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kampverhaal

De wonderboom van de chirodroom
Sammy en Sofieke zijn met de Chiro op kamp in het verre Munsterbilzen. Ze hebben een 
prachtige kampplaats, de Chirodroom. Het heeft alles wat je nodig hebt: een grote eet-
zaal, een mooi grasveld en een prachtig bos. In dat bos staan eiken, beuken, dennen en 
esdoorns, maar ook één heel speciale boom. Dit is de hoogste, de grootste, de mooiste en 
de kleurigste van alle bomen: de Wonderboom! Maar de wonderboom is ondanks de vele 
bomen rond hem heel eenzaam. Hij kan met niemand babbelen en niemand vraagt zijn hulp. 
Maar op een dag vinden Sammy en Sofieke de boom diep in het bos, tussen alle anderen. 
Ze willen meer te weten komen over deze boom en zijn krachten en zo worden ze beste 
vrienden. Op het Chirokamp echter loopt niet alles zo goed. Verschillende problemen duiken 
op en kunnen het kamp in het water doen vallen. Terwijl is ook het bos in gevaar, want boze 
houthakkers willen alle bomen kappen, ook de wonderboom, om er grote appartementsblok-
ken te zetten. Een verhaal vol spanning, ophef, roering en consternatie. Zal de boom kunnen 
ontsnappen aan de boze houthakkers? Kan hij ook het Chirokamp redden? En hoe zit het 
tussen Sammy en Sofieke?



kamplied
Srofe 1
In het verre Limburg, naast de Chirodroom
Staat er diep in ‘t bos, een echte wonderboom
maar geloof het of niet
Het is echt waar
Er gebeuren wonderen daar

Refrein
Oh liefste wonderboom, wij zijn van de Chiro
We hebben problemen, help jij ons uit de nood?
We doen het samen, met Sam en Sofie
Zal de boom het halen, of ni? 

Srofe 2
Sammy en Sofieke, zij spelen in het bos
En na een heuse tocht, toen zagen zij het plots
Die boom die kan spreken
Dat is speciaal
De leiding zei: wat een stom verhaal!

Refrein

Srofe 3:
Na die leuke tijden, had de gemeente een plan
Toen kwamen de houthakkers, met een tiental man
De boom moet dood
Dat willen we niet
Zit er dan wel, nog iets in ‘t verschiet?

Refrein x2



Dagindeling
7u30 Leiding en kookploeg staan op
8u00 Opstaan leden! 
8u30 Ontbijt en taken 
9u30 De rode draad doorheen ons kamp 
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



Bagage
Genoeg speelkledij:
Zorg dat in al je kleren je naam staat! 

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

Zwemgerief:
 ☺ Zwembroek of zwempak
 ☺ Badhanddoek  

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

 
Diversen:

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

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

Wat we niet mogen vinden: 
Snoep, drank, sigaretten, GSM, mp3-speler, computerspelletjes, slecht humeur
GSM heb je NIET nodig op kamp, de hoofdleiding 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.



Bagage per groep
Als Sloeber of Speelclub
Sloeber en Speelclub slapen in een gebouw. Er zijn echter geen bedden.
Ze gaan tijdens het kamp ook op dagtocht en nemen dus een stevige en comfortabele rug-
zak mee. In die rugzak moet hun zwemzak, brooddoos en drinkbus passen.

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 :) 

Extra mee te nemen voor de speelclub:
 ☺ Minstens 2 PET-flessen.
 ☺ Verkleedkledij in thema van piraat  

 (speciaal voor deze activiteit kleren kopen is zeker niet nodig)
 ☺ Verkleedkledij in thema van ridder  

 (speciaal voor deze activiteit kleren kopen is zeker niet nodig)
 ☺ Witte T-shirt die niet meer wit terug naar huis gaat.

Als 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 ten-
ten en onze grondzeilen beschadigen. Een degelijke luchtmatras overleeft gemakkelijk tien 
kampen. Je kan er eentje kopen bij de vrienden van de scouts (Hopper - Diestsevest 92A) 
voor 37,5 EUR. Vergeet zeker je fietshelm niet om te fietsen naar Munsterbilzen.
Ze gaan ook op tweedaagse en nemen dus een stevige comfortabele rugzak mee. Die 
moet groot genoeg zijn, minstens 40 liter.

Extra mee te brengen voor de Rakwi’s:
Jullie krijgen later nog een mailtje van jullie leiding! 

Extra mee te brengen voor de Tito’s:
Verkleedkledij in volgende thema’s: 

 ☺ hippie
 ☺ gala
 ☺ gabber
 ☺ punk
 ☺ rock en roll
 ☺ hiphop
 ☺ kleuters

Je moet niet speciaal kleren gaan kopen, de kleerkast van je ouders of grootouders is ook al 
veel waard. En desnoods heeft de chiro natuurlijk ook nog een verkleedkoffer :) 

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

 ☺ We gaan met de fiets op kamp, zie dat je allemaal een reserveband mee hebt en een 
fiets die helemaal in orde is (bel, lichten, ..)



