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Kampverhaal
Het leven gaat zijn gewone gangetje aan de gemeente 
Houffalize. De mannen van de groendienst doen met 
plezier het gras af, in de bib is iedereen braaf stil en in het 
gemeentehuis is alles veilig en proper. 

Maar op een dag wordt de dagelijkse sleur gebroken! 
Bij het herstellen van een lek vinden Barry, Patje, Trikke en 
Robbie een sleutel. Van wat is deze sleutel? Waar leidt deze 
sleutel naartoe? De gemeentewerkers gaan op zoek naar de 
oplossing, het begin van een avontuur aan de gemeente. 

Deze zoektocht blijkt niet zo simpel, blijkbaar zijn er nog 
andere mensen op zoek naar deze sleutel...
Wie van het personeel kunnen ze nog vertrouwen? 



Het personeel Susanne werkt al 3 jaar aan de gemeente 
als  bibliothecaresse.
Waarom ben je hier komen werken?
Ik heb een passie voor boeken & kom graag 
onder de mensen.
Je favoriete jobke? 
Voorlees-uurtje op woensdagnamiddag!
Wat doe je buiten het werk?
Lezen.

Brigitte werkt al 35 jaar aan de gemeente 
als hygiënisch manager (poetsvrouw) 
Waarom ben je hier komen werken?
ik zie het als mijn levensdoel om voor orde 
en netheid te zorgen!
Je favoriete jobke? 
Mijn favoriete jobje is het afwasmachine 
leegmaken, #truesatisfaction.
Wat doe je buiten het werk?
Buiten het werk zorg ik voor mijn katten.

Mevrouw de burgemeester is al 8 jaar 
burgemeester.
Waarom ben je hier komen werken? 
Mijn papaatje lief was de burgemeester 
voor mij. Zijn grote droom was dat zijn 
zoon hem zou opvolgen, maar die koos 
ervoor om bedreigde vogelsoorten te gaan 
spotten in Venezuela... Dus heb ik me maar 
opgeofferd.
Je favoriete jobke? 
Huisbezoeken, zo weet ik echt wat er leeft 
onder de mensen.
Wat doe je buiten het werk?
Buiten werk? Meer werk? Van burgemeester 
te zijn neem je nooit vakantie, dat is niet iets 
wat je doet, maar iets wat je bent!

Susanne

Brigitte

SamKneusje

Mevr. de burgemeester

Sam werkt in juli 10 jaar als 
politieagente in Houffalize. 
Waarom ben je hier komen 
werken? 
Omdat ik de wereld wil verbeteren. 
Je favoriete jobke? 
het drukke verkeer van Houffalize 
regelen
Wat doe je buiten het werk?
Ik ben stiekem een superheld ;) 

Hoelang werk je al aan de 
gemeente? 
Werken? Ik krijg mijn loon van 
de gemeente al 9 jaar.
Waarom ben je hier komen 
werken? 
Voor de vrijheid die ik krijg 
Je favoriete jobke? 
Berekenen hoe lang dat het 
werkje gaat duren met mijn 
ogen dicht.
Wat doe je buiten het werk?
Bijna altijd ga ik magneetvissen



Robbie werkt al 12 jaar op de 
groendienst van de gemeente. 
Waarom ben je hier komen 
werken? 
Eerst heb ik dit als werkstraf gedaan. 
Maar omdat ik de job zo leuk vond 
en goed deed heb ik gesolliciteerd 
en de job gekregen.
Je favoriete jobke? 
Het gras afrijden op een zitmaaier 
Wat doe je buiten het werk?
Ik ben ook wel bekend als 
internationaal beerpong kampioen

Trikke is al bijna 3 jaar in de weer om 
het groen aan te pakken !
Waarom ben je hier komen werken? 
School was niet echt interessant, ik 
wou liever buiten “werken”.
 Je favoriete jobke? 
In de voormiddag schors op een hoop 
leggen, en in de namiddag de schors 
terug verplaatsen naar een andere 
hoop.
Wat doe je buiten het werk?
Kaarten, dutjes doen, mijn tuintje 
onderhouden en ‘s avonds Netflix 
kijken met een goeie frisse pint.

