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Woordje van de veebees 
Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken! 

We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust samen, en niet 
alleen. Door samen te werken, delen we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken 
nieuwe energie op en geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen engagement en onze moti-
vatie laten we Chiro Horizon iedere keer opnieuw stralen en dat gaan we ook dit Chirokamp 
voor de volle 100% doen!  Dessel wordt de plek waar je kind zijn energie kwijt kan, vrienden 
kan maken, zonder telefoon of tablet zich een hele dag niet verveelt. Dé plek waar we de tijd 
vergeten en in groep herinneringen maken. Spelen en daarvan leren, zonder het te weten.

Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!

VB’s Chiro Horizon Desselgem

Wannes Lams en Sara Vanlancker
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kampplaats
Op een plek hier ver vandaan, in het oosten van Antwerpen, ligt Dessel. In deze gemeente ligt 
de mysterieuze kampplaats ‘Don Bosco’. De schreeuwen die je hier hoort, zijn enkel schreeu-
wen van plezier! Gecamoufleerd tussen de bomen ligt het operatiekwartier van ‘Monsters 
Incorporated’. Maar wees gerust, op deze kampplaats zijn alle monsters vriendelijk en zorgen 
ze voor een geweldig kamp.
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leidingsploeg
Sloebers Febe Vandenborre

febevandenborre@hotmail.com
Emma Dessein
emma.dessein@gmail.com
Kobe Vandebuerie
kobevandebuerie@hotmail.com
Hanne Ingelbert
hanne.ingelbert@telenet.be

Tofste bivakthema
Peter Pan 
Allermooiste wekliedje
Brood voor morgenvroeg - Bart Peeters
Leukste kampplaats
Sippenaeken
Tofste bivakthema
Harry Potter

Speelclub jongens Arne Lannoo
arne.lannoo@sgsintpaulus.eu
Eve Seynaeve
eve.seynaeve1@hotmail.com

Meest indrukwekkende kampvuur
De boot van kapitein haak
Leukste kampplaats
Sippenaeken

Speelclub meisjes Febe De Clercq
declercqfebe@yahoo.com
Griet Deboiserie
grietdeboiserie@hotmail.be

Allermooiste wekliedje
Forever - Labrinth
Lekkerste kampgerecht
Macaroni

Rakkers Senne Dekocker
sennedekocker@skynet.be
Wolf Anckaert
wolf.anckaert@telenet.be

Favoriete Chiro-meezinger
Bertje Rodenbach
Allermooiste wekliedje
Sekuoia - Rituals

Kwiks Triene Lavaert
triene.lavaert@telenet.be
Rune Coussement
rune.c@hotmail.be

Favoriete Chiro-meezinger
Met liefs
Allermooiste wekliedje
Redbone - Childish Gambino
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Toppers Wout Pattyn
woutpattyn43@gmail.com
Flore Sabbe
flore.sabbe2@telenet.be

Gekste spel op kamp
Kegelroof 
Favoriete Chiro-meezinger
Bivaklied

Tippers Flore Lavaert
florelavaert@gmail.com
Luna Baart
lunabaart5@gmail.com

Allermooiste wekliedje
Alt J - Breezeblocks
Favoriete Chiro-meezinger
Bivaklied

Kerels Leendert Himpe
leendert.himpe@me.com
Maxime Coussens
maxime.coussens@hotmail.com

Tofste bivakthema ooit
The Lion King
Lekkerste kampgerecht
Frietjes met stoofvlees

Tiptiens Cilia Vandaele
cilia.vandaele@hotmail.be
Justine Decock
justine.decock@ugent.be

Meest indrukwekkende kampvuur
De boot van kapitein Haak
Lekkerste kampgerecht
Balletjes in tomatensaus

Aspi’s Warre Lavaert 
warre.lavaert@telenet.be
Marte Coussement
marte.c@hotmail.be

Allermooiste wekliedje
Mo bamba - Check Wes
Allermooiste wekliedje
The night we met - Lord Hurdon
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veebees
Wat zijn veebees?

De veebees zijn volwassen begeleiders. Ze staan ‘hun’ leidingsploeg met raad en daad bij en 
vormen zo mee de ruggengraat van de Chiro. Als volwassenen met (Chiro)ervaring hebben ze 
een andere kijk op de werking en kunnen ze heel wat tips geven, wat onze werking zeker ten 
goede komt. Samen met de groepsleiders vormen ze de groepsleiding.

