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GEGROET BESTE LEDEN EN OUDERS IN HET KAMPBOEKJE VAN 2019!   
 
Als je mij, het geweldige kampboekje, opendoet wilt dat zeggen dat jij (of jouw kind) 
waarschijnlijk meegaat op kamp. Ofwel hebben jullie zelf dus heeeeeeeel veel zin in ’t kamp, 
ofwel hebben jullie kinderen heeeeeeeel veel zin in ’t kamp. Hierin vind je alle info die je nodig 
hebt om op dit spetterende kamp te kunnen vertrekken! 
De (ouders van) leden die voor de eerste keer meegaan zullen nog niet goed weten wat ik 
inhoud. Daarom geef ik jullie graag een woordje uitleg. 
 

Op mijn eerste pagina zag je alvast dat ons thema dit jaar ‘Reis doorheen de tijd’ is. Om 

de spanning er wat in te houden vertellen we hier verder nog niets over. De eerste kampdag 
zal meteen duidelijk worden wat er allemaal gaande is. 
 
Momenteel lees je de inleiding van ons jaarlijks kampboekje. Hierin vind je info over wat er 
verder te lezen valt (maar dat had je waarschijnlijk al door). 
 
Een dag op kamp: zij die nog niet weten hoe een bivak er eigenlijk uitziet, worden hier een 
beetje wegwijs gemaakt in het kampgebeuren! 
 
Eerst enkele praktische zaken voordat deze worden vergeten! Onder andere het kampgeld, 
het vertrek, zakgeld, foto’s, kampadres, de bezoekdag, contactgegevens van de 
verantwoordelijken, wat nemen we mee op kamp, … 
 
Daarna is het tijd voor de leden om in actie te schieten. De befaamde afdelingsblaadjes kleuren ook 
dit jaar weer ons kampboekje. Lees snel wat jouw leiding te vertellen heeft over het aankomende kamp 
(en over jullie, hehe ☺ ). 
 
Na het lezen van dit kampboekje lijk je helemaal klaar om mee te gaan op kamp… Toch zijn er 
nog enkele belangrijke dingen die je zeker in orde moet brengen: 
 
 Oefen zeker en vast al een aantal keer het avondlied/bivaklied zodat je klaar bent om 10 

dagen lang onze liedjes te laten klinken tot in Branst (en verder). 
 De medische fiches moeten ook zeker nagekeken / ingevuld worden!  
 
Als alles in orde is gebracht mag je mij opbergen en kunnen we vertrekken op de 10 beste, 
leukste, zotste, avontuurlijkste, … dagen van het jaar! 
 
Bericht aan de ouders, broers, zussen, liefjes, …: 
Alvast onze excuses op voorhand voor de leden die de laatste dagen voor het kamp niet meer 
te houden zijn… Maar geen zorg, wij nemen het graag vanaf 3 juli van jullie over voor 10 dagen. 
Na ons bivak kunnen jullie (de ouders, broers, zussen, …) weer luisteren naar al de geweldige 
verhalen. 
 

LATEN WE EEN GAT IN DE LUCHT SPRINGEN WANT HET KAMP KOMT ERAAN!!
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EEN DAG OP KAMP 
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PRAKTISCHE ZAKEN 
 
 

 

Kampgeld 
Dit jaar bedraagt het kampgeld voor het oudste kind €150, het 2de kind € 140, vanaf het 3de 
kind €130.  
Gelieve het kampgeld, met vermelding van naam kind(eren), te storten vóór 31 mei 2019 op 
ons rekeningnummer:  
BE32 7509 0382 0702. 
 
 
 
  

Valiezen 

Zaterdag 29 juni dienen jullie de valiezen binnen te brengen tussen 17u – 19u op de chiro! 
Hieronder vinden jullie alvast enkele aandachtspuntjes: 

 

 

                                                                                                                     

 

 
 

 

 

Vertrek 
We verzamelen op 3 juli om 08:00 aan het station van Bornem. Van hieruit zullen we de trein 

nemen naar om fantastische kampterrein. 

• We verzamelen in uniform. 

• Neem een rugzak mee met een koekje, een lunchpakket en een drinken voor 

onderweg. 

De Keti’s zullen dit jaar echter niet met de trein, maar met de fiets naar Oedelem trekken. Dit 
wil zeggen dat zij met hun fiets (die volledig in orde is) aan het station worden verwacht. 
 
