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Welkom 

 

Dag allerliefste leden! 

 

We present you: ROOchella  2021! 

Na deze lange maanden waarin we elkaar en de chiro hebben moeten missen, gaan 

we EIN-DE-LIJK weer op kamp.  

 

Er staan ons weer fantastisch leuke momenten te wachten.  

We hebben… 

tien dagen om gezellig samen te zijn,  

tien dagen om in een tent slapen,  

tien dagen om elkaar NOG beter te leren kennen, 

tien dagen om te ravotten,  

tien dagen om ons geen zorgen te moeten maken, 

en vooral tien dagen om te GENIETEN! 

 

Laat de elektronica maar thuis, we ruilen ze in voor het super leuke gezelschap van 

elkaar en de natuur. De lekker ruikende HUDO, de super warme beek en onze 

partytenten wachten op ons! 😉 

Kortom er staat jullie een groot avontuur te wachten! 

(Bij deze zijn toch ook de twijfelaars helemaal overtuigd om een stapje in de wereld te 

zetten?) 

 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit! 

 

Veel liefs, 

De leiding van Chiro Gontrode 

 

Astrid, Emily, Milena, Margot, Lyssa, Jasmien, Liesl, Margi, Goffrey, Amelie, Jolien, 

Luna & Lotte 

 

 

 

 

 

 



Een korte 
voorgeschiedenis 

 

 

Hallo allemaal, ik ben Babette! 
Ik ben organisator van een kei groot festival dat jaarlijks plaatsvindt, genaamd 
ROOchella. 
 
Al 10 jaar op rij kreeg ik de titel van beste festivalorganisator, omdat ik zeer 
gestructureerd werk en steeds talentvolle artiesten van over de hele wereld uitnodig. 
Maar vorig jaar kaapte mijn grootste concurrent, Esmeralda, de titel weg van onder 
mijn neus. 
 
Dit jaar wordt die titel weer van mij, ik doe er alles aan om de grootste namen op 
mijn festival te laten optreden. 
 
Alles verliep volgens plan … tot 5 dagen voor de start van het festival! De artiesten 
kwamen niet opdagen waardoor ik een stressaanval kreeg! In volle paniek belde ik 
naar Lady Dada om te vragen waar ze bleef. 
 
Zouden de artiesten nog afkomen of moet ik vervanging zoeken? Kan ik nog het 
grootste festival ooit organiseren, of gaat Esmeralda weer met de titel lopen? 
 
We zullen het samen moeten ontdekken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke data  
 

* De uren van vertrek en ophaal zijn nog onder voorbehoud. 
 

* Volgens de huidige maatregelen mag er vanaf 25 juni op kamp gegaan worden in bubbels van 100.   

Hiervoor moeten echter de opgelegde voorwaarden vervuld zijn. Bovendien hebben we nog geen zicht 

op het exacte aantal leden die mee zouden gaan op kamp. We zijn er dus vanuit gegaan dat het kamp 

zal doorgaan in 2 bubbels, al kan dit zeker nog veranderen. 

 
 

DINSDAG 14 JULI 

Valiezen afzetten 

Dinsdag kunnen jullie tussen 18u-20u jullie valiezen en veldbedden afzetten aan het station.  

Zorg zeker dat overal je naam en afdeling op staat! 

 

WOENSDAG 21 JULI 

Begin kamp 
 

Dit jaar zullen de leden samen met ons naar het kampterrein vertrekken. Dit zal gebeuren in 1 bubbel. 

Iedereen gaat met de bus en wordt om 8u30 aan het station verwacht. We zouden ook willen vragen 

om een lunchpakket mee te nemen voor die middag. 

 

 

ZONDAG 25 JULI 

Terughaaldag voor de leden die een half kamp meegaan 
 

Omdat 10 dagen voor sommigen te lang is, hebben we op 25 juli van 17-18u (echt uur dus geen 

kampuur) een moment ingepland waarop jullie ze eventueel kunnen komen halen. 

 

ZATERDAG 31 JULI 

Einde ☹ 

Jammer genoeg is er ook weer een moment van naar huis keren. Dit jaar keren de kinderen niet mee 

met ons naar huis, maar is het de bedoeling dat ze worden opgehaald tussen 11 en 12 uur.  

