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Voorwoord 
De Noormannen, beter gekend als de vikingen, leefden in onherbergzame gebieden in het ruwe, 
maar wondermooie, Scandinavië. Hun levensstijl was grillig en strijdlustig, evenals hun taalgebruik en 
tafelmanieren.  Van generatie op generatie werden de meest ongelofelijke verhalen verteld over de 
vikingen en hun dolle avonturen. Verhalen vol spanning en opmerkelijke wezens zoals reuzen, 
trollen, elfjes, dwergen en draken. Veel waarheden gingen de ronde, maar  ook veel leugens werden 
verspreid! Klaar om de echte waarheid te ontdekken over de vikingen? 
 
In 1114 werd voor het eerst in een krullig handschrift melding gemaakt van ‘Salechem’.  Dit is een 
samentrekking van de woorden ‘Salech’, wat zalig betekent, en ‘heim’, plaats waar men woont. 
Salechem is nu beter bekend als Zelem, een rustig dorpje in de Belgische provincie Limburg en een 
deelgemeente van de stad Halen. Honderden jaren geleden was er van deze rust echter weinig te 
merken. Te midden in het centrum van Zelem was er vroeger namelijk een gigantisch diepe afgrond, 
de ravijn van Salechem. In deze afgrond lag in het noorden het rijk van vuur en in het zuiden het rijk 
van water. Op de plaats waar de twee rijken elkaar raakten ontstond er een spetterend vuurwerk, 
waaruit onbekende wezens tot leven werden gewekt. Eén voor één klommen deze wezens de ravijn 
uit om samen het onbekende Salechem te ontdekken. Het eerste wezen dat gevormd werd, was 
Ymir: een enorme ijsreus. Kort daarop kwam Buri tevoorschijn. Buri was een wezen dat het meeste 
op een mens leek. Later kwam ook Odin, de reus.  Als laatste kwam Freya, een goddelijk mooie 
vrouw. 
 
Al snel bleek dat deze vreemde wezens geen gewone wezens waren, ze hadden magische krachten! 
Ymir kon alles in een sprookjesachtig sneeuwlandschap veranderen, Odin kon de wereld in een mum 
van tijd rondreizen met zijn enorme benen, Buri was de allerbeste jager en Freya was de godin van 
de liefde, vruchtbaarheid en wellust. De wezens leefden in vrede samen, maar al snel bleek dat Ymir 
naar koudere oorden wilde trekken. Hij kon Salechem wel omtoveren tot een sneeuwlandschap, 
maar na één dag was alles al weer gesmolten. Ymir, Buri en Freya klommen op de enorme rug van 
Odin en na een paar stappen kwamen ze al aan in het koude noorden. Na enkele jaren hadden ze er 
talloze nederzettingen opgericht en doopten ze de bewoners om tot vikingen.  Daar bouwden ze hun 
gevreesde boten, de drakkars, en leefden ze van hun strooptochten.  
 
De strooptochten van de vikingen werden al uitvoerig beschreven en zijn alom bekend, maar wat 
velen niet weten is dat de godin Freya al die tijd een geheim met zich meedroeg. Voor ze vertrokken 
uit Salechem baarde Freya 10 kinderen in het kleine dorpje. Ze was zo gehecht aan die plaats dat ze 
er iets dierbaars wilde achterlaten. Zo komt het dat niet Scandinavië, maar Salechem de 
geboorteplaats is van de echte vikingen! 
 
Nu, anno 2015, zijn er nog altijd nakomelingen te vinden van Freya in het idyllische dorpje Zelem. 
Echter, zij zullen niet gauw hun identiteit prijs geven! Zijn jullie bereid om samen met ons de vikingen 
in Zelem te zoeken en hun avontuurlijke verhalen te volgen? Wij in ieder geval wel! Zet jullie maar 
schrap, want het wordt een onvergetelijk kamp vol spannende verhalen! 
 
Tot dan, 
De leiding 
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Dagindeling 
07u00  De oppervikings staan al paraat. Pas maar op of ze worden kwaad!  

07u20  Kruip maar gauw in jullie kleren, want jullie moeten vroeg uit de veren. 

08u00  Samen met de clan kruipen we aan tafel voor een stevig ontbijt. Neem 

hiervoor gerust je tijd. 

 08u30 Nu is het tijd voor de taken. Doe het vlug, want straks komen de draken. 

09u30 De vikings nemen ons weer mee op hun dagelijks avontuur! Dat wordt 

spektakel, misschien zelfs met vuur. 

10u00 Nu gaan we spelen. Niet alleen, maar met velen.  

12u15 Om onze lege magen te vullen, gaan we nu eerst lekker smullen.  

13u15 Jullie hebben juist gegeten. Dat het tijd is voor de afwas, dat zullen jullie vast 

wel weten. 

