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Beste Chirofanaten,  
Hoera, ons kamp kan weer 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.  

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!  
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Op Kamp gaan is… 
… Wakker worden van het 
geluid van kookpotten of een 
nat washandje in je gezicht. 

… Tijdens het patatten 
schillen je patat zo hard 
mogelijk in de pot smijten 
zodat de rest nat wordt. 

… Te lui zijn om ’s nachts naar de wc te gaan omdat 
de hudo o zo ver is. 

… Ravotten en je uitleven met je vrienden. 

… Genieten van een prachtige sterrenhemel met je 
vrienden: “Oh kijk die sterren daar!” “Waar?” “Ja 
awel, daaaaaar.” 

… ‘Toevallig’ naar de hudo moeten als de diensten 
beginnen. 

… Nog eens old-school je 
postzegels en briefkaarten 
boven halen. 

… Heel het kamp uitkijken naar 
de overheerlijke groene pasta. 
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… Na dag 3 het roepliedje al beu zijn. 

… ‘Gene schrik’ hebben tijdens het nachtspel, maar 
toch heel de tijd goed samenblijven en super luid 
blijven praten tegen 
elkaar. 

… Een duwtje geven 
tegen je buur omdat 
hij/zij super luid aan 
het snurken is. 

… Met handdoeken vechten en dan klachten 
krijgen van de kookouders omdat die daarvan kapot 
gaan. 

… Denken dat je super hard gebruind bent, maar 
eigenlijk ben je gewoon super vuil. 

… Iemand anders beschuldigen van stinkvoeten om 
er dan achter te komen dat je het zelf bent. 

… Op het einde van het kamp een toontje lager 
zingen omdat je hees bent. 

… Een traantje wegpinken bij de laatste 
avondvlaggengroet. 

… Zoals een chirozondag, maar dan 100x leuker. 

… Het beste wat er is! 
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Thema 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lang geleden leefden de 4 
naties in vrede samen maar 
alles veranderde toen de 
vuurnatie de vlag van de 
Avatar Chiroku stal. Alleen 
de avatar meester van al de 4 
elementen kon de vuurnatie 
dieven stoppen, maar toen de 
wereld hem het meest nodig 

had verdween hij...  
100 jaar ging voorbij. Mijn 
broer en ik vonden de nieuwe 
avatar een luchtmeester 
genaamd Aang. Samen 
besloten we om de vlag terug 
te stelen en de eer van de 
waterstam te herstellen. Aang 
moet nog veel leren maar ik 
geloof dat we samen de vlag 
kunnen redden. 
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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. 

  



7 

 

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 zoals 
vorig jaar op kamp in bubbels. Dit jaar, zoals jullie 
misschien al weten mogen we ietsje meer dan vorig 
jaar! Wat wil zeggen dat we de twee jongste bubbels 
en de twee oudste bubbels bij elkaar voegen (indien 
de cijfers het toelaten). 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. Als de cijfers dit toelaten mogen de 
bubbels maximaal uit 100 mensen bestaan 
(leiding, koks, VB’s en TP’s inbegrepen), 
dat wil zeggen dat we in het beste geval de 
Chiro zullen opdelen in twee bubbels. We zijn 
optimistisch en gaan ervan uit dat de situatie 
positief evolueert. Als dat niet het geval is 
verandert er niets ten op zichte van vorig jaar en 
gaan we op kamp in vier bubbels. 

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 
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contact zijn. We gaan nog steeds allemaal samen op 
kamp, maar dan op een kleine afstand van elkaar. 

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 sloebers, 
bengels en speelclub behoren tot één bubbel. De 
andere bubbel bestaat uit de rakwi’s, tito’s, keti’s 
en aspi’s (nogmaals dit is enkel het geval wanneer de 
cijfers dit toelaten, concreet betekent dit: als 60% 
van de +18 gevaccineerd zijn en er minder dan 500 
bedden bezet zijn op intensieve zorgen). 

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...  
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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 
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.  
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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.  

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 
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zij zullen dan de voorzorgsmaatregelen hanteren en 
afstand houden of een mondmasker dragen.  

