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Voorwoord 
 
Dag iedereen 
 
Het chirojaar is weer vorbijgevlogen maar dit betekent ook een 10-daags kamp 
dat dichterbij komt. Ons eetfestijn was een succes en ook de paaseitjesverkoop 
was een geslaagd evenement. Ik wil ook nog even benadrukken dat de leiding 
altijd bereikbaar is via het emailadres leiding@chirosjaloomaalst, moest er een 
probleem zijn met e-mails of vragen over eender wat. 
In het vooruitzicht zijn er voor de oudsten avondrondes zodat zij de examens 
nog kunnen combineren met chiro maar voor de jongsten gaan de 
chirozondagen zoveel mogelijk door. Het schooljaar sluiten we af met een 
dagje aan… Waar is nog een verrassing maar waterpret zal er zeker niet aan 
ontbreken. Schrijf 24 juni dus alvast in je agenda! 
De eerste maand van de vakantie is helaas zonder chiro, maar de leiding 
bereidt dan alles  voor zodat we in augustus een supertof kamp hebben. De 
aspi’s mogen samen met de leiding al op 1 augustus op kamp vertrekken om 
alles klaar te stomen voor de bezoekdag op 2 augustus. Daar verwelkomen we 
jullie met een nieuw thema, een mooie locatie en genoeg activiteiten om er 10 
zotte dagen van te maken. Als jullie ons mee willen helpen sparen voor de 
flapjes van het melkmerk joyvalle mag dat zeker en de flapjes mogen jullie 
bezorgen aan elke leidster, voor of na de chiro.  
 
Ik wil op voorhand toch enkele mensen bedanken om dit kamp mogelijk te 
maken, namelijk de geweldige kookploeg die al volop bezig is aan de menu’s, 
onze veebee om er te zijn als ondersteuning en natuurlijk de hele leidingsploeg 
om er samen voor te gaan! Daarnaast natuurlijk de ouders om talrijk aanwezig 
te zijn op al onze afgelopen evenementen en het meest van al om jullie 
dochters aan ons toe te vertrouwen. Als laatste natuurlijk de gastjes, om er te 
zijn op zondag en hopelijk mee te gaan op kamp.  
 
Het enige wat ik nu nog kan zeggen is dat ik en de gehele leiding enorm uitkijkt 
naar het chirokamp en dat we jullie allen verwachten op de bezoekdag! Tot 
dan! 
 
Met vele chirogroetjes 
Amalia 
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Kampthema 
Ook dit jaar hebben jullie leidsters rond de tafel gezwoegd om het perfecte kampthema vast 
te leggen voor alweer een fantastische 10-daagse! Lees vooral verder als je wil 
weten welke gekke dingen er allemaal zullen gebeuren dit kamp… 
We bevinden ons in een wereld vol vreemde wezens… MONSTERS! Alles draait 
er rond de fabriek Monsters en co. In deze fabriek wekken de monsters energie 
op om zo de stad van elektriciteit te voorzien. Dit doen ze op een wel heel 
vreemde manier, namelijk door kinderen bang te maken in de mensenwereld! 
De schreeuw van een kind zorgt ervoor dat de wezens elektriciteit hebben. Elke 
nacht gaan verschillende werknemers op pad naar de mensenwereld om de 
kinderen te laten schrikken.  
Maar er is een probleempje… Net zoals de stoere chicks van Chiro Sjaloom zijn 
de kinderen van tegenwoordig niet zo snel meer bang te maken. De monsters 
zijn dan weer wel bang in het donker en kunnen niet zonder elektriciteit. Hoe 
moeten de monsters hun prachtige haren föhnen? Hoe kunnen ze hun scherpe 
tandenpoetsen met hun elektrische tandenborstel? Hoe moeten ze hun 
nachtlampje aansteken tijdens de donkere nachten? En hoe kunnen ze hun 
iMonster opladen om hun Monsterbook te checken??? Geen stroom is een 
regelrechte ramp dus. 
Op een dag raakt een kind per ongeluk verzeild in de monsterwereld! Heel de 
stad staat op zijn kop, want er is een klein meisje gesignaleerd in hun wereld. 
Kinderen zijn gevaarlijke wezens volgens de monsters! Zij rillen bij de gedachte 
alleen al dat ze het kind per ongeluk aanraken… 
Twee vrienden merken dat het kleine meisje helemaal niet gevaarlijk is. 
Bovendien doen ze de ontdekking dat zij ook energie kunnen opwekken op een 
andere manier. Ze willen dit kind redden, maar worden tegengewerkt door een 
schurk… 
Benieuwd hoe dit verhaal afloopt? Kom dan zeker in Heusden-Zolder naar ons 
monstertjesdorp! 
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Algemene informatie kamp 
Betaling 
Inschrijven voor het kamp kan tot 1 juli. Je schrijft je in door 140 euro over te 
schrijven op BE89 0013 5028 7385 met vermelding van naam + afdeling (+ 
indien er in schijven betaald wordt: schijf 1/2/3) 
 
