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Beste ouders en ketten,  

in dit kampboekje vind je alle informatie over ons jaarlijks bivak (18 tot en met 28 juli)! Elk jaar vertrekt 

Chiro Ganshoren op kamp naar Wallonië en dit jaar is dit niet anders!  

We hebben vorig weekend tijdens het leidingsweekend hard gewerkt aan het kamp!  We vinden het belangrijk 

als leidingsploeg om jullie nu reeds te informeren. Lees alles goed door en aarzel niet om de leiding of 

groepsleiding te contacteren met al jullie vragen.   

Er is nog veel onbekend omwille van Corona. We willen graag perspectief bieden. Jullie hebben het nodig, de 

ketten en wij ook !  

We willen dit jaar graag allemaal samen op kamp. Natuurlijk gaan we alle Coronamaatregelen volgen en 

desnoods -12 en +12 in verschillende bubbels verdelen. Het kampterrein is er groot genoeg voor.  

We zullen jullie hoe dan ook daar zo snel over verder informeren.  

Ziehier de belangrijkste info op een rij :  

• We willen graag op kamp met 100 ketten. Verleden jaar waren er 95 ketten mee. Iedereen is meer dan 

welkom. Kamp is altijd onvergetelijk !  

• We vertrekken op kamp met 22 leiding  

• Onze 2 VB's (volwassen begeleiders), Sepp en Benne gaan ook mee op kamp en ondersteunen de 

leidingsploeg. Zij zijn ook jullie aanspreekpunt tijdens het kamp.  

• De kookploeg bestaat uit 12 mensen. Allemaal oud-leiding van Chiro Ganshoren. Een topploeg. 

Vraag maar aan jullie kinderen hoe lekker het eten was verleden jaar !  

• De medische ondersteuning (EHBO) is ook dit jaar top. Alexander gaat mee. Hij is oud-leider van 

Chiro Ganshoren en huisarts.. Een kampdokter hebben we dus ook mee !  

• Ook dit jaar zal er spijtig genoeg geen bezoekdag zijn omwille van Corona.  

• Bij de inschrijving voor het kamp geven we jullie ook de kans om aan een goede  prijs een nieuwe 

warme pull voor "77 jaar Chiro Ganshoren" te kopen ! Meer info volgt... 

Ziehier de belangrijkste data op een rij : te noteren in jullie agenda's  

• Aandacht - belangrijke beslissing van de leiding : de sloebers en tintels (de jongens en meisjes van 6 

tot 8 jaar) gaan dit jaar uitzonderlijk maar 7 dagen op kamp, van 21 juli tot en met 28 juli. De leiding 

heeft dit beslist omdat het door Corona een heel uitzonderlijk jaar was en  het lijkt ons een te grote 

stap om met de jongsten meteen 10 dagen op kamp te gaan. Hopelijk overtuigt dit  jullie om jullie 

jongste kinderen mee te sturen. Meer informatie hierover vind je verder in het boekje.  

 

• 28 april en 29 april: infoavond via zoom over kamp voor de ketten en ouders van -12.  

 

o 28 april om 19u: sloetie 

o 28 april om 20u: speelclub  

o 29 april om 20u: rakwi  

Vanaf dan kan je je ook inschrijven voor het kamp via de site www.chiroganshoren en een pull bestellen tot 

eind mei! 

• 6 juli - 14 juli : kampvoorbereiding door de leiding aan het lokaal  

• woensdag 14 juli om 19u : fietsencontrole voor tiptiens en kerels 

• vrijdag 16 juli : de aspiranten vertrekken op voorwacht om 6u 's ochtends aan het lokaal 

• vrijdag 16 juli : de tiptiens en de kerels vertrekken met de fiets op kamp om 7u aan het lokaal  

• zaterdag 17 juli tussen 17u00 en 19u00 : ouders brengen de valiezen van alle ketten naar het lokaal  

http://www.chiroganshoren/
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• zondag 18 juli : vertrek op kamp rond de middag voor speelclub, rakwi en tito  (met bus vanuit het 

lokaal of met auto's gebracht door ouders, afhankelijk van de evolutie van Corona).  

