
 
 

CHIRO RAZZMAKKER PRESENTS: 

CHIROKAMP 2017 LEISELE 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPENINGSWOORDJE 

 

Hallowkes!  

 

E I N D E L I J K! De meest legendarische tijd van het chirojaar komt 

er weer aan: HET KAMP!!! We vertrekken voor 10, 8 of 6 dagen naar 

het landelijke Leisele om ons volledig onder te dompelen in de 

chirosfeer.  Met dit kampboekje willen we jullie alle nodige 

informatie meegeven om mee te gaan op chirokamp.  

Het was een chirojaar waarin we veel nieuwe leden mochten verwelkomen 

en ook onze vaste chirowietjes zagen we graag terug. Met enkele nieuwe 

leid(st)ers in de leidingsploeg zijn we vol goesting aan het nieuwe jaar 

begonnen.  Het was een jaar om U tegen te zeggen! We hebben ons zondag 

na zondag rot geamuseerd en op kamp zal dat zeker niet anders zijn. 

Waterspelletjes, hevige spelen, kookactiviteit, zwart zeil, DDA, themadag, 

dagtocht, kampvuur… niets is te veel voor de stoere leden van Chiro 

Razzmakker Oedelem. De leiding is al volop bezig met de voorbereidingen en 

we kunnen dit al zeggen: het wordt beestig!  

DUS: begin maar al goesting te krijgen, oefen je beste West-Vlaams, haal je 

katsjoe botten van onder het stof, schrijf het in je agenda, hang het boven je 

bed… Eind juli is’t weer van dat! 

Blader snel verder en ‘t is thopen da we junder allemoale zien ip ’t Boerhof  ’T 

Makkertje!  

De leidingsploeg   

 

 

 

 

 

 



 
 

BIVAKNIEUWS 

Dit jaar trekken we naar de 

Leiseelse velden midden in ons 

vertrouwde West-Vlaanderen! De 

kampplaats heet ‘De 

Pannenhoeve’. Dit is een 

kampplaats met twee kamphuizen, 

dat wil zeggen dat we dit jaar ook 

buren zullen hebben. Geen paniek, 

de twee kamphuizen zijn goed afgescheiden van elkaar door een grote 

muur.  

Ons kamphuis heet ’t Vorgas en is een spiksplinternieuw gebouw sinds april. 

Hier alvast enkele foto’s! 

Op onze boerderij gaan we helemaal back to basics! Weg met sms’jes, mails, 

skype… wij doen het op de oude manier: brieven! Stuur jullie post op naar dit 

adres: 

De Pannenhoeve (’t Vorgas) 

Chiro Razzmakker Oedelem 

Naam chirowietje 

Groenestraat 76 

8691 Leisele 

Onze verblijfplaats bevindt zich in de streek der streken onder de boeren: De 

westhoek! Leisele is een deelgemeente van Alveringem en ligt dicht bij de 

Franse grens. Als je dacht dat Oedelem landelijk was, dan heb je Leisele nog 

niet gezien. Met z’n 800 inwoners is Leisele één van de vele rustige mini-

dorpjes in de streek. Maar deze zomer maakt Chiro Razzmakker het dorpje 

onveilig! Wij willen nu al vertrekken! 



 
 

OP BIVAK GAAN IS… 

 

 10 dagen vol spanning en plezier 

 je helemaal vuil maken tijdens een of ander spel 

 vrienden maken voor het leven 

 spelen totdat je er bij neervalt 

 helpen opruimen met de diensten  

 je amuseren met al je vriendjes en vriendinnetjes 

 10 dagen zonder ouders 

 de tijd helemaal uit het oog verliezen 

 soms eens een traantje laten 

 vallen en op staan  

 eten totdat je er bij neervalt 

 tafelmanieren krijgen 

 lachen tot je in je broek plast 

 luisteren naar de leiding 

 elke avond het vervolg van een geweldig verhaaltje 

 buitenspelen i.p.v. computerspelletjes  

 zingen uit volle borst 

 ongelofelijke avonturen meemaken 

 wandelen tot je blaren op je voeten krijgt   

 zoeken naar propere kleren 

 feestvieren  

 genieten van het kampvuur  

 je grenzen verleggen 

 de beste tijd van het Chirojaar 

 … 

 

Kortom… Op bivak gaan is 

ZALIG!!!  

