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Beste Chirofanaten, 

Hoera, ons kamp kan doorgaan! Wij zijn er helemaal 
klaar voor om er weer een zalige zomer van te 
maken! Gezien de huidige omstandigheden, zal het 
chirokamp er wel een beetje anders uitzien dan de 
voorbije jaren. Wij houden ons aan de opgestelde 
jeugdwerkregels, die ons helpen om alles zo veilig 
mogelijk te organiseren. 

De jeugdwerk-watte? Geen paniek, de leiding, koks 
en VB’s hebben deze regels van voor naar achter, 
binnenstebuiten, achterstevoren en ondersteboven 
gelezen. Wij zijn dus helemaal voorbereid om al die 
chirowieten goed te ontvangen op ons kampterrein. 

Jullie hebben zelf waarschijnlijk nog een aantal 
vragen en zijn wellicht benieuwd hoe het chirokamp 
net zal verlopen. In dit boekje kan je alle nodige 
informatie vinden. We vragen jullie dan ook om dit 
zeer grondig door te lezen, zowel ouders als leden! 
Zo kan iedereen goed ingelicht en zonder zorgen op 
kamp vertrekken. Als je na het lezen van deze bundel 
nog vragen hebt, dan kan je deze stellen via deze link. 

Het chirokamp zal er dan misschien wat anders 
uitzien, maar we verzekeren jullie dat het 
allerbelangrijkste bewaard zal blijven: plezier, 
plezier en nog eens plezier!!!  

Tot dan!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl_SiwOUQ_iVQHHiGJsiLOkuB3BXvNMvGu8_W-FekciI6o1g/viewform
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OP KAMP GAAN IS... 
 

… lekker ravotten met elkaar 
… met iedereen schuilen in de 
circustent tijdens een stortbui 
… de vlag stelen 
… gedrild worden omdat je de 
vlag hebt gestolen 
 
… elke morgen strak in formatie staan om 
de ochtendvlaggengroet te zingen 
… buikpijn krijgen van te veel te eten 
… samen aan een groot kampvuur verhalen 
vertellen  
… liedjes zingen aan tafel 



4 
 

… met je vriendjes afwassen tot iedereen 
kletsnat is 
… een bouwwerf opstarten 
… je tandenborstel na twee 
dagen kwijtspelen 
… ’s morgens natte voeten 
krijgen van de 
ochtenddauw 
 
… tijdens de schemering volleyballen 
… de tijd waar je een heel jaar lang naartoe 
leeft 
… samen met vrienden gaan kakken op de 
hudo 
… genieten van de simpele dingen 
 
… het allerleukste wat er bestaat! 
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Thema 
  

Ergens in een klein dorpje genaamd 
Stelen zijn er 2 bouwbedrijven, 
bouwbedrijf de sooi en bouwbedrijf 
de vrouw. Bouwbedrijven de sooi en 
de vrouw zitten in een jaaaaren lang 
conflict over wie nu eigenlijk het 
beste bouwbedrijf in Stelen is. Vaak 
hoor je dan ook door de straten: “De 
blauw zijn beter dan de rooi zei de 
sooi” en “De rooi zijn beter dan de 
blauw zei de vrouw”. Er is maar één 
manier om te beslissen wie nu het 
beste bouwbedrijf is. 

 
Degene die als eerste een toren 
naar de gereedschapskist bouwt is 
het beste bouwbedrijf. Deze 
gereedschapskist hangt dan ook 
hoog in de lucht op een paal. Het 
enige probleem is dat niemand 
ooit de top heeft bereikt. Dit lijkt 
de geschikte klus voor echte 
bouwvakkers. Maar wie zijn de 
beste bouwvakkers? Wat zit er nu 
eigenlijk in de gereedschapskist? 
Dat zullen bouwbedrijven sooi en 
vrouw voor ons uitzoeken! 

Welkom op Den Bouwwerf! 
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Wie mag er mee? 
Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De 
jeugdwerkregels stellen enkele voorwaarden: 

 

> Behoor je tot een risicogroep?  

Indien je tot een risicogroep behoort, dan kan je 
mee op kamp als je toestemming hebt van je ouders, 
voogd of huisarts. Dit moet je ook op voorhand 
melden aan de leiding. 

 

> Was je ziek voor het kamp? 

Als je ziek was vóór de start van het kamp 
(minimaal 5 dagen terugtellen), dan mag je jammer 
genoeg niet deelnemen. Ook hier is het de 
verantwoordelijkheid van de ouders om dit te 
melden aan de leiding. 
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Hoe gaat het kamp 

eruit zien?  
We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door 
elkaar spelen, eten en slapen. We gaan daarom op 
kamp in bubbels. Maar wat zijn die bubbels nu? Hoe 
gaat dat in zijn werk? We leggen het even uit.  