• woensdag 21 juli tussen 11u en 11u30 : aankomst van sloebers en tintels op het kampterrein,  

gebracht door hun ouders (het is een feestdag en jullie hoeven dus geen verlof te nemen).  

• woensdag 28 juli : einde van het kamp rond de 15u-16u (met de bus terug naar het lokaal of met 

auto's afgehaald door ouders, afhankelijk van de evolutie van Corona).  

De belangrijkste vraag is: wat is kamp? Die vraag zouden we met een miljoen woorden kunnen beantwoorden, 

maar wij proberen dat te doen in een paar kernwoorden      . Kamp is 10 dagen:  

- Heel, heel, heel veel spelletjes spelen  

- Het lekkere eten van de keukenploeg eten  

- In tenten slapen  

- Op trektocht gaan 

- Met je vriendjes spelen  

- Back to basics leven! 

- Kampvuur, samen zingen, knutselen, kampen bouwen, ravotten in het bos…. 

We proberen al jullie vragen en twijfels te beantwoorden, maar mocht je er toch nog hebben kan je ons altijd 

contacteren via mail (hoofdleiding@chiroganshoren.be)!  Je mag ook bellen met onze volwassen begeleiders 

indien je vragen hebt. (Sepp : 0472.75.58.89 en Benne : 0474/48.48.42.) Aarzel niet om ons te bellen. Het zou 

zo fijn zijn dat iedereen meegaat !  

We kijken er enorm naar uit.  

Veel chirogroeten,  

De leiding en de VB's.   
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1. Wat moet je weten voor we vertrekken?  

Voor je kan meekomen op kamp dien je je in te schrijven via de site www.chiroganshoren.be ! Dit kan vanaf 

28 april tot eind mei zodat wij ketten die niet meekomen kunnen opbellen voor dat de examens beginnen. En 

zo weten wij ook hoeveel ketten er meekomen op kamp en hoeveel eten we moeten voorzien. De officiële data 

is 18 tot en met 28 juli maar voor enkele groepen verschilt de vertrek datum een beetje:  

- Sloetie vertrekt wat later, namelijk 21 juli! 

- Keti vertrekt op fietstocht:  

o Tiptiens en kerels vertrekken 16 juli! 

 

- Aspi vertrekt op voorwacht op 16 juli! 

- Speelclub, rakwi en tito vertrekken samen 18 juli! 

17 juli moet tussen 17u en 19u de bagage worden binnengebracht!  

Iedereen komt gezamenlijk terug 28 juli rond 16u. Het kampterrein ligt dit jaar in Namen aan de grens van 

Frankrijk. Het adres: Rue de Felenne 33, Bourseigne-Neuve 5575.  

1.1 sloetie op kamp! 

Normaal gezien gaat sloetie (6 tot 8 jaar) de volle 10 dagen mee, maar dit jaar hebben we besloten om dat niet 

te doen aangezien corona voor een speciaal jaar heeft gezorgd. We denken dat hierdoor voor veel sloeties 10 

dagen wat te lang is. Sloetie is welkom vanaf 21 juli op het kampterrein om 7 dagen goed te ravotten tot 28 

juli! De ouders moeten woensdag 21 juli tussen 11u en 11u30 de ketten zelf af zetten zodat ze kunnen komen 

kijken naar het kampterrein en kunnen zien hoe hun kindjes de komende 7 dagen gaan leven. Zo kunnen ze 

met een gerust hart weer vertrekken! Het is die dag een feestdag, dus er moet geen verlof voor genomen 

worden! Ons doel is altijd om met iedereen op kamp te kunnen gaan en op deze manier hopen wij zo veel 

mogelijk sloetietjes mee te krijgen!  

 

1.2 wat neem je mee op kamp!  

Let op: deze lijst wordt ook nog eens vermeld in de kamptater die begin juli wordt verstuurd!  

Ik ga op kamp en ik neem mee….  

• Veldbed of luchtmatras (sloeti en speelclub neemt best een veldbed mee; hoe hoger van de grond, hoe 

minder koud!)  

• Slaapzak: Een WARME slaapzak die comfort biedt bij negatieve temperaturen! (Hoewel het zomer is, is het 

vaak erg koud 's nachts op kamp!)  