 

 

 

 

 

 



 
 

THEMA:  

Ip’t Boerhof ‘t Makkertje 
 

Gedaan met Thuis, Familie en al die andere melige soaps! Boer Ludo en 

Boerin Nadine nemen jullie mee achter de schermen op hun boerderij t’ 

Makkertje. Op dit boerhof staat het leven niet stil, met andere woorden : in 

Leisele komt er leven in de brouwerij (of was het boerderij? Mwahaha). Iedere 

dag staan ze wel voor een nieuw obstakel en moeten ze vroeg op, want de 

dieren en de oogst wachten niet.  Maar al het harde werk loont dan ook de 

moeite op hun jaarlijks “Zwienebal”, wie weet mogen wij dit jaar ook komen? 

 

P.S. er werd een trailer gemaakt voor het kampthema. Ga naar 

www.youtube.com, tik in de zoekbalk ‘Chiro Razzmakker Oedelem  

kampthema 2017’ en kijken maar! 

 

Enkele mopjes om jullie warm te maken: 

 De boer zei ‘tijd is geld’ en hij verkocht z’n horloge 

 Kwil u kussen, zei boer Ludo en hij pakte Nadine haar kussen af 

 Kziet nie meer zitten, zei de boer, en hij zette z’n bril op 

 Kwil pitten zei den boer en hij kocht een bak druiven 
 

http://www.youtube.com/


 
 

VERTREK EN TERUGKOMST 
 

Vertrek 
 

PINKELS 

 

Jullie worden samen met jullie ouders verwacht op dinsdag 25 juli om 11u aan 

het kamphuis in Leisele. Het is dus de bedoeling dat jullie zelfstandig naar het 

kamphuis komen. Wij raden aan om rond 10u te vertrekken, aangezien het 

ongeveer een klein uurtje rijden is. We verwachten jullie in perfect uniform! 

 

SPEELCLUB-RAKWI’S 

 

Jullie worden samen met jullie ouders verwacht op zondag 23 juli om 11u aan 

het kamphuis in Leisele. Ook voor jullie is het de bedoeling dat jullie 

zelfstandig naar het kamphuis komen. Indien u als ouder niet zelf uw kind kan 

voeren naar het kamphuis mag u dit ons altijd laten weten! Wij zoeken dan 

een oplossing… Het gebeurt ook vaak dat ouders carpoolen, misschien is dat 

ook een tip? 

 

TITO’S 

 

Jullie worden op vrijdag 21 juli om 9u verwacht aan het lokaal in perfect 

uniform en met de fiets! Vergeet ook zeker jullie picknick niet en evt. een 

regenjas. 

 

KETI’S 

 

Jullie worden op donderdag 20 juli om 10u verwacht aan het lokaal in perfect 

uniform en met de fiets. Zorg dat je zeker een picknick, voldoende drinken, 

een slaapzak, slaapmatje, kussen en basis wasgerief bijhebt!  

 

Aankomst 

 
Helaas loopt het chirokamp ook ten einde… Op maandag 31 juli keren we 

terug naar Oedelem. We vertrekken om 14u aan het kamphuis met de bus. 

Dit wil dus zeggen dat we rond 15u zullen aankomen aan het chirolokaal in 

de Wagenweg. 
 

 



 
 

BEZOEKDAG 
Velen onder jullie zullen waarschijnlijk wel willen weten waar jullie lieftallige 

Chirospruit zich enkele dagen zal bevinden. Daarom nodigen we jullie uit op 

zondag 23 juli op onze bivakplaats, te Leisele. 

