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  Het Bivakthema 

Moeras 

Bos der 1000 vogels 

Grote Mensenweg 

Plop & zijn vrienden zoeken 
een schat. Zoeken jullie 
mee? 

Chiro Horizon 

Desselgem  

Bivak  

2014- Bocholt 
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Vraagjes aan de leiding 

Favoriete Kampeten:  Spaghetti (Alien) 

    Ei in kaassaus (Gauthier) 

    Kip met currysaus (Esther) 

    Fishsticks (Flor) 

    Macaroni (Guus) 

 

Favoriete Bivakthema: Harry Potter (Eef) 

    De Hobbit (Lennert) 

    Dagboek van een prinses (Lieze) 

    Samson & Gert (Dante) 

Favoriete Chirolied: Met liefs (Macha) 

    Brand in Mokum (Guus) 

    Kleine Italiano (Louise) 

    Kom in de tent (Gaëtan) 

    En de krokodil (Leni) 
    Smot, vet, espe & Spek (Koen) 

 

Favoriete Kampspel:  Drugsspel in het bos (Sil) 

    Bossspel (Lotte) 

    Achtervolgingstocht (Tom) 

    Glijden op de bashe (Kasper) 

    Harde pleinspelen (Janus) 

    Bruine zeep in mijn ogen (Faber) 

   

  

???? 
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Op kamp laten wij de gsm, smartphone,… thuis en nemen we pen en 

papier om ons verhaal te doen. Daarom geven we je het adres zodat je 

dit kan delen met vrienden, familie, leraars,… om zo veel mogelijk 

kaartjes te ontvangen. 

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 de-

len.  

 

Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe 

Brogelerweg 150 

B-3950 Bocholt  

 

Wil je als ouder, nonkel, tante, broer, zus, vriend, vriendin,… graag een 

briefje ontvangen. Geef dan zeker een adressenlijst, etiketten of voor-

geschreven enveloppen mee met eventueel al een postzegel er op ge-

kleefd.  

Speciale Chirokaartjes (met postzegel erbij kunnen de leden kopen op 

kam aan de prijs van 1 euro) 

Ook postzegels kan je bij ons apart kopen aan de prijs van 50 eurocent. 

Opgelet: Net als vorig jaar werken we dit jaar niet meer met 

het systeem waarbij het eerste kaartje gratis is. Dit om beta-

lingen makkelijker te laten verlopen 

De Postende Potvis Woordje van Veebees 

Hallo, 

 

Onze leidingsploeg is vol 'Goestink!' bezig met de voorbereidingen van 

het bivak, om er elke dag paraat te staan voor hun leden! 

En al die beestige inzet geeft ook ons goesting!  

Wij gaan opnieuw graag mee op bivak, het hoogtepunt van een Chiro-

jaar. 

 

Om er samen te leven op het ritme van de wind en van de zon, te zin-

gen op de melodie van bos en beek en bron. Om er te slapen met ge-

trommel van de regen op het dak en om er te ontwaken met de mor-

gendauw…! 

 

9 dagen kamperen te Bocholt dat is o.a: 9 dagen zonneschijn, 9 dagen 

lekker eten! Grootse programma's waar jaren nadien nog over gespro-

ken wordt! Keihard meedoen met het programma van de leiding! Je 

schaamte overwinnen en verkleed als poedel de stad in trekken! Massa-

s bloemetjes tekenen op evenveel kinderknietjes! 9 dagen spetterende 

activiteiten! 9 dagen vol onvergetelijke stoten! 9 dagen met vrienden 

samenzijn! 9 dagen leute 9 dagen lachen met leid(st)ers die de zotste 

dingen doen, … 

 

9 dagen Chiro Horizon Desselgem!! 

En laat ons hopen: 9 dagen zonder accidenten! 

Het aftellen kan beginnen! 

 

Groet, 

De VB’s, Hein en Nele 

 

Ps: na die 9 dagen krijgen jullie dolenthousiaste kinderen terug vol met 

herinneringen en mag je het laagje vuil wegspoelen dat in bad achter-

blijft  
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In het noorden van Limburg, grenzend aan Nederland, ligt Bocholt. Van 

oranjegekte is er weinig te bespeuren in de kleine gemeente. Uitge-

strekte bossen en weiden zijn echter wel talrijk. 

In het midden van een kleurrijk bos bevindt zich Kampplaats Sloerodoe. 

De plek voor alle chiroleden om zich eens helemaal te laten gaan.  

Bocholt was in het verleden altijd al een plek van spektakel: Bokkenrij-

ders, Napoleon en zijn soldaten,… En nu de troepen van Chiro Dessel-

gem.  

Laten we er een kamp van maken dat voor altijd in de geschiedenisboe-

ken van Chiro Desselgem mag verschijnen! 