• Eventueel nog een warm deken  

• Voldoende ondergoed voor 10 dagen (voor -12 wat extra ondergoed) 

 • Kousen: gewone kousen en kousen voor het uniform (donkerblauw)  

http://www.chiroganshoren.be/
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• T-shirts  

• Shorts  

• 3 lange broeken  

• 3 warme truien  

• Voldoende kledij die vuil mag worden en tegen een stootje kan  

• Regenjas  

• Sportschoenen  

• Waterschoenen, die vast zitten aan de voeten (geen teenslippers) 

 • LAARZEN en stevige stapschoenen  

• Toiletgerief: 2 washandjes, 2 kleine handdoeken, 1 grote handdoek, zeep, tandenborstel, tandpasta, shampoo, 

kam of borstel, elastiekjes en speldjes, …  

• Voor de meisjes: eventueel maandverband of tampons  

• Hoofddeksel tegen de zon (petje, hoed, …)  

• Zonnecrème en aftersun  

• Pyjama en knuffelbeer  

• Linnen zak voor de vuile was  

• Voor sloeti: ZWEMBANDJES  

• Zakdoekjes  

• 3 keukenhanddoeken (!)  

• 1 mes, 1 vork, 1 soeplepel, 1 kleine lepel (met naam; geen duur bestek want dit kan nogal gemakkelijk kwijt 

geraken)  

• Zaklamp + reserve batterijen  

• Wasknijpers  

• Zakgeld (geen overdreven sommen!) 

 • Stevige rugzak en veldfles (voor trektocht of twee-daagse)  

• Adressen van mama en papa, oma en opa, …. (kaartjes en postzegels zijn te koop!)  

• Piekfijn Chiro-uniform 

 • Verkleedkledij opgesomd in de kampartikels 

Niet meenemen 

• Neem zeker geen waardevolle spullen mee. Laat je gsm, ipod, … zeker thuis, want je hebt dit niet nodig 

(fototoestel is wel toegestaan) 

• Geen bergen snoep. Al het snoep dat ketten van -12 meenemen, komt in de snoepdoos terecht en wordt 

gedeeld met de andere kinderen van dezelfde groep. Op die manier kan iedereen op dezelfde momenten 

evenveel snoepen  

• Geen alcohol of drugs (anders leidt dit tot uitsluiting!) 

Raad van tante Kaat:   
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• Steek al je spullen in een grote, stevige reistas of koffer (zeker niet in een vuilniszak). 

 • Voor -12: alle kleren die je meeneemt, merken met je eigen naam. We raden dit ook aan voor alle andere 

spullen in je toiletzak, je slaapzakzakje, je zaklamp. Vergeet ook zeker niet je Chirokousen, Chiropull, hemd 

en short te merken. Hiermee proberen we de berg ‘verloren voorwerpen’ te beperken  

• Bij de allerkleinsten (tintels en sloebers) vragen wij om per dagje een pakje klaar te maken met daarin proper 

ondergoed en propere kousen. Op die manier verlicht u het werk van de leiding een beetje. Diepvrieszakjes 

zijn hiervoor geschikt… 

 • Overloop ook met uw kleine spruit wat er allemaal in de valies zit. De leiding steekt natuurlijk steeds een 

handje toe bij het aankleden of het zoeken van bv. kousen, maar het is aangeraden dat het kind zelf ongeveer 

weet wat het allemaal mee heeft 

1.3 Corona   

Tussen juli en juli gaan we jullie informeren over de maatregelen die zullen gelden op kamp. Die regels zijn 

nog niet bepaald en Chiro Nationaal heeft ons gevraagd om niet te wachten met de organisatie van het kamp.  

 

Verleden jaar zijn we extra voorzichtig geweest en hebben we veel aandacht gehad voor hygiëne. We hebben 

kraantjes geïnstalleerd zodat iedereen zijn handen telkens kon wassen, we hadden alcoholgel, we hebben 

gewerkt met drie grote bubbels... We weten er nu alles van !  Er was gelukkig geen besmetting door Corona 

verleden jaar op kamp. Dit jaar gaan we voor hetzelfde.  