Eten op kamp  
 

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 net zoals vorig jaar een beerje 
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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Quanta kosta? 
Een kamp naar de 4 naties samen met je beste 
vrienden is natuurlijk niet gratis. Voor een bedrag 
van €125 zorgen wij voor een onvergetelijke tijd! 
Sloebers en Bengels betalen €85 aangezien 
zij minder lang op kamp gaan.  

Wat zit er inbegrepen in de prijs? 

 Elke dag 3 overheerlijke maaltijden om 
energie te krijgen 

 Biologische zeep en tandpasta om er fris te 
blijven uitzien 

 Aangename HUDO’s voor een momentje voor 
jezelf 

 Een periode om nooit te vergeten met 
herinneringen voor altijd! 

Omdat de inschrijvingsavond niet kan doorgaan 
omwille van corona, kunnen jullie je dit jaar 
opnieuw inschrijven via de website. Doe dit ten 
laatste tegen 1 juni.  

Gelieve het kampgeld vóór 1 juli over te schrijven. 
Niet betaald = niet mee op kamp!  

 

 

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. Op de bezoekdag op kamp (30 
juli) kan u bij aankomst dit formulier laten tekenen 
en afstempelen door de groepsleiding. Om lange 
wachtrijen te voorkomen is het gemakkelijk dat u 
zelf al zo veel mogelijk gegevens invult! 

 

www.chirobroechem.be/bivak/  

 

 

 

 

 

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

http://www.chirobroechem.be/bivak/
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Valiezen 
 

Op kamp gaan zonder bagage zou hetzelfde zijn als 
Avatar Aang zonder pijl op zijn hoofd. Breng dus 
jullie valiezen en veldbedjes naar de lokalen op 16 
juli tussen 18u-20u.  

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. Wij willen ook vraen om (in de 
mate van het mogelijke) met niet te veel personen 
de valiezen te komen afzetten. Zo hopen we 
opnieuw op de afstand te kunnen bewaren. 

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 veilige afstand 
van elkaar kan staan. Ook aan de loods (achter 
Hondenshool 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.  
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Bekijk de onderstaande informatie zeer goed zodat 
je weet op welke moment je waar moet zijn.  

 De sloebers en 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. 

 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. 
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Hang zeker een gekleurd lintje en je naam aan je 
valies, zodat deze in de juiste natie terecht komt!  

  

Sloebers Roze 
Bengels Paars 
Speelclub Geel 
Rakwi Groen 
Tito Rood 
Keti Blauw 
Aspi Oranje 
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Wie vertrekt wanneer? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De Sloebers en Bengels 
vertrekken op 23 juli om 
8u45 aan het station van 

Lier. Wees op tijd, de trein 
wacht niet! Neem een tien-

uurtje en een volle 
drinkbus mee. 

Leiding en Aspiranten 
vertrekken op 17 juli aan de 
lokalen (vertrekuur volgt 
later). 

Speelclub, Rakwi, Tito en Keti vertrekken 
op 20 juli. Keti’s gaan met de fiets 

(vertrekuur volgt later). Speelclub, Rakwi en 
Tito worden om 8u45 verwacht aan het 
station van Lier. Wees op tijd, de trein 

wacht niet! Neem een lunchpakket en volle 
drinkbus mee en draag goede stappers. 
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Bezoekdag 
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. Vorig 
jaar hebben we daarom besloten om het kamp in te 
korten zodat we zeker genoeg tijd hadden om alles 
op tijd opgeruimd te krijgen. Dit jaar korten we het 
kamp niet in.  

Het einde van het kamp zal dus jammer genoeg net 
zoals vorig jaar op een andere manier verlopen dan 
normaal. Jullie mogen jullie Chirowieten komen 
ophalen vrijdag 30 juli. Het adres van ons 
kampterrein is Zomerstraat – West 3, 8730 Oedelem 

(maar je kan ook de volgende coördinaten ingeven 
in je GPS: *51°11'34.2"N    3°19' 13.3"O. Je rijdt een 
uur en 20’ min 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.  

 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.19284308336,3.3203628691603
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Die parking zal aangegeven worden met wegwijzers. 
We zorgen ervoor dat de bagage van de leden op 
tijd en dichtbij de parking 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 



21 

 

Medisch team            
 
 
 

                           ‘Auw.. Dat deed pijn..’  

