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Het Voorwoord
Stop maar allemaal met aftellen want hier zijn ze: de kampboekjes! Jullie kunnen terug rustig adem
halen nu de spanning van het wachten op het thema voorbij is. Hopelijk worden jullie verwachtingen
ingelost want dit jaar vaart de Averaan uit naar Booischot! Ja, jullie horen het goed! Het thema is
Piraten en Marine. Hou jullie dus maar vast voor een vloed van kwetterende papegaaien,
piratengrollen, oorverdovende matrozenliederen en nog veel meer!
De bestemming is dit jaar Booischot (Heist-op-den-berg). We zullen daar niet enkel het water van de
meren maar ook de bossen en weiden op het land onveilig maken! Wij staan alvast te springen om te
vertrekken, hopelijk jullie ook! Na de zware schooldagen en voor sommigen dreigende (her)examens
is ons Chirokamp de ideale remedie. We trekken er 10 dagen op uit om ons eens goed uit te leven!
Onze energie lijkt onuitputtelijk aangezien wij na ons kamp opnieuw de Chirofeesten in elkaar
boksen. Deze gaan door in het weekend van 21 tot 23 augustus. De periode tussen het kamp en de
Chirofeesten gaat er jammer genoeg geen Chiro door op zondag. Maar zo kunnen jullie goed
uitrusten om jullie tijdens de Chirofeesten en in het begin van het nieuwe jaar volledig te kunnen
smijten!
Tot slot willen we jullie uitnodigen voor een bezoekje aan onze site: www.chirokalken.be. Hier
kunnen jullie alle nodige informatie vinden over zondagse activiteiten en nog zoveel meer. Ook
handig is onze Facebookpagina (Den Averaan Chiro Kalken) waar jullie bovenop informatie ook leuke
foto’s te zien krijgen!

Geniet van de tekstjes en hopelijk tot op het uitvaren van de Averaan!!!

De leiding

Sloebers
Ahoj piraatjes,

Deze zomer trekken we erop uit met het superieure schip Den Averaan!
Onze piraterij van dit jaar is bijna afgelopen, maar om jullie nieuwsgierig te
maken: HET BESTE MOET NOG KOMEN! Zijn jullie klaar voor de opleiding
als echte zeerover, kom dan mee van 11 tot 21 juli (of de interim periode
van 16 tot 21 juli) om de ankers te lossen en de zeilen te hijsen. We maken
er samen een prachtig avontuur van.

Wij staan op jullie te wachten met gewelddadige activiteiten en aaneen golvende
toneelstukken. Maak je verkleedkoffer maar leeg en je valies al klaar met stoere piraten
kledij of heldhaftige marine kostuums, want wij willen het kwade bestrijden en het goede
bevrijden!
Samen bevaren we de wildste zeeën en overvallen we de kwaadste rovers om
duizenden schatten te veroveren. Om op kracht te blijven hebben we een kajuit vol
koks die overheerlijke brokkenpap voor ons zullen bereiden. We slapen samen met alle
andere piraten van schip Den Averaan in één groot luxe eiland waar we vele
vriendjes & vriendinnetjes beter leren kennen.
Wat de zeerovers in Booischot in petto hebben is voor ons een weet, voor jullie
een raadsel maar aarzel niet en vergezel ons op deze onvergetelijke tocht!

Boodschap in de fles

Jullie kapiteins,
Billy, Xena & Wouter

Jij gaat toch
ook mee?

De kapitein is door de woeste zee uit de boot gevallen. Kan jij hem terug naar zijn boot
leiden??

Speelclub
Schip ahoooi maatjes!!!

Eindelijk is het weer zo ver.. Het moment waar we allen
naar uitkeken, jaja, het fameuze Chirokamp! Allemaal
roeien in de maat want dit jaar varen we uit naar Booischot!
Anders dan de mietjes van de scouts worden wij zeker niet
zeeziek en zijn wij volledig klaar voor een onvergetelijke 10daagse!
Haal je piraten en marinekleren maar van onder het stof want we verwachten
ooglapjes, houten benen, papegaaien, met ankers getatoeëerde armen,
matrozenpetten, maar vooral dappere, enthousiaste jongens en meisjes!
Ga met ons mee aan boord voor ruige tochten, de gekste avonturen, land- en
waterspelen, zoektochten en expedities! Misschien knutselen we zelfs een eigen
piratenboot?
Vaar met ons mee en ontdek het allemaal!
We zijn er alvast van overtuigd dat de speelclub alles in huis (of
boot!) heeft om er een superkamp van te maken! Hebben jullie
er al zin in? Wij alvast wel en hopen dat jullie zoals elke
chirozondag talrijk aanwezig zullen zijn!!