 
 
 
 

29 juni 2019 

3 juli 2019 
 
 
 

• Probeer alles in 1 valies te steken. 

• Neem een gewoon veldbed mee en geen 

luchtmatras, half opvouwbaar bed of ligstoel.  

• Slaapzak niet aan je valies vastbinden! 

• Vergeet niet om overal je naam op te zetten. 

 

31 mei 2019 
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Zakgeld 
Bij vertrek wordt er ook zakgeld overhandigd aan de leiding. Met deze centjes kunnen de 
leden tijdens de vrije tijd een drankje kopen of chips eten. Hier kunnen ook postkaartjes en 
postzegels mee gekocht worden. Gelieve het zakgeld samen met de identiteitskaart en 2 
klevertjes van de mutualiteit in een enveloppe af te geven aan een leider/leidster van de 
afdeling van je zoon of dochter.  
Het zakgeld bedraagt: 

20 EURO 
Mini 
Speelclub 
Rakwi 

 

30 EURO  
Tito 
Keti 
Aspi 

 

 

 

TIPS VOOR DE KAMPGANGERS: 
 
 

GSM-gebruik 
Een GSM is helemaal niet nodig op kamp. Indien je toch je gsm 
meeneemt, zal de leiding beslissen of je deze mag gebruiken of 
niet. Dit is ook steeds op eigen verantwoordelijkheid! 
 
 
 

 

                                        Snoep 
We merken dat elk jaar meer en meer snoep wordt meegenomen en opgestuurd wordt in 
postpakketten. Daarom laten we GEEN SNOEP meer toe. Er kan ’s avonds tijdens de vrije tijd 
chips, Mentos of Fruittella gekocht worden. 
Snoep dat toch wordt meegesmokkeld ZAL ontdekt/gevonden worden door de leiding en in 
beslag genomen worden. Wij kunnen ook niet beloven dat je dit op het einde van het kamp 
terugkrijgt… 
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TIPS VOOR DE THUISBLIJVERS 
 

Het kampadres 
Jullie kunnen ons altijd een briefje sturen. Hieronder ons kampadres! 
 

 

 

De foto’s  
Zoals andere jaren zetten wij regelmatig foto’s van de kampactiviteiten op 
onze website (niet in de WhatsApp-groep). Zo kan iedereen onze zotte 
kampavonturen van op afstand volgen. Soms zal het enkele dagen duren 
voor er nieuwe foto’s online komen, wij hebben geen internet op ons terrein 
en moeten dus op verplaatsing naar een Wi-Fi spot om onze foto’s online te 
krijgen! 
Je vindt onze foto’s op onze website www.chirobranst.be ! 

P.S.: Geen nieuws, goed nieuws ☺  
 

 

 

 

   Bij dringende gevallen 
Kan je altijd terecht bij: 

• Veebee Florian Van Daele: 0475/23.57.40 

• Groepsleider Kenzo Haemerlinck: 0479/12.39.82 

 

 

Naam kind(eren) – Afdeling 
Chiro Branst 
Zomerstraat-West 3 
8730 Oedelem 

http://www.chirobranst.be/
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De bezoekdag 
Dit jaar valt onze bezoekdag op zaterdag 13 juli, de laatste dag van het kamp. Jullie 
worden tussen 17u en 20u op ons kampterrein verwacht.  
Tijdens onze bezoekavond kan je naar hartenlust ronddwalen op ons kampterrein 
en alle magische plekjes ontdekken waar jullie kinderen zich 10 dagen lang 
hebben geamuseerd. 
 
Uiteraard sturen we jullie niet met lege magen naar huis. De kookploeg zal 
overheerlijke hamburgers voorbereiden! Dit moet je, in tegenstelling tot 
andere jaren, niet op voorhand bestellen. 
 
Verder is het de bedoeling dat jullie de valiezen, slaapzakken, … 

allemaal zelf mee naar huis nemen. 
 

