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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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Disclaimer: De jungle is een gevaarlijke 
plek met nog vele niet ontdekte gebieden. 
Deze reis is dan ook geen lachertje en we 
rekenen op ieders beste versie van 
zichzelf. Je kan je maar beter op ALLES 
maar dan ook echt ALLES voorbereiden. 
Zonnige groetjes, 
De expeditieleider    

 

 

 

Diep in de jungle niet verscholen in het riet (wel tussen 
het struikgewas) leeft een tijger en die heeft erg veel 
verdriet. Want veel verschillende kleuren heeft hij jammer 
genoeg niet.  

Hoort hij wel thuis tussen al zijn felgekleurde 
junglegenoten? Papegaaien, kikkers en zelfs de apen 
kijken af en toe vol afgunst naar onze zwart witte vriend.  

Is hij de oorzaak van alle problemen die zich momenteel 
voordoen in de jungle? Sommige oude wijze luiaards 
beweren dat de Tijger vervloekt is en zo snel mogelijk de 
jungle uitgestuurd moet worden. 

Je kan wel snappen dat deze tijger het Noorden helemaal 
kwijt is en dringend wat hulp kan gebruiken. Laten we 
daarom met z’n allen mee op zoek gaan naar een thuis voor 
onze tijger en ontdek samen met hem alle geheimen van 
de jungle.   

  

Kampthema 
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Quanta Costa? 
Op kamp gaan in het oerwoud is helaas 

niet gratis… Maar voor 125 euro beleven 

onze leden een onvergetelijke tijd!  

Voor de Sloebers en Bengels is dit 85 euro 

aangezien zijn minder lang op kamp zijn.  

Wat zit er inbegrepen in deze prijs? 

● Elke dag 3 overheerlijke verse 

maaltijden 

● Biologische zeep en tandpasta  

● Supermegaleuke activiteiten  

● Een onvergetelijk junglekamp!! 

Gelieve dit geld VOOR 1 Juli over te schrijven naar 

onze kamprekening: BE20 7370 5080 0256 met 

vermelding: <Naam kind> + <afdeling> 

Niet betaald = niet mee op kamp…  

 

Ps.: Alleen de Sloebers mogen zich nog tot 1 juli 

inschrijven! 
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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. 
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Valiezen 

Om de tocht door de jungle goed te doorstaan 

is je bagage natuurlijk van levensbelang! Breng 

jullie valiezen, veldbedjes en al jullie 

overlevingstools dus zeker 16 juli tussen 18u - 

20u naar de lokalen!   

 

Vergeet ook niet een gekleurd lintje en naam 

aan je koffer, slaapzak, … te hangen zodat ze 

naar de juiste tenten worden gebracht:  

 

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

Leiding en Aspiranten: 17 Juli (vertrekuur wordt 

later meegedeeld) 

 

Speelclub-Keti: 20 Juli (8 uur aan het station van 

Lier, dit uur kan nog veranderen!) 

Sloebers en Bengels: 23 Juli (8 uur aan het station 

van Lier, dit uur kan nog veranderen!) 

 

Wees op tijd, de trein wacht 

niet! Neem een tien-uurtje 

en een volle drinkbus mee. 
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BEZOEKDAG 
Na 7 of 10 dagen aan de gezelligheid van de jungle te 

mogen deelnemen is het tijd om afscheid te nemen. 

Op 30 juli vanaf 14 uur zijn alle mama’s /papa’s/ oma’s/ 

opa’s/… uitgenodigd om jullie aapje te komen halen en 

mee naar huis te nemen. We sluiten ons jungle kamp 

officieel af om 16 uur dus we vragen jullie om het laatste 

jungle vreugde dansje niet te missen.  

 

In de tussentijd kunnen jullie iets eten of drinken in het 

beste café van de bossen. Aan de sterke leeuwen vragen 

we om nog even te helpen met de tenten af te breken.  

Vergeet ook zeker niet tussen de verloren voorwerpen 

te kijken! 

 

De aspiranten en leiding blijven nog een dagje langer op 

kamp maar ook zij zullen het zeker niet erg vinden om 

bezoek te krijgen.  

 

Tot dan!!  
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MEDISCH TEAM 
Gehypnotiseerd door een slang? 

Gebeten door een luipaard? 

Tegen een boom gelopen omdat je naar de toekans aan 

het kijken was? 

Of net een giftige plant opgegeten? 

Het kan de beste avonturier wel eens overkomen… 

Maar bij ons op kamp is dat helemaal geen probleem, wij 

hebben namelijk onze geheimen om deze accidentjes op 

te lossen. 

▪ Heel veel liefde van de leidingsploeg 
▪ De slimme raad van de kokjes 
▪ De kampervaring van onze VB 
▪ En de frisse buitenlucht 

Maar nog enkele bijzonderheden: 

● 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 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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De noodtelefoon 
Op kamp worden geen gsm’s of andere apparatuur 

meegenomen. Bij noodgevallen zijn we nog steeds 

bereikbaar via volgende nummers of via een dierenkreet 

natuurlijk  :  

Volwassen Begeleiding: 

 

  

   

 

Groepsleiding: 

 

 

 

 

 

 

  

Katrien Guetens 

Telefoon: 0486/65 41 06 

Tijs Vets 

Telefoon: 0471/39 65 48 

Elias Fierens  

Telefoon: 0470/61 92 91 
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Routebeschrijving 

Dit jaar gaan we op kamp naar Beveren-aan-de-IJzer, 

naar het kampterrein, ‘de Meersbloeme’ Dit ligt op 175 

km van Broechem. Je rijdt een 120-tal minuten om er met 

je liaan (auto) te geraken.  