 

Helaas hebben wij geen groen licht gekregen om het ophalen te combineren met  

een hapje en drankje.  

Er zal dit jaar dus geen bezoekdag zijn. 

 



Post 
 

Weg met facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchats of sms’en: postkaarten zijn HET 

communicatiemiddel. Dus mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s, nichten, 

neven, tantes, nonkels, buren, vriendjes, vriendinnetjes neem allen pen en papier in 

de aanslag en start het schrijven! De brief mag gestuurd worden naar onderstaand 

adres: 

 
 

De leden schrijven ook graag zelf een briefje om hun kampavonturen te vertellen. 

Daarom voorzien wij op kamp postkaartjes (€0,50) en postzegels (€1). Mogen wij 

vragen om gepast geld mee te geven op kamp. 

Om zeker te zijn dat ook de landelijke post onze brieven kan verwerken, vragen wij 

om aan de jongste afdelingen voorgeschreven enveloppen of adressen mee te geven. 

 

Bij noodgevallen is de leiding steeds bereikbaar op hun GSM. Wanneer er dus om 

dringende reden contact moet opgenomen worden met uw kind, kan u steeds bellen 

naar de afdelingsleiding of de groepsleiding. Alle Gsm-nummers staan achteraan dit 

kampboekje.  

CHIRO GONTRODE 
T.A.V. “naam lid” + Afdeling 
Jean-Yves Denoncin 
Rue René Hanchir 10 
6850 Merny (Paliseul) 
 
 



Belangrijke 

weetjes  
 

o We raden iedereen aan om een veldbed mee te brengen i.p.v. matjes, 

luchtmatrassen, etc. Het is nooit prettig om na 3 dagen kamp op een platte 

luchtmatras te moeten slapen… 

 

o ’s Nachts kan het serieus afkoelen in tenten, vergeet dus zeker niet om een 

warm deken mee te nemen naast je slaapzak. 

 

o Vergeet geen zaklamp in je valies te steken! Deze kan altijd dienen. Wanneer 

je ’s nachts naar het toilet moet, tijdens een spel (voor de ouderen) als het al 

wat donkerder is, in de tent, etc. Zorg er ook voor dat er nieuwe batterijen in 

zitten, of dat ze opgeladen is. 

 

o Sommige diertjes laten we liever thuis voor we op kamp vertrekken. We 

vragen dus dat iedereen zijn/haar kleine held eens controleert op luizen voor 

het kamp. Indien deze vriendjes toch meegaan op kamp, laat dit dan even 

weten aan de afdelingsleiding. Zo kunnen wij op kamp verder helpen met de 

behandeling. 

 

o Op kamp wassen wij ons in de beek. Omdat wij graag zorg dragen voor het 

milieu, gebruiken wij Ecover. De leiding zorgt hiervoor. Het is dus niet nodig 

om shampoo of douchegel mee te geven. Deze zal toch niet gebruikt worden. 

 

o Omdat er vaak stenen in een beek liggen, is het aan te raden om voor 

spelletjes en het wassen watersandalen mee te nemen. 

  



 

 

 

o Om je tegen de regen te wapenen, pak je best je kleren en slaapzak 

waterdicht in. Zo kan je al je kleren in plastic zakjes stoppen. Wanneer je je 

kleren per soort in zakjes sorteert, ben je niet enkel beschermd tegen de 

regen, maar kan je je ’s ochtends ook heel snel aankleden zonder eerst je hele 

valies overhoop te halen. Ook je slaapzak kan eerst in een plastic zak en dan in 

het slaapzak zakje. Dit is een kleine tip van de leiding. 

 

o Safety first. Het kan geen kwaad alle tsjoepen zwembandjes mee te geven 

(ook indien dit misschien niet meer nodig zou zijn), ook bij de speelclubs wordt 

dit, indien nodig, aangeraden. 

 

o Het is de bedoeling dat de leden worden opgehaald op het kampterrein op 31 

juli en dat de bagage mee wordt genomen in de auto. Moest het niet lukken 

om al de bagage mee te nemen in de auto kan je de leiding altijd kijken voor 

een oplossing! 