Aarzel dus niet en ga mee op deze onvergetelijke reis. Je zal het je zeker niet
beklagen!

Aaaargh,
Maarten, Marieke en Heleen

Kleur alvast onze piratenboot in om in de stemming te komen!

Speelclub

Rakkers
Ahoi Rakkers!
Hijs de zeilen voor de tofste 10 dagen uit jullie zeeroversleven!
Want dit jaar is het kampthema Piraten en Mariniers. We zetten koers naar Heist Op
Den Berg!
Dit zijn 10 volle dagen spelen en ravotten met je beste matrozen en matrozinnen en
natuurlijk met de 2 zotste kapiteins van de zeven zeeën.
Wij zorgen voor de zaligste rooftochten, gekste ontdekkingen, zotste uitdagingen en
vertrouwen op de goden voor het goede weer. Maar goed weer of niet, we slaan ons
door elke storm!
Wat staat er allemaal op de landkaart?
Een zee van activiteiten zoals dorpspelen, waterspelen, ruige spelen, spelletjes waar
je eens goed vuil bij kan worden… en als het nodig is misschien eens een rustiger
spelletje als jullie allemaal een beetje uitgewaaid zijn.
We gaan er een onvergetelijke 10 daagse van maken.
Vergeet dus zeker je piratenhoed, glazen oog, gouden tanden en jullie papegaai op
jullie schouders niet!

Veel liefs,
Strobbe en Quinten

Toppers
Wild joeg de storm landinwaarts. De zee rolde schuimend op de kade af en beukte tegen de bakboordzijde van
het enige schip dat er gemeerd lag. Een zwaarbeladen passagiersvaarder met bestemming Oost- Booischot.
Zó gruwelijk was het weer, dat geen van de bemanningsleden zich aan dek waagde. Alleen de kapitein ,
stond somber op de voorplecht. Hij keek met bliksemende ogen naar de opgezweepte golven, die hem beletten
het vertreksein te geven. Met gebalde vuisten stond hij daar op de voorplecht en vloekte. Wie of wat waagde
het hém, de meest onbevreesde en dapperste schipper ter wereld, te dwarsbomen? Terwijl de storm in het
want huilde en de schuimende golven tegen de boeg beukten, verscheen hij grommend tussendeks en deelde
op luide toon mee: "Weer of geen weer, morgenochtend om zes uur varen we uit!" Als dat maar goed
komt…
Dagboek van Pier Gerlofs Donia, bootsman op De Vliegende Hollander 20 november 1657.

’s Anderendaags hadden talloze mensen postgevat op de kade. Stuk
voor stuk zeelui die de kapitein afraadden om in zo een storm uit te
varen. Maar hun goede raad viel in dovemansoren. “ Ik heb een schip
vol met Chirokinderen die staan te popelen om op kamp te vertrekken.”
Klonk het. De kapitein was niet op andere gedachten te brengen. Hij
moest en zou zijn passagiers naar Oost-Booischot brengen, waar ze 10
dagen lang zouden lachen, zeveren en plezier maken. Zwarte wolken
hielden de duisternis boven de haven vast. Maar tóch schalde de stem
van de roekeloze kapitein over het dek: "Zeilen hijsen! Ankers lichten!
We vertrekken!" Het klonk bijna juichend. Alsof het stoere bevel de
storm kon doen luwen. “Al moet ik varen tot het einde der tijden,
varen zal ik!” Riep hij. De matrozen vlogen joelend de touwen in. Hun
schipper was een moedig man en als hij het verantwoord vond uit te
varen, wás het verantwoord. Wat er daarna gebeurde sloeg de
toeschouwers met verstomming…
De kapitein stond doodstil op de voorplecht. Zijn ogen hadden een starre uitdrukking en zijn handen hingen
slap langs zijn lichaam. Het was alsof alle leven uit hem geweken was. Ook de bootsman leek plotseling als aan
het dek genageld en verroerde zich niet meer. En de matrozen in het want en op de dek verstomden en
bewogen niet meer. De kok stond roerloos achter het fornuis in de kombuis. De scheepsjongen verstijfde
halverwege een buiteling op het tussendek. Alle mannen aan boord van de Oost-Booischotvaarder hingen of
stonden of zaten sprakeloos en doodstil op de plaats die ze hadden ingenomen. Maar toch kwam het schip
in beweging! Terwijl de bemanning als een verzameling standbeelden over het boven- en benedendek verdeeld
was, bolden de zeilen zich vanzelf tegen de wind in. En zonder dat iemand iets deed, wendde het schip zijn
steven en joeg de haven uit. De mensen op de kade keken met ingehouden adem toe tot de vurige zeilen van
het spookschip aan de kim verdwenen… Dit is het laatste wat men ooit van kapitein Willem Van Der Decken
en zijn bemanning gezien heeft. De Vliegende Hollander zelf daarentegen …