13u30   Ook vikings zijn soms moe, daarom zijn ze nu aan platte rust toe. 

14u30 Nu is het tijd voor de namiddagactiviteit. 

16u00 De vikings sluipen voor het vieruurtje de keuken binnen… 

16u30 …zodat we nu weer vol energie met het spel kunnen 

beginnen. 

18u00 Na al dat zweten willen de vikings avondeten.   

19u00 Snel afwassen, dat is niet zwaar. Sloebers, haast je maar, 

de leiding heeft nog een spel voor jullie klaar! 

20u30 Sloebers, het spel was kort en goed, maar doe nu maar je 

oogjes toe! 

21u00 Ook de speelclubs hun oogleden worden zwaar. Hop jullie bed in, zonder

 gemaar! 

21u30 Rakwi’s, de zon is bijna onder, en ja, de slaap, jullie kunnen niet zonder! 

22u00 Tito’s, gedaan met de pret. Kruip maar snel in jullie bed.  

22u30 Ook voor de keti’s is het gedaan met de lol, dus kruip maar onder de wol. 

23u00 De aspi’s kunnen er ook niet aan ontsnappen, kom, we gaan er mee kappen.  
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Regels en 
wetten 

 De leidingstent is verboden terrein. Wie hem toch betreedt, zal verbrand worden 
door de draak! 
 

 Snoepen op het terrein is verboden! Ziet de leiding dit toch gebeuren, dan neemt ze 
die snoepjes maar al te graag af! Op je kamer mag je wel snoepen, maar deel dan 
met je vriendjes. 

 
 GSM, i-pod, tablet … hebben we niet nodig op kamp en breng je dus ook niet mee. 

Indien je dit toch doet, bestaat de kans dat de lompe vikings ze per ongeluk kapot 
trappen.  
 

 Jongens en meisjes mogen niet in elkaars kamer of tent. 
 

 Niemand verlaat het veld zonder begeleiding.  
 

 ’s Nachts is iedereen stil zodat iedereen de volgende dag fris is om te ravotten. 
 

 ’s Morgens blijft iedereen in zijn eigen kamer/tent tot dat de dagleiding jullie komt 
wekken.  
 

  Iedereen kan zijn eten goed gebruiken. Laat het dus in je bord en ga er niet meer 
gooien.  
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Post 
Om berichten in de nederzetting tussen de ruige Noorse fjorden te krijgen, zetten de vikings hun 

machtige schepen in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartjes zijn te verkrijgen op kamp bij de leiding. Iedereen krijgt 2 kaartjes gratis. Wie meer 

kaartjes wil, kan een kaartje kopen bij de leiding voor de prijs van €0,50. Zorg wel dat je de 

adressen, postzegels, papier en omslagen bij hebt! 

 

Enkel in heel dringende gevallen is de hoofdleiding bereikbaar via gsm: 

Willem Faes      0474/39 20 36 

Marthe Van Henis         0496/33 80 28 

OPGELET  

Onze kampplaats ligt behoorlijk afgelegen en gsm-signalen zijn niet altijd even sterk. Als u 

ons niet direct kan bereiken, is dit normaal. We bellen u zo snel mogelijk terug. 
  

Naam 

Chiro Klimop Keiem 

Heesstraat 4 

3545 Zelem 

Wat hebben de Noorse goden 

‘Odin de Oppergod’ en 

‘Thor de Woeste’ gemeenschappelijk? 

 

Hun middelste naam 
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WIE, WAT, WAAR, 
WANNEER EN HOE? 

De vikings verwelkomen jullie op 21 juli. De speelclubs, rakwi’s en tito’s vertrekken met de 

trein richting Zelem. We spreken af om 12u50 in het station van Diksmuide.  

Aspi’s en keti’s zijn dan al op de kampplaats om alles klaar te zetten. Zij vertrekken op 19 juli 

op voorkamp. Jullie leiding zal jullie nog de nodige informatie over het voorkamp bezorgen. 

De sloebers vertrekken op 24 juli. De sloebers worden vrijdag 24 juli om 12u50 aan het 

station in Diksmuide verwacht! 

De terugreis is voor iedereen op 31 juli. We nemen allen samen de trein naar het station van 

Diksmuide. We komen toe rond 16u50. 

 

De camion uitladen is een heel karwei. Alle helpende handen zijn dan ook altijd welkom op 

31 juli. De verloren voorwerpen zullen uitgestald liggen in het chiroheem tijdens het 

uitladen van de camion. 

Om de leuke kampherinneringen weer naar boven te halen is er onze jaarlijkse dia-avond. 

Dit gaat door op 25 september om 20u00 in de Kring. 

 

Vergeet niet om op de dag van vertrek je picknick mee te nemen!   

CHECK IT OUT!! 