Schijf 1: 10 mei à 50 euro 
Schijf 2: 10 juni à 50 euro 
Schijf 3: 1 juli à 40 euro 
 
Wie een UIT-pas met kansenpas bezit, kan zijn of 
haar dochter mee laten gaan op kamp voor 35 euro 
(1/4 van het totale bedrag).  
Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, gelieve dan voor 30 juli 
enkele gegevens naar ons door te mailen via: uitpas@chirosjaloomaalst.be.  
We hebben volgende gegevens nodig:  

- naam + voornaam van uw dochter(s) 
- leeftijd dochter(s) 
- het uit-pasnummer (het nummer dat u achteraan op de kaart van uw 

dochter kan vinden) 
 
Andere financiële vragen? Je kan naast leidster Ine ook altijd onze volwassen 
begeleider, Lieve contacteren via veebee@chirosjaloomaalst.be 
 

Bezoekdag en valiezen 
Valiezen breng je zelf mee op bezoekdag,  
tiptiens en aspi’s brengen hun fiets 31 juli tussen 18-20u.  
 
De bezoekdag begint op 2 augustus om 15u.  
Kan je je kind zelf niet naar het kampheem brengen of kan je zelf iemand extra 
meenemen? Laat het ons weten! We carpoolen vanop de koer om 14u30.  
 
Adres: Ringlaan 50, 3550 Heusden-Zolder  
 
We houden sluiting en nemen afscheid van de ouders en familie om 18u.  
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Terugkomst 
11 augustus zullen we omstreeks 13u terug op de koer zijn.  

Post  
Kaartjes en brieven kan je opsturen naar volgend adres:   
 
 
Chiro Sjaloom  
Naam + afdeling  
Ringlaan 50  
3550 Heusden-Zolder  
 
Voor de kleinsten geef je best voorgeschreven enveloppes mee als je een 
kaartje vanop kamp wilt ontvangen.  
 
!!! We ontvangen elk jaar enorm veel postpakketten. Sommige kinderen krijgen 
bijna elke dag een pakket vol snoep/speelgoed/... We willen dit graag inperken, 
kinderen amuseren zich ook zonder al die cadeaus en het is vast niet jullie 
bedoeling om andere kinderen jaloers te maken.  
Daarom zouden we het appreciëren als er binnen je familie wordt afgesproken 
om bijvoorbeeld samen één pakket te sturen. Zo houden we het moment dat 
we de post uitdelen kort en leuk voor iedereen. Bedankt voor jullie begrip.  
 

Voorkamp  
Aspi’s gaan mee op voorkamp, we spreken af om op de koer (uur wordt nog 
meegedeeld) om samen de camion in te laden. (Jullie kunnen dan ook je fiets 
en valies meebrengen).  
 

Zakgeld  
Het is altijd handig als de gasten nog wat extra zakgeld mee hebben. Voor de 
jongsten dient dit enkel om kaartjes en postzegels te kopen. Voor de oudsten is 
dit het zakgeld voor op tweedaagse.  
 

• Pinkels, Speelclub, Kwiks en Tippers hebben enkel geld nodig voor 
postkaartjes en postzegels indien ze deze op kamp willen aankopen (50 
cent/stuk). De dagtocht zit al omvat in de kampprijs.   

• Tiptiens en Aspi’s: 30 euro voor de tweedaagse  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Wat breng je beter niet mee op kamp?  
- Gsm, met de oudste groepen wordt een regeling getroffen als ze hun 

gsm bij hebben. Er geldt een verbod op sociale media gedurende het 
hele kamp.  