 
 
Omvergeblazen door een luchtstuurder?  
 
 

 
Een steen op je voet door een leerling van het aardrijk? 

 
 
Je verbrand door de vuurnatie?  

 

Het kan de stoerste Avatar al wel eens overkomen!! 
Wij zijn goed voorzien om de naties de beste zorgen te 
kunnen geven. We hebben namelijk de meest wonderlijke 
krachten die helpen tegen alle pijntjes, heimweetjes, 
brandnetels en muggenbeten. We voorzien per bubbel 
een aparte EHBO-kist. 

Enkele geheimen:  

• Veel liefde  
• De dikste knuffels van Appa 
• Het helende water van Katara 
• De vrolijkheid van Maki 
• De kampervaring van Aang’s kook-, leiding- en VB-

ploeg 
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Enkele bijzonderheden:  

• Zorg dat alle allergieën, 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 vòòr vertrek te 
behandelen.  

• Wij geven uw kind geen extra medicatie (naast hun 
eigen medicatie), enkel het hoognodige en indien 
toestemming van de ouders. 
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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 
word 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 tussentijd 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 
nietbesmettelijk 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 of via de 
spirituele wereld      : 

Volwassen Begeleiding: 

 

  

   

 

Groepsleiding: 

 

 

 

 

 

 

Katrien Guetens 
Telefoon: 0486/65 41 06 

Tijs Vets 
Telefoon: 0471/39 65 48 

Elias Fierens  
Telefoon: 0470/61 92 91 



26 

 

Routebeschrijving 
Dit jaar gaan we op kamp naar Oedelem. We 
verblijven op een kampterrein: ‘De Notelaarshoeve’. 
Dit ligt op 107 km van Broechem. Je rijdt een 90-tal 
minuten om er met je vliegende bizon (auto) te 
geraken. 

In je GPS geef je het volgende 
adres in: 

Zomerstraat – West 3, 8730 Oedelem 

Of de volgende coördinaten:  

51°11'34.2"N    3°19' 13.3"O 

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 

Zomerstraat – West 3 

8730 Oedelem 

 

  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.19284308336,3.3203628691603
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Wie gaat er mee?  
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 

Ben Demey 0477/76.14.50 

Jesse Denaux 0470/42.6052 
Ceder Dens 0471/24.59.12  

Rune Van Riel  0484/07.05.84 

 

BENGELS 

Elias Fierens  0470/61.92.91 

Wout Notelteirs  0468/22.59.75 

Lotte van der Velden  0470/11.98.17  

Tijs Vets   0471/39.65.48  

 

SPEELCLUB 

Miechel Sacré  0472/20.83.49 

Stijn Van der Schueren  0472/40.97.75 

Tijs Slosse  0479/57.34.10 
Hanne Van Der Heyden   0496/39.84.48 

Iemke Bogaerts  0472/09.25.79 
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RAKWI 

Jef Notelteirs   0468/28.07.40 
Charlotte Dehaes  0484/74.91.53 

Hannelore Sacré 0494/65.74.88 

Tybo Van Rumst  0498/45.61.92 

Simke Desmet  0479/02.09.84 
 

TITO 

Rik Roevens   0478/09.11.91 

Ilias Dehaes  0498/19.48.18 

Lode Sels 0471/78.74.20 

Wietse De Weerdt  0472/11.77.49 

Marieke Roevens  0470/56.28.58 

 

KETI 

Rinus Dehertefelt    0474/07.76.66 

Charlotte Tuerlinckx 0468/02.84.79 
Mathijs Timmerman  0492/96.89.96 

 

ASPI  

Cato Dens    0477/03.23.60 

Wilm Sacré 0471/53.46.46 
Darién Meléndez 0497/54.62.99 

Katrien Seliaerts 0474/46.13.31 
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Kokjes  
Van al dat spelen en ravotten krijgen we natuurlijk 
vééél honger!  
Om onze maagjes goed te vullen met lekker eten 
gaat deze geweldige kookploeg mee!  

 Bart Scheurweghs    

  

 Annelies Grimon  

 Dorine De Maeseneer    

  

 Tinne de Bruyne   

 Bart Dierckx      

 Sofie Verbruggen  

 Johan Adriaenssens    

  

 Inneke Laeremans  

Njam njam, die 
kokjes kunnen echt 

lekker koken!! 

