwer, kunnen wij het maken,
Frits de Bouwer, NOU EN OF!!!



Onze
sterrenchefs

Wat schaft de pot? Dat is elke keer weer een verrassing! 

Gelukkig moet de leiding niet zelf koken want dat zou niet
goed komen! 
Tijdens het kamp kunnen we rekenen op onze fantastische
kookploeg die elke middag weer een lekkere driegangen
menu voor ons klaarmaakt of speciaal voor ons vroeger
opstaat om ons van spek en eitjes te voorzien.

Ook zorgen zij  voor een lekker vieruurtje, een koek of een
lekker stuk fruit! 
Onze sterrenchefs: 
Annick, Luc, Veerle K, Veerle V en Chris 



Wat mag het
kosten? 

Een chirokamp is absoluut niet duur en dat proberen we zo te
houden. 
Tijdens het jaar organiseren we een hoop activiteiten zoals: de
spaghettidag, een feestweekend, een fakkeltocht ... Dit doen
we om het kamp zo goedkoop mogelijk te houden. 

Pinkels: € 110
Speelclub, Rakwi's, Tito's, Keti's en Aspi's: €150

Gelieve te storten voor 20 juni op de rekeningnummer
BE29 7333 5911 6864 (BIC KREDBEBB) met de
mededeling: 'kamp (naam kind)' 

Vanaf het tweede kind per gezin wordt er een korting voorzien  
van €15 per bijkomen kind dat mee op kamp gaat. 

Attesten voor de belastingen zullen in de loop van 2022 ter
beschikking worden gesteld. 

Nog geen attest voor 2021? 
Contacteer onze VB Luc Claes: 0475 97 87 70 

 
 



Valies 
Kledij om niet te stinken: 

 

 

Themakledij: Bob De Bouwer, bouwvakkerskledij
Chirokledij en andere speelkledij
Dikke trui
Lange broek 
Twee paar schoenen (slechte schoenen en schoenen
waarmee gestapt kan worden)  
Botten 
Kousen
Ondergoed 
Zwemgerief
Regenkledij 
Een paar super slechte kleren!
Washandjes en handdoeken 
Tandenborstel en tandpasta  
Kam en/of borstel 
Zeep en shampoo 
Haarrekjes 
Rol WC-papier
Linnenzak

Slaapgerief: 
Veldbed of luchtmatras 
Warme slaapzak en hoofdkussen 
Zaklamp
Knuffel 
Pyjama 



Valies 
Documenten: 

Medische fiche
2 kleefbriefjes van je ziekenfonds 
Identiteitskaart/ISI + kaart 

Tweedaagse Keti's en Aspi's
Fiets 
Rugzak 
Slaapzak 
Matje 
Regenkledij 
Tent (spreek dit af in je groep) 
€10 zakgeld 

Extra
Rugzak
Drinkbus 
Schrijfgerief en briefpapier (kaartjes kan je
ook op kamp kopen)
Postzegels (kan je ook op kamp kopen) 
Een beetje snoep 
Zakdoeken 
Klein beetje geld voor postkaart of postzegels
Zonnecrème 

Gelieve in de kledij, handdoeken ... 
een naam te schrijven! 

Zo kan iedereen zijn eigen spullen 
terug mee naar huis nemen!!



Tito's 

Keti's 

Aspi's

Extra in de valies 

Extra in de valies

Extra in de valies 
Botervlootje 
Après ski kledij 
Boerenkledij
Witte t-shirt 

Pot confituur 
Maffia kledij
Doopkleren in gala thema
Wielerkledij
Schots thema kledij  

Botervlootje 
Metalkledij
Witte t-shirt 





            GSM’s en horologe’s
 → NIET MEEBRENGEN
Een week op kamp is een lange week leven op het ritme van de wind en
van de zon. Horloges en GSM’s zijn dus niet nodig op kamp.

             Snoep
Je mag (maar moet zeker niet) wat snoep meebrengen van thuis, maar niet
te veel.
Bij het begin van het kamp wordt het snoep per afdeling samengebracht in
een grote doos of wordt er hiermee een snoeptaart gemaakt.