 

In je GPS geef je het volgende adres in: 

Lindestraat 36 

8691 Beveren aan de IJzer (Alveringem) 

 

Of de volgende coördinaten:  

50.954787, 2.687491 

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 

Lindestraat 36 

8691 Beveren aan de IJzer (Alveringem) 
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Wie gaat er mee? 

Leiding  
Uiteraard gaat de leidingsploeg dit jaar ook weer mee op 
kamp. Wie gaat er anders voor jullie kleine aapjes zorgen??? 
Mocht je deze leidingsploeg in de drukte van de jungle 
toch willen bereiken kan je altijd eens proberen op 
onderstaande nummers. Disclaimer: Telenet is nog niet 
langs geweest in elke uithoek van het oerwoud.  

Sloebers 
 Joke Leenaerts:   0489/63.75.39 
 Hanne Van der Heyden:  0496/39.84.48 
 Lien Verellen:   0485/35.56.78 
 Charlotte Tuerlinckx:  0468/02.84.79 

Bengels 
 Tijs Slosse:    0479/57.34.10 
 Jo Slosse:    0474/68.73.05 
 Rienke Debie:   0494/42.74.94 
 Wilm Sacré:    0471/53.46.46 

Speelclub 
 Hannelore Sacré:  0494/65.74.88 
 Simke Desmet:   0479/02.09.84 
 Hanne Vervoort:  0497/13.68.80 
 Jazz Forceville:   0495/34.26.25 
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Rakwi’s 
 Darién Meléndez-Calderon: 0497/54.62.99 
 Lotte van der Velden:  0470/11.98.17 
 Ebba Roelandts:   0496/81.90.43 
 Wout Notelteirs:   0468/22.59.75 

Tito’s 
 Lore Spoelders:   0468/27.65.88 
 Janne Sels:    0470/80.46.62 
 Marie Smits:   0470/86.17.28 
 Ben Demey:    0477/76.14.50 

Keti’s 
 Wietse De Weerdt:   0472/11.77.49 
 Jef Notelteirs:   0468/28.07.40 
 Iemke Bogaerts:   0472/09.25.79 

Aspiranten  
 Lode Sels:    0471/78.74.20 
 Mathijs Timmerman:  0492/96.89.96 
 Elias Fierens:   0470/61.92.91 
 Tijs Vets:    0471/39.65.48 
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Kokjes 

Natuurlijk laten we jullie schatjes van patatjes niet 
verhongeren op dit grootse avontuur. Er gaat namelijk 
een onderzoeksteam mee die zich specialiseert in 
bereiden van maaltijden met alles wat er in de jungle te 
vinden valt. Een slang aan het spit of een vogelspin op een 
stokje??? Alles kan!!! Maar laten we toch maar hopen dat 
we ook een chocoboom tegenkomen   

● Bart Scheurwegs 

● Dorine De Maeseneer 

● Annelies Grimon  

● Sofie Verbruggen  

● Johan Adriaenssen  

● Bart Dierckx  

● Guy Bossaerts  
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Hoe ziet een kampdag in de 

 Chiro Broechem-Jungel eruit?  
06u30 uur: De wekleiding staat op 
07u00 uur: De rest van de leiding stopt met dromen  
07u30 uur: De leden worden wakker gemaakt en gaan zich wassen  
08u00 uur: Formatie in Chiro kleren  
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  
17u45 uur: Avondeten & afwassen  
18u45 uur: Vrij kwartiertje 
19u00 uur: Avondformatie 
19u30 uur: Avondactiviteiten kunnen beginnen  
20u00 uur: De Sloebers en Bengels gaan aapjes tellen  
20u30 uur: De Speelclub gaan dromen over spannende avonturen  
21u00 uur: De Rakwi’s kruipen in hun tent 
21u30 uur: De Tito’s gaan naar dromenland  
22u00 uur: De Keti’s kruipen onder het bladerdek 
22u30 uur: De Aspi’s volgend de vuurvliegjes naar de tent 
22u45 uur: De eLKaa (leiding kring, vergadering) begint 
24u00 uur: De leiding gaat dodokes doen 
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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?  
o Gsm, laptop, Nintendo, Playstation, Muziek box,… 

Alles wat lijkt op dit soort zaken, nemen we NIET 

mee, daar hebben we geen tijd voor;)  

o Oorbelletjes, kettingen, armbandjes, … laten we ook 

beter thuis, we willen nergens achter blijven hangen!!      

o Eten of snoepjes hebben we ook 

niet nodig, daarvoor zullen onze 

fantastische kokjes wel zorgen! 

o Sigaretten , alcohol en drugs zijn 

niet welkom bij ons op kamp. (!) 

o De kat, de hond, het konijntje, bomma, bompa, mama 

& papa,… die kunnen jammer genoeg niet mee met 

ons op kamp.  

o Chique kleren laten we thuis, anders gaan ze 

misschien stuk! 

o 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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Slapen in een tent 
 

Wat zou een kamp zijn zonder in tenten te slapen? Saai! 

