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VOORWOORD
Eindelijk is het zover, je ontving het kampboekje van 2022! Je vindt er alles wat je 
moet weten over het bivak in Westmalle en nog veel meer. Jij en 124 andere chirowietjes zullen er 
samen met de leiding, de vb’s en de koks een fantastisch kamp van maken. Lees dit boekje zeker 
grondig door om goed voorbereid op bivak te kunnen vertrekken. Als er hieromtrent nog vragen 
zijn, kunnen jullie ons bereiken op ons e-mailadres: chirojomego@gmail.com.

INHOUD

Fiche van de koks

Kampblaadje VB’s

Kampblaadjes van de groepen

Woordje van het EHBO team

Post op kamp

Bezoek op kamp

Vertrek en terugkomst

Wat moet er in de valies

Tips

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 5

Pagina 11

Pagina 12

Pagina 13

Pagina 14

Pagina 15

Pagina 17

Belangrijke mededelingen

Contactgegevens leiding

Spelletjes

Pagina 28

Pagina 29

Pagina 20



3

D

a

p

h

n

é

D

i

e

t

e

r

H

e

i

d

i

N

i

c

o

K

a

r

e

l

N

e

l

e

L

o

r

e

Y

a

n

n

i

c

k

L

o

t

M

i

g

u

e

l

B

e

r

t

M

a

r

j

o

l

e

i

n

Wie is wie? 

Verbind de pollepel met het juiste kokje!

Kan je ook onze twee nieuwe kokjes vinden? 

B

e

n

i

e

u

w

d

 

w

a

t

 

w

e

 

a

l

l

e

m

a

a

l

 

d

o

e

n

 

o

p

 

k

a

m

p

?

 

C

h

e

c

k

 

h

e

t

 

f

i

l

m

p

j

e

!

 

Koks@kamp

E

l

k

e



4

 

 

 

Tot op kamp! 
De vb’tjes, Frank en Lieselot 
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Lilly 
Jorre 

Marielou 
Ayla 
Silke 
Maura 
Kobe 
Victor 
Pippa 
Flore 

Eleanor 
Casper 
Stien 
Tijn 

Remi 
Ytse 
Amy 

 

 

Sloeber-Tv 

 

 

 

Mee te nemen: 

- Hawaii-outfit 

-  Gala-outfit 

- Vuile kleren 

- Boerenoutfit 
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Typ hier uw tekst 

LOUISE 

LUKAS 

EMIEL 

FRAN DP. 

MILAN 

AMOS 

FLOR 

LÉON 

LOUIS 

FLORE HANNES 

JANTIEN 

JULIE 

WARRE 

IBE 

NINA 

BRIEK 

FRAN DM. 

POLINA 

WOUT 

ANS 

BO 

RACHELLE 

STIEN 

MARIE 

LOTTE KYRYL 

   Tito’s 2022 

      Westmalle 

31/07 – 10/08 

Vergeet zeker niet jullie :  

- pater/nonnenkledij 
- legerkledij 
- galakledij 
- vuile kleren 

Tot dan !!! 
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Wout 

Remi 

Floor 

Lotte 

Vic 

Karsten 

Andreas 

Siebe 
Verkleedkleren: 

- Mexicaanse kleren 
- Zaddy 
- Griekse kleren 
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WOORDJE VAN DE EHBO 

Op kamp doen wij er met de leiding alles aan om het voor je 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.

Luisjes
Om dit een halt toe te roepen,  hebben we sinds enkele jaren volgende  maatregel getroffen: 
kinderen horen enkele dagen voor het kamp grondig op luisjes en neetjes gecontroleerd te worden. 
Indien je kind luizen of neten heeft, moet men van thuis uit een behandeling starten en de 
betreffende producten mee geven met de leiding. Zo kunnen wij je kind op kamp verder behandelen.

Wanneer we bij aankomst op kamp, na een grondige controle, merken dat je kind luisjes heeft, 
zien wij ons genoodzaakt om een behandeling op te starten. Liet je dit als ouder niet weten, dan 
vragen wij u om de gepaarde kosten terug te betalen (€12,50). Wij geven na afloop van het kamp 
een briefje mee. Breng dit zo snel mogelijk in orde. 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!

Teken
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.

Medicatie
Alle medicatie kan worden afgegeven bij het verzamelen van de valiezen. Het is niet de bedoeling 
dat leden medicatie meenemen in hun rugzak of bagage (zeker bij de jongste 3 groepen: sloebers, 
speelclub en rakwi’s). De medicatie wordt afgegeven met briefje bij met de naam van het kind en 
het aantal keer per dag de medicatie moet worden ingenomen bij het inzamelen van de valiezen!

Wij hopen alvast op en zorgenlooskamp!
Team EHBO
Elize, Jamie en Marta

Eerste hulp
Voor kleine probleempjes hebben wij altijd een EHBO-koffer bij de hand zodat 
deze direct verholpen kunnen worden! De eerste hulp wordt door de leiding
toegediend. Indien er zich iets ernstig voordoet, trekken we naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis of huisarts. Uiteraard worden de ouders indien nodig zo snel mogelijk op de hoogte
gebracht.
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2390 WESTMALLE

POST OP KAMP 

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 Westmalle hopen werk! 
  