 

 

Wat nemen we mee op kamp: 
Kledij: 

 Uniform  

 Voldoende ondergoed voor 10 dagen  

 Kousen  

 Broeken (zowel korte als lange) of rokjes (meer dan 1 lange broek) 

 T-shirts en topjes  

 Warme pull, meer dan 1 kan van pas komen  

 Pyjama  

 Regenkledij  

 Zwemgerief 

 Schoenen (een paar stevige stapschoenen, sportschoenen, laarzen en minstens 1 

reservepaar)  

Wasgerief: 
 Handdoeken  

 Washandjes  

 Zeep, shampoo  

 Tandenborstel, tandpasta, bekertje  

 Kam/borstel  

Slaapgerief: 
 Slaapzak  

 Een kussentje (+ eventueel een troetelbeertje)  

 Een veldbed (en eventueel een matje) 

 Zaklamp die werkt 

13 juli 2019 
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Nog enkele belangrijke dingen:  
 Kids ID/ identiteitskaart 

 2 klevertjes van de mutualiteit !  

 Petje, zonnebril, zonnecrème, muggenstick,… 

 Drinkbus  

 Zakdoeken 

 Een rugzak (om op dagtocht/ 2-daagse te gaan)  

 Een linnenzak/vuilzak (dit om vuile kleren in te steken) 

 Strips en andere lectuur (misschien huiswerk)  

 Schrijfgerei, briefpapier, enveloppen, postzegels (ook bij ons te verkrijgen)  

 Adressen van ouders, liefjes, opa’s, oma’s, minnaars,…  

 Cd’tjes mogen jullie ook altijd meenemen, maar vergeet jullie naam er niet op te zetten  

 Keukenhanddoek. Ja ja, we hebben geen afwasmachine en hebben dus veel 

handdoeken nodig! 

Eventuele medicatie (zie medische fiche):  
Indien uw kind gedurende het kamp medicatie nodig heeft, gelieve dit aan (Kenzo – 
groepsleiding) te laten weten en deze af te geven aan hem. 

 

 

Nog enkele kledij-tips 

 
• Het is zeker aangeraden om alle kledij te labelen met de naam van je kind. Zo zal je kleine 

kapoen met een volle valies terug naar huis keren.  

 

• De kleren die worden meegegeven kunnen tegen een stootje en mogen vuil worden.  

 
 

• Vooral voor de jongere afdelingen is het handig als er per dag een pakketje gemaakt wordt.  
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AFDELINGSBLAADJES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het kamp komt stilletjes aan dichter en dichter. Wat wilt dit zeggen?  

1. Dat jullie elke dag aan jullie mama of papa, oma of opa, hond of kat,… moet vragen 

hoeveel dagen het nog is tot de leukste beleving van het jaar.  

2. Dat jullie 10 dagen met de tofste en grappigste leiding gaan doorbrengen. 

3. … ☺  

 
Maar de tijd tot aan het kamp heeft ook een andere betekenis. Zo zullen jullie allemaal 3 
maanden ouder zijn dan op dit moment. In die 3 maanden zullen jullie beginnen lijken op jullie 
oma’s en opa’s. jullie zullen allemaal krom beginnen lopen, goed jullie oren uitkuisen omdat 
jullie al niet zo goed meer kunnen horen, heel de dag achter de televisie zitten….. maar ook 
jullie oogjes gaan er op achteruit. Hier gaan wij jullie bij helpen ☺ op kamp gaan we brilletjes 
maken maar het materiaal hiervoor zullen jullie zelf moeten meenemen.  
Wat moeten jullie meenemen op kamp? 

- Kleren zodat jullie er uit zien als echte oma’s en opa’s, bomma’s en bompa’s.  

- 4 wc-rolletjes (zonder het wc-papier aan)  

-  Een grote elastiek  

We gaan er van uit dat nog niemand dementie heeft  dus zullen jullie dit zeker niet vergeten!!! 
Om jullie hersenen jeugdig te houden hebben we hieronder een spelletje voorzien die jullie 
kunnen maken.  
 
Maarten is door de hevige wind zijn bril verloren. Willen jullie hem helpen deze terug te 
vinden? 
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Deze tekening moeten jullie meenemen op kamp!!! Hiermee zullen we onze tent versieren. 
Wie van onze groep kan er het beste tekenen? ;) (je mag er ook zelf nog dingen aan toevoegen)  
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SPEELCLUB 
 

Euhem euhem euhem. Aan alle speelclub’s die gaan komen: proficiat. Aan alle 
speelclub’s die niet gaan komen: ook proficiat! 
Het kamp is er weer bijna! Nog een paar maanden tot de beste en leukste 10 
dagen van het jaar! 
We gaan ons op allemaal verkleden om zo veel mogelijk op ons favoriete strip 
personage te lijken. Zo kunnen jullie zich een volledige dag in te leven in jullie 
favoriete strip personage! Zorg maar dat je goed verkleed bent, want ons goed 
verkleden is toevallig één van onze specialiteiten! 
Wat moeten jullie hiervoor meenemen? 