Om de reis naar Leisele een beetje vlot te laten verlopen, stellen wij voor om 

rond 10u te vertrekken in Oedelem. Op die manier zullen de Speelclubbers en 

Rakwi’s (in perfect uniform) om 11u00 toekomen op de kampplaats. Ouders 

van kinderen die niet beschikbaar zijn om hun kinderen te voeren kunnen 

rekenen op collega-ouders. 

Iedereen wordt dus in Leisele verwacht om 11u00. Daar zullen de Tito’s en 

Keti’s jullie met plezier ontvangen. Om de ontvangst vlot te laten verlopen 

vragen  we aan jullie om niet voor 11u00 aan te komen. We beseffen dat het 

bezoek op de middag valt, waardoor wij jullie graag zouden verwennen met 

een lekkere spaghetti en dit aan een democratische prijs. 

Wij voorzien voor ouders, broers/zussen, leden… een drankje, spaghetti en 

een overheerlijk dessert. Dit om jullie lege magen te vullen vooraleer jullie op 

de terugweg vertrekken, maar ook om onze kas wat te spijzen. Gelieve dit ter 

plaatse te betalen. 

Prijzen: 

- Volwassenen: 10 euro 

- Kinderen: 8 euro 

- Leden: gratis 

Dit bezoekje biedt uiteraard ook de mogelijkheid om je chirowietje te helpen 

installeren in de kamer. De oudsten zullen samen met onze vaste koks 

ondertussen zorgen voor de bereiding van de spaghetti. 

Om 15u sturen we jullie terug huiswaarts zodat wij echt van start kunnen gaan 

met ons kamp! 

 

 



 
 

MIJN VALIES 

 

WAT MOET ER ZEKER IN: 

Voldoende speelkledij die goed vuil mag worden: T-shirts, korte broeken, lange 

broeken, warme pull, een (hopelijk overbodige) regenjas, sportkledij, stevige 

schoenen, voldoende kousen, voldoende ondergoed, … (Deze kleren voorzie je 

best van naam want ieder jaar zijn er veel verloren voorwerpen) 

Wasgerief (om ervoor te zorgen dat je er toch af en toe weer een beetje proper 

uitziet): shampoo, douchegel, washandjes, tandenborstel, tandpasta,  kam, 

bekertje, zonnecrème, handdoeken, deo … 

Slaapgerief (om na een hele dag vol spel en plezier je in je bedje te kunnen 

nestelen): hoofdkussen, hoeslaken, slaapzak, pyjama, je knuffelbeer, slaapmatje 

(enkel voor Keti's) …   

Andere: outfit voor dansavond (in thema), zonnebril/petje, rugzakje… 

VERGEET OOK ZEKER NIET: 

Pantoffels/ slippers: anders maak je met je vuile schoenen heel het kamphuis smerig 

Drinkbus: om je dorst te lessen tijdens dagtocht  

Schrijfgerief en postzegels: voor wie het thuisfront op de hoogte wil houden 

Een plastic zak:  om je vuile kleren in te stoppen 

Chiro uniform:  de Chiro wil herkend worden! (een extra uniform is handig voor als je 

uniform na een paar dagen vuil is geworden) 

Medicijnen: afgeven aan de leiding of de koks 

Zakgeld: Pinkels, Speelclub en Rakwi’s nemen maximum 5 euro mee 

Zwemgrief: om tijdens dagtocht een verfrissende duik te nemen, en wie weet ook 

voor enkele waterspelletjes 

SIS kaart of kids-ID: want je weet nooit wat er gebeurt 

Extra: een pot choco (voor Pinkels, Speelclub en Rakwi’s), een pot confituur (Keti’s) 

en een pakje koffie (Tito’s) 

SMIJT DIT ER MAAR TERUG UIT: 

Snoep: gevonden snoep vindt de leiding erg lekker 

Elektronica: gps-systemen, mini-tv’s, radio’s, mp3-spelers, GSM’s, Iphones, Ipods, 

Ipads en ander elektronica (vooral alles wat met een “I” begint) neemt de leiding af  

Huisdieren:  we hebben al genoeg werk met Aaren 

Sigaretten: roken is ongezond! Daar doen we niet aan mee! 