 

De bubbels  

We zijn dit jaar met ongeveer 180 
(!) op kamp. Omdat de bubbels 
maximaal uit 50 mensen mogen bestaan (leiding, 
koks, VB’s en TP’s inbegrepen), wil dat zeggen dat 
we de Chiro zullen opdelen in vier bubbels. In elke 
bubbel zit dus een deel van de Chiro.  

Binnen een bubbel moeten we geen afstand houden 
en kunnen we gewoon blijven spelen, ravotten, 
knutselen, eten, slapen,... zoals we dat altijd doen. 
Tussen de verschillende bubbels mag er helaas geen 
contact zijn. Daarom wordt het kampterrein 
opgedeeld in vier delen of zones. Elke bubbel krijgt 
zijn eigen zone zodat we de nodige afstand kunnen 
houden. We gaan nog steeds allemaal samen op 
kamp, maar dan op een kleine afstand van elkaar.  
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Elke bubbel krijgt ook een eigen figuurtje. Dat 
figuurtje zal je overal op het terrein tegenkomen: 
op de WC’s, de kraantjes, de tafels in de 
circustent, de tennisballen, enzovoort. Wanneer je 
het figuurtje van jouw bubbel ziet hangen op een 
WC, dan weet je dat jij daar naar het toilet mag 
gaan. Wanneer je een baseball-bat tegenkomt met 
jouw figuurtje, dan weet je dat jij daarmee mag 
spelen. 

We verdeelden de bubbels als volgt. De figuurtjes 
van de bubbels staan er ook al bij, zodat je die op 
voorhand al een beetje kent.  

Sloebers – Bengels – Koks –  
Volwassen Begeleiding (VB)  
– Technische ploeg (TP) 

 
 

 
Speelclub 

 
 
 

Rakwi’s – Tito’s  
 
 
 
 

Keti’s – Aspi’s  
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Het kan dus zijn dat je tijdens het kamp je broer, 
zus of liefje geen knuffel kan geven, omdat die in 
een andere bubbel zit. We weten dat dat niet fijn 
is, maar we kunnen er jammer genoeg niet om 
heen...  

 

Hygiëne op kamp 

Het is dit jaar belangrijker dan ooit om op kamp zo 
hygiënisch mogelijk te zijn. De oudste leden zien ‘m 
waarschijnlijk al komen: jaja, jullie zullen dit jaar 
wel moeten douchen. ;)  

Elke bubbel krijgt zijn eigen WC’s en 
eigen kraantjes, met stromend water, 
om handen te wassen en tanden te 
poetsen. Er zal per bubbel ook een 
aparte wasplaats zijn waar de leden zich kunnen 
omkleden en wassen met een washandje.  

De leiding zal er persoonlijk op toezien dat 
iedereen zijn handen voldoende wast met water en 

zeep. Iedereen zal steeds de handen 
moeten wassen voor en na elke 
activiteit, voor en na elke maaltijd en 
na elk toiletbezoek. Voor de rest blijft 

het ook belangrijk dat je hoest of niest in je 
elleboog, en niet in je handen. In de meeneemlijst 
zal je zien staan dat we aan elk lid vragen om één 
rol keukenpapier mee te nemen. We zijn dit jaar 



10 
 

namelijk verplicht om onze handen na het wassen 
af te drogen met papier. Omdat we daarvoor heel 
wat papier zullen nodig hebben, vragen we dus om 
zelf een rol mee te nemen.   

De leiding zorgt er dit jaar ook voor dat er meer 
gekuist wordt dan anders, zodat alles zeker proper 
blijft. We zorgen voor voldoende zeep, alcoholgel, 
ontsmettingsmiddel, enzovoort.  

We voorzien daarnaast ook een aparte EHBO per 
bubbel. Ook voor het spelmateriaal doen wij ons 
best om zoveel mogelijk apart materiaal per bubbel 
te voorzien. Als dat niet mogelijk 
is, wordt het materiaal na gebruik 
telkens ontsmet zodat het ook 
door een andere bubbel gebruikt 
kan worden.  

Aan de groepen vanaf rakwi vragen we ook om zelf 
drie mondmaskers mee te nemen. (Check zeker de 
volledige meeneem-lijst!) Die mondmaskers zullen 
jullie niet moeten dragen op het kampterrein zelf, 
maar zijn nodig voor wanneer jullie van het terrein 
gaan. De aspiranten zullen wat extra mondmaskers 
moeten meenemen voor de voor- en nawacht. 

