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INHOUD 

 
Dag iedereen! 

 

Eindelijk is het zover, je hebt het kampboekje van 2019 ontvangen! Je vindt er alles wat je moet weten over 

het bivak in Opitter en nog veel meer. Jij en 134 andere chirowietjes zullen er samen met de leiding, de vb’s, 

de proost en de koks een fantastisch kamp van maken. Lees dit boekje zeker grondig door om goed voorbereid 

op bivak te kunnen vertrekken. Kijk ook goed op de pagina van jouw afdeling of er speciale benodigdheden 

vermeld staan. Hieronder vind je een overzicht van wat dit kampboekje je te bieden heeft: 
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WOORDJE VAN DE KOKS 
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1 Dit	kokje	is	de	Fernand	Costermans	van	deze	kookploeg.
2 Dit	kokje	is	niet	curieus	maar	weet	graag	alles
3 Dit	kokje	is	een	Iron	-	Man
4 Dit	kokje	komt	altijd	te	laat.
5 Dit	kokje	heeft	een	sneakerverslaving
6 Dit	kokje	is	een	vrolijke	chaoot
7 Dit	kokje	schuimt	menig	festivalletjes/concerten	af	tijdens	het	jaar
8 Dit	kokje	is	de	afwaskrack	van	deze	kookploeg
9 Bij	dit	kokje	zijn	we	in	goede	handen	wanneer	we	in	onze	vingers	snijden
10 Dit	kokje	is	graag	actief	bezig	en	gaat	vaak	lopen
11 Nele	mag	een	echte	…	genoemd	worden	na	haar	cursus	'houtbewerking'
12 Dieter	heeft	een	heel	rare	verslaving.	Aan	wat	is	hij	verslaafd?
13 Mia	beweert	dat	ze	vroeger	heel	lenig	was.	Wel	Waar	(WW)	of	Niet	Waar	(NW)?
14 Karel	loopt	vaak	met	een	bakje	over	zijn	arm	te	wrijven.	Hij	meet	hiermee	het	suikergehalte	van	zijn	bloed.	Hij	heeft	nl	…
15 Bart	houdt	van	alle	soorten	…	.	Zelf	uitoefenen	of	alleen	maar	kijken,	dat	weten	we	niet…
16 Kurt	drinkt	vaak	'vino	tinto'.	Wat	krijgt	hij	dan	als	hij	dat	besteldt?
17 Els	maak	graag	…		in	haar	puzzelboekjes
18 Daphné	springt	niet	enkel	vrolijk	op	haar	kleine	trampoline.	Ze	gaat	ook	meermaals	per	week		…	.
19 Lot	is	graag	met	haar	handen	bezig.	Ze	is	heel	…
20 Bert	gaat	heel	graag	naar	het	Zwin.	Hij	noemt	zich	dan	ook	een	…	
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ONZE KOKJES 
	

	

Verbind	de	kok	met	juiste	naam	

A	○	 	 ○	Bart	
B	○	 	 ○	Bert	
C	○	 	 ○	Daphné	
D	○	 	 ○	Dieter	
E	○	 	 ○	Els	
F	○	 	 ○	Karel	
G	○	 	 ○	Kurt	
H	○	 	 ○	Lot	
I	○	 	 ○	Mia	
J	○	 		 ○	Nele		

A	
B	

C	 D
S	

E	
F	

G	 H	 I	 J	



	
	

	

POST OP KAMP 
 

 

 

 

 

 

 

ENKELE TIPS 

§ De leden krijgen de kans om ook briefjes naar huis te 

schrijven. Maak vooraf een lijstje met adressen zodat de 

kleinsten niemand vergeten. Zo kan je de adressen van familie en vrienden op voorhand op 

etiketten schrijven zodat ze deze enkel nog op de enveloppen hoeven te kleven. 

§ Beperk het aantal brieven dat de kleinsten moeten sturen naar het thuisfront. Op kamp 

hebben ze meestal niet zoveel zin en niet zoveel tijd om veel te schrijven. 

§ Voor € 1.6 kan je op kamp een pakketje van 1 bivakpostkaart, 1 postzegel en 1 enveloppe 

kopen. Hiervoor geef je dus best geld mee aan je chirowietje. 

 

EVEN JULLIE AANDACHT 

§ Als je 10 dagen weg bent van thuis is het fijn om af en toe eens iets van het thuisfront te 

horen. Zeker de kleinsten onder ons worden wat ongerust als ze een aantal dagen niets van 

thuis hebben gehoord. Houd ook rekening met de weekends waarop de post niet werkt. 