In tenten slapen is kei tof, gezellig én spannend! 

Maar vergeet niet dat het ’s nachts flink kan afkoelen! 

Met deze gouden tips slaap je als de beste! 

 

 

 

 

 

  

Met een warme pyjama 

blijft de kou buiten…. 

Een extra dekentje kan 

je helpen warm en knus 

in slaap te vallen! 

Zonder een goed 

kopkussen, kan je niet 

in dromenland geraken! 

Op de grond is het 

koud en nat…Slaap op 

een super stevig 

veldbedje! 

Om geen rugpijn te 

krijgen, leg je best een 

matje bovenop je bedje.. 
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Veilig op de fiets 
Voor de oudste dieren van het junglerijk wordt het weer 

een heuse tocht tot aan hun nieuwe hol/nest, … voor de 

komende tien dagen. 

Aangezien het in de jungle heel moeilijk is om te fietsen 

en het toch heel belangrijk is om veilig te zijn, moeten 

onze oudste dieren van het junglerijk het één en het 

ander meenemen.  

 

 

 

 

  

Reserveband en een fiets 

die in orde is 

Een fluovest, zodat we in 

de grote jungle zeker 

door de andere dieren 

opgemerkt worden 
Een helm die tijdens de zware 

tocht altijd zal moeten 

gedragen worden 



24 
 
 

 



25 
 
 

 



26 
 
 

  



27 
 
 

bengels 
Wij gaan dit kamp de echte Fransman/ -vrouw in ons naar 
boven laten komen. Van petanque spelen tot croissants eten 
en een echte baguette bakken. We leren het allemaal! 
 
 
Wat mag je zeker niet vergeten? 

 Je Franse verkleedkleren 

 Kleren die vuil mogen worden voor de vettige spelen 

 Een zaklamp 

 Een knuffel 

 Een drinkbus en pet 

Tips en tricks 
 Zet overal je naam op zodat je niets kan kwijtspelen 

 Zakjes met kleren per dag zijn gemakkelijk om elke 
dag propere kleren aan te doen 

 Als je post wilt versturen is het handig om etiketten 
met adressen erop mee te nemen 

À bientôt ( Tot binnenkort), 
Tijs, Rienke, Wilm, Jo  
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Rakwies 
Makkers, maten, vrienden, vriendinnen, collega’s, toffe gasten en 
toffe grieten. De tijd is weer aangebroken… We gaan dit jaar op 
kamp naar Beveren aan den IJzer, een landelijk dorpje in de 
prachtige Belgische provincie West-Vlaanderen. Uit goede bron 
hebben wij vernomen dat de kerstman zich hier verschuilt tijdens 
zijn jaarlijkse vakantie. Het is tijd dat we deze oude man 
ontmaskeren en meer cadeaus voor onszelf eisen!!! 

HOE?  

SIMPEL: We maken een kei gek leuk kerstfeest waar zelfs de 
kerstman niet aan kan weerstaan. Wanneer het plezant genoeg is 
vangen we hem. 

Wat heb we hiervoor nodig?  

 Kerst outfit 
 Kerst cadeautje voor je beste vriend of vriendin (max 

5€) 
 Kerst versiering (lichtjes, ballen, pieken, sterren, 

slingers…) 
 Kerstboom :p 
 De jongens: schoenen die tegen rivieren kunnen en 

zwemshort. 
 De meisjes: badjas en sloefkes 
 Knuffeltje dat kapot mag  
 De zotste zonnebril die je hebt  

Kussen, 

Lotte het kerstelfje, Ebba het peperkoeken vrouwtje, 
Kerstman Wout en het Dariéndier.  
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Tito’s 
Tis weeral bijna zover. De tien dagen waar iedereen een 
jaar naar uitkijkt, en daarna in geuren en KLEUREN kan 
vertellen aan allen die onfortuinlijk genoeg waren om 
niet mee te mogen hoe leuk het weeral was. De ene is op 
basis van kamp nog groen achter zijn oren en de ander 
zal s’nachts blauw van de kou zien, maar niets houdt ons 
tegen om de rest geel van jaloezie te doen worden omdat 
ze niet mee mochten op bivak naar Beveren aan den Ijzer 
in het prachtige West-vlaanderen.   
Zoals jullie al wel door hadden is ons tito thema dit jaar 
kleuren. Hiervoor mogen jullie zorgen voor een outfit die 
volledig uit 1 kleur bestaat.  
 
Verder mogen jullie zeker niet vergeten om: 
-Jullie kleren voor de vettige spelen mee te nemen. 
-Jullie fietsen in orde te maken.  
-Na te kijken in het “wat heb ik nodig op kamp” blaadje 
of je alles wel mee hebt. 
-Je beste humeur mee te nemen.  
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