• Kleding om zo veel mogelijk op je favoriete strip personage te lijken 

• Witte T-shirt (die kapot mag) 

• Leuke dingen om de tent te versieren 
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Samson kan niet zo goed op de juiste woorden komen, willen jullie hem helpen 
om de juiste woorden te vinden? 
 

 
 
 
Dit was het, daag en tot in den draai 
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Hallo liefste Rakwitjes ! 
 

Het weer zo ver, de leukste 10 dagen van het jaar zitten er aan te komen. 10 Dagen vol dolle 
pret, avontuur, lekker eten, spannende activiteiten, gekke verhalen, … waar je achteraf nog 

weken/maanden/jaren aan zal denken! 
Maar voor we kunnen vertrekken zijn er toch nog enkele dingen die jullie absoluut niet 

mogen vergeten mee te nemen! Hieronder vinden jullie alvast een aantal  
 
 
 

      

……………………………………………………………….. 
die jullie moeten oplossen om te weten wat je écht moet meenemen.  

Hieronder vinden jullie de 2 aller belangrijkste zaken die je nodig hebt op kamp!  
(Andere dingen die je moet meenemen vind je op de checklist enkele pagina’s terug).  

 
1. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  
 
 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

Groetjes van jullie favoriete leiding  
Hanne, Kenzo, Mylle 
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Allerliefste Tito'tjes het is bijna weer zover, het kamp! 
 

We maken er dit jaar een super kamp van bijpassend bij ons toffe jaar dat we al 
samen hebben gehad! Wat jullie dit kamp zeker niet mogen vergeten zijn 

maffiakleren (fedora,etc …). Hopelijk zien we jullie tot dan! Nu jullie al 
associates (verwanten) zijn hebben wij, jullie Don en underbosses, al een 

opdracht voor jullie die jullie zullen moeten uitvoeren voor ons. Om een hogere 
rang te krijgen in onze maffiafamilie zullen jullie voor het kamp begint jullie 

beste maffiaoutfit uitkiezen en deze al zeker en vast meenemen. Show us what 
you got! 
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Om in de stemming van het thema (Maffia) te komen stomen we jullie al warm 
met dit kruiswoordraadsel met de achternamen van beruchte maffiabazen, 

drugsbaronnen, etc..  
Have fun! 
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keti’s 
 

Wubba, lubba, dub, dub! 
Take a sh*t on the floor. Take off your panties and your pants ‘cuz you gotta get 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals jullie al weten wordt dit kamp HÉT kamp waarover jullie later veel gaan 
vertellen tegen je kinderen. 

Via deze weg willen wij (Thibaud en Paavo) jullie ruchtbaar maken wat je ZEKER mee 
moet nemen op kamp (ook om jullie warm te maken voor het kamp uiteraard). 

MEENEMEN: 
€ Gele t-shirt 

€ Witte labojas 

€ Een fiets die rijdt en volledig in orde is 
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Hier is een woordzoeker met enkele interessante etenswaren (HINT): 
 
 

 
 
 
 

XOXO jullie favoriete leiding 
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WIE IS WIE? 

Op kamp gaan is spelen en ravotten tegen 100 km per uur. Daarvan krijg je natuurlijk 

honger! Dankzij onze topchefs die voor ons 10 dagen lang het beste ‘powerfood’ op tafel 

zetten, worden onze buikjes steeds rond gegeten. Maar wie zijn deze topchefs nu eigenlijk? 

 
 

 
 
Jelle 
Dit is het 3de jaar op rij dat deze Master-Chef 
ons  kookploeg-team versterkt. Deze handige 
Harry kan meer dan koken alleen, en maar 
goed ook op kamp! 
 

 
 
Sofie 
Ze maakt deel uit van het duo ‘Jelle en 
Sofie’, dus ook zij is al voor het 3de jaar een 
van onze chefs, en wat voor één! 

 

 
Ivan aka Biste 

Den Biste is al laaaaang een vaste waarde 

binnen onze kookploeg. Een onmisbare chef 

in de ploeg! 

Martine 
Martine is al langer bekend met het reilen 

en zeilen van de kookploeg op kamp en 

heeft dus tonnen ervaring! Eveneens een 

onmisbare schakel in het kookploegteam! 