Iedereen kan zijn valiesjes komen afzetten aan het lokaal op zondag 20 juli 

tussen 18 en 20 uur. De stoere papa's en even stoere mama's kunnen gerust 

de leiding een handje helpen met het laden van de camion. 



 
 

 

EEN BASISDAG OP CHIROKAMP 

DAGINDELING 
 

 

 

 

07.00 u de vroege vogels onder de leiding ontwaken 

07.15 u    de leiding ontwaakt 

07.30 u    leden ontwaken 

08.15 u    ontbijten 

09.00 u    diensten 

10.30 u   ochtendactiviteiten 

12.15 u    middagmaal en platte rust 

14.00 u    middagactiviteiten 

16.00 u    vieruurtje en vervolg spel 

18.30 u    avondmaal 

19.45 u    thema 

20.00 u                    bedtijd pinkels 

20.15 u    bedtijd speelclub 

21.05 u    bedtijd rakwi’s 

22.00 u    bedtijd tito’s 

22.30 u   bedtijd keti’s 

23.15 u    leidingskring 

00.00 u    bedtijd leiding 



 
 

LEIDINGSPLOEG 

 

 

 

 

                    

 

 

 

PINKELS 

Lies Maveau: 0488 06 27 94 

Kim De Boysere: 0477 21 30 68 



 
 

SPEELCLUB 

 Emmeline 

Deblonde: 

0479 44 30 35 

 

 
 Romanie 

Bellaert: 

0479 67 14 

38 



 
 

RAKWI’S 

                                           

Merel Sypré: 

0478 61 43 23  

 

 

 

 

Stiene Franssens: 0491 74 94 46 



 
 

TITO’S 

                      

 

 

Lize Fiems: 0478 94 72 76 

 

 

 

Janne Claeys: 0470 52 22 33 



 
 

 
KETI’S 

 

 

 

Judith Van de Walle: 0492 63 72 04 

Aaren Baert: 0496 39 22 29 



 
 

KOKS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita Eeclo a.k.a. Moeder Rita 

Rosa Vandenbulcke a.k.a Tante Roos 

Maar om al de hongerige chirowietjes van eten te kunnen voorzien 

nemen zij helpende handen mee: Liesbeth & Jurgen en Katrien & Hans!! 

Vorig jaar waren ze ook al mee, en 1 ding weten we al zeker: we zullen 

weer kunnen smullen! 



 
 

AFDELINGSWOORDJES 
 

Pinkels 

Beste pinkeltjes, 

Oooh jaaaa de zomer is in aantocht, en eindelijk is het weer zo ver… Ook dit 

jaar vertrekken wij weer op 

megatofcoolfantastischonvergetelijkspannendveelbelovend kamp. Voor 

velen onder jullie is het de eerste keer dat jullie meegaan met ons op kamp, 

waardoor de twijfels misschien toeslaan… MAAR wij beloven dat dit een niet 

te missen avontuur zal worden… 

Wij vinden dat jullie jezelf dit jaar zeker al bewezen hebben als de BESTE 

pinkels van het land! Het was een fantastisch jaar waarin jullie ons getoond 

hebben dat jullie de beste zijn in verstoppertje, tikkertje en dat een wereld vol 

fantasie geen geheimen meer heeft voor jullie. Zoals eerder gezegd 

vertrekken jullie op kamp vanaf 25 juli t.e.m. 31 juli! Dit wil zeggen dat we extra 

veel plezier kunnen maken aangezien jullie nog de hele maand augustus 

hebben om dan goed uit te rusten. Er is dus geen enkel excuus om thuis te 

blijven. Bereid jullie dus maar goed voor, het hele jaar door hebben we 

namelijk goed kunnen lachen en brullen en dat zal op kamp niet anders zijn! 