- Mp3/spelconsole/... -Alcohol en sigaretten  
- Snoep: we weten dat iedereen snoepjes zal meebrengen, maar probeer 

ook dit te beperken. Alles wordt samengebracht in 1 bak per groep, 
maar we moeten elk jaar veel snoep weggooien na het kamp omdat het 
niet werd opgegeten.  
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Wat nemen we mee op kamp?  

Voor velen onder ons is het niet altijd gemakkelijk om een valies te maken. 
Daarom hebben we hier een geheugensteuntje op papier gezet om het maken 
van de valies vlot te laten verlopen.  
� Slaapzak of deken   
� Kussensloop en onderlaken   
� Klein kussen   
� OPGELET* : VOOR IEDEREEN  	

(pinkels – aspi’s) = een luchtmatras  
(een 1 persoons!!)   

� Wasgerief: Zeep en shampoo  
(+luizenshampoo)   

� Kam of borstel   
� Tandenborstel, tandpasta en bekertje   
� 10 washandjes   
� Badhanddoeken   
� 10 onderbroeken   
� 10 paar kousen   
� Pyjama of slaapkleed   
� Veel T-shirts of topjes (liefst niet de mooiste uit je kleerkast)   
� Enkele rode T-shirts of topjes (hoeven geen chirokleren te zijn)   
� Voldoende shorts (liefst niet de mooiste uit je kleerkast)   
� Een outfit die HEEL vuil mag worden of zelfs de vuilbak in mag nadien   
� Lange broek of training   
� Sportschoenen of andere schoenen die tegen een stootje kunnen   
� Goede stapschoenen   
� Warme trui   
� Regenjas   
� Mes, lepel, vork en dessertlepel   
� Aardappelschiller (vanaf kwiks)   
� 4 keukenhanddoeken   
� Schrijfgerief (Voor de kleintjes zijn vooraf geschreven omslagen handig)   
� Badpak of bikini   
� Badmuts   
� Grote badhanddoek   
� Drinkfles (voor op tocht)   
� Rugzak voor dagtocht: GEEN zwemzakjes want de bandjes snijden in de  

schouders   
� Zonnecrème en aftersun  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� Linnenzak (voor de vuile was)   
� Zakdoeken   
� Knuffelbeer   
� Uniform: elke ochtend moet iedereen in uniform in de opening staan en 

ook op dagtocht doen we ons uniform aan. Zorg dus voor enkele extra 
rode T-shirts. Een extra short of rok mag ook altijd, maar dit hoeft niet 
speciaal aangekocht te worden.   

 
BELANGRIJK:  	
	

Gelieve alles te naamtekenen om de hoop verloren voorwerpen zo klein 
mogelijk te houden. Zo belandt alles terug in de juiste valies. 
 
Voor de kleintjes is het handig als je alles in een zakje steekt per dag. Zo zitten 
ze zeker alle dagen in een proper tenueke, ook in het geval van ongevalletjes. 
 
Op de eerste dag van het kamp niet vergeten je SIS-kaart & medische fiche af 
te geven aan één van de leidsters. 
 
Gelieve iedereen Luizenshampoo mee te geven. (Wanneer je dochter luizen 
heeft is dit geen probleem, maar gelieve hiervan de leiding op de hoogte te 
brengen. Zo kunnen we de behandeling verderzetten op kamp.  	
	

*dit jaar zijn er geen bedden voorzien op het 
kampheem. Het is dus heel belangrijk om iedereen, 
van jong tot oud, een éénpersoonsluchtmatras / 
veldbedje mee te geven!!  	
	 	



 
 

- 10 - 

Kookies 
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Pinkels 
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Dag gele sloebers! 
 
Wat hebben jullie geluk: vier leiding staat klaar voor weer enkele leuke zondagen en een 
fantastisch kamp! Hopelijk hebben jullie er ook zin in?  
 
3 juni: Sportschoenen aan? 
 
10 juni: DISCOOOO 
 

17 juni: Neem een geel voorwerp mee… 
 
23/24 juni: Sleepover! Een avondactiviteit en 
overnachting om nadien samen zondag op 
‘Dagje aan’ te gaan!  
- meer info via mail- 
 
 
 

   Kamp informatie  
 

 
Het is niet lang meer tot we 10 zotte dagen mogen beleven samen!! Maarrr voor het zover 
is, hier eerst een lijstje met wat jullie zeker niet mogen vergeten op kamp! 
  