§ De leiding is tijdens het kamp niet bereikbaar op het eigen gsm-nummer. Bij dringende 

gevallen, en enkel bij dringende gevallen (!), kan je ons steeds bereiken via de groepsleiding 

(Merel: 0472/78 24 32 en Andreas: 0478/69 65 70) en onze volwassen begeleidster Lieselot: 

0486/96 47 79. 

  

Hallo ! 
 

Geef het kampadres aan je 
ouders, oma’s en opa’s, 

nonkels en tantes, neefjes 
en nichtjes... en aan al je 

vriendjes en vriendinnetjes. 
En bezorg zo de postbode 

van Kasterlee hopen werk! 
 

Kampgroetjes 
de leiding 

	
NAAM	CHIROLID	
Chiro	Jomego	
Verblijfsdomein	De	Hoge	Rielen	
Kampplaats	8	
Molenstraat	62	
2460	Kasterlee	
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WOORDJE VAN DE MEDISCHE DIENST 

Beste ouders en chirowietjes   

  

 

 

Op kamp doen wij er met de leiding alles aan om het voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. 
Wij, als EHBO-verantwoordelijken, staan op kamp in om de kleine en grote ongemakken van zoon- of 
dochterlief te verhelpen. De laatste jaren stellen wij echter vast dat kinderen op kamp vertrekken 
samen met enkele tochtgenoten die we liever niet mee hebben op kamp. We hebben het dan over 
de befaamde luisjes. Om dit een halt toe te roepen hebben we sinds enkele jaren met de leiding 
volgende maatregel getroffen: Kinderen horen enkele dagen voor het kamp grondig 

gecontroleerd te worden door de ouders op 
luisjes en neten. Indien het kind luizen of neten 
heeft moet men van thuis uit de behandeling 
opstarten en de shampoo meegeven op kamp 
zodat wij deze verder kunnen behandelen. 
Wanneer we bij aankomst op kamp (kinderen worden 
gecontroleerd bij aankomst) merken dat een kind 
luisjes heeft zonder dat dit aan de leiding werd 

meegedeeld zien wij ons genoodzaakt zelf de behandeling op te starten en de kosten die 
hiermee gepaard gaan, na afloop van het kamp door te rekenen aan de ouders! Dit om 
luizenepidemieën binnen een groep of meerdere groepen op kamp te vermijden. We hopen met deze 
noodzakelijke maatregel jullie attent te maken op het belang van luizencontrole en zo het kamp en 
de dagen nadien voor ieder kind zo aangenaam mogelijk te maken! 

Nieuw dit jaar: Op de laatste bladzijde van dit boekje is er een strookje. 
Gelieve op dit strookje aan te duiden indien u kind luizen heeft op het 
moment van de valiezeninzameling. Neem dit strookje zeker mee bij de 
valiezeninzameling. Zo is er nadien geen discussie.  

In een bosrijke omgeving kan het al eens voorvallen dat een teek zich aan de huid vastzet. Tijdens 
het kamp controleren we de chirowietjes regelmatig op tekenbeten, maar het is aan te raden dit bij 
thuiskomst nog eens zorgvuldig te doen.  

Daarnaast willen we graag met aandrang vragen om zeker bij de jongste 3 
groepen (sloebers, speelclub en rakwi’s) medicatie die uw kind nodig heeft 
gedurende het kamp zeker niet in de valies te stoppen maar samen met 
de kids-id af te geven aan de EHBO-verantwoordelijken bij het verzamelen 
van de valiezen!  

Alvast hartelijk bedankt  

De EHBO-verantwoordelijken 
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GEEN BEZOEK 

 
Beste ouders en familie 

In verband met bezoek op kamp hebben wij vaste regels. Wij organiseren geen bezoekdag en het is 
bovendien ook niet de bedoeling dat er ons iemand komt bezoeken op de kampplaats gedurende ons 
kamp. 

Deze regel is er omdat de ’10 dagen op kamp zijn’ niet doorbroken zou worden. De kinderen gaan 
namelijk op kamp om bij hun vriendjes te zijn in plaats van bij hun familie. Als er familie op bezoek 
komt is het voor de kinderen die ‘thuis’ missen nog lastiger. Het zou alleen maar moeilijke situaties 
opleveren. Het weerzien na 10 dagen is dan ook veel leuker en wilde verhalen krijg je na het kamp 
zeker te horen van dochter- of zoonlief. We hopen dat jullie ons standpunt begrijpen. 