Patricia of Patje voor de vrienden 
werkt 5 jaar op de groendienst. 
Waarom ben je hier komen 
werken?  
Ik moest van ons moeder 
Je favoriete jobke?  
Bloemekes planten! 
Wat doe je buiten het werk? 
Slaaaaapen

Barry werkt 4 jaar op de groendienst 
van de gemeente.  
Waarom ben je hier komen 
werken? 
Ne mens moet iet doen om zijn 
brood te verdienen.
Je favoriete jobke?  
Een toerke doen op het 
grasmachien.
Wat doe je buiten het werk? 
Met de kaarten spelen.

Robbie

Barry

Patje

Trikke



REFREIN
In Houffalize gebeurt iets gek
De geméénte staat op z’n kop
Het begon allemaal met dat ene lek
Maar in Hou-ouffalize geeft niemand op

STROFE 1
Ze leunen op schoppen van sochtends tot savonds
De groendienst van Hou-ouffalize
Ze vinden een sleutel en ook motivatie
Ondanks dat ze luieren verkiezen

REFREIN

STROFE 2
Ze nemen de sleutel en gaan naar de bib
Maar Suzanne kan helaas niet veel doen
Het boek dat ze zoeken is nietmeer beschikbaar
Het is bij kneusje, de kleine kapoen

REFREIN

STROFE 3
De groendienst is niet de enige zoeker
Houffalize ligt onder vuur
De strijd barst nu helemaal los
De gemeente beleeft een waar avontuur

LALALALALA

REFREIN X 2

Kamplied
7u30 Leiding en kookploeg staan op

8u00 Opstaan leden

8u30 Ontbijt en taken 

9u30 Kamptoneeltje

9u45 Activiteit per afdeling

12u30 Middagmaal en taken

14u00 Welverdiende rustpauze

14u30 Activiteit per afdeling 

16u00 Vieruurtje 

16u15 Activiteit per afdeling 

18u00 Avondmaal en taken 

19u30 Activiteit per afdeling

20u30 Sloebers gaan slapen

21u00 Speelclubs gaan slapen 

21u30 Rakwi’s gaan slapen 

22u00 Tito’s gaan slapen

22u30 Keti’s en Aspi’s gaan slapen

23u00 Dagevaluatie door de leiding

Dagindeling



ZET OVERAL DUIDELIJK DE NAAM VAN JE KIND OP! 
Je denkt misschien dat ze hun onderbroekjes wel zullen herkennen, 
dat is niet zo. 

Genoeg speelkledij:
 ☺ Regenjas
 ☺ Lange en korte broeken
 ☺ T-shirts en warme truien
 ☺ Chiro-uniform  
(doe je aan bij vertrek naar kamp en op tweedaagse/dagtocht)

 ☺ Kleren die heel erg vuil en eventueel weggegooid mogen worden
 ☺ Voldoende ondergoed
 ☺ Voldoende sokken (ook dikke sokken voor in de stapschoenen)

 
Schoenen:

 ☺ Comfortabele schoenen voor in de vrije tijd
 ☺ Schoenen die erg nat/vuil mogen worden
 ☺ Comfortabele speelschoenen
 ☺ Degelijke stapschoenen
 ☺ Waterdichte laarzen 

Toiletzak: 
 ☺ Voldoende Handdoeken en een Washandje 
 ☺ Borstel of kam 
 ☺ Zeep & shampoo
 ☺ Tandpasta en tandenborstel 
 ☺ Eventueel een bekertje 
 ☺ Zak voor vuil linnen 
 ☺ Eventueel anti-muggen spray  

Bagagelijst
Zwemgerief:

 ☺ Zwembroek of zwempak
 ☺ Badhanddoek 

 
Diversen:

 ☺ Pyjama (minstens twee)
 ☺ Luchtmatras
 ☺ Slaapzak 
 ☺ Kussen
 ☺ Drinkbus
 ☺ Identiteitskaart!!! of Kids-ID voor de kleinsten 
 ☺ Medische fiche
 ☺ Dit kampboekje, je hebt het dagelijks nodig
 ☺ Je opperbeste humeur 

 ☺ Wat je ook mag meebrengen:  
Strips, boeken, schrijfgerief, papier,  
postzegels, enveloppen, zaklamp,  
zakgeld (Max €5)

Wat we niet mogen vinden: 
Snoep, drank, sigaretten, GSM, Ipod, slecht humeur

GSM heb je NIET nodig op kamp, de groepsleiding en 
volwassen begeleiding zijn altijd bereikbaar en klaar om 

te helpen. Leden laten hun GSM dus best thuis, op kamp mag je hem 
toch niet gebruiken en kan hij alleen maar gestolen/verloren geraken. 
Dit geldt ook voor andere gelijkaardigheden, zoals iPod, MP3, 
Nintendo, televisie, playstations, atari etc.



Sloeber en Speelclub 
De sloebers en de speelclub slapen binnen in het gebouw, maar hier 
zijn géén bedden.

 ☺ ZET ZEKER DE NAAM VAN JE KIND OP ALLES, uit ervaring weten we  
 dat er anders véél verloren gaat. 

 ☺  Stevige comfortabale rugzak voor op dagtocht. 
     Waar zwemgerief, lunchpakket en een drinkbus in geraken.

Extra mee te nemen voor de sloebers: 
 ☺ Gelieve de kleren van de sloebers per dag in zakjes te steken, dat  

 maakt het een stuk gemakkelijker voor de leiding :) 
 ☺ Fuif-outfit
 ☺ Witte t-shirt die niet wit terug naar huis komt
 ☺  Gemeentewerkers-outfit 

Extra mee te nemen voor de speelclub:
 ☺  Witte t-shirt
 ☺  Verkleedkleren in thema ruimtewezens 

 
 

Extra bagage per groep
Rakwi, Tito, Keti of Aspi 

Rakwi, Tito, Keti en Aspi slapen in tenten. We vragen geen 
veldbedden mee te nemen omdat die veel meer plaats innemen in de 
tenten en onze grondzeilen beschadigen. Een 
degelijke luchtmatras overleeft gemakkelijk tien kampen. 

 ☺Op tweedaagse overnachten we in tentjes van 2 tot 4 à 5 personen.  
 Als je een tentje hebt, gelieve een mailtje te sturen naar de groeps  
    mail (rakwi@chirohiperlie.be of tito@chirohiperlie.be...) met  
    vermelding van het aantal personen. Zo weten we of we iedereen                           
  te slapen kunnen leggen! 

 ☺ We gaan op tweedaagse en nemen dus een stevige comfortabele   
 rugzak mee. Die moet groot genoeg zijn, minstens 40 liter. 

 ☺ Een matje voor op tweedaagse mag maar moet niet, jij moet weten  
 of je hieraan wil sleuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extra mee te brengen voor de Rakwi’s:
 ☺ PETfles
 ☺ Knuffel
 ☺ Witte t-shirt 
 ☺ Outfit in lievelingskleur
 ☺ Ruimtevaarder en alien outfit

 
Extra mee te brengen voor de Tito’s:
Jullie krijgen nog een mail van jullie leiding

Extra mee te nemen voor de Keti’s:
 ☺ Panty’s
 ☺ Extra kleren die vuil mogen worden
 ☺ Waterschoenen 
 ☺ Schotse kledij + optioneel een doedelzak

Extra mee te nemen voor de Aspi’s:
Jullie krijgen nog een mail/facebookbericht van jullie leiding 

Praktische info
Naar Houffalize
Zaterdag 20 juli tussen 18u en 20u 
Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s komen hun bagage naar de lokalen 
brengen om deze in de container te laden. 