Op kamp vergadert de leiding elke avond terwijl 
jullie al slapen. Dat zal ook dit jaar moeten 
gebeuren. We zorgen ervoor dat we hierbij 
voldoende afstand houden of mondmaskers dragen. 
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De VB’s en de TP’s behoren tot de bubbel van de 
sloebers en de bengels, maar zullen af en toe ook in 
de zones van andere bubbels moeten komen. Ook 
zij zullen dan de voorzorgsmaatregelen hanteren en 
afstand houden of een mondmasker dragen.  

 

Eten op kamp 

Het eten doen we apart, maar toch 
ook samen. We gaan onze circustent 
opdelen in vier delen die we van elkaar 
zullen scheiden met een grote 

plastieken wand. Zo kunnen we toch nog samen 
zingen aan tafel, want dat mag natuurlijk niet 
ontbreken op ons kamp, hé!  

Elke bubbel krijgt ook een aparte ingang in de 
circustent, zodat we steeds voldoende afstand 
kunnen houden. Ook het afwassen na het eten zal 
in de verschillende bubbels gebeuren.  

Onze fantastische kookploeg zorgt nog steeds voor 
eten op ons bordje. Ze doen dat uiteraard met de 
nodige voorzorgsmaatregelen. Om ervoor te zorgen 
dat de koks niet in de verschillende delen van de 
circustent moeten komen, zal de leiding voor zijn 
eigen bubbel eten komen halen in een aparte 
doorgeeftent. In die doorgeeftent worden er zowel 
door de koks als door de leiding mondmaskers 
gedragen.  
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Wat met de massaspelen, de formatie, 
het toneeltje, het kampdansje, ...? 

We doen er alles aan om het kamp 
zoveel mogelijk te laten doorgaan 
op de manier zoals we dat normaal 
gezien doen. De leiding is volop 
aan het zoeken naar creatieve 
oplossingen om de 
gemeenschappelijke activiteiten toch nog te 
kunnen laten doorgaan, maar dan vanuit de 
verschillende zones. De massaspelen, de 
zangstonde, de dagtocht, de formatie, het 
kampdansje, het toneeltje, enzovoort zullen er dus 
anders uitzien dit jaar.  

We weten dat we een speciaal kamp tegemoet gaan. 
Maar, we blijven zoeken naar oplossingen zodat we 
deze zomer toch allemaal samen van het kamp 
kunnen genieten. Wij willen natuurlijk niets liever 
dan onze leden een onvergetelijke kamp te geven.  

We kijken er zo hard naar uit om jullie allemaal 
terug te zien en samen te ravotten! Want wat 
hebben we jullie gemist. We maken er samen een 
super-zot-leuk-vet-cool-awesome-fijn-proper-graaf-
... kamp van!
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Valiezen  
Je kan je bagage komen afzetten op 16 juli. Vergeet 
geen gekleurd lintje en je naam aan je valies te 
hangen. De leiding zorgt ervoor dat je valies dan op 
de juiste bouwwerf (of tent ;) ) terechtkomt.  

 

 

 

 

 

 

We hebben besloten om dit op twee verschillende 
locaties (aan de lokalen en aan de loods) en in twee 
verschillende shiften te laten doorgaan. Op die 
manier hopen wij het volk te kunnen spreiden en 
ervoor te kunnen zorgen dat er voldoende afstand 
gehouden wordt. We willen ook vragen om (in de 
mate van het mogelijke) met niet te veel personen 
de valiezen te komen afzetten (bijvoorbeeld met 
maximum twee personen). Zo hopen we opnieuw 
om de afstand te kunnen bewaren.  

Sloebers Roze 
Bengels Paars 
Speelclub Geel 
Rakwi Groen 
Tito Rood 
Keti Blauw 
Aspi Oranje 
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Als je je valiezen aan de lokalen moet komen 
afzetten, willen we vragen om te parkeren op het 
Gemeenteplein, en niet op de parking achter het 
Gildenhuis. Wij gaan op die parking namelijk een 
wachtrij maken, waarbij elk gezin op 
1,5m van elkaar kan staan. We raden 
aan om ook de kleine smalle 
weggetjes (het weggetje naast de 
Delhaize, het weggetje van de 
Sleutel tot aan de Chiro, enzovoort) 
niet te gebruiken. Ook aan de loods 
(achter Hondenschool Amicus) zal 
er een parking en een wachtrij voorzien worden.  

 

Er zal op beide locaties leiding aanwezig zijn om 
jullie de weg te wijzen en alles in goede banen te 
leiden.  

 

Bekijk de onderstaande informatie zeer goed zodat 
je weet op welke moment je waar moet zijn.  

 

 De sloebers en de bengels kunnen hun 
valiezen van 17u t.e.m. 18u30 komen 
afzetten aan de lokalen.  

 De valiezen van de speelclub kunnen van 
17u t.e.m. 18u30 afgezet worden aan de 
loods. 
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 De rakwi’s en de tito’s kunnen hun 
valiezen van 18u45 t.e.m. 20u komen 
afzetten aan de lokalen.  