Ja ik ben er 
helemaal 

ondersteboven van  
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Een dag in de Vier Naties 
06u30 uur: De wekleiding staat op 
07u00 uur: De rest van de leiding wordt wakker gemaakt 
door Appa 
07u30 uur: De leden worden wakker gemaakt en maken 
zich klaar voor een nieuwe dag  
08u00 uur: Formatie in uniform  
08u15 uur: Ontbijten & afwassen  
09u30 uur: Diensten uitvoeren (refter opruimen, 
patatten schillen, 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  
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18u45 uur: Vrij kwartiertje 
19u00 uur: Avondformatie 
19u30 uur: Avondactiviteiten kunnen beginnen  
20u00 uur: De Sloebers en Bengels worden ingestopt 
door Aang  
20u30 uur: De Speelclub leggen hun rotsen weer op de 
grond 
21u00 uur: De Rakwi’s zeggen slaapwel tegen Appa 
21u30 uur: De Tito’s ontdooien hun ijsbergen 
22u00 uur: De Keti’s leggen hun windhoos weer stil 
22u30 uur: De Aspi’s doven hun vuur 
22u45 uur: De LK (leidingskring, vergadering) begint 
24u00 uur: De leiding gaat naar dromenland  
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Wat mogen we zeker niet 
vergeten ? 
 

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

 

 Kledij 
 Voldoende ondergoed en 

kousen 
 Zwemkledij (eventueel 

bandjes) 
 Stap- en speelschoenen 
 Regenkledij (laarzen & 

regenjas) 
 Speelkleren (voor goed & 

slecht weer) 
 

 Slaapgerief 
 Slaapzak of deken 
 Extra dekentje 
 Pyjama/onesie  
 Kussen met kussensloop 
 Veldbed of luchtmatras 
 Knuffeltje 
 Zaklamp  

 

 Toiletgerief  
 Haarborstel/kam 
 Tandenborstel + beker   
 Handdoeken en washandjes 

 
 
 
 
 

 Allerlei 
 Identiteitskaart (of kids ID) 
 Schrijfgerief, briefpapier, 

postzegels,… 
 Beetje zakgeld (voor kaartjes 

en postzegels) 
 Adressen van ouders, 

familieleden, …  
 Strips of leesboeken (platte 

rust) 
 Drinkbus & rugzakje voor 

dagtocht 
 Muggenzalf/spray 
 Zakdoeken 
 Petje/hoed voor tegen het 

zonnetje 
 Je super goed geweldig 

humeur 
 

 Eetgerief  
 Plastieken beker  
 Plastieken bord & diep bord 
 Bestek 
 4 keukenhanddoeken 

 
Bestek ook zeker tekenen want dat 
speel je gemakkelijk kwijt! 
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Als je zeker wil zijn dat alles 
wat je meeneemt op kamp 
zeker 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. 
 
 

Een extra handige tip voor DE 
KLEINSTEN is de kleren per dag 
in een zakje verpakken zodat ze 
elke dag zeker proper ondergoed 
aandoen.  
 
Handige tip VOOR IEDEREEN: 
merk je bagage met een lintje of 
kleurtje van je afdeling. 
 
TOCH IETS KWIJT?  
DAN KAN JE HET OPHALEN  
TOT EN MET DE KNALDAG 
(eind september). 
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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 laten we zeker thuis?  
        

° Gsm, laptop, Nintendo, Playstation, Muziek box,… 
Alles wat lijkt op dit soort zaken, nemen we NIET mee, 
daar hebben we geen tijd voor;)  

° Oorbelletjes, kettingen, armbandjes, … laten we ook 
beter thuis, we willen nergens achter blijven hangen !!      

° Eten of snoepjes hebben we ook niet nodig, daarvoor 
zullen onze fantastische kokjes wel zorgen! 

° Sigaretten , alcohol en drugs zijn niet welkom bij ons op 
kamp. (!) 

° De kat, de hond, het konijntje, bomma, bompa, mama & 
papa,… die kunnen jammer genoeg niet mee met ons op 
kamp.  

° Chique kleren laten we thuis, anders gaan ze misschien 
stuk! 

