
 

  

’t Chirogazetje 
--- Lezen kan ernstige gevolgen hebben --- 

Chirojaar 2019-2020                      Verschijnt als ’t bivak er bijna is  

 

 
 

 
Onafhankelijk blad voor chirojeugd en ouders gebracht door de tijdelijke Penneridders  

 

 
Werkten mee aan deze uitgave: Fien Vancoillie 

 

 
Onze chirosite: www.chirowijnendale.be 

Check ook onze chirofanpagina op facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-Wijnendale/122833071068728

http://www.chirowijnendale.be/
http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-Wijnendale/122833071068728
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Voorwoord 
 
 
Beste Jomada’ers 
 
Na een heel jaar zwoegen en zweten op de schoolbanken, op de werkplek of gewoon thuis 
(bedankt corona!) is de grote vakantie weer aangebroken. Ja, je raadt het al; dat wil ook 
zeggen dat ons jaarlijks bivak bijna voor de deur staat.  
Jammergenoeg zijn er dit jaar niet veel chirozondagen geweest en kon ook ons jaarlijks 
spektakel: het oudersfeestje niet doorgaan. 
Gelukkig kregen we het fantastische nieuws dat we wel op kamp kunnen gaan! 
Dit wordt het hoogtepunt van het jaar en zal alle afgelaste activiteiten goedmaken! 
 
Dit jaar gaan we op kamp in Wezemaal en slapen we in de lokalen van Chiro Wezemaal. De 
leiding zet weer alles op alles om jullie een onvergetelijk kamp te bezorgen.  
Het kamp zal er natuurlijk anders uitzien dan de andere jaren, maar zal daarom niet minder tof 
worden. 
In dit boekje vind je alle nuttige informatie zoals belangrijke data, wat (niet) mee te nemen, 
contactnummers van de leiding, rekeningnummers enzovoort.  
 
Hoogachtend  
 
De kampleiding  

 
 
 
 

 
  

Wanneer er vragen zijn, of je iemand wil bereiken op kamp om eender 
welke reden kun je altijd terecht bij onze kampleiding: 

Stijn Deboysere : 0483 13 08 74 

Hannes Eeckeloo : 0493 06 80 77 
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Bivakthema 
 
Dit jaar gaan we samen op pad met de enige echte Aang van Avatar en zijn vrienden. 
 
In een wereld die wordt onderverdeeld in vier magische rijken worden enkelingen geboren met 
de toverkracht om een element aan te sturen: vuur, aarde, water of lucht.  
De Avatar, een reïncarnerende, menselijke godheid, houdt de wereld in balans met zijn unieke 
beheersing van alle vier. Aang is de nieuwe Avatar, maar hij is nog maar een jongetje wanneer 
de Vuurnatie zijn nomadenstam uitroeit en aan de rest van de wereld de oorlog verklaart. 
Wereldvrede en -herstel rusten nu volledig op zijn kleine schouders.  
Gaandeweg leert Aang dat hij eerst ruimte in zijn hart moet maken voor zichzelf, zijn vrienden 
en zelfs zijn vijanden, eer hij de hele wereld kan lijmen. 
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De afdelingen 
 

 
Ribbels 

 

De leiding die voor de ribbeltjes zullen zorgen op kamp zijn: 
  

Gauthier Decan Lisa Gobert  
 

Yara Folens 
 

Louise Debou 
 

Alexine Vanhee Pieter Luypaert 

      
0476 03 59 14 0494 91 82 57 0470 56 78 48 0499 40 24 38 0491 08 39 46 0476 56 94 58 

 
Dit jaar slaan we ons bubbeldorp op in het pittoreske Wezemaal. 

Voor velen zal dit jullie allereerste kamp zijn, maar veel tijd om het thuisfront te missen zal er 
niet zijn. Op de ruk van Appa nemen we een snelweg naar de leeeeuuuuukste spelletjes! 

De liters handgel en zonnecrème (plakkers ook) liggen al klaar. 
Nog niet overtuigd? Vraag maar eens aan de 2de jaars ribbels hoe leuk het vorig jaar wel was! 

 
Tot dan! 