Contactgegevens

Sara Vanlancker

Wannes Lams

 sara_vanlancker@hotmail.com
0473/73 69 80
wanneslams@hotmail.com
0479/97 85 76
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Kookploeg
Als je zelf al eens hebt gekookt, dan weet je dat eten klaarmaken een hele klus is. De  
kookploeg steekt elke dag de handen uit de mouwen om eten te bereiden voor meer dan 
honderd personen. En dat drie keer per dag! Dat is vast en zeker zwoegen en zweten. Denk 
daar maar eens aan als je frietjes naar binnen speelt. En bovenal: laat het je smaken!

Dit jaar staat alweer een fantastisch team klaar om met volle goesting eten op ons bord te 
toveren!

Noor Lams & Gert Lambrecht 
Mories & Nona

Bram Corneillie & Eline Vanrobaeys 
Mette & Juta

Inge Verstraete & Niels Van Nieuwenhove

Robbe Ann-Sophie Fourneau

 
Maarten Coorevits & An-Sofie Debeerst

 
Lotte Lavaert
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Belangrijke data
8-11 juli 2022 Ommegangsfeesten

Onze Ommegangsfeesten worden elk jaar georganiseerd 
op de koer van onze Chiro. Vier dagen vol gezellige babbels, 
lekker eten en plezante optredens!

Zondag 17 juli 2022 Bivakzondag om 14u

Tijdens deze namiddag mogen de kinderen proeven van het 
eerste bivaktoneeltje. Daarna volgt er een strijd tussen de 
verschillende families. 

Oudercontact  om 17u in de Chiro

Ouders krijgen hier een korte uitleg over de Chirowerking 
op kamp, afspraken tijdens het kamp en krijgen ook het  
bivaktoneeltje te zien. 

Dinsdag 19 juli 2022 Vertrek Aspi’s voorwacht

Het uur van vertrek wordt nog meegedeeld door de  
Aspileiding.

Woensdag 20 juli 2022 Bananendozeninzameling van 17u tot 18u in de Chiro

Vrijdag 22 juli 2022 Vertrek groep in de voormiddag (exacte uur wordt nog 
meegegeven) aan het station van Waregem.
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Zondag 31 juli 2022 Terugkomst groep in de namiddag  (exacte uur wordt nog  
meegegeven) aan het station van Waregem.

Opkuis kamp

Tito’s en Keti’s worden verwacht voor de opkuis in de Chiro. 
(uur wordt nog meegedeeld)

Bananendozen afhalen van 17u tot 18u in de Chiro

Maandag 1 augustus 2021 Terugkomst Aspi’s

Het uur van aankomst wordt nog meegedeeld door de  
Aspileiding.
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Afspraken
Uniform

Vanaf de Rakwi’s is het dragen van het uniform verplicht, zowel tijdens de heen- als de  
terugreis. De sloebers en speelclub dragen hun rode Chiro-T-shirt. Ook op dagtocht  
en tweedaagse willen we gezien worden en dragen we onze Chirokledij. Ons uniform bestaat 
uit een rode T-shirt, beige short/rok en een blauw hemd of blauwe trui. Opgelet: Je uniform 
draag je om te vertrekken, stop het dus niet in je bananendoos, want die is dan al onderweg 
met de vrachtwagen!

EHBO

• Als er leden zijn die medicatie moeten innemen op kamp, vragen  
we aan de ouders om vooraf een schriftelijk overzichtje en korte  
uitleg te bezorgen aan de afdelingsleiding. Graag hebben we ook  
dat u de medicatie in een zakje steekt met daarop de naam van  
uw zoon/dochter.

• Om een luizenplaag te voorkomen, vragen we om het haar  
vooraf te controleren en indien nodig te wassen met een  
luizenshampoo.

• Bij het vertrek vragen we om een kids-ID of identiteitskaart mee  
te brengen. Deze moeten worden afgegeven aan de afdelings- 
leiding en worden door hen zorgvuldig bewaard.

Aspi’s op voorwacht

Een fiets die perfect in orde is, het nodige stopmateriaal en een uitstekende conditie zijn een 
must om op voorwacht te vertrekken. Meer info over de voorwacht wordt door de Aspileiding 
zelf gegeven.
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Bananendozen & rugzakken 

In plaats van valiezen nemen wij bananendozen mee op bivak. Dit om het stapelen in de 
vrachtwagen te vergemakkelijken. Ieder lid mag twee stuks meenemen. Daarin stop je al je 
gerief (dus ook je handdoeken, verkleedkledij, …).