  



 Festivalkamp checklist 
 

Eetgerief Slaapgerief 

 Soepbord/-beker 

 Bord 

 Drinkbeker 

 Mes, vork, lepel en dessertlepel 

 Aardappelmesje (vanaf tito’s) 

 4 keukenhanddoeken 

 Veldbed 

 Slaapzak  

 Kussen 

 Deken (zeker aan te raden) 

 Knuffelbeer 

Toiletgerief Kledij 

 4 washandjes 

 4 handdoeken 

 2 grote badhanddoeken 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Bekertje 

 Kam of borstel 

 Toiletzak 

 Linnenzak 

 Zonnecrème 

 Eventueel handgel 

 Pyjama 

 Ondergoed (minstens 10 stuks) 

 Minstens 10 paar kousen 

 Wollen kousen 

 Stevige schoenen en reserveschoenen 

 Sportieve kledij 

 Lange broeken 

 Speelkledij die vuil mag worden 

 Pull – overs 

 Regenkledij 

 Watersandalen 

 Laarzen  

 Verkleedkledij in thema 

(festival/hippie) voor 

tsjoepen/speelclub/rakwi’s 

Allerlei Belangrijke zaken 

 Zaklamp 

 Kleine rugzak 

 Zakdoeken 

 Schrijfgerief 

 Zonnehoedje of petje 

 Drinkfles  

 Zwembroek/ zwempak 

 Eventueel zwembandjes  

 Eventueel strips en boeken voor 

tijdens de halve rust 

 Kids-ID / Identiteitskaart (graag bij 

vertrek aan de leiding geven) 

 4 wegwerp mondmaskers/ 1 

herbruikbaar mondmasker 

 

 

  



Het leven op bivak… 
Babette is wakker en als Babette wakker is dan duurt het zeker niet lang meer voor iedereen 

wakker is… Vol energie en met super luide muziek gaat ze van tent tot tent om de 

festivalgangers wakker te maken. Elke dag is een nieuwe dag om nog zottere dingen te 

doen! 

7.30u : Goeiemorgen! De leiding ontwaakt en is weer helemaal klaar voor een nieuwe 

stralende dag! 

 

8.00u : De leden worden wakker gemaakt. We maken ons klaar voor een opwarming op 

maat! 

 

8.30u : Opening 

 

8.45u : Na een stevig ontbijt kan de dag eindelijk van start gaan. WE HEBBEN ER ZIN IN!! 
 

10.00u : De eerste activiteit gaat van start, spannend! 

 

12.30u : Na al dat ravotten is er tijd voor een heerlijke maaltijd. Daarna trekt iedereen zich 

terug voor een middagdutje. 

 

14.30u : Tijd om er opnieuw in te vliegen. 

 

16.00u : mmmm vieruurtje. 

 

18.30u : Avondmaal, sluiting en kamptoneel. 

 

21.00u : Tsjoepen kruipen na een geslaagde en vermoeiende  

dag onder de wol. 

 

21.15u : Ook de speelclub zoekt andere oorden op. 

 

21.30u : Rakwi’s laten de voorbije dag achter hun. 

 

22.00u : De Tito’s gaan alweer dromen over de volgende dag. 

 

22.30u : Ook de Keti’s zoeken hun bedje op. 

 

23.00u : Aspi’s doen als laatste het licht uit. 

 

Het was weer een FAN-TAS-TISCHE dag en iedereen kruipt moe maar voldaan in zijn 

slaapzak. Het is weer nacht, lieve schatten rust zacht, Babette houdt de wacht. 



Wat mag een 10-daagse 
festival kosten?  

 

Het eerste kind betaalt voor dit wonderbaarlijk avontuur 

€150. Omdat er vele kinderen zijn met broertjes en zusjes 

verlagen wij hiervoor de prijs: het tweede kind betaalt €140 

en vanaf het derde kind betaal je €130.  

De dagprijs bedraagt €15 per dag voor kindjes die geen 

volledig kamp meegaan. In totaal is de kostprijs voor een half 

kamp dus €75.  