 
Vele groetjes 

Louise, Yara, Lisa, Alexine, Gauthier en Pieter 
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Speelclub 
 
De leiding die de speelclub een topkamp zullen bezorgen zijn:  
 

Fien Vancoillie 
 

Charlotte Neyens Femke 
Vannieuwenhuyse 

Lieselotte Dekoninck Arno  
Blieck 

 
 

  
 

0496 17 96 42 0472 72 79 29 0493 07 07 64 0471 36 45 42 0470 05 18 00 

 
 
Dag liefste speelclubbers, 
 
Na een chirojaar met jammer genoeg niet veel chiro’s, is het eindelijk tijd voor de leukste 10 
dagen van het jaar: CHIROKAMP!!!! 
Wij als leiding hebben jullie gemist. Het zal absoluut een mega super formidabel fantastisch 
sjiek kamp worden. Na een hele lockdown thuis bij mama, papa, broers en zussen, mag je 
eindelijk nog eens 10 dagen met jullie super toffe chirovrienden en ubercoole leiding 
doorbrengen. 
Voor sommigen onder jullie de eerste keer 10 dagen op kamp, da’s 3 dagen meer speelplezier!! 
Wij kijken er alvast naar uit om jullie mee te nemen naar het mooie Wezemaal. 
Daar gaan we samen 10 supertoffe dagen tegemoet. 
 
Tot 1 augustus!! 
 
Vele groetjes van jullie ubercoole speelclubleiding; 
Fien, Charlotte, Femke, Lieselotte en Arno 
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Rakwi 

 
De übercoole rakwileiding zijn:  
 

Carola Schuyesmans 
 

Hannes Eeckeloo Danaë Vincke  Eros  
Willemyns 

    
0473 28 01 21 0493 06 80 77 0498 76 81 73 0492 45 08 89 

 
Na een beperkt aantal chirozondagen en het afgelaste oudersfeestje is het nu tijd om ons nog 
eens echt te amuseren. Op 1 augustus vertrekken we op kamp! We kunnen al niet meer 
wachten om terug samen met jullie naar Wezemaal te vertrekken. Want na toch een lange 
quarantaine periode is het nog eens nodig om je lekker vuil te kunnen maken en je te 
amuseren met vrienden. Want geef toe, zonder de rakwi’s is een kamp toch niet hetzelfde. 
 

We kunnen natuurlijk 1001 redenen opsommen waarom we op kamp willen gaan. 10 dagen 
lang met he allerbeste vrienden spelen en ravotten. Punten verzamelen in groep, waarin je 
uiteraard nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maakt! Het is één groot feest! Het moge duidelijk 
zijn dat het een must is om mee te gaan op kamp. Een van de leukste evenementen van het 
jaar, excuseer, HET leukste evenement van het jaar! Wij zullen er alles aan doen met de leiding 
om jullie een onvergetelijke tijd te doen beleven! 

 

Je favoriete spellen zullen uiteraard dit jaar weer gespeeld worden al zal dat soms met wat 
aanpassing zijn. Het casinospel, hindernissencross, massaspelen en ga zo maar door.  
 

Waarom moeten jullie mee op Kamp? 
- Je kan wel 10 dagen je ouders missen, maar niet je vrienden (of je leiding)! 
- Het tijd wordt om nieuwe herinneringen te maken en oude terug boven te halen. 
- De rakwi’s nu eenmaal de sjiekste bende ooit zijn samen. 
- Jullie je trucjes om zolang mogelijk wakker te blijven eens op jullie leiding moet kunnen 

testen. 
- Met 8 samen zijn leuker is dan alleen. 
- Omdat we met jullie sowieso veel zon zullen hebben want jullie zijn allemaal zonnetjes. 
- Omdat jullie de coolste leiding ooit hebben, en nooit nog betere zult hebben! 
- De rakwi’s toch een beetje langer mogen opblijven dan de speelclubs en ribbels. 
- Het een ideale manier is om jullie saaie vakantie op te leuken! 
- Augustus anders te lang duurt zonder chirokamp. 

 

Houd jullie dus klaar voor een spetterend kamp! 
Jullie lievelingsleiding                                                                                                                                      
Danaë, Eros, Carola en Hannes 
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Tito 
 
De tito’s krijgen hun nachtzoen en slaapliedje van: 
  

Emmelie Vandevyver  Bas Werbrouck Felix Falk  

   
0493 12 09 19 0473 36 17 33 0486 79 46 34 

 

 

Dag tito’s 
 
Na al dat binnenzitten mogen we eindelijk op kamp. Wij kijken er alvast naar uit en hopelijk 
jullie ook! We gaan er een onvergetelijk kamp van maken samen in onze eigen bubbel! Vergeet 

vooral je goed humeur en enthousiasme niet        
 
Tot op kamp! 
Groetjes Bas, Felix en Emmelie  
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Keti  
 
De grote voorbeelden voor de keti’s zijn:  
 

Stijn Deboysere Femke Blomme  

 
0483 13 08 74 0491 64 89 01 

 
 
Waarom je mee zou gaan op kamp?  
Je beleeft 10 dagen toffe avonturen met de leukste leiding ooit, je bent 10 dagen weg met je 
vrienden, je krijgt 10 dagen geen gezaag en gezeur van je ouders, je mag 10 dagen in een tent 
slapen, je mag je 10 dagen zo vuil maken als je wil...  
Duizenden redenen om mee te gaan, dus we zien elkaar daar op kamp!!! 
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Enkele sfeerbeeldjes Bivak 2019 
Kieldrecht  
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Vertrek en aankomst 
 

Wanneer vertrekken we?  
 