Neem dus zeker jullie vuile kleren mee, want deze zullen jullie zeker kunnen 

gebruiken!! 

Wij hebben toffe plannen in het vooruitzicht en hopen dan ook dat al onze 

fantastische pinkeltjes kunnen komen! Ons kamp wordt een mooie afsluiter 

van een onvergetelijk jaar! 

Vele groetjes en tot in Leisele!! 

Jullie allertofste leiders 

Maveau & Kim  

 

 

 

 



 
 

Speelclub 

Liefste, wildste, grappigste, actieve, … speelclubbers, 

Van 23 tot 31 juli nemen wij jullie mee op het kamp waar 

wij al zolang naar uitkijken en transformeren wij jullie tot 

echte boeren en boerinnen! Wie  zal er bijvoorbeeld 

gekroond worden tot miss boer/boerin van 2017?   Zorg 

er alvast voor dat hiervoor de gepaste kledij in je valies zit!  

Een boer(in) moet niet alleen goed koeien kunnen 

melken, hij/zij moet ook een goede conditie hebben, slim 

zijn , creatief kunnen zijn, goed met dieren kunnen 

omgaan, geen ochtendhumeur hebben  …. 

Iedereen herkent zich wel in een eigenschap, ook jullie 

leiding! We hopen dat jullie vol goede moed op kamp 

vertrekken zodat we er samen een spetterende editie van 

kunnen maken!  

xxxxx 

jullie leidsters  

Romanie en Emmeline   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rakwi’s 

Dag allerliefste rakwi’s, 

 

Het is eindelijk weer zover! Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het 

megaspetterende kamp als jullie leiding. Smeer jullie kieten maar 

in want net als de vorige jaren staat er jullie dit jaar weer een 

schitterend kamp op te wachten in (tromgeroffel) LEISELE! We 

zullen veeeel spelletjes spelen waarin jullie zich kunnen bewijzen 

als echte rakwi’s Ubbe, Timo, Saar, Farrah, Sander, Amber, Briek, 

Liana, Louise, Marieke, Luna en Thibo zijn allemaal onmisbaar op 

kamp! Het worden 8 onvergetelijke dagen vol vriendschap, 

goede sfeer, en het belangrijkste: doen wat thuis niet mag! 

(ssshhhhtttt niet zeggen tegen de mama en papa hé  )  

 

Wij kijken alvast heel erg uit naar het kamp, hopelijk jullie ook!  

 

Vele kusjes jullie rakwi-leiding  

Stiene en Merel 

 

 

 

 

 



 
 

Tito’s 

Ti Ta Tiiiiiitoooooooos 

Hier een briefje speciaal voor jullie van de  tofste, grappigste en mooiste 

leidsters  a.k.a. Lize en Janne. We zouden hier 1000000000 redenen kunnen 

opsommen waarom je dit kamp niet mag missen en wat voor een fantastisch 

tito-jaar we hadden, maar dat weten jullie al of dat ga je deze zomer zeker 

ontdekken. Lize en Janne zouden Lize en Janne niet zijn als we de spanning er 

wat inhouden.  

Daarom maakten we dit jaar voor jullie een super originele acrostichon! Veel 

leesplezier met dit hoogstaand stukje literatuur. 

XOXO 

Lize en Janne a.k.a Smikkelbeer en Vampi 

 

Tito’s zijn de beste hé 

Iedereen moet op 21 juli mee 

Trek je uniform maar aan 

Over 2 maand zie je ons gaan 

Samen op de fiets 

Ip de maat van de beats 

Nachtspel spelen en stiekem een beetje bang zijn 

Lang leve de hevige spelen pijn 

Eten op open vuur 

Is dat hier met verandering van het uur? 