Hoe maak je jouw bananendoos kampbestendig?

• Beschilder de doos met waterafstotende verf of plastificeer deze. 

• Het handvat van de bananendoos niet bedekken om laden en lossen te bevorderen.

• De bananendozen dichtbinden met bv. touw, elastiek,…

Gelieve met bovenstaande puntjes rekening te houden, want ieder jaar moeten wij vaststellen 
dat er sommige bananendozen niet in orde zijn. Dit maakt laden/lossen een heel stuk lastiger.

Je rugzak (kleine rugzak voor de jongsten, tweedaagserugzak voor de oudsten) neem je mee 
op de trein. Zo kan je zaken die niet meer in je bananendozen  
pasten of die je vergeten bent toch nog meenemen op kamp.

We willen ook aan iedereen vragen om de brede matrassen  
thuis te laten. Zo willen we verhinderen dat er matrassen  
deels buiten de tent komen te liggen. Twijfel je over de  
breedte van je matras? De standaard (en dus ook toegelaten)  
breedte is 75 cm.

Drank – snoepen – roken - GSM

• Hoe aanlokkelijk het ook lijkt, wij kiezen toch voor een kamp zonder technologische  
snufjes. GSM’s, smartphones, iPods, iPads, … zijn dus niet welkom. Meegenomen  
technologie wordt afgenomen door de afdelingsleiding en wordt pas 
na het kamp teruggegeven.

• Snoep, blikjes frisdrank, …nemen wij ook niet mee op kamp. 
Mochten enkele leden het niet kunnen laten, wordt dit ook  
afgenomen en mag de kookploeg smullen van de lekkernijen.  
Deze zien ze dus niet terug na het kamp.

• Indien leden jonger dan 18 jaar willen roken op kamp, moeten de ouders persoonlijk een 
toestemmingsbriefje afgeven aan de afdelingsleiding.

• Alcohol is niet toegestaan. Indien we alcohol vinden bij leden, wordt dit afgenomen en 
zien ze dit niet meer terug. 

• Druggebruik is volledig uit den boze op Chirokamp. Wie we hiermee betrappen, wordt 
onverbiddelijk naar huis gestuurd.

75 cm
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Help ik ben ziek en we vertrekken vandaag op kamp!

Onze regel is simpel: wie ziek is, gaat niet mee. Op deze manier willen we 
de andere leden beschermen en kan je kind in alle rust (en sneller) op volle 
kracht komen.

Pas wanneer je kind genezen is, kan het aansluiten bij de groep op kamp. 
We volgen steeds de huidige coronamaatregelen op en bekijken aan de 
hand daarvan de situatie. We rekenen op jullie begrip voor deze maatregel.

Als je zoon of dochter ziek is op de vertrekdag, laat dan iets weten aan  
Febe Vandenborre (0471/46 37 71).

Contact in nood

In geval van dringende nood, kan er contact worden opgenomen met de VB’s (contact- 
gegevens op pagina 7). De leiding is op kamp druk bezig met het geven van fantastische  
activiteiten en is dus niet bereikbaar.
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Geldzaken
Wanneer je kinderen op kamp gaan met de jeugdbeweging kan je per dag, per  
kinderbijslaggerechtigd kind, een bepaald bedrag terugkrijgen van de mutualiteit. Dit bedrag 
is afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

Zowel voor het inschrijvingsgeld, de weekends als het kamp kan je een tegemoetkoming  
krijgen. Dit bedrag kan dus al snel oplopen, zeker als je meerdere kinderen hebt die naar de 
Chiro komen.

Bij het onafhankelijk ziekenfonds is dit voor het kamp €5,00 per dag per kind. Info en  
formulier te vinden op: http://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbeweging-en-kampen

Bij de CM is er ook een terugbetaling van €5,00 per dag per kind. Meer info op http://www.
cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrije-tijd/jeugdvereniging.jsp

Als je bij een andere mutualiteit bent aangesloten is de info normaal makkelijk terug te  
vinden via hun site.

Vanuit Chiro Nationaal beschikken wij over een formulier dat geldt voor alle mutualiteiten. Dit 
document krijgen jullie van de leiding bij het afhalen van de bananendozen.