→ Speelclub, rakwi, tito, keti en aspi  
 
We gaan door met de trein. Op 1 augustus 2020 worden de speelclubs, rakwi’s, tito’s en keti’s 
verwacht aan de voorkant van het station van Torhout om dan de trein te nemen naar Wezemaal. 
Elke bubbel wordt op een ander tijdstip verwacht aan het station.  
Onderstaande uren zijn ruim op voorhand gerekend, dus vroeger komen hoeft zeker niet!  
 
Bubbel 2 (speelclub, rakwi en keti): 9u10 
Bubbel 1 (tito): 10u10 
 
Daar verzamelen de afdelingsverantwoordelijken en tellen ze hun leden. Bij iedereen zal ook de 
temperatuur worden opgemeten. Indien uw kind koorts heeft, is het helaas niet mogelijk om mee te 
gaan op kamp.  
We zullen na de middag aankomen op de kampplaats, dus een lunchpakket is nodig. We kunnen jullie 
aanraden om naast jullie boterhammen een koekje en/of een flesje water mee te nemen in jullie 
rugzak. Vergeet ook zeker je paspoort en 2 mutualiteitstickers niet.  
  
→ Ribbels 
 
De ribbels worden verwacht op 4 augustus. Dit jaar gebruiken we een systeem waarbij de ouders 
onderling afspreken om de ribbels te komen afzetten op de kampplaats. Dit kan tussen 14u en 15u. 
Ouders zetten de ribbels af aan de ingang van het terrein. De leiding zal jullie daar opwachten. Het is 
absoluut niet toegelaten om het kampterrein te betreden wegens de coronamaatregelen. 
 

Wanneer komen we terug?  
 
Alle afdelingen komen op 10 augustus terug. Dit zal opnieuw voor elke bubbel een verschillend tijdstip 
zijn. 
 
Bubbel 1 (ribbels en tito): 15u12 
Bubbel 2 (speelclub, rakwi en keti): 16u12 
 
We komen terug aan de achterkant van het station van Torhout. Daar spreken we af met de ouders om 
de leden terug af te halen. Wij zijn daarbij niet verantwoordelijk voor mogelijke waterlanders aan 
papa’s, mama’s of zoon-, dochterliefs zijde.  
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Rekeningnummer Chiro  
 
Omdat wij ook met onze tijd mee zijn, kan er enkel nog betaald worden via overschrijving voor het 
kamp. De prijs is daarvoor €130 vanaf de speelclub en €100 voor de ribbels, vanaf twee kinderen wordt 
er bij de jongste kinderen €10 korting gegeven.  
Het rekeningnummer is: BE 69 652-4817404-78.  
Stort het geld met de vermelding: kamp + voornaam + naam + afdeling.  
 
Betaling dient te gebeuren voor 20 juli!  
Ouders kunnen ook korting krijgen via premies van de verschillende mutualiteiten. Vraag 
inlichtingen, want iedere mutualiteit is anders. Print ze af van de website en bezorg ze bij de leiding! 

 
 

Bagage 
 

Om de tocht naar de kampplaats vlot te laten verlopen geven we alle bagage mee met een 

container. Zo hoeven we al onze valiezen niet mee te sleuren op de trein. We spreken af om 

enkele dagen voor vertrek onze bagage te komen afleveren aan het heem. 

Wij willen vragen om zoveel mogelijk in één valies mee te nemen en liefst ook zachte 

sporttassen. Dit is makkelijker om te stapelen in onze container en zo zijn we zeker dat alles in 

de container past. 

De bagage wordt verwacht aan het heem op zondag 28 juli. 

Bubbel 1: 17u – 19u 

Bubbel 2: 19u – 21u 

Aangezien de ribbels met de auto naar de kampplaats komen, is het niet verplicht om de 

bagage op voorhand binnen te brengen. 

Na het kamp kan de bagage terug opgehaald worden op zondag 11 augustus. 

Bubbel 1: 17u – 19u 

Bubbel 2: 19u – 21u 

Belangrijk: Alles naamtekenen! Van de kleinste handdoek tot de grootste tandenborstel. Zo 

voorkomen we heel wat zoekwerk op kamp en heel wat vuilniszakken met gevonden kledij na 

het kamp. 

