
 Verrekijk     

Klein Kamp 2018 – Ellikom  

 

 

Met Chiro Oevel naar… 

   

 

 

 

 

 

de  Olympische Spelen! 

 

 

                                                                                                          

 

          Kijk ook eens op 

                                                                                                       www.chiro-oevel.be  

                                                                                   www.facebook.com/ChiroOevel  

http://www.chiro-oevel.be/
http://www.facebook.com/ChiroOevel


Beste sloepi of speelclubber, 
 
Helaas ga jij niet mee naar het WK voetbal in Rusland en ook voor de Ronde van Frankrijk ben 
je wat te laat. Maar wat als je toch nog de tofste sportwedstrijd van de zomer zou meemaken, 
met sporten waar jij keigoed in bent?  
 
Wel, dat zit eraan te komen! Het klein kamp van dit jaar staat helemaal in het teken van 
Olympische Spelen. Strijden voor gouden, zilveren en bronzen medailles, maar dan op z’n 
Chiro’s! 
 
Wat dacht je van de 100 meter tochtendag? Een serieuze wedstrijd oranjepureeheffen? 
Slaapzakverspringen? De kampvuurliedjesmarathon? Voetbal met een tennisbal of tennis 
met een voetbal?  
 
Op de Olympische Chirospelen is er voor iedereen een discipline en zijn alle deelnemers 
winnaars, als ze zich goed hebben voorbereid tenminste. Daarvoor dient deze Verrekijk. Op 
de volgende bladzijden vertelt jouw leiding je wat je moet meenemen en licht ze misschien 
al een tipje van de sluier op over wat jullie gaan doen op kamp.  
 
Wat zitten jullie dan nog te zeveren op deze pagina, vraag je je wellicht af. Wel, wij vragen 
het ons ook af. Tijd voor ons om te stoppen en voor jullie om verder te lezen. 
 
Groetjes,  
 
de redactie van de Verrekijk 
 
 
 
 
 

 
 
 

Naar daar gaan we op 

kamp! Tot binnenkort!  



 

WAT? 

 Ongelooflijke 5-daagse met de 

leukste Chirogroep van het land:  

de pinkels van Oevel  

 Alles onder de professionele 

begeleiding van reisleidsters Hanne, 

Floor, Ines en Marthe 

 Of je nu houdt van een 

zwembadvakantie, een sportieve reis 

of een avontuurlijke tocht: op Klein 

Kamp is er voor ieder wat wils 

WAAR?  

 Een all-inclusive-hotel in het 

landelijke Ellikom 

 Gemeenschappelijke kamers die jullie 

kunnen inrichten naar eigen smaak! 

 Drie heerlijke maaltijden per dag én 

een lekker vieruurtje worden 

voorzien  

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIEF:  

 Elke dag een goedgevuld programma 

met diverse leuke activiteiten 

 Een dagtocht waarin we de prachtige 

omgeving zullen verkennen 

 Gezellige vrije momenten met de 

eigen groep  

 Mogelijkheid om de andere gasten in 

het hotel te leren kennen  

 Een mooi aandenken om mee naar 

huis te nemen 

 

NIET VERGETEN: 

 Zowel mooie, goede kleding als 

sportieve en slechte kleding  

 Aangepaste kleding voor enkele 

thema-activiteiten (zie extra 

briefing)  

 Versiering voor jullie kamer  

 JULLIE ALLERBESTE HUMEUR! 

 

 

 

 

 

pinkels 
airlines        stelt voor… 

“Klein Kamp 2018” 

De reisleidsters Ines, 

Marthe, Floor en Hanne 



Hoi stoere sloeber 

 

Het schooljaar is bijna gedaan en de vakantie komt eraan. Dat betekent dat het kamp 

weer dichterbij komt 😊 JOEPIE!! Wij hebben er al heel veel zin in! 

Het worden vijf knallende dagen. Veel kunnen we jullie nog niet vertellen, maar wat we 

zeker gaan doen: 

 Hele dagen kampen bouwen in de bossen van Ellikom 

 Van ’s morgens tot ’s avonds ravotten in het gras 

 Lekker vuil worden zonder dat jullie mama of papa er over zeuren 

 ’s Morgens, ’s middags en ’s avonds onze buikjes rond eten 

Dat zijn natuurlijk nog maar enkele dingen die we gaan doen op kamp. We kunnen jullie 

nog niet alles vertellen, want dan is het natuurlijk geen verrassing meer. 