-       VERKLEEDKLEDIJ als een Monster (inspiratie: ‘Monster en co’) 
-       VERKLEEDKLEDIJ als konijn of beer (je mag zelf kiezen) 
-       VERKLEEDKLEDIJ als een persoon/dier uit de prehistorie! 
-       Speelkledij 
-       Kledij voor vuile dag (gaat stinken en heeeeel vuil zijn) 
-       Genoeg rode en blauwe t-shirts voor de opening iedere ochtend! 

  
ALLES GOED NAAMTEKENEN!  

 
KUSJES  
 
Amalia, Lorien, Emma en Janneke 
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Liefste kwiks! 
Binnenkort gaan wij terug op kaaaamp! Joepieeeeee! 
Wat we voor jullie allemaal in petto hebben, gaan wij uiteraard nog niet 
verklappen, maar we kunnen jullie alvast een            geven: zorg ervoor dat 
jullie de dagen ervoor genoeg hebben geslapen want wij nemen jullie mee op 
een spannend                    ! 
Ook wij gaan ons natuurlijk verkleden op kamp. Stop zeker in je                 de 
volgende items: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wees origineel! Er moet zeker niets aangekocht worden. 
Hebben jullie nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. 

Wij kijken er alvast naar uit! Hopelijk jullie ook! 
Groetjes, jullie leiding 

 
Delfien, Emma en Jolien 

  

Een smurf-outfit! 
Een groene outfit! (die vuil mag worden) 

Een leger-outfit! 
Een dier! 
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Liefste Tippertjes,  
We hebben er een fantastisch jaar op zitten! Van duizend keer weerwolven tot 
snapchatten, van onze buurjongens hun auto’s wassen tot zwembaden 
bouwen en van een spaghettifestijn tot een memorabele 24-uurse! 
Om ons jaar perfect af te sluiten, volgt natuurlijk nog die zotte 10-daagse… Het 
Chirokamp! 
De leiding heeft er alvast keiveel zin in en onze hersencellen (oh jawel, die 
hebben we wel degelijk) draaien al op volle toeren om jullie het beste kamp 
ooit te bezorgen! 
 
Wat nemen jullie mee? Haal gerust inspiratie uit onderstaande foto’s… 

- een outfit voor bouwvakker, metser of schilder (dit mogen jullie kiezen) 
- politie 
- Romein of Griek (de leiding deelt jullie mee wie Romein en wie Griek is) 
- knuffel die kapot mag 
- kleren die heel vuil mogen worden (die ook in de vuilnisbak mogen) 
- leiband 
- voldoende rode en blauwe T-shirts 

Vergeet niet, we zijn een hele grote groep dus probeer alles zoveel mogelijk te 
NAAMTEKENEN! 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het leuke jaar!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anthea, Emma & Sarah xoxo 
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Tiptiens 
Lieve chicka’s, eerst en vooral bedankt voor al jullie liefde, enthousiasme, dansjes en 
mopjes het voorbije jaar. Maaaar natuurlijk is er geen Chirojaar zonder een top kamp als 
afsluiter!! Leidsteeeer wat moeten wij aandoen? 
Wel: 

1) Volledig blauwe outfit 
2) Britney Spears in verschillende fases van haar leven 
3) Elodie Gabias alias Mc Elo (bekend van Instagram) 
4) FC De Kampioenen (je krijgt nog een DM van ons voor jouw personage) 

 

 

    VS               
Laat jullie volledig gaan!! PS vergeet ook niet je fiets die piekfijn op orde staat voor 
tweedaagse!  

Dikke kusjes van jullie mama’s 

 
Bitterbal, boulet & nugget 



 
 

- 16 - 

Liefste aspi’s 
Hier is het dan, het allerlaatste klokje van het jaar, maar misschien 
wel het leukste? Vanaf nu beginnen we af te tellen naar het kamp. 
Niet vergeten dat we dit jaar van 2 augustus tot 11 augustus op 
kamp gaan! Ja, we weten het, redelijk verwarrend als je al jaar en 
dag van 1 tot 10 augustus op kamp gaat. Lees snel verder en wie 
weet kom je al iets te weten over deze onvergetelijke tiendaagse! 
 