Ouders
Zoals de speelclubbers van een paar jaar geleden zongen vlak voor ze op
Kamp vertrokken 

“10 dagen weg, 10 dagen weg van ons moeder der gezaag!
Het kamp is een avontuur voor jullie kinderen! Tot vrijdag 10 juli worden er
geen ouders verwacht op de kampplaats! Jullie kinderen mogen ook niet
opgehaald worden voor 1 dagje! Enkel in geval van nood is het mogelijk dat
men van het kamp vertrekt.

Enkele afspraken

Terugkeer
 

De terugkeer is voor iedereen op zondag 10 juli voorzien. Jullie zijn van harte
welkom op onze kampplaats vanaf 10u30! (liefst niet vroeger!). 
Aan de ouders van de tito’s/keti’s/aspi’s vragen wij om een fietsenrek mee te
nemen als je dit hebt. Anders past al het materiaal niet meer in de camion mee
naar huis.



Wanneer de kleinsten op kamp zijn vergeten ze al gauw al de rest. Zo
vergeten ze ook al eens propere kleren aan te doen. We raden de
ouders aan om kleren die ze zeker elke dag moeten wisselen per dag
in een zakje te steken. Zo zit er in een zakje bijvoorbeeld: een paar
kousen, een onderbroek en een T-shirt. Ze kunnen dan elke ochtend
een nieuw zakje gebruiken.

Een fenomeen waarmee we op kamp al wel eens geconfronteerd
worden is ‘heimwee’. Een goede remedie is uw kind een foto van
mama en papa, broer of zus, of zelfs de hond mee te geven.

De jongste groepen hebben enkel een heel klein beetje zakgeld nodig
om eventuele postkaartjes en postzegels te kopen. Voor de rest
hebben ze niks nodig. Geef ze dus niet te veel mee, ze kunnen het
alleen maar verliezen. Dit stop je best in een zakje apart in de koffer en
niet bij de medische steekkaart.

Postkaart: € 1 

Postzegel: € 1

Kamptips



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 geeneen 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



Contact gegevens
leiding

Pinkelleiding
Wannes Mariën (groepsleiding)
Wannesmarien7@icloud.com
0468 24 26 42
Hanne verstrepen 
hanneverstrepen1@gmail.com
0468 03 64 86
Jens Vanoppen
Jens.vanoppen6@gmail.com
0491 64 18 07
Annelin Van Dyck 
annelinvandyck@gmail.com
0474 31 24 87

Speelclubleiding
Elise Van Dyck (groepsleiding)
elise.vandyck2001@gmail.com
0471 34 45 93
Ruben Van Der Borght 
rubenvanderborght3@gmail.com
0468 25 06 82
Lucas Tops 
Lucas.tops@telenet.be
0487 53 09 91
Leen De Ceuster
de.ceusterl1@gmail.com
0497 06 64 73 

Rakwileiding
Jill Van Doren (groepsleiding)
jill.vandoren@hotmail.be
0468 18 34 30
Onomeh Toju Olu
onomeh.toju.olu@gmail.com
0486 84 37 15
Sara Claesen 
claesen.sara@telenet.be 
0472 08 51 75



Contact gegevens
leiding

Titoleiding
Wannes van Daele 
vandaelewannes@gmail.com
0486 15 80 12
Laura Lenchant 
laura.lenchant@icloud.com
0473 70 69 72 

Ketileiding
Rik onsia
rik1603@hotmail.be
0478 43 22 86
Pauline Maes 
paulinemaes2@icloud.com
0493 71 37 69
Robbe Dens 
robbe.dens@icloud.com
0498 82 04 68

Aspileiding
Lara Van Dyck 
laravandyck1999@gmail.com
0479 87 24 34 
Marie Onsia
marie1207@hotmail.be
0499 0857 78
Pepijn Okhuijsen
Pepijn_okhuijsen@icloud.com
0498 93 20 40  

 

Volwassenbegeleider 
& kookouder

Luc Claes 
l.claes_2@telenet.be
0475 97 87 70
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