Wat jullie zeker niet mogen vergeten om mee te brengen, zijn verkleedkleren. Want op 

kamp gaan zonder verkleedkleren, dat kan toch niet zeker?  

Hieronder vind je de verkleedkleren die zeker in je valies moeten. Als er nog kleren 

bijkomen, laten we dit zeker weten aan jullie mama en papa. 

 Piratenkleren 

 Olympische spelen (thema) 

 Kleren die heel vuil mogen worden 

 

We hopen dat jullie er heel veel zin in hebben.  

 

 

 

 

Robbe Varewyck       Joren Verdonck    Lauren Beneens Mirte Van Echelpoel 

 0470/672561            04961/39455      0492/570084                0499/117350 

 

 



Spelletjespagina! 

↑ Zoek alle sportieve termen in deze 

woordzoeker en vorm met de overgebleven 

letters de oplossing! 

Zoek de weg door het doolhof → 

en zorg dat de vlam in de 

Olympische arena geraakt! 

Vinden jullie de 5 verschillen tussen 

deze twee voetballers? → 



 



 

 





Praktische kampinfo 
 
Het kampadres: 
De kariboe 
(Chiro Oevel - naam van het lid/de leidingspersoon - afdeling) 
Schoolstraat 30 
3670 Ellikom 
 

Vertrek 
We vertrekken donderdag 5 juli om 14.00 uur stipt aan de chirolokalen met de bus. 
Jullie  worden allemaal om 13.30 uur  verwacht op de chiro in uniform. 
  
Valiezen 
De valiezen worden binnengebracht op dinsdag 3 juli van 18.30 uur tot 20.00 uur of 
op woensdag 4 juli van 10.00 uur tot 11.00 uur, telkens aan de chirolokalen. 
  
Terugkomst 
We komen terug naar Oevel op dinsdag 10 juli met de bus. De bus vertrekt op de 
kampplaats om 12.00 uur en normaal zijn we rond  13.00-13.15 uur terug op de chiro. 
Dit kan uitlopen, dus lieve mama’s en papa’s, wees niet ongerust! 
 
Er is  GEEN bezoekdag voorzien. We blijven immers maar 5 daagjes weg. We krijgen 
dan ook liever geen onverwacht bezoek. Moesten er toch dringende zaken te melden 
zijn, dan kan je steeds contact opnemen met de hoofdleiding:  
 
Jarne Beneens: 0470 / 56 18 28 
Pauline Vanheusden: 0499 /  72 23 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat nemen we mee in de valies? 
O Slaapzak (+ kussen) 
O Hoeslaken en kussensloop 
O Slaapkledij 
O Wasgerief 
O Spelkledij 
O Warme kledij 
O Regenkledij 
O Schoenen en pantoffels 
O Zwemgerief 
O Ondergoed 
O Kousen 
O Broeken 
O T-shirts 
O SIS-kaart 
O Eierdopje 
O Verkleedkledij: eigen afdeling + sporterskledij 
 
O Rugzak + drinkbus 
O Zakgeld  

Voor tochtendag: €5 
Voor kaartjes: €0,30 per kaartje en voor postzegels: €0,85 per postzegel. Liefst 
gepast geld! 

O Twee keukenhanddoeken 
O Schrijfgerief  
(Tip: schrijf op voorhand al de adressen op plakkertjes, zodat je  
zoon/dochter deze enkel nog hoeft te plakken) 
 
Dit nemen we NIET mee: 
O Snoep 
O Drank 
O GSM 
O Geen elektrische toestellen zoals mp3-speler, iPad, radio... of andere overbodige 
dingen! Dit onder het motto: “Als we het zien, is het van ons!” 
 
AANDACHT: Geef alles wat uw kind meeneemt een kenteken of naam. Zodoende zitten 
we na het kamp niet met verloren voorwerpen of kledingstukken! 

 
We wensen alle leden die meegaan op kamp een fantastisch kamp 
en een spetterende vakantie toe! 
 