Riep er iemand spookschip?  Straf he, Hopelijk vergaat het ons iets beter, want het
toeval wil dat wij ook 10 dagen naar Booischot gaan, gelegen in de woeste zee van
Antwerpen. Al zal het wel meevallen. Jullie hebben immer de 2 meest ervaren
kapiteins van het Chiro op jullie schip. En als al de rest faalt hebben we nog steeds
Lionel!!

10 dagen lachen, zeveren en plezier maken. Daarmee lijkt me het belangrijkste
gezegd. Al vallen volgende zaken zeker niet te vergeten!: De fiets, deze wordt
afgegeven bij het binnen brengen van de valiezen. Vergeet zeker uw slot niet, want
piraten pikken alles! En een veldbed of luchtmatras, met een goede slaapzak erbij. Er
zijn dit jaar geen bedden aanwezig en de kans bestaat dat jullie dit jaar in een tent
gaan slapen. Op een boot is immers niet zo veel plaats. Wij zijn er klaar voor, nu jullie
nog. Argh! Hijs de zeilen maatjes!!!
Groetzes,
Renaat ‘zwartbaard’ Van Hoecke en Gertjan-Steksken ‘ weinigbaard’ Rogiers

Keti’s
Beste keti’s

Na 10 dagen warm weer worden jullie misschien wel zweties!
Maar laat ons alvast hopen dat een tijdige douche dit kan voorkomen 
Voor de rest zal in deze fantastische 10 daagse uitgemaakt moeten worden wie
van jullie de beste Pirate-skills heeft!
We vertrekken natuurlijk zoals altijd als je keti bent met de stalen boot op wielen
(fiets)
Dit vertrek plannen wij een dag vroeger dan de bus om de mannen van de marine
voor te zijn natuurlijk ;)
Vergeet ook niet dat zeerovers als ons in een tent slapen en dus voldoende stoere
piraten dekentjes kunnen niet ontbreken!
Zo voor wie niet meer kan wachten hier een coole kleurplaat verstopt achter de
letters, zoek de letters en piet piraat 

Gegroet jullie leider
Stef

Aspi’s
Ahoy maties!
Dit jaar is het kampthema: “Den Averaan vaart uit” waarbij we de wondere wereld
van de piraten en de marine beter gaan leren kennen. We gaan wel niet per boot,
maar per fiets naar de kampplaats. En dit jaar gaan we naar het zonovergoten
Booischot (Heist Op Den Berg).
Of we deze verplaatsing in 1 of 2 dagen doen zullen we later nog bespreken,
aangezien het maar om en bij de 70 km is, is het perfect mogelijk om dit in 1 dag te
doen. Zorg wel dat je tegen dan een fiets hebt die iets of wat in orde staat.
Jullie slapen ook dit jaar in een tent die de Chiro voorziet. Gerief om de tent in te
kleden moeten jullie wel zelf meebrengen.

So aaaaaaar you ready for some fun?
Grtz capitain Mutse

Ons valies
!!Vergeet AUB niet om alle kleren & handdoeken e.d. te naamtekenen!!
(enkel Chirotrui en T-shirt naamtekenen blijkt uit ervaring onvoldoende!!)


