Like nu Chiro Keiem op Facebook 

en bezoek onze nieuwe site www.chirokeiem.be 

Je vindt er onder andere het kalendertje, dit boekje en de tekening 

uit de wedstrijd (zie verder). 

http://www.chirokeiem.be/
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Valiezen 

De valiezen worden op vrijdag 17 juli tussen 18u00 en 19u00 verwacht aan het chiroheem.  

Een beetje goede raad kan nooit kwaad:  

  Er mogen zeker geen rood-blauw-witte zakken mee met de camion, want     

          scheuren zijn schering en inslag bij deze zakken. 

      Naamteken best je valies tegen het verlies. 

Wat de fietsen betreft:  

      De fietsen van de aspi’s, keti’s, tito’s en rakwi’s worden op dezelfde dag   

                        meegegeven en gaan mee met een aparte container. 

         Zorg ervoor dat de fietsen piekfijn in orde zijn!!! 

 

Wat moet er mee: 

 Kledij:  

 
 Kledij die tegen een stootje kan 
 Regenjas of kw 
 Hoedje, petje, muts, hoofddeksel om eventuele zonneslag te vermijden 
 Enkele warme truien voor koude dagen 
 Lange broeken 
 Korte broeken  
 Ondergoed  
 Kousen of sokken 
 Gemakkelijke schoenen 
 Laarzen 
 Comfortabele schoenen voor op dagtocht 
 Chirokledij (als je die hebt) 
 Pyjama 
 Reservekledij en reserveondergoed 
 Iets chiquere kledij voor de sloebers, speelclub en de rakwi’s (dansavond)  

 
 

 Toiletgerief: 
 

 5 handdoeken en washandjes 
 Tandenborstel, tandpasta en bekertje (eventueel flosdraad) 
 Kam of borstel 

 

Tip voor de ouders!!! 

Maak voor de kleinsten per 

dag een zakje met verse 

kleren en ondergoed 
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 Teennagelschaar 
 Muggenstick 
 Douchegel en shampoo 
 Zeep 
 Zonnecrème 

 
 Varia: 

 Sloebers t.e.m. rakwi’s: Bedovertrek, kussensloop, kussen, slaapzak of laken  
 Tito’s t.e.m. aspi’s: Luchtmatras of veldbed (géén gewone matras), kussen, 

kussensloop en slaapzak 
 Zak voor vuile kledij  
 Leesboeken, spelletjes  
 4 keukenhanddoeken 
 Aardappelmesje (niet voor Sloebers) 
 Schrijfgerief, postzegels, adressen 
 Rugzak 
 Persoonlijke drinkbus (om ziektes niet door te geven!) 
 Zwemgerief. Neem ook zeker je badmuts mee!! 
 Kids-ID, paspoort, ISI+-kaart of dergelijke  (af te geven aan de leiding voor vertrek) 
 Briefjes van de ziekenbond indien nog niet afgegeven bij inschrijving 
 Wie een buzzy-pas heeft, neem die zeker mee! 
 Zakgeld 
 Picknick voor de eerste avond!!! 

 

 Extra: 

Sloebers:  

 Een witte T-shirt die vuil mag worden   
 Kledij in legerkleuren 

 
Speelclub: 

 Een witte T-shirt die vuil mag worden 
 Naast jullie knuffel om mee te slapen, moeten jullie ook een oude knuffel 

meenemen. Deze knuffel zal kapot gaan 
 

Tippers:  
 Witte voetbalkousen of gewone lang witte kousen 
 Breng drie liedjes die je leuk vindt mee op een USB-stick 
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Weetjes 
 We hebben de voorbije jaren soms te maken gehad met luizen op kamp. Om de 

luizen op kamp te voorkomen, gelieve rekening te houden met volgende tips: 

 Controleer uw zoon of dochter op luizen. Indien hij of zij luizen heeft, 
probeer dit dan vooraf te behandelen. Indien dit niet meer lukt vóór het 
kamp, gelieve dit te melden aan de leiding en luizenshampoo mee te geven. 

 

 Wij controleren ieder kind sowieso de eerste avond. Vinden wij luizen maar 

geen product, dan sturen wij u de rekening op. Dit om misbruik te 

voorkomen. Wij hopen op uw begrip. 

 

 Alle leden zijn verzekerd op kamp, op voorwaarde dat hij of zij onder begeleiding is 

van iemand van de leiding. Blijf dus altijd bij je leider of leidster. Geen paniek  indien 

je geen lid bent van de Chiro, er is een aparte kampverzekering voor hen! 

 

 Wie medicijnen moet innemen voorziet die duidelijk van naam en uur van inname en 

geeft ze af bij iemand van de leiding.  

 

 We raden aan om niet meer dan het bedrag dat hieronder vermeld staat mee te 

geven aan uw kind. Er zal altijd op toegekeken worden dat er niet te veel geld 

uitgegeven wordt. Het zakgeld is afhankelijk van de geplande activiteiten waardoor 

het bedrag kan verschillen van afdeling tot afdeling.  