Bedankt om hier rekening mee te houden en een kaartje te schrijven naar jouw kind in plaats van 
ons op te zoeken. 
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VERTREK & TERUGKOMST 
 

ZONDAG 21 JULI 2019 

Alle (!) aspi’s en keti’s komen de fiets die ze meenemen op kamp tonen tussen 14u en 18u. Het is van groot 

belang dat de fietsen tiptop in orde zijn. Zorg zeker ook voor een reserve binnenband en breng deze mee met 

de valiezeninzameling (schrijf je naam hierop) om af te geven aan jullie leiding. 

 

MAANDAG 29 JULI 2019 
Tussen 17u00 en 18u00 worden alle koffers en reistassen in zaal Pagode verzameld. Aspi’s en keti’s brengen al 

om 17u stipt hun fiets binnen zodat die tijdig op de camion kan. Vanaf 18u00 wordt de camion geladen. Sterke 

papa’s/mama’s die zich geroepen voelen om een handje te helpen, zijn erg welkom. De pintjes zetten we 

alvast fris. 

Vergeet ook je kids-ID of paspoort en klevertje van het ziekenfonds niet af te geven aan je leiding. Indien er 

tijdens het kamp medicatie dient ingenomen te worden, dan geef je deze ook af in een plastiek zakje/doosje 

met je naam erop en de nodige instructies.  

Bij het binnenbrengen van de koffers is het ook mogelijk om een T-shirt van onze chiro te kopen. Bij het 

vertrek, op dagtocht en bij het terugkeren verwachten wij dat elk chirowietje een chiro t-shirt draagt. Zo zijn 

we steeds goed herkenbaar. De chirowietjes die dus nog geen t-shirt hebben, vragen wij om er alsnog één aan 

te schaffen.  

Nieuw dit jaar is dat de keukenhanddoek al verzameld wordt bij het binnenbrengen van de valiezen (1 per 

kind). 

 

DINSDAG 30 JULI 2019  

We verzamelen in uniform om 8u45 aan de chirolokalen. Na een korte formatie, een 

stukje thema en een innig afscheid, vertrekken we te voet richting het station. 

Vergeet zeker jullie lunchpakket en vieruurtje niet! 

 

 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 2019 

We komen met zijn allen rond 16u30 aan in de chiro. Houd zeker facebook in de gaten voor eventuele 

wijzigingen (het is en blijft het openbaar vervoer…). Hopelijk staat er ons veel volk op te wachten. Na tien 

vermoeiende dagen zullen we ook nu weer sterke papa’s/mama’s kunnen gebruiken om de camion uit te laden. 

Vergeet niet om dan al eens de berg verloren voorwerpen te bekijken. 

 

EVEN JULLIE AANDACHT 
Mogen we vragen dat er ons niemand staat op te wachten aan het station. Het is veel leuker als we verwelkomd 

worden door een grote bende bij aankomst aan de chirolokalen. 
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WAT MOET ER IN ONZE KOFFER? (1 Valies per 
persoon + slaapzak (+trekrugzak vanaf tito’s)) 

 

VOOR HET ONTBIJT 
o Sloebers: Choco (500 gram) 
o Speelclub: Choco (500 gram) 
o Rakwi’s: Aardbeienconfituur (500 gram) 
o Tito’s: Smeerkaas (300à400gram) 
o Keti’s: Peperkoek (1 pak) 
o Aspi’s: Choco (500 gram) 

 
SPECIALE KLEDIJ 

o Iedereen: feestelijke kledij voor het grote feest op de laatste avond 
o Oranje Accessoire 

 
VOOR ONS BED 

o Een onderlaken 
o Een klein kussentje 
o Luchtmatras (iedereen) max:	210	cm	op	95	cm 
o Een slaapzak 
o Een pyjama 
o Je teddybeer 

 
OM ONS AAN TE KLEDEN 

o Voldoende vers ondergoed en verse kousen 
o T-shirts 
o Shorts/rokjes 
o Enkele lange broeken 
o 2 warme truien 
o Regenkledij 

 
OM ONS TE WASSEN  

o Minstens 7 washandjes	 
o Minstens 4 kleine handdoeken 
o 1 grote badhanddoek 
o Toiletzak: zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, bekertje, haarborstel, rekkertjes… 