 

We hopen dat het gunstig evolueert en dat we veilig en zo zorgeloos mogelijk op kamp kunnen. Iedereen heeft 

het zo nodig !  

1.4 75 jaar Chiro, of 76 jaar Chiro?   

Normaal gezien wouden we vorig jaar een bezoekdag doen om 75 jaar Chiro te vieren. door Corona is dat niet 

kunnen doorgaan en hebben we het verschoven naar dit jaar, maar ook dit jaar gaat dit niet kunnen doorgaan. 

Om toch iets te doen gaan we een echte Chiro Ganshoren pull laten maken voor de ketten die ze kunnen 

bestellen op de site bij hun inschrijving voor kamp! We weten nog niet hoeveel we gaan vragen voor de pull, 

we moeten dat eerst even verder onderzoeken, maar we laten dit zo snel mogelijk weten!  
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2. Een dag op kamp ziet er zo uit!  
 

7u30              Wakker worden met de ochtendband 

8u Opening  

8u15 Ontbijt + afwas 

9u15 Begin van voormiddag activiteit  

12u Vrij halfuurtje 

12u30 Samenkomst 

12u45 Middag eten + afwas 

13u30 Siesta  

14u30 Begin activiteiten namiddag 

16u Vieruurtje + activeit 

18u Vrij halfuurtje 

18u30 Sluiting + toneeltje/liedje 

18u45 Avond eten + afwas 

19u45 Begin avond activiteit  
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3. Post op kamp!  

Iedereen vindt het super fijn om post te krijgen op kamp. U kan brieven schrijven die toekomen bij de boer en 

zo op ons kampterrein geraken! Ook de ketten zelf kunnen brieven naar het thuisfront schrijven! Postzegels en 

kaartjes kunnen gekocht worden bij onze volwassene begeleiders of kunnen van thuis uit meegebracht 

worden!  

Adres:  

William Bauvir  

Chiro Ganshoren 

Naam + afdeling kind  

Rue de Felenne 33 

Bourseigne-Neuve 5575. 
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4. Wie gaat er allemaal mee op kamp?  

Natuurlijk alle ketten en heel de leidingsploeg! 

 

Sloebers: Mathias en Anais 

Tintels: Mila en Tyra 

Speelclub jongens: Killian en Marie 

Speelclub meisjes: Hannah en Sien  

Rakkers: Arne en Stan  

Kwiks: Jasmine en Eva  

Toppers: Arno en Loic  

Tippers: Lina en Fien 

Kerels: Finn en Oscar 

Tiptiens: Eliot en Alex  

Aspi: Thomas en brent  

 

 Maar ook…. 
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4.1 de keukenploeg 

Wij hebben elk jaar een fantastische keukenploeg dat meegaat en ook dit jaar is dat het geval! Vorig jaar 

hebben zij zich heel erg goed bewezen in de keuken en wij wachten al met watertanden naar wat ze nu 

weer uit hun pan gaan toveren!  

 

Dit was de keukenploeg van vorig jaar en iedereen gaat weer mee buiten Leslie die helemaal vanboven 

staat! Degenen die wel terug meekomen koken zijn onze twee chef koks: Olivier en Charlotte en hun 

sous-chefs: Lotte, Robin, Michiel, Lisa, Yannick, Marion, Mimi en Morgane! Heel wat vrouwenpower 

dus      . Er komen ook 2 nieuwe koks hun vergezellen namelijk: Alexander en Eliza. Met 12 voor ons 

kokerellen komt helemaal goed volgens ons!  

4.2 de volwassene begeleiders  

Ook komen onze twee volwassen begeleiders, Benne en Sepp, ons helpen op kamp! Zij houden een oogje 

in het zeil en helpen de leiding als er iets mis is of hulp nodig is.  

4.3 EHBO 

Dit jaar gaat Alexander mee en dat is een dokter. Als iemand iets voor heeft kunnen we dus altijd terecht 

bij hem!  
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5. Hoe ziet het kampterrein eruit?  

We hebben altijd een groot kampterrein waar heel wat tenten op staan. Het liefst verkiezen we een 

kampterrein met rivier, maar dat is dit jaar niet het geval. Op een dikke 1 uur en een half stappen heb je 

wel een erg mooi meer, etang de boiron,  waar er misschien op trektocht veilig in kan gezwommen 

worden als het weer het toelaat!  