 De valiezen van de keti’s en de aspi’s 
kunnen van 18u45 t.e.m. 20u afgezet 
worden aan de loods. 

 

Als er in je gezin meerdere kinderen in onze Chiro 
zitten, mag je je valiezen wel op dezelfde moment 
en dezelfde locatie komen afzetten. Hierbij mag je 
naar het tijdstip en de locatie van het jongste kind 
kijken. 

 

 

  



16 
 

Vertrek 
Om contact tussen de bubbels te vermijden, zijn er 
specifieke locaties per groep waar u uw kind kan 
afzetten. De groepen wandelen nadien elk samen 
met hun eigen leiding naar het kampterrein. Indien 
je kinderen hebt in verschillende groepen, gelieve 
ze dan elk op de juiste locatie af te zetten. Wij 
vragen aan de ouders om bij het afzetten van uw 
kind een mondmasker te dragen, om contact met 
leiding en tussen verschillende gezinnen te 
vermijden. Bedankt! 

Speelclubbers worden maandag 20 juli tussen 9u30 
en 10u afgezet op het adres: Hollandsebaan 26b, 
2440 Geel (Parking voetbalclub KFCV Alberta). 

Rakwi’s worden maandag 20 juli tussen 9u30 en 10u 
afgezet op het adres: Winkelomseheide 147, 2440 
Geel (Stedelijke basisschool Winkelomheide). 

Tito’s en Keti’s rijden maandag 20 juli met de fiets 
naar het kampterrein. Zij vertrekken aan de lokalen 
in Broechem. Tito’s om 9u. Keti’s om 9u30. 

Sloebers en Bengels worden donderdag 23 juli 
tussen 9u30 en 10u afgezet op het adres: Stelen 25, 
2440 Geel (Sint-Apoloniakerk). 

Aspiranten en Leiding vertrekken vrijdag 17 juli 
aan de lokalen. Het vertrekuur volgt nog. 



17 
 

Het einde van het 

kamp 
We mogen dit jaar jammer genoeg geen bezoekdag 
organiseren. Dat betekent dat we jullie hulp voor 
het afbreken van de tenten niet mogen inroepen en 
geen eindformatie met ouders mogen houden. 
Omdat de leiding daardoor extra tijd nodig heeft 
om alles op te ruimen, stopt het kamp dit jaar een 
dagje vroeger. Ook het einde van het kamp zal dus 
op een andere manier verlopen dan normaal. Jullie 
mogen jullie Chirowieten komen ophalen op 
woensdag 29 juli.  

Het adres van ons kampterrein is Stelen 74, 2440 
Geel (maar je kan ook de volgende coördinaten 
ingeven in je GPS: 51.125916 N  4.970153 E). Je rijdt 
een 30-tal minuten om er met de auto te geraken.  

We voorzien per bubbel een tijdsslot om de 
kinderen op te halen. Om dit zo vlot mogelijk te 
laten verlopen en rekening te houden met de 
geldende maatregelen, krijgt elke bubbel één uur. 
Er zal vlakbij het kampterrein een parking 
opengesteld worden waar jullie de auto kort 
kunnen parkeren. Die parking zal aangegeven 
worden met wegwijzers. We zorgen ervoor dat de 
bagage van de leden op tijd en dichtbij de parking 
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klaarligt. We mogen jullie helaas niet toelaten om 
het kampterrein en de tenten te betreden. Daarom 
willen we vragen om de bagage mee te nemen en zo 
snel mogelijk terug te vertrekken. Op de parking zal 
er leiding aanwezig zijn om jullie de weg te wijzen en 
alles in goede banen te leiden.  

Wanneer je kinderen in verschillende bubbels 
zitten, mag je ze tegelijk komen ophalen in het 
tijdsslot van je jongste kind. Je mag dan wanneer je 
aankomt aan de leiding meedelen welke kinderen 
uit andere bubbels je ook zal meenemen.  

Bekijk de onderstaande informatie grondig zodat je 
weet in welk tijdsslot je je kind(eren) moet komen 
ophalen.  

 Sloebers en bengels: 13u-14u 
 Speelclub: 14u-15u 
 Rakwi’s en tito’s: 15u-16u 
 Keti’s: 16u-17u 
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Quanta kosta? 
Aangezien wij dit jaar extra kosten hebben in de 
voorziening van het benodigde veiligheids- en 
hygiënemateriaal, hebben wij moeten beslissen om 
het kampgeld te verhogen. Wij hopen dat jullie dit 
begrijpen. 