Voor we naar het kamp kijken, nog even dit overzicht van juni. 
Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig op de avondrondes! 
 
Zondag 27 mei: LAATSTE CHIROZONDAG VAN HET JAAR :’( 
Vrijdag 1 juni: Avondronde 
Vrijdag 8 juni: Avondronde 
Vrijdag 15 juni: Avondronde 
Zondag 24 juni: Dagje aan 
 
De laatste chiro zondag is achter de rug, iedereen heeft genoten van de daguitstap. Tijd om vooruit 
te blikken naar het kamp!  
 
Wat mag je zeker niet vergeten? 

• een outfit die heel (lees: héél) erg vuil mag worden 
• je goed humeur 
• een prettig hoofddeksel 
• een fiets die tip top in orde staat 

 
Vooral dat laatste is heel belangrijk, zoals jullie wel weten gaan we met de fiets op tweedaagse. 
Vergeet dus zeker je banden niet op te pompen, je remmen na te kijken, je ketting te smeren en na 
te kijken of je voor- en achterlicht werken. Hoe minder we moeten stoppen met pech, hoe beter en 
hoe sneller we op onze bestemming zijn! 
 
Maar leidster, gaan wij ons dan niet verkleden op kamp? Oh jawel, maar wij zijn nog volop aan het 
nadenken over de verkleedkledij. Van zodra onze zotte ideeën volledig op punt staan, krijgen jullie te 
horen in wat jullie verkleed moeten zijn op kamp. Wij doen ons best om jullie zo snel mogelijk op de 
hoogte te brengen. 
 
Nu jullie aspi zijn, mogen jullie met de leiding mee op voorkamp. Op voorkamp gaan wil zeggen dat je 
een dag voor iedereen aankomt al op het kampterrein bent. We zetten dan de tenten al op en 
bereiden we het kampterrein voor op de bezoekdag. Laten jullie ons zo snel mogelijk weten of jullie 
mee op voorkamp gaan en dus samen met ons vertrekken op 1 augustus? 
 

 
HOPELIJK HEBBEN JULLIE ER EVEN VEEL ZIN IN ALS WIJ!!!  
X-jes, Fien, Ine en Emma  
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Wistjes 
 
De afgelopen maanden is er alweer heel wat gebeurd in Sjaloomland! Daarom 
voorziet deze pagina jou opnieuw van de laatste roddels, weetjes, nieuwtjes en 
feitjes… 
 
Wist je dat… 
 
… onze Tiptiens en Aspi’s een succesvolle fuif gaven om centjes in te zamelen 
voor hun kamp? 
… ’u moeder is een fuif’ jongerentaal is voor ‘UW moeder is een fuif’? 
… ‘u moeder is een fuif’ heeel veel moeders naar het jeugdhuis lokte?  
… leidster Lorien terug is van Eramus? Joepieeee jeej olé pistolé!!! 
… Chiro Sjaloom haar eigen K3-trio heeft en hun debuut maakten op 
Schellemetterock? 
… de maand mei plasticvrij is? Doe jij ook mee? 
… ons kamp van 2 tot 11 augustus doorgaat? 
… de Tippers een zwembad bouwden op een zomerse aprildag? 
… wist je dat we bijna 1000 likes hebben op onze Facebookpagina? 
… de Tiptiens op zoek zijn naar iemand die slijm kan maken? Bij hun mislukt het 
altijd… 
… de leiding een spelletjesavond hield met de buurjongens van Maeva? 
… onze VeeBee naar de grote VeeBeevergadering is geweest en andere 
VeeBees heeft leren kennen? 
… de leiding een zangstonde houdt met de oudleidsters van Sjaloom om oude 
Chiroliedjes te leren en die aan jullie door te geven? 
… de leidingsploeg volgend jaar terug nieuwe leidsters krijgt? 
… kookie Paula in juli bevalt van haar allereerste kindje? 
… we op 24 juni op ‘Dagje Aan’ gaan? 
… je nog steeds stylo’s van Chiro Sjaloom kan kopen aan €1,5?  
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Belangrijke taken 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoofdleiding: Janneke 

Subsidies: Emma Vermeir Klokje: Lorien & Fien 

PR: Inneke 

Site: Fien 

Uniform: Ruth & Emma Gribbe 

Finance: Ine 

EHBO: Anthea 
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