Wat staat er op het kampterrein:  

- Keukententen waar de keuken ons eten in klaarmaakt. 

- 2 hudo’s met elk 3 toiletten. Naast de hudo staat een afwasbak om de handjes in te wassen!  

- Een grote shelter waar we allemaal eten!  

- Een service tent/EHBO tent. 

- Een speeltent en een wastent.  

- Een materiaal en leidingstent!  
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5.1 In tenten slapen?  

Wat ons als Chiro kenmerkt is dat we 10 dagen lang in een tent slapen! Heerlijk gezellig als het slecht 

weer is en goed verluchtbaar als het erg warm is! elke groep heeft een tent voor te slapen en een tent voor 

hun valiezen. De leiding slaapt bij de ketten!  bij +12 bouwt elke groep een stelling naast hun tenten.  
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6. Speciale dagen/activiteiten op kamp 

We gaan 10 dagen op kamp dus er zijn heel wat speciale activiteiten!  

De laatste avond van kamp is er een groot kampvuur! In het midden van het kamp vertrekken we een dag op 

trektocht om de buurt onveilig te maken. Dan heb je nog de fuif waar iedereen de heupen eens goed kan 

losswingen. Ook is er een schrikkeltocht die gemaakt wordt door de kerels en hebben we een zangstonden 

avond en een groot groepsspel!  

*ook hier volgen we de corona maatregelen op en bekijken we wat kan en niet kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

7. Is er een kampthema?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazeker! Maar we gaan nog niet verklappen wat het thema is      . Elk kamp zijn er 5 toneeltjes en een 

liedje dat op het einde van het kamp gezongen wordt voor de ouders!  
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8. Wat leren we op kamp?  

Op kamp leren we van alles bij:  

- Samenleven  

- Sociale vaardigheden  

- Zelfstandig worden  

- Avontuurlijk zijn 

En dit allemaal in een veilige en speelse omgeving! De ketten worden terug naar de oude tijd gebracht waar er 

nog geen technologie of telefoons bestonden. Ze leren dus voor zichzelf zorgen door middel van de afwas te 

doen, op een veldbed slapen, het kampterrein proper houden etc. natuurlijk helpt de leiding bij alles!  

9. Enkele weetjes! 

Op kamp hebben wij een kamp uur! Als het in Brussel 21uur is dan is het bij ons op kamp 20uur! De tijd 

wordt een uur vervroegd zodat de kleintjes in de avond ook in het donker kunnen spelen. Zo kunnen zij een 

veilig maar super tof spel spelen met bijvoorbeeld hun pillampen in het bos!  

We hebben ook een tater moment! Dat betekend dat wij een thema aan de groepen geven waar zij over kunnen 

evalueren en stilstaan.  Dit doen we op het ritme van de leeftijden van de groep! Sloetie gaat bijvoorbeeld een 

tekening maken bij dat thema. Op het einde brengt elke groep naar voor wat zij hebben geleerd tijdens dit 

moment! Deze thema’s kunnen heel breed zijn. Een voorbeeld van zo een thema is milieuvervuiling! 

10. Regels  

Regels:  

- Geen bezoek, buiten als je ouders een sloetie komen afzetten op 21 juli!  

- Volwassene begeleiders zijn te bereiken indien er een noodgeval is Benne: 0474 48 48 42 Sepp: 0472 

75 58 89  

- Laat waardevolle spullen thuis  

 

11. Prijs  

Prijs: wij vragen dit jaar 160 euro voor het eerste kind, 150 voor het tweede kind en 140 voor het derde kind. 

de pull is hier niet bijgerekend! Zoals eerder vermeld moeten we nog even onderzoeken hoeveel zo een pull 

kost, maar jullie worden hier snel op de hoogte van gebracht!  

Aangezien sloetie maar 7 dagen op kamp gaat vragen we voor sloetie 115 euro  

Wie moeite heeft met deze prijs te betalen mag ons altijd contacteren via mail 

hoofdleiding@chiroganshoren.be  

  

mailto:hoofdleiding@chiroganshoren.be