°  Je slechte humeur laat je zeker en vast ook maar 
thuis! :) 

(!) LET OP ( voor onze oudste 
leden ) : als we je betrappen 
met alcohol, drugs of 
sigaretten, worden meteen de 
ouders opgebeld ! 
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Chiro ecologie 
Over zeep en over de wereld wat minder om zeep 
helpen 

In het kader van de dingen achter te laten in de staat 
zoals we ze hebben gevonden, willen we ook ons 
kampterrein netjes achterlaten. Daarom willen wij, als 
Chiro, zo veel mogelijk zorg dragen voor de natuur 
waarin we ons bevinden.  

Gelukkig kunnen de elementen uit Avatar ons hier heel 
goed bij helpen! 

Om te beginnen drinken wij water van de 
kraan. Het kraantjeswater in België is 
namelijk super lekker en hierdoor gebruiken 
we ook nog eens minder petflessen.  

De shampoo die jullie thuis gebruiken is vaak 
niet zo goed voor de aarde. Dus voorzien wij 
natuurlijke shampoo, zeep en tandpasta. 
Deze drie producten kunnen jullie dus al 
zeker thuis laten. 

Ook doen we al een paar jaar een 
vegetarische dag, dit wil zeggen dat de kokjes 
geen vlees op het vuur zullen leggen en wij 
genieten van een hele dag zonder vlees! 
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Als we al deze stappen goed volgen, zullen 
we allemaal nog lang kunnen genieten van 
onze gezonde buitenlucht! 

 Slapen in een tent 
Ook de vier naties van de wereld van Avatar 
moeten eens slapen om veel energie op 
te doen. Soms is het bij de vuurnatie 
eens héél warm maar bij de waterstam 
mega koud. Daarom vertelt Appa jou 
een paar tips om goed te kunnen slapen in het 
avatarrijk!  

 

  Een extra 
dekentje kan 
handig zijn op 
koude dagen  

Een klein matje 
voor op jouw 
veldbed is aan 

te raden 

Een stevig 
veldbed zorgt 
ervoor dat je 
slaapt als een 
roosje  

Zonder een 
kopkussen 
kan je niet 
dromen 

Een warme pyjama 
zorgt ervoor dat 
die vervelende 
koude buiten blijft  
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Veilig op de fiets 
Ook dit jaar rijden de oudste leden op hun bizons 
(fietsen) naar het kampterrein. Een bizontocht is 
niet altijd even veilig. Omdat we de tocht naar het 
kampterrein zo veilig mogelijk willen laten verlopen 
gaat Appa ons vertellen wat we allemaal nodig 
hebben.  

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                     

 

 

 

Dit heb je 
nodig voor 
een veilige 
bizontocht. 

Een fluovest dat je op 
je bizon altijd aan hebt. Een fietshelm dat je 

tijdens de bizontocht 
ook altijd aan moet 
hebben. 

Een reserveband 
moest je bizon gewond 
raken. Een bizon die tip top in 

orde is. 

Bizon=fiets 
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Gegroet Aspiranten, 

 

De Belgische tak van de CIA aan het woord hier. Komende 

zomer zullen jullie het slachtoffer zijn van de spectaculairste 

gijzeling van dit millennium. De gijzelnemers hebben de 

grootste verzameling goud op het noordelijk halfrond in het 

vizier. Deze bevindt zich te Oedelem, ze zullen toeslaan ergens 

tussen 17 en 31 juli. Weze gewaarschuwd!! 

Aangezien wij steeds onder de radar blijven zijn jullie volledig 

op jezelf aangewezen. We kunnen enkel wat aanbevelingen 

geven met betrekking tot te voorzien materiaal: 

• Gijzelaar kostuum wees creatief (zoals in Casa de 

Papel, must watch) 

• Een set kleren die je eigenlijk liever niet meer draagt 

• Spullen om een gezellige tent te maken (vlaggen, 

slingers, discobollen, stroboscoop verlichting, 

posters,…) 

• Gamel, bestek 

 

Over de verplaatsing richting Oedelem kunnen we nog niet 

teveel prijsgeven, deze blijft classified. Tot nader order van de 

gevreesde CC19 (Covid-Commissie), briefing hierover volgt 

later 

xxx-El Professor-xxx 
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