‘s Morgens ochtendgymnastiek 

En als jullie ’s nachts stil zijn, vinden we dat super sjiek 

Lachen tot onze buik pijn doet 

En een kampvuur bij de avondgloed  

 



 
 

Keti’s 

Beste Scheti’s 

Na een jaar vol gezellige babbels, chillings in de sofa, vette ploaten, zwart 

zeil, valpartijen op de schaatsbaan, dorpsspel, quiz, stoefspel, shadow games, 

hevige spelen, wifi in tahiti, de mol, 100 dingen in een uur en vele 

dwazigheden, …  

Nemen wij jullie mee, van achter jullie tv, naar een plekje wel tevree. 

Smeir de kieten mor al in want ketikamp 2017 Leisele wordt eentje om ‘ait’ 

tegen te zeggen  

;-)  

Katoo, Eden, Lauranne, Merel M., Julie, Merel D.C., Kyana, Lien, Marie V.DW., 

Britt, Marie F., Delphine, Helina, Noa, Lena, Yorrick: 20 juli STRAK INT PAK op de 

vélo! 

 

EINS ZWEI DREI VIER, Leisele wordt ein Kampf vol PLEZIER! 

 

Kus Judith & Aaren sike  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WEDSTRIJDEN 
Pinkels 

Beste pinkels, haal jullie beste tekentalenten boven en misschien win jij wel 

een mooie prijs op kamp   

 

 



 
 

Speelclub 

Speelclubbers, haal jullie speurneus maar boven en zoek de zeven verschillen!  

 

 



 
 

Rakwi’s 

Pas op, niet verdwalen! Zoek de weg naar het kamp in Alveringem en beleef 

een super bivak! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tito’s 

Haal jullie fashion tips al maar boven en ontwerp een zo mooi mogelijk Chiro  T- shirt 

en wie weet loopt volgend jaar heel Chiro Razzmakker rond met jullie T- shirt! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Keti’s 

Hoe goed ken je het lichaam van de leidingsploeg?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WIST-JE-DATJES 
 

-Wist je dat Janne een oogje heeft op Jeroen van The outsider coast? 

-Wist je dat de tito’s graag wentelteefjes eten? 

-Wist je dat Aaren zijn bijnaam Ralph Laaren is? 

-Wist je dat Stiene graag een dansje doet op Hiphop? 

-Wist je dat de speelclub echte waterratten zijn? 

-Wist je dat Kyano Mille een echte skanker en beetboxer is? 

-Wist je dat Chloë van frietjes houdt? 

-Wist je dat Lies haar beugel er af is? 

-Wist je dat de Chiro meer is dan een jeugdbeweging? 

-Wist je dat onze wafelbak een gigantisch succes was? 

-Wist je dat de pinkels echte superhelden zijn? 

-Wist je dat Emmerie een echte kung fu panda is? 

-Wist je dat er in Rayven een zangtalent verscholen zit? 

-Wist je dat de pinkels goede schattenvinders zijn? 

-Wist je dat Finn en Sieme elkaars spiegelbeeld zijn? En Marthe en Marie ook? 

-Wist je dat Merel de Caluwé standaard bruine zeep thuis heeft? 

-Wist je dat Rock it de eerste fuif was van sommige keti’s? 

-Wist je dat Kyana een echte ‘chiller’ is? 

-Wist je dat Eden zeer stabiel op haar fiets zit? 

-Wist je dat Merel Missault een zotte atletiekster is? 

-Wist je dat de rakwi’s helemaal niet bang zijn om vuil te worden? 

-Wist je dat Thibo een kampioen is in koprollen? 

-Wist je dat Briek een stoere jongen is? 

-Wist je dat Saar super ver water kan spuwen? 

…Of wist je dit nog niet? 



 
 

CHIROKAMP DOORHEEN DE JAREN 

 

 

 



 
 

AFTELKALENDER 

Juni 

 

Juli  

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 K 
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A M P! 