KAMPGROETJES
De Leiding

HEIKANTSTRAAT 22

CHIRO JOMEGO

NAAM CHIROLID

ENKELE TIPS
 - De leden krijgen de kans om briefjes naar huis te schrijven. Maak vooraf een lijstje waarop je de 

nodige adressen schrijft. Zo zullen de kleinsten niemand vergeten. Voor hen is het misschien 
interessant om de adressen op een etiket te schrijven. Dan hoeven ze het enkel maar op de 
envelop te kleven. Je kan de adressen ook al op de enveloppen schrijven.

 - Beperk het aantal brieven dat de kleinsten naar het thuisfront moeten sturen. Op kamp hebben 
we een druk volzet programma. Veel tijd is er dus niet om brieven te schrijven.

 - Voor € 2.5 kan je op kamp een pakketje van 1 bivakpostkaart, 1 postzegel en 1 envelop  
kopen. Hiervoor geef je dus best geld mee aan je chirowietje.

 - Voor € 1.5/stuk kan er dan een postzegel of kaartje gekocht worden.

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 Marta: 
0497/73 15 20 en Klaas: 0483/45 29 27, en onze volwassen begeleidster Lieselot: 0486/96 47 79.

Hallo!
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BEZOEK OP KAMP  

Beste ouders en familie

In verband met bezoek op kamp hebben wij vaste regels. Wij organiseren geen bezoekdag, dit is en 
blijft een vaste regel.

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. Als er familie op bezoek komt, is het voor de kin-
deren die ‘thuis’ missen nog lastiger. Het zou alleen maar moeilijke situaties opleveren. Het weer-
zien na 10 dagen is dan ook veel leuker en de 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.



28 en 29 Juli 2022
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 deze fietsen tiptop in orde zijn. Zorg zeker ook voor een reserve binnenband en 
breng deze mee met de valiezeninzameling (schrijf hier je naam op) om af te geven aan de leiding.

Zaterdag 30 juli 2022
Tussen 16.00 u en 18.00 u worden alle koffers en reistassen in zaal Pagode verzameld. Aspi’s en 
keti’s brengen ook op tijd hun fiets binnen zodat die tijdig op de camion kan. Vanaf 18.00 u wordt 
de camion geladen. 

We vragen om het volgende in een envelop te steken: Dit is zowel voor jullie als de leiding
efficiënter om af te geven en mee te nemen. Vermeld op de envelop de naam en afdeling van je
kind. In de envelop steekt u: ID- / Kids ID kaart, gele klevers, eventueel
handleiding voor de medicatie dat u kind moet nemen (hoeveelheid, tijdstip van inname,
gsmnummer van bereikbare ouder). Daarnaast steekt u de enveloppe samen met de medicatie in 
een diepvrieszak of eventueel medicatiedsoos. Ook deze zak-/doosje voorziet u van een naam.

Verder wordt ook nog het beleg voor op kamp zoals choco, speculoospasta, smeerkaas, etc... de 
keukenhanddoeken en de binnenband (alleen keti’s en aspi’s) afgegeven.

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.

Zondag 31 juli 2022
We verzamelen in uniform om 8.30 uur* aan de chirolokalen. Na een korte formatie en een innig 
afscheid, vertrekken we te voet richting het station. Vergeet zeker jullie lunchpakket en 
vieruurtje niet!

Woensdag 10 augstus 2022
We komen met ons allen rond 16.30 uur* aan in de chiro. Na tien vermoeiende dagen zullen 
we ook nu weer sterke papa’s en mama’s kunnen gebruiken om de camion uit te laden.

Nog 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 chiro-lokalen.

* Deze uren kunnen nog wijzigen, hou zeker Facebook en je mails in de gaten! 14

VERTREK & TERUGKOMST
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WAT MOET ER IN DE KOFFER

Kleding
 о Ondergoed
 о Kousen
 о T-shirts
 о 2 Warme truien
 о Shorts of rokjes
 о Enkele lange broeken
 о Regenkledij
 о Galakledij voor laatste avond
 о Goede stapschoenen (geen sneakers)
 о Sandalen
 о Pantoffels of slippers
 о Eventueel laarzen (handig bij regenweer)
 о Zwemkleding
 о Een petje tegen de zon
 о Fluohesje voor dagtocht
 о Zakken voor de vuile was
 о Een plastiek zak voor nat gerief in op te bergen

Slapen
 о Een onderlaken
 о Een kussen met kussensloop
 о Een slaapzak
 о Een pyjama
 о Je teddybeer

Toiletartikelen
 о Minimum 7 washandjes
 о Minimum 4 kleine handdoeken
 о 2 Grote badhandoeken
 о Toiletzak met:

 о Zeep
 о Shampoo
 о Tandenborstel
 о Tandpasta
 о Bekertje
 о Haarborstel
 о Rekkertjes en speldjes
 о Eventueel deodorant

 о Zonnecrème en aftersun
 о Muggenmelk
 о Zakdoeken
 о 3 wegwerpmondmaskers (vanaf tito’s)
 о Eventueel maandverbanden of tampons
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Bij vertrek
 о Een niet te grote makkelijke rugzak
 о Een goed sluitende en voldoende grote drinkbus
 о Lunchpakket
 о Vieruurtje

Vanaf tito’s
 о Identiteitskaart
 о Zaklamp
 о Luchtmatras voor in de tent
 о Grotere, stevige rugzak voor op tweedaagse
 о Een matje om op te slapen tijdens tweedaagse
 о Wat zakgeld voor op tweedaagse: richtprijs 15 euro

Vanaf keti’s
 о Eventueel fietszakken voor op tweedaagse
 о Grote plastic zakken kunnen handig zijn bij regenweer
 о Een fiets die tiptop in orde is en eventueel fietsstopping
 о Wat zakgeld voor op tweedaagse richtprijs: 15 euro

Afgeven bij de valiezeninzameling
 о Beleg:

 о Sloebers: confituur (450 gram)
 о Speelclub: choco (750 gram)
 о Rakwi’s: choco (750 gram)
 о Tito’s: speculoospasta (400 gram)
 о Keti’s: speculoospasta (400 gram)
 о Aspi’s: confituur (450 gram)

 о 2 Keukenhanddoeken per gezin
 о In envelop / zakje voor EHBO:

 о Kids-ID of ID-kaart
 о Gele Klevers
 о Medicatie

 о Een reserve binnenband met een sticker met je naam op (vanaf keti’s)

Wat laten we zeker thuis
 [ Waardevolle zaken, dan kan je ze niet kwijtspelen.
 [ Geen dure kleding of kleren die niet vuil mogen worden.
 [ Geen fototoestellen, de leiding en koks nemen voldoende foto’s.
 [ Geen elektronica, zeker geen gsm.
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• 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. 
 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.

• Mogen we vragen om alle kledij, waslapjes, handdoeken…, kortom ALLES, te naamtekenen.  
 Zo kan de berg verloren voorwerpen aanzienlijk verkleind worden.

Naamteken het chiro uniform!
• 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.
• Hang een duidelijk zichtbaar naamkaartje aan je koffer, want met 125 leden samen, kun 

 nen er wel eens dezelfde koffers aanwezig zijn.
• 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.

• 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. Hou ook zeker je mails in de  
 gaten.

Tips
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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 kun-
nen het formulier van jullie mutualiteit meebrengen op een eerst volgende Chiro-activiteit of bij 
het binnenbrengen van je valies.   

Daarnaast kunnen voor leden onder de 14 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 je valies. Na het kamp houden wij deze niet meer bij!

KALENDER 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

14 en 21 augustus:   Geen Chiro

28 augustus:    Laatste Chiro

4 en 11 september:   Geen Chiro

18 september:   Startdag

14 oktober:    Diamontage
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Indien u nog met dringende vragen bleef zitten, kan u steeds de leiding contacteren. Dit 
kan op het persoonlijk groepsadres of naar ons algemeen:  chirojomego@gmail.com. 
Voor dringende vragen kunt u hier ook alle contactgegevens van de groepsleiding terugvinden.

SLOEBERS
Leidster Jolien, Cato, Jamie en Zoë en leider Jasper zijn bereikbaar via: 
sloebers.chirojomego@gmail.com

SPEELCLUB
Leidster Laurine, Elize en Febe en leider Siebe zijn bereikbaar via: 
speelclub.chirojomego@gmail.com

RAKWI
Leider Jeroen, Jarne V., Wilbert en Casper zijn bereikbaar via: 
rakwi.chirojomego@gmail.com

TITO
Leidster Lieze en Fauve en leider Robbe en Jarne P. zijn bereikbaar via: 
tito.chirojomego@gmail.com

KETI
Leidster Flore en leider Viktor zijn bereikbaar via: 
keti.chirojomego@gmail.com

ASPI
Leidster Marta en leider Klaas zijn bereikbaar via: 
aspi.chirojomego@gmail.com

GROEPSLEIDING
Leider Klaas: 0483/45 29 27 | Gitsestraat 354 | 8800 Roeselare
Leidster Marta 0497/73 15 20 | Getouwstraat 3 | 8800 Roeselare

VB’s
Frank en Lieselot Lejaegere - Vanspeybrouck: 0486/964 779

CONTACTGEGEVENS LEIDING



Zonder leiding kunnen we niet op kamp vertrekken! Zoek jij alle 21 leiding in deze 
woordzoeker?
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SPELLETJES
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Help de kindjes de weg te vinden naar het kamp!
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Maak jij hier een mooie tekening van?
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Los deze rebus op!

Sudoku