Een kleine moeite voor de kassiers, een wereld van verschil voor uw portemonnee.

Flore Lavaert, Wout Pattyn & Justine Decock
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Dagindeling
7u30

7u50

 
8u

8u30

9u45

10u

12u30

 
13u30

14u30

16u30

18u30

19u

20u15

21u

De dienstleiding staat op en maakt alles klaar voor het ontwaken van de groep

Wekmuziek en fluitende vogeltjes brengen ons in een opgewekte stemming voor 
een nieuwe, spetterende bivakdag

Maak dat washandje nat en schrobben maar

Ontbijt, afwas en diensten

We beginnen onze voormiddag met het bivakthema

Start van de voormiddagactiviteit

In de buitenlucht krijg je honger als een paard. Schuif je voeten onder tafel! 
Daarna afwas en diensten

Platte rust: tijd om op adem te komen van de toffe voormiddag

Na de vierkantsformatie vliegen we er weer stevig in

Vieruurtje

Slotformatie met een evaluatie van de dag

Avondmaal in families, daarna volgen de diensten en de afwas

Avondactiviteit

Slaapwel Sloebers

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

Welterusten Speelclub

Droom zacht Rakwi’s

Goeienacht Tito’s

Nu is het jullie beurt Keti’s

Stil zijn Aspi’s, de anderen slapen al
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Post op kamp 
Op kamp laten wij de gsm thuis en nemen we pen en papier om ons verhaal te doen.  
Daarom geven we je het adres om te delen met vrienden, zodat ze je briefjes kunnen sturen. 
Dan kan je op kamp in spanning afwachten en zenuwachtig schommelen op je stoel terwijl de  
postbode met de brieven langskomt.

Wil je veel briefjes? Dan kan dit door het kampadres massaal uit te delen.

Don Bosco 

Naam (afdeling)

Wouwerstraat 29B

2480 Dessel

Er kan ook post verstuurd worden vanop de kampplaats. Je geeft best een adressenlijst 
mee, zodat je kind weet wie het allemaal moet schrijven. Een gouden tip is voorgeschreven  
etiketten of enveloppen (eventueel al met een postzegel erop gekleefd).

De leden kunnen ook speciale Chirokaartjes met foto’s van op kamp kopen. Deze kosten €2 
(inclusief postzegel). Wil je enkel een leuk Chirokaartje kopen, dan is dit €1.

Ook postzegels kan je afzonderlijk bij ons kopen aan de prijs van €1,20.
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Checklist voor de perfecte bagage
Spelkledij

 □ Shorts
 □ T-shirts
 □ Lange broek
 □ Warme truien
 □ Ondergoed (voldoende, er kan altijd wel eens eentje nat of vuil worden!)
 □ Kousen (voldoende!)
 □ Kledij voor vuil spel (en best ook een plastic zakje om die vieze kleren in te stoppen)
 □ Badpak of zwembroek
 □ Regenjas
 □ Stap- en speelschoenen, turnpantoffels

Slaapgerief

 □ Slaapzak
 □ Hoeslaken
 □ Kussensloop
 □ Pyjama of slaapkleed
 □ Pantoffels
 □ Knuffel
 □ Luchtmatras (vanaf de Sloebers, deze gaat mee in de bananendoos)

Wasgerief

 □ Washandjes
 □ Handdoeken en badhanddoek
 □ Zeep en shampoo
 □ Tandenborstel, tandpasta en beker
 □ Kam of borstel

Aspi’s

 □ Materiaal om je fiets te herstellen
 □ Reserve binnenband
 □ Passende fietspomp
 □ Tweedaagserugzak (wordt afgegeven op bananendozeninzameling)
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Tochtmateriaal

 □ Veldfles
 □ Rugzak (sloebers, speelclub en rakwi’s – meenemen op de trein)
 □ Tweedaagserugzak (tito’s en keti’s – meenemen op de trein)
 □ Bestek en gamelle (vanaf de tito’s)
 □ Groot stuk plastiek (vanaf de tito’s: om bananendozen te beschermen bij regen +  

tweedaagse)
Vergeet-me-niet-jes

 □ Zakdoeken
 □ Veiligheidsspelden, wasspelden en elastiekjes
 □ Schoenveters
 □ Linnen zak voor vuil wasgoed
 □ Leesboek of strips
 □ Schrijfgerief
 □ Zonnepet of –hoed + zonnecrème
 □ Geld voor een kaartje + postzegel (€2/stuk)
 □ Adressen voor een kaartje of briefje
 □ Afdrooghanddoek (deze blijft in de Chiro om volgend kamp te blijven gebruiken)
 □ Muggengel of –stick
 □ Identiteitskaart of kids-ID (afgeven bij vertrek aan EHBO-verantwoordelijken)

 □ Voor de kleinsten kan het handig zijn om per dag een pakket te maken (short, t-shirt, 
onderbroek en kousen), die je dan samen in een plastiek zak steekt.