Aan aspi’s die meegaan op voorwacht vragen we €30 extra, 

dit bedrag mag samen met het kampgeld gestort worden.   

Met vragen of voor meer informatie omtrent de betaling kan 

je altijd terecht bij de financieel verantwoordelijke Lotte 

Moreels (0491/52.42.04). 

 

Gelieve het bedrag met vermelding van de naam van het kind 

én de afdeling te storten op BE42 6528 3965 8354 vóór 30 juni 2021. We rekenen 

alvast op een tijdige betaling, zo kan de kookploeg al de nodige inkopen doen om 

lekkere maaltijden te maken op kamp. 

 

Voor kinderen onder de 12 jaar kunnen ouders de kosten voor het kamp inbrengen als 

vermindering van hun belastbaar inkomen. Fiscale attesten hiervoor zullen uitgedeeld 

worden door de groepsleiding bij onze terugkomst op 31 juli. Indien u hier nog vragen 

over heeft, kan u steeds Lotte Moreels of Luna Bekaert contacteren. 

 

Wat als mijn kind ziek wordt op kamp? 

We hopen dat we voor de volle 10-dagen zonder zieken zullen zitten, maar we kunnen 

dit jammer genoeg niet voorspellen. Als een lid ziek wordt en naar huis moet dan 

betalen wij per dag dat nog moet komen 15 euro terug.  

 

 

 

 

 

 



Vrije giften 
 

Giften in natura zijn bij ons altijd mooi meegenomen. Hieronder zijn enkele 

afbeeldingen te zien om jullie een beeld te scheppen van de zaken die wij bij het 

ochtendgloren steevast gebruiken om stilletjes wakker te worden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kampadres 
Ons kampterrein bevindt zich dit jaar in de straat Rue des Horlais, 6880 Bertix. Het is 

gelegen in een gezellig dorpje Sart-Jehonville. Zoals elk jaar zullen wij ter plaatse 

zorgen voor voldoende pijlen richting de leukste chiro van het land! Op onderstaande 

foto zien jullie alvast een eerste glimp van het terrein.  

 

 

Hier zijn nog enkele sfeerbeelden van op kampverkenning om al wat in de stemming 

te komen. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Kampuur 
 

Het is ondertussen al een aantal jaar dat wij ervoor kiezen een kampuur te hanteren. 

Wat betekent dit concreet? We gaan onze klok een uurtje terugdraaien bij het vertrek. 

9 uur wordt voor ons dus 8 uur. Hierdoor is het vroeger donker, kunnen we beter 

slapen en ’s avonds leukere spelletjes spelen. 

Alle uren vermeld in dit boekje volgen het ECHTE UUR!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De belangrijkste regels 
tijdens het festival  

van Babette 
 

● De EHBO-tent, de leidingstent en de keuken zijn verboden terrein.  

 

● Het is niet de bedoeling dat leden van de ene afdeling in de tent van een andere 

afdeling komen. 

 

● Onze kookploeg bereidt heerlijke maaltijden, snoepgoed treffen wij dan ook 

niet graag aan in de valiezen. Mogen we daarom aan de ouders vragen GEEN 

snoep, koeken, energiedrankjes of andere snuisterijen mee te geven. Als we 

toch snoep vinden, zal het worden afgenomen.  

 

● In de wildernis heb je geen bereik en tenslotte zijn al je vrienden rondom jou. 

Technologie (GSM, boxen, Ipad, …) laat je dan ook beter thuis. Beschadiging of 

het verlies van waardevolle schatten valt niet onder de verantwoordelijkheid 

van de leiding, neem dus enkel het hoogstnodige mee. 

 

● Roken, alcohol en drugs schaden zowel de buitenlucht als de gezondheid van 

iedereen. Deze zijn niet welkom op kamp. 

 

● Wie de regels niet aanvaardt, mag huiswaarts keren. 

 

● Omtrent Corona zijn er natuurlijk heel wat maatregelen en regels die we 

moeten naleven. In de andere bijlage vinden jullie een brief met wat meer uitleg 

hierover. De eerste dag van het kamp zal de leiding duidelijk de regels overlopen 

zodat de leden weten wat er wel en niet kan.  