Extra mee te nemen voor de Keti’s:
 ☺ Schoenen waarmee je in water kan
 ☺ Zorg er ook voor dat je schoenen hebt die heel vuil mogen worden
 ☺ Toestemmingsformulier van minderjarigen om het land te verlaten
 ☺ Op tweedaagse overnachten we in tentjes van 2 tot 4 à 5 personen. Als je een tentje  

 hebt, gelieve een mailtje te sturen naar keti@chirohiperlie.be met vermelding van het  
 aantal personen. Zo weten we of we iedereen te slapen kunnen leggen!

 ☺ We gaan met de fiets op kamp, zie dat je allemaal een reserveband mee hebt en een  
 fiets die helemaal in orde is (bel, lichten, ..)
Er zal nog een mailtje volgen met speciale spullen die jullie moeten meenemen!

Extra mee te nemen voor de aspi’s:
 ☺ indianenoutfit
 ☺ schoendoos
 ☺ vuile kledij
 ☺ watten
 ☺ hipsteroutfit 
 ☺ Toestemmingsformulier van minderjarigen om het land te verlaten
 ☺ Op tweedaagse overnachten we in tentjes van 2 tot 4 à 5 personen. Als je een tentje 

hebt, gelieve een mailtje te sturen naar emilie_verstraeten@hotmail.com met vermelding van 
het aantal personen. Zo weten we of we iedereen te slapen kunnen leggen!

 ☺ We gaan met de fiets op kamp, zie dat je allemaal een reserveband mee hebt en een 
fiets die helemaal in orde is (bel, lichten, ..)



Praktische informatie
Naar Munsterbilzen
Zondag 10 juli tussen 19u en 20u komen Tito’s, Keti’s en Aspi’s hun bagage naar de loka-
len brengen.
Maandag 11 juli om 9u30 verzamelen Tito’s, Keti’s en Aspi’s aan de lokalen met fiets die tip 
top in orde is! Om 10u vertrekken we met de fiets. Vergeet zeker je helm niet!
Maandag 11 juli om 15u00 worden de Rakwi’s verwacht op de kampplaats.
Zaterdag 16 juli om 11u00 zijn Sloebers en Speelclubs welkom op de kampplaats.

Je kan ons tien dagen lang bereiken op het adres:
Chiro Hiperlie
Olv Chiro Munster
Appelboomgaardstraat 6
3740 Munsterbilzen

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

Terug naar Korbeek-Lo
Op donderdag 21 juli zijn we om 12u30 met de bus terug aan de parking van Den Heksen-
ketel. We gaan dan met z’n allen naar de lokalen waar de bagage ons opwacht.

Parking Den Heksenketel
Bierbeekstraat 64
3360 Korbeek-Lo



Betalen
Je schrijft het kampgeld over op ons welgekende bankrekeningnummer: 
IBAN: BE98 7343 4705 5093 
BIC: KREDBEBB 
Begunstigde: Chiro Hiperlie
Referentie: “ZOMERKAMP 2016- NAAM”
De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan 10 dagen op kamp, van 11 tot 21 juli, 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, van 16 tot 21 juli, 
ze maken de leukste midweek van het jaar mee voor het eenvoudige tarief van 100 
EUR per kind. 

Inschrijven
Inschrijven doe je in twee eenvoudige stappen: 
 
1. Je registreert je op onze website, chirohiperlie.be
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  20  juni  2015  worden  de  inschrijvingen  definitief  afgesloten  en  is inschrijven 
voor het kamp dus NIET meer mogelijk!

Inschrijven



Communicatie
Leiding contacteren
Voorafgaande aan het kamp via info@chirohiperlie.be
Op kamp:
Volwassen begeleiding
    Lore: 0486992652
    Benjamin: 0474605935
    Malte: 0496323208
Groepsleiding
    Jacob: 0477856572
    Lotte: 0478658939  

Gedurende het Chirojaar kunnen jullie steeds de afdelingsleiding contacteren doch vragen 
wij u om tijdens het kamp gebruik te maken van de bovenstaande nummers.

Communicatie
Helaas 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 neerpen-
nen in een brief.
Je kan je kroost bereiken door een kaart of brief te schrijven naar volgend adres:

Chiro Hiperlie
Naam + Voornaam
Olv Chiro Munster

Appelboomgaardstraat 6
3740 Munsterbilzen

    

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 met bovenvermeld adres op.



Spelletjes
wonderboom
houthakker
chirodroom
munsterbilzen
sofieke
sammy
kamp
tent
fietsen
takken 
zingen
zomer
postkaart
bosspel
kookploeg

Zoek de volgende woorden in het rooster:

Wie raakt aan de wonderboom: houthakker, Sofieke of Sammy? 









Dit kampboekje is van: 
....................................