Tip 1: Voor de kleinste steek de kleren per dag in een zakje en geef een tweetal extra zakjes 

mee. 

Tip 2: Hang geen losse zakken aan je valies, een volledige kleerkast is niet nodig voor 10 dagen 

kamp. 
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Wat nemen we mee op 

kamp? 
 
Voor jullie gemak hebben we een heuse checklist in elkaar gestoken.  
Pas als je alles aangevinkt hebt, ben je klaar om op kamp te vertrekken!   
Kledij 
 Voldoende spelkledij: afhankelijk van hoeveel deo je mee hebt, zullen tussen de vijf en 

zeven T-shirts en korte broeken volstaan 

 Heel vuile kledij die achteraf bij het klein gevaarlijk afval moet worden gedeponeerd 

 Genoeg onderbroeken voor 10 dagen kamp: wat genoeg is, hangt volledig van je 

inventiviteit en persoonlijke hygiëne af. Voor de kleinsten: zeker meer dan 10 stuks 

meenemen! 

 Genoeg paren dikke kousen om stevig te kunnen stappen 

 Stevige wandelschoenen om nog beter te kunnen stappen 

 Genoeg schoenen die vuil en nat mogen worden 

 1 lange broek is verplicht  

 Enkele warme truien, tip: onze chirotruien zijn nog altijd beschikbaar voor €20, vraag 

ernaar! 

 Een regenjas, we hebben dit liever niet nodig, maar je weet maar nooit 

 Je zwemgerief met bijbehorende zwemzak 

 VERPLICHT: een pet, hoed of ander middel tegen de brandende zon!!!! 

Toiletgerief 
 Handdoeken om je mee af te drogen, met minstens één grote om te gebruiken na het 

zwemmen 

 Washandjes 

 Zeep en shampoo 

 Tandenborstel, tandpasta en een bekertje 

 Kam of borstel wanneer je er mooi wil uitzien op kamp 

 Gel of wax wanneer je er stoer wil uitzien op kamp 

 Zakdoeken 

Slaapgerief 
 Slaapzak 

 Luchtmatras of veldbed 

 Kussen met kussensloop 

 Je allermooiste pyjama 

 Pantoffels 
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Varia 
 VERPLICHT: Mondmasker voor op de trein!! (meenemen bij vertrek) 

 VERPLICHT: een eigen hervulbare drinkfles!!! 

 Voor de oudsten (tito, keti en aspi): een trekrugzak + matje 

 Schrijfgerief en adressen van jullie familie. Wij regelen de kaartjes en postzegels! 

 Wat zakgeld om kaartjes en postzegels mee te kopen 

 Een zaklamp 

 Een aardappelmes vanaf de speelclub 

 Drie keukenhanddoeken, indien hier geen naam op staat worden ze achteraf onder de 

kokkies verdeeld! 

 Een zak voor alle vuile kledij 

 Identiteitskaart  

 2 gele klevers van de mutualiteit (als jullie dit nog niet bij inschrijving hebben gegeven) 

 Zonnecrème en aftersun 

 Medicatie moet vooraf worden afgegeven aan de verantwoordelijke EHBO-leider!  

Dit is voor bubbel 1 Louise Debou en voor bubbel 2 Lieselotte Dekoninck 

 Jullie goed humeur! 

Belangrijk: Alles naamtekenen! Van de kleinste handdoek tot de grootste tandenborstel. Zo 
voorkomen we heel wat zoekwerk op kamp en heel wat vuilniszakken met gevonden kledij na 
het kamp 
Tip 1: voor de kleinsten: steek de kleren per dag in een zakje. 
Tip 2: hang geen losse zakjes aan je valies, een volledige kleerkast is niet nodig voor 10 dagen 
kamp. 

 
 

Wat nemen we per afdeling nog mee? 
 

 
Ribbels: choco 
Speelclub: confituur 
Rakwi:  peperkoek  
Tito:  chocoladereep 
keti:  speculaas 
 
Gelieve dit af te geven aan de leiding wanneer u de bagage komt brengen op zondag 28 juli. 
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Wat nemen we niet mee? 
 

• GSM op kamp is ten strengste verboden!! 