  



De leiding  
 

De pimpelpaarse tsjoepen gaan op pad met: 
• Astrid Haesaert: 0486/46.77.99 

•  Emily Beurick: 0471/55.20.85 

 

De speelclubs laten hun speelse kant zien met:  

• Milena Claeys: 0470/62.14.10 

• Margot De Clercq: 0474/30.21.85 

• Lyssa Deweirdt: 0475/33.97.98 

 

De rebelse rakwi’s ravotten met:  

• Jasmien Mathys: 0474/17.47.25 

• Liesl Deveugle: 0473/47.73.75 

 

De tito’s leven zich uit met:  

• Margot Van Hoorebeke: 0493/06.99.02 

• Goffrey Van Lierde: 0477/05.68.80  

 

De keti’s laten zich van hun stoerste kant zien met:  

• Amelie Vankerckhove: 0498/20.99.39 

• Jolien De Boevere : 0491/37.14.18 

 

De aspi’s geven er een lap op met:  

• Luna Bekaert: 0483/45.62.38  (groepsleiding) 

• Lotte Moreels: 0491/52.42.04 (groepsleiding) 

 

 

 

 

Hebben jullie nog vragen, opmerkingen, suggesties, ... aarzel dan niet om één 

van ons te contacteren.  

 



Onze lekkerste 
kookploeg 

 

Zoals elk jaar worden we verwend met lekkers door onze liefste kookploeg! 

Dit jaar bestaat onze kookploeg uit allemaal nieuwe gezichten.  

Namelijk Hilde De Praeter, Karel Van Lierde, Anneleen De Paepe en Stijn Verheye. 

We zijn last minute nog op zoek naar een 5de kok. Wie zich geroepen voelt mag 

steeds een berichtje sturen naar de leiding. 

 

               

                                           
 

We zijn ze alvast heel dankbaar dat ze samen met ons op dit 10-daagse avontuur 

willen gaan! 

MERCI kookploeg, MERCI!!!  



Tsjoepen 
Dag liefste Tsjoepen,  

we vertrekken binnenkort eindelijk op kamp! En we kunnen jullie al één iets verklappen:  

het gaat SUPER LEUK worden :) Dus hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn. Want dit wil je 

echt niet missen hoor. Om de laatsten onder jullie nog te overtuigen hebben we een klein 

verhaaltje gemaakt!  

 

Er waren eens 2 kleine Tsjoepen die op een groot avontuur vertrokken… 

Ze gingen op Chirokamp! SPANNEND!!! 

 

 

  

  



 

Na een drukke dag gingen Emily en Astrid slapen. Ze dromen over welke leuke dingen ze 

dit kamp allemaal zouden doen! Gelukkig kwamen hun dromen tot vervulling want kijk 

eens wat ze allemaal gedaan hebben: 

  

  

  

 

Voila zie, we hopen dat jullie het nu helemaal zien zitten om met ons mee te gaan op dit 

FANTASTISCHE kamp! Waar natuurlijk ook nog veel andere dingen gaan doen,  

maar we kunnen nog niet te veel zeggen eh ;) 

 

Groetjes en dikke knuffels, 

Emily en Astrid 



Speelclub 
 

Dag liefste speelclubbers 

 

Wat is dit jaar voorbijgevlogen... Jammer genoeg hebben we velen onder jullie niet 

vaak mogen zien, maar gelukkig wacht er een fantastisch kamp op jullie!                                  

We hebben veel voor jullie in petto dus amusement verzekerd.  

Zo zullen jullie een dag als nooit tevoren beleven, een dag zwoegen en zweten naar 

de eindmeet en suuuper veel plezier maken.  

 

Het wordt super spannend want jullie gaan voor de eerste keer naar een kei tof 

festival. Stuur maar veel liedjes door naar de dj’s van dienst (wij uiteraard) want het 

zou wel eens van pas kunnen komen dat je ze kent. Neem ook maar jullie gekste 

festivalkleren mee en maak kennis met de hippiecultuur. 

 

Jullie zijn de beste mooimakers van België, dus er staat nog een kleine verrassing op 

jullie te wachten (tip: mmm…). 