Zondag 21 juli om 14u30
Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s verzamelen aan de chirolokalen om 
samen naar Houffalize te rijden. We willen zoveel mogelijk carpoolen 
dus gelieve niet rechtsreeks naar de kampplaats te rijden. 

Vrijdag 26 juli om 11u00 
Sloebers en Speelclubs zijn welkom op de kampplaats!

Je kan ons 10 dagen lang bereiken op dit adres.
        Chiro Hiperlie

Vellereux 32
6663 Houffalize

Graag krijgen we van iedereen die mee op kamp gaat een medische
fiche en SIS-kaart/Kids-ID aan het begin van het kamp.

Terug naar Korbeek-Lo
Op woensdag 31 juli zijn we om 14u met de bus terug aan de 
lokalen. We doen dan nog eens de kampdans en het kamplied voor 
alle ouders, loop dus niet meteen weg. 



Betalen
Je schrijft het kampgeld over op ons bankrekeningnummer: 
IBAN: BE98 7343 4705 5093 
BIC: KREDBEBB 
Begunstigde: Chiro Hiperlie
Referentie: “KAMP 2019- NAAM”

De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan 10 dagen op kamp en 
genieten van de diensten van kookploeg en leiding voor 
    155 EUR voor een eerste kind
    130 EUR voor je tweede kind en volgende kinderen

Sloebers en Speelclubs komen de 5 laatste dagen mee op kamp, ze 
maken de leukste midweek van het jaar mee voor het eenvoudige 
tarief van 100 EUR per kind. 

Inschrijven doe je in twee eenvoudige stappen: 
 
1. Je registreert je via de link op de website
   
2. Je bevestigt je inschrijving door de betaling van het kampgeld.
     Je bent dus pas definitief ingeschreven als je je zowel online 
     geregistreerd hebt en het volledige kampgeld hebt betaald. 

Op 7  juli  worden  de  inschrijvingen  definitief  afgesloten  en  is 
inschrijven voor het kamp dus NIET meer mogelijk!

Inschrijven
Leiding contacteren
Voorafgaande aan het kamp via info@chirohiperlie.be
Op kamp:
Groepsleiding
    Jacob: 0477 85 65 72
    Femke: 0472 08 66 51 

Volwassen begeleiding: 
     Xanthe: 0471 20 48 99
     Ben: 0474 60 59 35

Communicatie
Er is geen Wi-Fi verbinding op de kampplaats. Wel kan je op de 
ouderwetse manier nog je opmerkingen, diepzinnige bedenkingen, 
klachten, lof, gevoelens of andere dingen neerpennen in een brief.
Je kan je kroost bereiken door een kaart of brief te schrijven naar 
volgend adres:

Naam+voornaam kind
Chiro Hiperlie
Vellereux 32

6663 Houffalize

Je kroost kan uiteraard ook kaartjes of brieven terugschrijven. 
Hiervoor kunnen zij op de kampplaats kaartjes, postzegels en
enveloppen aankopen. Je kan uiteraard ook al gefrankeerde 
enveloppen van thuis meegeven.

  TIP: Scheur deze pagina uit het boekje voordat je het meegeeft! 

Communicatie



Facebook 
Via onze Facebookpagina houden we jullie op de hoogte van onze 
activiteiten op kamp, hou hem dus zeker in de gaten! 

Wil je zeker niet missen? Zorg dan dat onze berichten als eerste 
worden weergegeven en dat de meldingen aan staan. 

Nog last-minute een luchtmatras bestellen? Vergeet dan 
niet langs trooper.be/chirohiperlie te gaan.
Zo steun je de bouw van onze nieuwe lokalen zonder er 
zelf een cent aan uit te geven. 



Dit kampboekje is van: 