 
OM AAN ONZE VOETEN TE DOEN 

o Goede stapschoenen 
o Sandalen 
o Speelschoenen 
o Pantoffels/slippers 
o Eventueel laarzen (handig voor de oudsten bij regenweer)  
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VANAF TITO’S 
o Identiteitskaart 

o Zaklamp 

o Luchtmatras/matje voor in de tent 

o Grotere, stevige rugzak voor op tweedaagse (hoeft geen trekzak te zijn) 

o Een matje om op te slapen tijdens tweedaagse 

o Wat zakgeld voor op tweedaagse (richtprijs 15 euro) 

 

VANAF KETI’S 
o Eventueel fietszakken voor op tweedaagse, ook fietsrekkers kunnen goed van pas komen 

o Grote plasticzakken kunnen handig zijn bij regenweer 

o Een fiets die tiptop in orde is en eventueel fietsstopping 

o Wat zakgeld voor op tweedaagse (richtprijs 15 euro = 600 Belgische Frank) 

 

WAT WE ZEKER OOK NIET MOGEN VERGETEN 
o Een fluohesje om op tocht te gaan (hoef je niet aan te kopen) 

o Een goed sluitende en voldoende grote drinkbus 

o Gemakkelijk zittende en niet te grote rugzak die je bij je hebt bij het vertrek. TIP: draagzakken met 

1 draagriem zijn misschien modieus, maar niet zo comfortabel bij het stappen. 

o Zwempak/bikini voor meisjes en zwembroek voor jongens. LET OP: het zwembad waar we gaan 

zwemmen op dagtocht laat géén zwemshorts toe enkel nauw aansluitende bikini of zwembroek. 

Als je een badmuts hebt, breng deze dan ook mee voor de zekerheid. 

o Zonnecrème/aftersun en zonnepet 

o Eventueel muggenmelk 

o Zakken om de vuile was in op te bergen 

o Zakdoeken 

o Een plasticzak om eventueel nat gerief in op te bergen 

o 1 keukenhanddoek die je niet meer nodig hebt thuis (af te geven bij inzameling valiezen) 

o Vergeet niet om goed op jullie afdelingsblaadjes te kijken, want daar staan vaak nog speciale zaken op 

die je nodig zal hebben bij een activiteit. 

 

  

Driehove 
Station 
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EVEN JULLIE AANDACHT 

 
o Waardevolle zaken laat je thuis, dan kan je ze ook niet kwijtspelen. 

o Voor de kleinsten is het handig als de kledij per dag in een zakje verpakt zit, zodat het zich klaarmaken 

’s morgens een stuk vlotter verloopt. Dit is echter geen noodzaak. 

o Een kamp is geen modeshow. Gelieve dan ook geen dure kleren/kleren die niet vuil mogen worden mee 

te geven. 

o Het is handig om de koffer samen met je kind te maken. Zo weten ze wat waar zit en wat ze wel of 

niet meehebben op kamp. 

o Mogen we vragen om alle kledij, waslapjes, handdoeken…, kortom ALLES, te naamtekenen. Zo kan 

de berg verloren voorwerpen aanzienlijk verkleind worden. 

o De leiding en koks nemen foto’s tijdens het kamp. Een fototoestel heb je dus niet nodig. 

o Het is beter om iets te veel weg te stoppen in je koffer, dan de was te moeten doen op kamp. Maar 

houd rekening met de grootte van de camion. 

o Hang een duidelijk zichtbaar naamkaartje aan je koffer, want met 135 leden samen, kunnen er wel 

eens dezelfde koffers aanwezig zijn. 

o We gaan op kamp om te spelen en dat kan al eens een klein ongelukje met zich meebrengen. De chiro 

is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële schade, ook niet voor schade aan brillen. Wie een 

bril draagt, doet daarom (indien mogelijk) best een oude bril mee op kamp.	 
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
 

GSM-VERBOD 

We gaan 10 dagen op kamp, eventjes weg van de buitenwereld. Dit kon de voorbije jaren zonder gsm. We gaan 

ervan uit dat dit ook dit jaar weer mogelijk is. We weten dat velen het moeilijk zullen hebben met deze regel, 

maar de leiding zal duidelijke regels stellen rond het opmerken van een gsm. 

 

TERUGBETALINGEN 
We zijn ons ervan bewust dat het kamp een relatief grote kost met zich meebrengt. Maar wist je dat de meeste 

mutualiteiten een deel van het lidgeld én het kampgeld terugbetalen? Jullie kunnen het formulier van jullie 

mutualiteit meebrengen naar de valiezeninzameling en wij vullen het met plezier voor je in! 