 □ Op het einde van het kamp vinden we veel kleren die van ‘niemand’ zijn. Heel vreemd! 
Naamteken daarom de spullen van je kinderen, zo kunnen ze het volgende kamp  
opnieuw mee in de bananendoos.

 □ Vergeet bij het afhalen van de bananendozen zeker niet de verloren voorwerpen-tafel 
te bekijken. Je kunt er soms schatten terugvinden.
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Afdelingsblaadje Sloebers
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Afdelingsblaadje Speelclub 
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Afdelingsblaadje Speelclub
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Afdelingsblaadje rakkers
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Afdelingsblaadje kwiks
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Afdelingsblaadje toppers

 

 

  
 



25

Dessel 2022   bivakboekje

Afdelingsblaadje tippers
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Afdelingsblaadje kerels
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Afdelingsblaadje tiptiens
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Afdelingsblaadje aspi’s
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Gotcha
Gotcha is een spel waarbij je de andere deelnemers één voor één moet uitschakelen. Hoe en

met welk “moordwapen” verschilt sterk tussen de verschillende varianten.

Ook dit jaar spelen we dit tactische spel op kamp. Denk je dat je deze wedstrijd kan winnen?

Schrijf je in en begin alvast met het trainen van je sluiptechnieken.

De spelregels worden bij de start van het spel uitgelegd.

Inschrijven kan bij Leendert Himpe (0497/46 09 88)  of Arne Lannoo (0479/96 17 80) via een 
berichtje met je naam en afdeling.

Veel succes en vertrouw niemand!
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Bivak-bucketlist
Vijftien zaken die je absoluut eens moet gedaan hebben op kamp. Neem je boekje mee en 
kruis aan wat je dit Chirokamp allemaal hebt meegemaakt.

 □ Een eetwedstrijd houden met je afdeling

 □ Luidkeels meezingen aan het kampvuur

 □ Een gezamenlijke opkuis houden in de slaapkamer/slaaptent

 □ Helemaal losgaan tijdens vuil spel

 □ Op tweedaagse in open lucht slapen

 □ Op dagtocht/tweedaagse zo hard Chiroliedjes zingen dat je de dag nadien geen stem meer 
hebt

 □ Tijdens de slotformatie naar voor gaan voor je afdeling

 □ Een -liefst niet te extreem- Chirolitteken krijgen

 □ De beste act neerzetten op kampvuuravond

 □ De kookploeg persoonlijk bedanken voor je favoriete kampmaaltijd

 □ ’s Nachts helemaal alleen naar het toilet gaan #victory

 □ Een kwartier niet meer kunnen praten omdat je de slappe lach hebt

 □ Iedereen omver blazen met je verkleedkledij

 □ Een traantje wegpinken bij het einde van het kamp: the end of an era

Tel je mee af naar het 
Chirokamp?

Wij kunnen al niet meer  
wachten!!
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Veel creatief materiaal en MEGA LEUKE ideeen!

Wij zijn specialist in creativiteit én zitten bomvol inspiratie 
om te delen. Met je Chirolidkaart krijg je 10% korting op 
knutselmateriaal.

De winkel van de Chiro!
Uit ons brede aanbod Chirokleren kies je 

de kleren waarin je je comfortabel voelt. Alle vormen 
en combinaties van Chirokleren kunnen, niets moet. 

Daarom bieden we bewust een ruim assortiment kleren 
aan, zodat iedereen een eigen keuze kan maken. 

Je vindt er ook toffe Chirogeschenken voor 
de grote fans en kleine bewonderaars!

debanier.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 
& volg ons op sociale media:

3, 2, 1 ... ACTIE!

Check onze uitgebreide collectie 
gezelschapspellen, speelgoed, circusgerief 

en origineel spelmateriaal!

Spring eens binnen in één 
van onze 11 winkels. 

debanier.be/winkels

DeBanier baniercreatiefde.banier




