
Juli - augustus
11 - 21 juli: Chirokamp
Van 11 t.e.m. 21 juli ging ons kamp door in Zammel (Geel). Het kampthema dit jaar
was festival. Elke groep had een eigen muziekgenre om zich in te verkleden. Vrijdag
8 juli vertrokken we met de leiding en enkele aspiranten naar het kampterrein om het
kamp op te bouwen. De aspiranten keerden ‘s avonds terug naar huis, zaterdag en
zondag zetten de leiding alles verder klaar om maandag 11 juli de leden te
ontvangen. Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de keti’s en aspi’s met de fiets, de
rakwi’s en tito's kwamen met de bus. Hun leiding vertrok de dag voor hun vertrek
richting huis om samen met de leden richting de kampplaats te gaan. De speelclub
trok donderdag 14 juli met het openbaar vervoer naar Zammel. Diezelfde dag
vertrokken de keti’s en aspi’s op tweedaagse met de fiets. Onderweg stopte ze in
bobbejaanland om even tot rust te komen van al dat fietsen. De rakwi’s en tito’s
gingen op kleine tocht. Na 2 jaar Coronamaatregelen op kamp, kon dit jaar de
bezoekdag terug doorgaan. Op deze dag komen de kaloebers aan en brengen de
ouders, vrienden, familie,... de leden en het kampterrein een bezoekje. Tegenover
vorig jaar, was het weer dit jaar goed. Iets te goed misschien. Er waren zeer warme
dagen, maar we zochten de schaduw op en bijna elke groep had een zwembadje om
het hoofd koel te houden. Het was op dinsdag 19 juli te warm om op grote tocht te
gaan, maar ook te warm om op het kampterrein te blijven. Dit omdat er zeer weinig
schaduw was. Hierdoor gingen we allemaal een verkoelende activiteit doen. De
kaloebers en speelclub gingen met een bus naar Hidrodoe. Rakwi’s en tito’s gingen
naar een trampolinepark in de buurt. Hier was genoeg airco en zij werden gebracht
met auto’s door de volwassen begeleiding. Keti’s zijn toch gaan wandelen, maar dit
deden ze om 5 uur ‘s ochtends. Rond 9 uur waren ze terug op het kampterrein.
Overdag gingen ze zwemmen in het zwembad van de boer. Aspi’s gingen zwemmen
in Centerparcs Vossemeren. Na al deze toffe activiteiten mochten we beurtelings per
groep gaan zwemmen bij de boer. Door al deze droogte sprak het voor zich dat er
geen groot kampvuur mocht doorgaan om het kamp af te sluiten, maar dat was voor
ons geen probleem. We maakten het toch gezellig met wat lichtjes en een vuurtje in
een vuurkorf. Na zonneschijn komt soms regen en ja hoor dit was het geval tijdens
de nawacht op 21 en 22 juli. Normaal
ruimen we alles op in 1 dag, maar door
de regen deden we dit in 2 dagen. De
tenten waren te nat om op te plooien
en in de zakken te steken. We konden
ze niet later openleggen om te drogen.
Dag 2 van de nawacht was het droger
dus hebben we dan alle tenten
opgeruimd. Diezelfde avond was er
nog een etentje met alle leiding,
kookouders en volwassen begeleiding.
Dit is jaarlijkse traditie om het kamp
volledig en in vreugde af te sluiten.



24 - 29 augustus: Krinkel
Krinkel is een 6-daags kamp dat om de 4 jaar georganiseerd wordt voor alle
Chiroleiders en -leidsters, aspi’s en VB's uit heel Vlaanderen en Brussel. Dit jaar
vond het plaats op de velden van de voormalige landloperskolonie te Merksplas. 15
man, waarvan 6 aspiranten en 9 leiding, vertolkte Chiro Werchter. Dit jaar waren er
7.000 mensen aanwezig uit zo’n 507 Chirogroepen. Men wordt ingedeeld in
leefgroepen. Dit zijn groepen van 16 personen uit verschillende kampgronden. In
deze groepen speelt men spelletjes. Krinkel is een zeer inspirerend kamp. Je krijgt
hier veel ideeën om op je eigen Chiro te doen. Dit gaat van spelletjes tot tradities van
andere Chirogroepen. Op 28 augustus was de grote slotshow met optredens.

Woensdag 24 augustus: bedanking bbq
Op woensdag 24 augustus organiseerde de jeugdraad en de gemeente een
barbecue om alle jeugd medewerkers. Men kon genieten van een heerlijke barbecue
en van een show van stand-up comedian Erhan Demirci.