Concreet betekent dit dat wij voor elk eerste kind 
€10 extra vragen. Voor elk volgende kind vragen wij 
nog €5 extra. Dit wilt dus zeggen dat je voor je  
eerste kind vanaf Speelclub €135 betaalt en voor 
een Sloeber of Bengel €95. Voor je tweede kind 
vanaf Speelclub betaal je €130 en voor een sloeber 
of bengel €90. 

Anders gezegd, betaal je €10 extra op de totaalprijs 
wanneer je 1 kind hebt, €15 extra bij 2 kinderen, €20 
extra bij 3 kinderen en €25 extra bij 4 kinderen. 

Gelieve dit bedrag te betalen vóór 1 juli op onze 
nieuwe kamprekening: 

 

 

Mocht de verhoging van het kampgeld toch een 
probleem voor je zijn, kan je ons steeds 
contacteren, dan zoeken we samen een oplossing. 

  

BE20 7370 5080 0256 met vermelding: 
<Naam kind + afdeling> 
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Tussenkomst 
ziekenfonds  
 

Via onderstaande link kan u een formulier 
downloaden waarmee u een deel van het 
inschrijvingsgeld voor het kamp kan terugkrijgen 
van uw ziekenfonds. 

 

 

 

We bieden dit document aan vanuit de Chiro, een 
specifiek formulier van uw ziekenfonds geldt ook. 

U dient het formulier te laten tekenen en 
afstempelen. Dit kan door dit bij onze groepsleiding 
in de brievenbus te stoppen op het volgende adres. 
Het is gemakkelijk als u zelf al zoveel mogelijk 
gegevens invult!  

Breughellaan 93, 2520 Broechem 

U kan het getekende formulier weer ophalen op de 
chiro voor of na een chirozondag in september! 

 

www.chirobroechem.be/bivak 
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EHBO 
Laat je toch een steen op je voet vallen, doet de 
drilboor pijn aan je oren of verbrand je een vinger tijdens 
het lassen. Niet getreurd, de leiding verzorgt elk pijntje 
met heel veel liefde! We voorzien per bubbel een aparte 
EHBO-kist.  

 

Enkele aandachtspunten voor een bouwvakker:  

★ Zorg dat alle allergieën, huidige ziekten en medicatie 
goed genoteerd zijn op het medische fiche van uw zoon 
of dochter.  
★ Indien uw kind last heeft van luizen, gelieve dit dan te 
melden aan de leiding en uw kind voor vertrek te 
behandelen.  
★ Wij geven uw kind geen extra medicatie (naast hun 
eigen medicatie), enkel het hoognodige en indien 
toestemming van de ouders.  

 

Jullie kleine/grote bouwvakkers zijn in 
goede handen ! 
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Wat als iemand ziek 

wordt? 

En dan het minder fijne nieuws, maar daar kunnen 
we helaas niet om heen. Het kan zijn dat jij of 
iemand anders op kamp ziek wordt. Wanneer jij ziek 
wordt, worden je ouders op de hoogte gebracht en 
wordt je even afgezonderd van de rest van je 
bubbel. Jammer genoeg moet je dan, ongeacht of je 
symptomen van COVID hebt of niet, het 
kampterrein zo snel mogelijk verlaten. Wij zullen 
dan aan je ouders vragen om je zo snel mogelijk te 
komen halen. Dat geldt ook voor de leiding, de 
koks, de VB’s en de TP’s. In tussen tijd word je wel, 
met de nodige bescherming, heel goed verzorgd 
door iemand van de leiding.  

De leiding duimt alvast ontzettend hard. We hopen 
dat dit niet nodig zal zijn en dat iedereen van het 
kamp kan blijven genieten! 

We willen aan de ouders vragen om ons niet 
onnodig te contacteren. Wanneer je niets hoort 
van ons, wil dat dus zeggen dat alles oké is. Geen 
nieuws is goed nieuws. Het heeft dus geen zin om 
ons elke dag een berichtje te sturen of te bellen om 
te vragen of iedereen nog gezond is. Dank jullie wel 
voor jullie begrip! 
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Wat met breuken, verstuikingen, insectenbeten,...?  

Wanneer je niet ziek bent, maar wel een ander niet-
besmettelijk probleem hebt (zoals bijvoorbeeld een 
allergische reactie op een insectenbeet), loopt het 
een beetje anders. In dat geval moet je niet 
afgezonderd worden en mogen wij wel met jou een 
dokter of een ziekenhuis bezoeken. De dokter zal 
dan bepalen of je nog op kamp mag blijven of niet.  
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De noodtelefoon 
Op kamp worden geen gsm’s of andere apparatuur 
meegenomen. Bij noodgevallen zijn we nog steeds 
bereikbaar via volgende nummers: 

Volwassen begeleiding: 

 

  

   

 

   

Groepsleiding: 

 

 

 

 

 

Katrien Guetens 
Telefoon: 0486/65 41 06 

Ceder Dens 
Telefoon: 0471/24 59 12 

Cato Dens 
Telefoon: 0477/03 23 60 

Jerina Colyn 
Telefoon: 0479/41 17 03 
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Post 

Om toch nieuws vanuit het thuisfront naar je 
Chirowiet te sturen is er de post. Met onderstaand 
adres kunnen er vele groetjes verstuurd worden! 