 

 

 

 

 

  

Sloebers: € 5 

Speelclub: € 7 

Rakwi’s: € 10 

Tito’s:   € 15 

Keti’s:  € 20 

Aspi’s:  € 30  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.foodlog.nl/artikel/antieke_cartoon_van_de_week/&ei=MZ-OVdAbi9JT59yzsAI&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNEjNYKIwvLUjHxWHs3zEGRFR7dMJQ&ust=1435496575664040
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Ontspanning 

 

WEDSTRIJD: Breng de ingekleurde kleurplaat van Viking Hikkie en zijn draak Tandloos uit 

‘Hoe tem je een draak 2’ mee met je valies op 17 juli en maak kans op een mooie prijs op 

kamp!  

Niet tevreden met het resultaat? Download een lege versie van de kleurplaat op onze site: 

www.chirokeiem.be 
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Wie gaat er 
mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toppers 

Axel Colaert 

Hannes Hoorelbeke 

Jesse Deruytter 

Joppe Jonckheere 

Niels Vileyn 

Quentin Leroy 
Robin Vileyn 
 

Keti’s 

Lukas Acke 

Lukas Sinnaeve 

Luna Verslype 

Rens Ampe 

Frédeau Vuchelen 

Robbe Geldof 

Lotte Havegheer 

Lara Deruytter 

Emelie-Marie Proot 
Emma Butaye 
 

Aspi’s 

Eva Vanbelleghem 

 Fien Sarazijn 

 Jana De Maré 

Aleidis Vandenbussche 

Hélène Willaert 

Judith Colaert 

Sien Van Meenen 
 

Marie Pattyn 

Marthe Geldof 

Maties Commeene 

Matteo Vancoppenolle 

Matthias Mewissen 
Mila Pollentier 
Nore Pollentier 
Robbe Demaegdt 
Sena Lippens 

Tiele Devos 
Wout Thyvelen 
Yoran Descamps 
 

Kwiks 

Esther Colaert 

Fleur Dieryck 

Indra Coppens 

Jenna Verslype 

Kyara Tanghe 

Léa Debusschere 

Loetitia Verbeke 

Louise Haerynck 

Pauline Vandevelde 

Wies Devos 

Zsofi Straetburgh 
 

Rakkers 

Arthur Pattyn 

Baptiste Schelfhout 

Dario Vancoppenolle 
Dylan Vancoppenolle 
Glenn Verslype  

Jarne Declerck  

Jonas Bogaert  

Renzo Vancoppenolle  
Victor Vanparys 
  
Tippers 

Chloé De Maré 

Emma Sinnaeve 

Indra Geldof 

Joyce Callebert 

Rani Grijp 

Romanie Butaye 

Sarah Nuwel 

 

Sloebers 

Aaron Coppens 

Amber Cattellion 

Elias Vancoppenolle 

Guiliana Verbeke 

Gutta Haerynck 

Guust Notredame 

Jarne Desimpelaere 

Keano Blondeel 

Kyara Verschueren 

Lise Thyvelen 

Louis Schelfhout 

Luca Rouseré 

Lukas Mewissen 

Naas Devos 

Nand Gouwy 

Rein Gouwy 

Sem Descamps 

Seppe Dieryck 

Thore Verplancke 

Tuur Gouwy 

Xander Demaegdt 
 

Speelclub 

Clara Schelfhout 

Emiel Geldof 

Eufemie Senesael 

Floor Vileyn 

Guiseppe Verbeke 

Heike Deketelaere 

Jarne Pollentier 

Jordy Berges 

Julie Fossé 

Kamiel Sinnaeve 

Laura Haerynck 

Lize Straetburgh 

Lotte Verplancke 

Louna Vandaele 
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Leiding 

Sloebers 

Bram Goemare 

Margot Faes 

Sofie Vandenberghe 

Uti Dejonghe 
 

Speelclub 

Isabeau Vuchelen 

Marie Ryckeboer 

Mathijs Debue 

Simon David 
 

Kwiks 

Delphine Willaert 

Ines Debergh 
 

Rakkers 

Arne Van Henis 

Stijn Millecam 
 

Tippers 

Lisa Debue 

Marthe Van Henis 
 

Toppers 

Giel Everaert 

Willem Faes 

Keti’s 

Anne Vandenberghe 

Jonas Debaillie 

Michaël Dewulf 
 

Aspi’s 

Hanne Feryn 

Nikolaas Debue 

Sander Vanacker 
 

Kookploeg 

Ides Vandevelde 
Maria Beuckelaere 

Tino Goethals 

Valerie Vandekerckhove 
 

Proost 

Tino Goethals 

 

VB 

Wouter Degroote 

 