 

Hopelijk mogen we jullie allemaal verwelkomen op ons cool festival, maar vergeet 

jullie toegangsticket niet hé ;).  

 

 

 

Groetjes 

jullie coole leiding 

Margot, Milena & Lyssa 
 

  



Rakwi’s 
 

What’s up Rakwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’s, 

 

Het is weer zo ver, ons jaarlijks groovy, hip, maf, onwijsgraaf kamp, Whoop Whoop!! 

Met spijt in het hart zal topleiding Jasmien niet meekunnen op kamp :(, maar niet 

getreurd we hebben een top vervanger gevonden. Maak jullie koffers alvast maar 

klaar, want we gaan er een onvergetelijk kamp van maken.  

Na een bewogen jaar hebben we veel in te halen op kamp, zoals: 

 

● plonzen in de beek 

● gezellig praten op de HUDO 

● chillen in de tent 

● spelen tot we erbij neervallen 

● genieten van het zonneke en het gezelschap 

● smullen van het lekkere eten 

 

Kortom 10 dagen lang  

de tijd van ons leven hebben.  

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

Peace out! 

Jasmien en Liesl  

 

  



Tito’s 
  

EINDELIJK, we kunnen weer bijna op kamp! 

Ik denk dat zowel jullie als wij zeer hard hebben uitgekeken naar dit moment, zeker 

na dit super stomme covid jaar. Gelukkig zijn de bubbels van 10 zoals op een 

chirozondag weg en kunnen we zelf met bubbels van 100 op kamp, hoe epic is 

dit!?!?!? 

Op kamp zullen we niet enkel chillen zoals sommige van jullie denken, maar ook 

serieus afzien!! Hopelijk hebben jullie genoeg geslapen en energie gespaard want 

jullie zullen het zeker kunnen gebruiken. 

Weten jullie trouwens dat we naar een festival gaan en wij jullie daar zullen 

opwachten?? Wij (jullie leiding) staan in ieder geval al op de voorste rij te wachten op 

jullie en de dj of bands. 

  

 
 

Wij hebben alvast reuze veel zin in kamp en hopelijk jullie ook! 

See you there 

Greetz Margi en Gof 

 

  



Keti’s  
Jiiiiieeeehaaaa keti’sssssss!!!!!! 

 

FINALYYYYY: We mogen allemaal samen op kamp ofwa?!  

Spelen, zingen, dansen, lachen, gieren, brullen, ons vuil maken, lopen voor ons 

leven,... Noem maar op en zij maar zeker dat wij het zullen doen! 

 

Hallelujah wat zullen we moe, maar Oh-zo-voldaan, zijn na 11 dagen in de bossen te 

leven 

‘Is het nog ver’ zullen we wel een aantal keer horen op tweedaagse maar met onze 

zotte kasactie en de winst die het ons heeft opgebracht, willen we toch niet te veel 

geklaag horen xpxdx3 

Pipi doen we op de hudo en niet aan de uitgang van de tent! Want we weten 

allemaal dat er sommigen niet ‘s nachts alleen naar de hudo durven…  

Plastic bloem is iets dat verwacht wordt in jullie koffer te zitten, die zal heel veel 

waard zijn dus vergeet hem niet…  

Iconisch hippie persoon bob marley zei ooit ‘Sun is shining, weather is sweet, makes 

you wanna move your dancing feet.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=V3bVK3QDf0g vibe al maar efjes thuis want dit 

is ons keti-hippie-lied!!! 

Een themavond? Daar wordt voor gezorgd! Neem allemaal jullie fleurigste hemd 

mee, bloemenkransen, gekke zonnebrillen en alles wat binnen het thema van de 

hippies past!  

 

Wij kunnen al niet wachten om terug met iedereen samen te zijn!  

Vele vele groetjes, knuffeltjes en kusjes van jullie hyper-enthousiaste leiding,  

Amelie en Jolien Xxxxx 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3bVK3QDf0g


Aspi’s 
 

 

 

 

 

Moesten er nog mensen zijn waarbij de QR-code niet werkt ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=PhXEIZbklLw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PhXEIZbklLw