 

(naam lid), (afdeling), Chiro Broechem 

Stelen 74 

2440 Geel  
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Wie gaat er mee?  
 
De Leiding 
Om het kamp in goede banen te leiden en 
ervoor te zorgen dat iedereen wat te vertellen 
heeft na het kamp, zorgt deze toffe ploeg 
ervoor dat er elke dag gespeeld kan worden 
en we plezier maken! 
Voor problemen en noodgevallen zijn ze te 
bereiken op volgende GSM-nummers. 

Sloebers 

 Nele Soetewey 0470/60.19.00 
 Katrien Seliaerts 0474/46.13.31 
 Stijn Van der Schueren 0471/40.97.75 
 Charlotte Dehaes 0484/74.91.53 

Bengels 

 Tijs Vets 0471/39.65.48 
 Jef Notelteirs 0468/28.07.40 
 Wilm Sacré 0471/53.46.46 

Speelclub 

 Charlotte Tuerlinckx 0468/02.84.79 
 Elias Fierens 0470/61.92.91 
 Ceder Dens 0471/24.59.12 
 Ben Demey 0477/76.14.50 
 Cato Dens 0477/03.23.60 
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Rakwi 

 Rik Roevens 0478/09.11.91 
 Wietse De Weerdt 0472/11.77.49 
 Rinus Dehertefelt 0474/07.76.66 
 Darién Meléndez-Calderon 0497/54.62.99 
 Marthe Bossaerts 0476/07.81.79 

Tito 

 Yanne De Wever 0486/93.78.57 
 Mathijs Timmerman 0492/96.89.96 
 Lode Sels 0471/78.74.20 
 Tibo Verplancke 0486/52.67.06 

Keti 

 Tybo van Rumst 0498/45.61.92 
 Simke Desmet 0479/02.09.84 
 Miechel Sacré 0472/20.83.49 

Aspi 

 Jesse Denaux 0470/42.60.52 
 Marieke Roevens 0470/56.28.58 
 Rune Van Riel 0484/07.05.84 
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Kokjes 
 

Van al dat spelen en ravotten krijgen we natuurlijk 
vééél honger! 
Om onze maagjes goed te vullen met lekkers gaat 
deze geweldige kookploeg mee! 
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HOE ZIET EEN KAMPDAG VAN 

NEN BOUWVAKKER OP DE CHIRO 

BROECHEM-WERF ERUIT?  
07u00 uur: De leiding stopt met dromen  

07u30 uur: De leden worden wakker gemaakt en gaan zich wassen  

08u00 uur: Formatie in chirokleren  

08u15 uur: Ontbijten & afwassen  

09u30 uur: Diensten uitvoeren (refter opruimen, terrein opruimen, toiletten 

poetsen,…) 

10u00 uur: De voormiddagactiviteiten gaan van start 

12u00 uur: Middageten & afwassen  

13u00 uur: Platte rust  

14u15 uur: De namiddagactiviteiten gaan van start 

15u30 uur: Vieruurtje om half 4 

17u45 uur: Avondeten & afwassen  

18u45 uur: Vrij kwartiertje 

19u00 uur: Avondformatie 

19u30 uur: Avondactiviteiten kunnen beginnen  

20u00 uur: De Sloebers en Bengels gaan bakstenen tellen  

20u30 uur: De Speelclub gaan slaapkes doen  

21u00 uur: De Rakwi’s kruipen in hun slaapzak  

21u30 uur: De Tito’s gaan naar dromenland  

22u00 uur: De Keti’s kuisen hun schup af   

22u30 uur: De Aspi’s zetten hun kraan in het magazijn  

22u45 uur: De eLKaa (leidingskring, vergadering) begint 

24u00 uur: De leiding gaat dodokes doen  

Hej bouwvakkers, 
het is tijd om uit 
jullie slaapzak te 

komen!  
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WAT MOGEN 
WE ZEKER NIET 
VERGETEN ? 