Dit jaar zijn er geen bedden aanwezig, dus vergeet zeker niet een eigen veldbed of
luchtmatras mee te nemen. Het dek van een schip is tamelijk hard om op te slapen.
Uniform (rode T-shirt + blauwe sweater)
Slaapzak of donsdeken
Pyjama
Voldoende kousen
Voldoende ondergoed
Zwemkledij + badmuts
Verband voor verstuikingen
Spelkledij: korte broeken en T-shirts
Een witte T-shirt of ander wit kledingstuk dat een metamorfose mag doormaken
Dikke trui(en)
Regenkledij
Een paar sterke schoenen
Sportschoenen
3 genaamtekende keukenhanddoeken
Toiletgerief (handdoeken, zeep, tandenborstel,…)
Drinkbus of pulle
Eventueel strips voor tijdens de platte rust
Schrijfgerief
Pantoffels
Paspoort en eventueel verminderingskaart
SIS-kaart + 2 klevers en medische fiche ingevuld afgeven bij binnenbrengen van de
valiezen!!!!!
Zakgeld: tot en met rakkers is €15 voldoende
Lunchpakket voor woensdag 11 juli
Medicijnen indien men er moet nemen.

PS: gelieve geen gsm, mp3-speler, Ipad, of ander duur materiaal mee te geven aan u kinderen. Want
indien deze verloren of stuk gaan, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk

Regels


Gsm’s zijn niet toegelaten op het kamp. Indien wij ze toch opmerken
worden deze afgenomen en in bewaring gehouden.



De piraten en matrozen verlaten het schip(de kampplaats) niet zonder toestemming van hun
kapitein (leiding).



De Kombuis (keuken), het ruim (materiaalkot) en de kajuit (leidingslokaal) zijn ten strengste
verboden voor de gewone zeevaarders.



Als je spel- of knutselmateriaal nodig hebt van het ruim, moet je dit vragen aan de kapitein
en daarna in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen.



Bij het horen van het piraten lied komen alle zeevaarders naar het dek (verzamelplaats).



Na de lange dag, moeten alle piraten en matrozen op tijd in hun bed, om de volgende dag er
weer tegenaan te kunnen:









Sloebers om 20u30
Speelclub om 21u00
Rakkers om 21u30
Toppers om 22u00
Keti’s
om 22u30
Aspi’s
om 23u00

Opstaan doen we bij zonsopgang, namelijk om:
o
o
o

7u30 (leiding van wacht)
7u45 voor de andere kapiteins
8u00 voor alle zeevaarders



Tussen zonsondergang en zonsopgang blijven we allemaal stil in ons bedje en slapen we,
zodat we de volgende dag fris en opgewekt aan een nieuw avontuur kunnen beginnen.



Ten slotte gelden er nog 2 regels om alles vlotjes te laten verlopen:
o Regel 1: De leiding heeft altijd gelijk
o Regel 2: Indien de leiding geen gelijk heeft, treedt onmiddellijk regel 1 in werking.

Informatie
Vertrek
We vertrekken op
zaterdag 11 juli 2015 om 13.00u stipt op het Chiroplein.
De afdelingen (keti’s en aspi’s) die met de fiets gaan, worden nog individueel verwittigd.

Aankomst
Op dinsdag 21 juli 2015 zullen we rond 12.00u, moe maar voldaan, Kalken terug binnenvaren. Wij
meren aan op het Chiroplein.

Bagage
De valiezen kunnen binnengebracht worden op woensdag 8 juli en donderdag 9 juli van 17u tot 20u.
De toppers kunnen op dit moment ook hun fiets achterlaten. Afhalen van de valiezen
gebeurt bij het afstappen van de bus.
Hulp bij uitladen van de valiezen en erna ook de camion is meer dan welkom!

Adres
Alle kaartjes, brieven, reclame kan u sturen naar volgend adres:
Chiro Den Averaan
Naam van het kind
Ter Laken 2A
2221 Booischot

Betalen:
De kampprijs bestaat nog steeds uit €140 voor het eerste kind. Bij meerdere gezinsleden geldt de
regeling: tweede kind €130, derde €120, etc.

Dit bedrag dient met vermelding kamp2015 + naam & voornaam kind gestort te worden op volgend
rekeningnummer:
BE64 7835 5085 3852