• MP3-spreler of iPod 

• Snoep 

• Sigaretten 

• Alcoholische dranken 

• Drugs 

• Computerspelletjes of andere digitale uitvindingen van de laatste jaren 

• Carnavalstoestanden zoals bommetjes en dergelijke 

• Je slecht humeur 

 

Bij aankomst wordt alle bagage gecontroleerd. Vinden wij toch iets van deze dingen in jullie 
bagage, dan worden die meteen in beslag genomen en volgen er sancties. 
Dit geldt ook voor de oudsten, jullie GSM, iPod of MP3-speler worden in beslag genomen en 
pas aan het einde van het kamp teruggegeven. 
Hebben jullie dingen in bezit die absoluut ontoelaatbaar zijn, worden jullie ouders meteen 
verwittigd! 
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Adres kampplek 

 
 
 
 
 

Chiro Jomada Wijnendale 
t.a.v. Naam + Voornaam 

Chiro Wezemaal 
Holsbeeksebaan 12 

3111 Rotselaar 
 
 

 
  
  

Wanneer er vragen zijn, of je iemand wil bereiken op kamp om eender 
welke reden kun je altijd terecht bij onze kampleiding: 

Stijn Deboysere : 0483 13 08 74 

Hannes Eeckeloo : 0493 06 80 77 
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Chirodata 
 

11-13 september: Kermisweekend 
 
27 september: Startdag 
 

Extra info 
 

Gelieve je kind(eren) te controleren op luizen voor we op kamp vertrekken. 
Indien er luizen te vinden zijn in het haar, gelieve de leiding te verwittigen, indien 
u wilt blijft dit vertrouwelijk. Zo kunnen we op kamp de nodige maatregelen 
treffen en de kinderen de gepaste behandeling geven. 
 
Vergeet bij de kampinschrijving niet om 2 stickers van de mutualiteit mee te 
geven aan de leiding. Toch vergeten? Geef het dan bij vertrek op 1 augustus aan 
de leiding. (voor de ribbels op 4 augustus) 
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Een dag op kamp 
 

Om alle ongeruste ouders toch nog een zekere houvast te bieden in barre 
bivaktijden, is hier voor jullie een doodgewone dag op kamp beschreven. 
 
7u30: De wekleiding is al vroeg uit de veren en maakt iedereen (rustig) wakker. 
Daarna wordt iedereen verwacht toch de slapers uit de ogen te wassen en zijn of 
haar tandjes te poetsen. 
7u55: Een eerste maal verzamelen met het kampliedje, het eerste vendel dat 
compleet is, verdient een pluim en een bonuspunt. 
8u: De kokkies verwennen ons een eerste maal met een hartig ontbijt. 
 
8u30: Diensten! De borden worden afgeruimd en afgekuisd, de patatten gejasd 
en tenzij je vrij bent, wil je het liefst dit zo snel mogelijk achter de rug. 
9u30: De eerste uitbeelding van het kampverhaal 
10u: Start van de ochtendactiviteit. 
 
13u: Het middagmaal staat klaar om genuttigd te worden, met aansluitend 
opnieuw de diensten. 
14u30: Start van de middagactiviteit. 
16u: Af en toe wordt het spel stilgelegd voor een kort vieruurtje. 
 
18u: Het avondeten wordt geserveerd. 
19u30: De tweede uitbeelding van de dag bij de formatie. 
19u45: Start van de activiteit. 
 
20u: De Ribbels gaan slapen. 
20u30: De Speelclubs gaan slapen. 
21u00: De Rakwi’s gaan slapen. 
22u00: De Tito’s gaan slapen. 
22u30: De keti’s zoeken hun slaapzak op. 
23u: Tenslotte gaan de aspi’s slapen. 
23u: Start vergadering leiding. 
 
… u: Na een lange dag gaat de leiding slapen. 
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Onze kokkies 
 

 
Onderstaande kokkies zullen ons tien dagen lang van overheerlijke maaltijden voorzien. 

We willen hen dan ook al van op voorhand van harte bedanken voor hun discipline,  
dedication and friendship!!! 

 
 

Lien Deboysere 
Jasmien Jaques 

Sarien Hullebuyck 
Petra Janssens 

Shana Vanthournout 
Fien Jaques 
Fien Bonny  

Thomas Declerck 
Thijs Vandeburie 
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Voorstelling kampplaats 
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Kleurplaat 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat …  
- De leiding jullie enorm gemist heeft !!!! 
- Ei mister DJ where are you ?? 
- Het G.D. zijn eerste chiro kamp wordt!  
- We er weer een fantastisch kamp van gaan maken?   
- L.G. terug leiding wou worden, maar dan toch voor kok is gegaan en nu toch 

leiding is ? 
- We onze kokkies heel graag zien en hun enorm dankbaar zijn? 
- Wijnendale een wereldstad is en altijd zo zal blijven? 
- We kamp echt zien zitten en nie kunnen wachten tot wij julie allemaal zien op 1 

augustus!!!???? 
 

 