 

 Uniform (aandoen bij vertrek)  
 Beige short/rok 
 Rode (Chiro) T-shirt 
 Chirotrui/ -hemd  
 

 Kledij 
 Kousen en voldoende ondergoed 
 Zwemkledij (en bandjes voor wie 

nodig) 
 Regenkledij: laarzen, regenjas 
 Stapschoenen en speelschoenen  
          (die vuil mogen worden) 
 Speelkleren voor goed en slecht 

weer 
 

 Slaapgerief 
 Slaapzak of laken/deken 
 Extra deken voor de koude 

nachten 
 Pyjama/onesie  
 Kussen met kussensloop 
 Veldbed of luchtmatras 
 Knuffel voor de donkere nachten 
 Zaklamp om de nacht wat lichter 

te maken 
 

 Toiletgerief  
 Kam/borstel  
 Handoeken en washandjes 
 Tandenborstel en beker   
 Wasbadje 

 

 
 
 
 
 

 Allerlei 
 ISI kaart (afgeven bij vertrek 

indien je deze hebt) 
 Identiteitskaart (of kids ID) 
 Rol keukenpapier 
 3 mondmaskers vanaf Rakwi 
 Zakdoeken 
 Schrijfgerief, briefpapier, 

omslagen, postzegels,… 
 Adressen van ouders, 

familieleden,… als je ze een brief 
wilt sturen 

 Strips of leesboeken om je bezig 
te houden tijdens de platte rust 

 Drinkbus 
 Zonnemelk   
 Muggenzalf 
 Beetje zakgeld (voor postkaartjes 

en postzegels) 
 Pet voor de zon 
 Rugzakje voor op dagtocht 
 Je goed humeur en het mooie 

weer 
 

 Eetgerief  
 Plastieken bord en diep bord  
 Plastieken beker 
 Kleine en grote lepel, mes en vork 
 4 keukenhanddoeken 
 Bestekzak 

 
Bestek ook zeker tekenen want dat 
speel je gemakkelijk kwijt! 
 
 



32 
 

De meeneem-lijst werd dit jaar 
aangevuld met een aantal extra’s! 
Namelijk: een rol keukenpapier 
(om onze handen altijd proper af 
te drogen na het wassen), drie 
mondmaskers vanaf Rakwi (voor 
als we een keertje van het 
kampterrein af gaan), en een 
klein wasbadje (zodat iedereen 
zich makkelijk proper kan 
schrobben). Ook is het belangrijk 
dat iedereen een herbruikbare 
drinkbus meeneemt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een extra handige tip voor DE 
KLEINSTEN is de kleren per dag 
in een zakje te verpakken. 
 
Verplicht VOOR IEDEREEN: 
merk je bagage met een lintje in 
de kleur van je afdeling! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je zeker wil zijn dat alles wat 
je meeneemt ook weer terugkomt, 
schrijf je best overal je naam op 
of in zodat de verloren spulletjes 
terug bij jou terecht komen. 
Vooral bij het uniform is dat 
belangrijk. 
 
TOCH IETS KWIJT? Dan kan je 
het ophalen tot en met de 
Knaldag (eind september). 
 
 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fchirohemoopstal.be%2F%3Fp%3D3297&psig=AOvVaw2y_51gcLZK1rP4mxild_KO&ust=1586885879312000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi_7eH45egCFQAAAAAdAAAAABAD
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Bestekzak 

De kans is groot dat uw chirowiet na 
het chirokamp terug naar huis kwam 
met een kapot bord, gebroken tas of 
gewoon helemaal zonder bestek. We 
willen dat graag anders in de toekomst! 
Daarom lieten we leuke katoenen 
stropzakjes maken waar al dat gerief in 
past.  

Als je vorig jaar al zo’n zakje kocht, vergeet dan zeker 
niet om dit opnieuw mee te geven. Indien je nog geen 
zakje hebt, kan je dit kopen voor 2,5 euro. 

Je geeft dan bij vertrek aan 1 kind van je gezin een 
envelopje mee met het ingesloten bedrag erop en de 
namen van je kinderen. De centjes worden op kamp door 
de VB’s verzameld. De zakken worden dan voorzien van 
een naam alvorens ze aan hun nieuwe eigenaar worden 
overhandigd. 

We beseffen dat we niemand kunnen verplichten, 
daarom vragen we om zelf een stropzakje te voorzien 
met de naam van je kind op als je deze kost niet kan of 
wenst te maken.  
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Wat blijft thuis? 
Op de vorige pagina hebben we alles overlopen wat je 
mee moet hebben. Alles samen geteld weegt je valies 
al heel veel. Er zijn een aantal dingen die je op kamp 
zeker niet nodig hebt en die je dus thuis kan laten. 

 

       Je Gsm, laptop, PSP, Nintendo, muziekbox en alles wat 
daarop lijkt heb je toch niet nodig want je zal toch geen tijd 
hebben om ze te gebruiken. 

       We willen zeker nergens achter blijven hangen met een 
armband, ketting of ring. Dus alles van sierraden kan je zeker 
thuis laten. 