19 
 

 
Tom aka Boenke 

Den Boenke is niet enkel kookploeg, hij staat 

ook bekend als onze “fourrier”. Hij kan 

letterlijk alles. Tijdens het koken de Tour de 

France volgen via een zelfgemaakte satelliet 

is geen probleem!  

 

 
Florian  

Hij is onze VeeBee. Hij helpt in de keuken 

waar hij kan. Als Veebee is hij er vooral voor 

de leiding ter ondersteuning bij 

probleempjes.  

 
Laura 

Als voormalige groepsleidster kent ze onze 

Chiro vanbinnen en vanbuiten. Ze weet als de 

beste hoe de leden hun groentjes het liefst 

gesneden hebben ;)   

Jef  (Dienstleiding) 

Jef zal dit jaar de functie van dienstleiding 

vervullen. Een dienstleider zorgt ervoor dat 

de materiaaltent netjes blijft en legt het 

materiaal dat de leiding die dag nodig heeft 

klaar. Als ex-leider weet hij perfect hoe dit 

moet.  
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HET BIVAK LIED 
De leiding verwacht dat de leden dit lied zeker kennen, andere liedjes mogen nog meegelezen worden 
op onze liedjesflappen. Jammer genoeg merken we dat nog heel veel leden dit niet vanbuiten kennen. 
Nog eventjes tijd om te oefenen, zodat we met veel lawaai ons kamp kunnen starten! 

 

 
LEVEN OP HET RITME VAN DE WIND EN VAN DE ZON, 
ZINGEN OP DE MELODIE VAN BOS EN BEEK EN BRON. 

SLAPEN MET 'T GETROMMEL VAN DE REGEN OP HET DAK, 
ONTWAKEN MET DE MORGENDAUW: WE ZIJN WEER OP BIVAK. 

 
IEDER DIE ONS ZIET KIJKT RAAR, 

WAT NIET KON, DAT WORDT HIER WAAR. 
VREEMD WORDT VRIEND EN KLEIN WORDT GROOT; 

IN ONZE PLOEG VALT GEEN EEN UIT DE BOOT. 
 

TREK ER MEE OP UIT, BREEK GRENZEN OPEN; 
SAMENSPEL WORDT TEKEN OM TE HOPEN. 
VLIEG ERIN, DOE MEE, EN BLIJF NIET STAAN; 

EEN NIEUWE WERELD ROEPT OM DOOR TE GAAN. 
 

 

HET AVONDLIED 
Naar goede gewoonte wordt elke kampavond afgesloten met het onderstaande lied.  
Ook dit lied vinden wij als leiding belangrijk. We hopen dan ook dat elk lid dit voldoende kent 
en we samen elke kampdag in rust kunnen afsluiten. 
 

 
O HEER, D'AVOND IS NEERGEKOMEN, 
DE ZONNE ZONK, HET DUISTER KLOM. 
DE WINDEN DOORRUISEN DE BOMEN 

EN VERRE STERREN STAAN ALOM... 
WIJ KNIELEN NEER OM U TE ZINGEN 

IN 'T SLAPEND WOUD ONS AVONDLIED. 
WIJ DANKEN U VOOR WAT WE ONTVINGEN, 

EN VRAGEN, HEER, VERLAAT ONS NIET! 
KNIELEN, KNIELEN, KNIELEN WIJ NEDER, 
DOOR DE STILTE WEERKLINKT ONZE BEÊ 
LUIST'REND FLUIST'REN KRUINEN MEE 

EN STERREN STAREN TEDER. 
GEEF ONS HEER, ZEGEN EN RUST EN VREE 
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BEDANKT 
’t Kamp is nog niet eens begonnen, en toch willen we graag iedereen al bedanken die elk jaar 

het kamp mogelijk maakt.   
 

Bedankt aan de leden om mee te gaan op kamp, zonder jullie zou het maar saai zijn! 
 
Bedankt aan de kookploeg om te zorgen dat we 10 dagen lang ons buikje rond kunnen eten!  

 
Bedankt aan onze Veebee voor de ondersteuning!  

 
Bedankt aan de leiding om het kamp te organiseren!  

 
Bedankt aan alle ouders, voor het vertrouwen in de Chiro en in de leiding! 

 
En aan iedereen die we nog vergeten bedanken zijn: Bedankt! (En sorry) 

 
 

 
 
 