Daarnaast kunnen voor leden onder de 12 jaar ook bij de overheid de kosten van het kamp binnengebracht 

worden. Dat doe je door op het belastingformulier het totaalbedrag in te vullen onder de code 1384-71 van vak 

VII. Het fiscaal attest dat je daarvoor nodig hebt, kan je ophalen bij ons bij het binnenbrengen van uw valies. 

Na het kamp houden wij deze niet meer bij! 

 

KALENDER 
Zondag 1 september 2019: Laatste chiro. 

Zondag 8 september 2019: geen chiro (de leiding is op planningsweekend) 

Zondag 15 september 2019: STARTDAG 

Zaterdagavond 18 oktober 2019: Diamontage met de kampfoto’s 
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SPELLETJES 
Woordzoeker	

 
 

SUDOKU	
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Help de kinderen de weg naar de ijsjes te vinden. 
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Om	in	te	kleuren…	
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CONTACTGEGEVENS LEIDING 
	

Bij	vragen	nog	voor	het	kamp,	kunt	u	steeds	de	leiding	contacteren	via	e-mail.	Via	het	algemene	mailadres	
kunt	u	ons	ook	steeds	contacteren:	chirojomego@gmail.com.	Voor	dringende	vragen	kunt	u	hier	ook	alle	
contactgegevens	van	de	groepsleiding	terugvinden.	

Sloebers	

Leidster	Freya,	leidster	Jule,	leidster	Febe,	leider	Ewaut	en	leider	Bartel	zijn	bereikbaar	via:	
sloebers.chirojomego@gmail.com	

	
Speelclub	

Leidster	Fieke,	leidster	Sare,	leidster	Zoë,	leidster	Merel,	leider	Andreas	en	leider	Alexander	zijn	bereikbaar	via:	
speelclub.chirojomego@gmail.com	

Rakwi’s	

Leidster	Elize,	leidster	Lotte,	leidster	Loes,	leider	Viktor	en	leider	Tibo	zijn	bereikbaar	via:		
rakwi.chirojomego@gmail.com	

Tito’s	

Leidster	Tara,	leidster	Pauline,	leider	Sam,	leider	Klaas,	leider	Niels	en	leider	Ward	zijn	bereikbaar	via:	
tito.chirojomego@gmail.com	

Keti’s	

Leider	Wolf	en	leider	Arne	zijn	bereikbaar	via:	
keti.chirojomego@gmail.com	

Aspi’s	

Leider	Reinert	en	leidster	Flore	zijn	bereikbaar	via:	
aspi.chirojomego@gmail.com	

Groepsleiding	

Leidster	Merel:		
0472/78	24	32	
Stadenstraat	24	
8800	Roeselare	

Leider	Andreas:	
0478/69	65	70	
Ter	Reigerie	2	
8800	Roeselare	
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OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL KOKS 
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STROOKJE LUISJES/NETEN 
	

Beste ouder, 

 

Aangezien	er	vorige	jaren	soms	discussie	was,	in	verband	met	het	hebben	van	luizen	voor	het	kamp,	hebben	
wij	dit	jaar	besloten	om	het	volgende	te	doen.	

De	bedoeling	is	dat	iedere	ouder,	zijn	kind	controleert	op	luizen	voor	het	kamp.	Vul	dan	eerlijk	het	strookje	
hier	onderaan	in.	Start	indien	nodig	al	een	behandeling	op	en	geef	eventueel	de	producten	mee	met	de	
valiezeninzameling.	Om	er	zeker	van	te	zijn,	worden	alle	kinderen	bij	aankomst	op	de	kampplaats	
gecontroleerd.		

Wanneer	er	niets	wordt	gevonden,	zijn	alle	eventuele	kosten	die	zich	tijdens	het	kamp	kunnen	voordoen,	in	
verband	met	luizen,	voor	de	chiro.	

	Indien	de	leiding	vaststelt	dat	uw	kind	reeds	luizen	had	voor	het	kamp	(aanzienlijke	hoeveelheid	luizen	&	
neten)	en	dat	niet	op	het	strookje	werd	vermeld.	Zullen	de	kosten	toch	voor	u	zijn,	aangezien	wij	de	
behandeling	zelf	zullen	opstarten	om	een	luizenepidemie	te	voorkomen		

	

Wij	hopen	dat	u	hier	begrip	voor	hebt,	

De	leidingsploeg	

Heeft	uw	kind	luizen	of	neten?	 ○	Ja	
	  ○	Nee	
	   

Indien	ja,	heeft	u	al	de	behandeling	gestart?	 	 ○	Ja	
	  ○	Nee	