       De hond, kat, oma, opa, mama, papa,… die kunnen spijtig 
genoeg niet mee op kamp. Maar die zullen zich thuis wel 
amuseren wanneer jij op kamp bent. 

       Sigaretten (tabak), alcohol en drugs zijn niet welkom op 
ons kampterrein 

       Onze kokjes maken fantastisch lekker en veel eten. Dus 
zelf moet je geen snoep of eten meebrengen.   

       Chique kleren gaan toch alleen kapot, dus laat deze ook 
maar thuis.  

       Je slecht humeur moet je zeker thuis laten! 

 

       LET OP (voor de oudste leden): wie we betrappen  
       met alcohol, sigaretten, drugs of wanneer we                                                    
       iemand dronken zien worden de ouders opgebeld! 
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Chiro ecologie  
 

Kamp en milieu gaan niet steeds perfect hand in 
hand. Toch proberen we als Chiro Broechem de 
schade voor het milieu zo veel mogelijk te 
beperken!  

Dit doen we door:  

 Natuurlijke shampoo te gebruiken  
 Lekkere natuurlijke tandpasta te gebruiken 

(met keuze uit verschillende lekkere smaken!)  
 Verfrissend kraantjeswater te drinken  
 Lekker dagje vegetarisch te eten en nog 

zoveel meer…   
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Slapen in een tent  
Op kamp zonder tenten is net als een spaghetti zonder 
saus, SAAI DUS! Maar het is niet omdat de dagen zo 
warm zijn dat de nachten dat ook zijn. Een nacht op 
kamp kan ook heel koud zijn.  

Als bouwvakker is slapen zeer noodzakelijk.  
Hier enkele tips voor te kunnen slapen als een roosje.   

 

 

  

Een warme pyjama 
zorgt ervoor dat de 
koude buiten blijft. 

Zonder kopkussen 
slaap je slecht.  

Als echte bouwvakker 
slaap je liever op een 
stevig veldbed. 

Een extra dekentje kan 
ook van pas komen. 

Het is ook aan te 
raden om een zacht 
matje mee te 
nemen voor op je 
veldbed te leggen. 
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Iedereen neemt een reserveband mee.   
Je draagt tijdens de 
fietstocht een helm  

Veilig op de fiets 
Ook dit jaar zullen de oudste groepen naar het 
kampterrein fietsen. Als echte bouwvakkers weten 
wij natuurlijk dat veiligheid zeer belangrijk is. Om 
de tocht naar de grote werf vlot te laten verlopen 
willen we volgende gebodsborden nog even 
benadrukken: 

 

 

  

Iedereen draagt een fluovest  Je fiets is tip top in orde   
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De VB’s gaan ook 

mee! 
Ondertussen hebben we al wat jaren op de teller 
staan. Op kamp gaan met een bende enthousiaste 
chirogrieten en -kerels is als een evidentie. Beige 
shorten en rokken, rode T-shirts, een wei vol 
tenten, zinderende warmte of de geur van een 
verse regenbui, gezang vanuit de reftertent,... het 
zijn die dingen die onze Chirozomer vervolmaken.  

2020, een jaar vol bijzonderheden. Maar een kamp 
waar we mee de kleine dingen dragen. Waar we in 
de bres springen, er willen zijn voor leiding, ouders, 
leden en kookploeg.  

Laat die zomer 
maar komen!  

Jerina en Katrien 
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Sloebers 
Gaan jullie mee op ruimteavontuur? Stap mee in ons ruimteschip om 

op ontdekkingstocht te gaan naar aliens, planeten en sterren! Het 

wordt een magische reis om nooit te vergeten! Hopelijk zijn jullie 

even nieuwsgierig als wij over wat er ons allemaal te wachten staat! 

 

Wat mag je zeker niet vergeten?  

● Een ruimte – outfit (bv. astronaut, alien, planeet, ster, raket, 

...)   

● Een wit laken dat stuk mag 

● Een zaklamp om ’s nachts naar het toilet te gaan 

● Een lekker warm dekentje voor die koude nachten  

● Je favoriete knuffeldier  

● Kleren die nadien in de vuilbak mogen 

● Een plastiek zak met je naam op 

 

Enkele tips van ervaren kampgangers: 

● Doe stapschoenen aan bij vertrek op 23 juli. 

● Een veldbed is warmer dan een luchtmatras  

● Schrijf op ALLES je naam (ook op het bestek!) 

● Als je kind graag zelf post verstuurt, is het handig dat de 

adressen al op de enveloppen staan of meegegeven worden op 

etiketten. 

● We raden aan om per dag een zakje met kleren te maken. Zo 

hebben de kleinsten altijd een propere onderbroek aan.     

                                                        

Wij hebben er alvast super veel zin in! 

 

Stijn, Nele, Charlotte en Katrien 
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