De Kampplaats Aspies 
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Kerels 
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Leiding 

Eef Delodder 

0493/77 77 30 

deloddereef@gmail.com 

Gaëtan Clauws 

0494/ 60 65 94 

gaetan_clauws@hotmail.com 

Kasper Lambrecht 

0497/ 99 42 24 

kasper_lambrecht@hotmail.com 

 

Sil Seynaeve 

0488/237919 

silseynaeve@hotmail.be 

Julie Vanwonterghem 

0478/877250 

julie.v.w@hotmail.com 

Koen Deboiserie 

0479/612967 

koendbsr@gmail.com  

 

Leni Desloovere 

0499/359879 

leni.desloovere@hotmail.com 

Alien Delbeke  

0478/728052 

alien.delbeke@hotmail.com  

 

Flor Coussement 

0496/62 87 83 

flor.c@live.be 

Lennert Coorevits 

0498/56 80 81 

lennert_coorevits@hotmail.com  

 

 
 

Sloebers 

Speelclub 

Jongens 

Rakkers 

Speelclub 

Meisjes 
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Leiding 

Janus Coorevits 

0494/ 15 04 49 

j-a-n-u-s@hotmail.com 

Macha Vandorpe 

0498/02 69 38 

vandorpemacha@hotmail.com  

 

Tom Van Hauwaert 

0498/31 77 11 

tom.van.hauwaertt@gmail.com 

Guus Coorevits 

0495/67 41 25 

guus_coorevits@hotmail.com 

Dante Coussement 

0498/65 70 24 

dante.c@hotmail.com   

 

Lieze Deboiserie 

0474/86 13 23 

liezedeboiserie@hotmail.com 

Louise Delbeke 

0478/72 82 40 

louise.delbeke@sgsintpaulus.eu  

 

Faber Dewaele 

0478/ 11 70 80 

faber.dewaele10@hotmail.com 

Gauthier Clauws 

0494606529 

gauthier_clauws@hotmail.com 

 

Lotte Lavaert 

0498/ 06 67 09 

lottelavaert@gmail.com  

 

Esther Verhamme 

0472/36 77 55 

estherverhamme@hotmail.com  
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Kwiks 

Toppers 

Tippers 

Kerels 

Tiptiens 

Aspies 

Tiptiens 
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Toppers 
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Veebees & Kookploeg 

Hein Decabooter 

0484/ 29 70 96 

heindecabooter@telenet.be 

 

Nele Coussement 

0471/ 40 04 61 

nelec75@gmail.com  

Veebees 

Tony & Peet Sabbe-Meersman 

 

Steven & Marie Vandenbuerie-Vereecke 

 

David & Sofie Vanlancker– Vercruysse 

Kook-

ploeg 

De veebee's zijn volwassen begeleiders en staan de 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 wer-

king en kunnen ze heel wat tips geven, wat onze werking zeker ten goede 

komt.  

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 

fishsticks naar binnen speelt maar bovenal: Laat het je smaken! 



07.30 De dienstleiding staat op en maakt alles klaar voor de meute. 

07.50 Wekmuziek en fluitende vogeltjes maken ons in blijde stemming 

voor een nieuwe, spetterende bivakdag. 

08.00 Maak het washandje maar nat en wrijven maar. 

08.30 Ontbijt, afwas en diensten.. 

09.30 Bivakthema. 

09.45 Activiteiten.. 

12.30 In de buitenlucht krijg je honger als een paard. Schuif je voeten 

onder tafel! Daarna afwas en diensten. 

13.30 Platte rust, tijd om een briefje of een kaartje te schrijven.  

14.30 We vliegen er weer in met vierkantsformatie! 

16.30 4- uurtje. 

19.00 Slotformatie. 

19.30 Avondmaal. 

20.30 Slotactiviteit. 

 

21.30 Welterusten Sloebers en Speelclub. 

22.00 Goodnight Rakwies. 

22.30 Slaapwel Tito’s. 

23.00 Ssst… Keties. 

23.30 Goede nacht, Aspies. 

Dagindeling 
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Tippers 
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Rakkers 
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Uniform 

Vanaf de Rakwi’s is het uniform verplicht, tijdens de heen- en terugreis. 

De Sloebers en Speelclub dragen hun rode chiro-T-shirt. Ook op dag-

tocht en tweedaagse willen we gezien worden en dragen we onze chi-

rokledij.  

Ons uniform bestaat uit een rode t-shirt, beige broek, short of rok en 

een blauw hemd of trui 

 

Opgelet: Je uniform draag je om te vertrekken, stop het dus 

niet in je bananendoos, want die is dan al weg met de vracht-

wagen! 

 

EHBO 

Als er leden zijn die medicatie moeten nemen op kamp, vragen we aan 

de ouders om vooraf een schriftelijk overzichtje en korte uitleg te be-

zorgen aan de afdelingsleiding. Graag hebben we ook dat u de medica-

tie in een zakje steekt met daarop de naam van uw zoon/dochter. 

 

Muggenmelk of andere middeltjes tegen stekende insecten zijn ook nut-

tig om mee te nemen. Het algemene E.H.B.O-materiaal (pleisters, ont-

smettingsmiddel,…) hebben we zelf mee. Om een luizenplaag te voor-

komen, vragen we om het haar vooraf te controleren en eventueel 

preventief te wassen met een luizenshampoo.  

Bij het vertrek worden de SIS-kaarten afgegeven 

aan de afdelingsleiding.   

Ehbo-Verantwoordelijken: Lotte Lavaert & Leni De-

sloovere.  

Aspi’s op voorwacht 

Een fiets die perfect in orde is en een uitstekende conditie zijn een 

must om op voorwacht te vertrekken.  

Bananendozen & rugzakken 

Zoals jullie inmiddels allemaal weten, neemt ieder lid in plaats van een 

Afspraken 



valies elk 2 bananendozen, dit om het stapelen in de vrachtwagen te 

vergemakkelijken. Daarin stop je al je gerief, dus ook je slaapzak, ver-

kleedkledij,…  

 

Hoe maak je jouw bananendoos kampbestendig?  

de doos mag enkel met waterafstotende verf beschilderd of geplastifi-

ceerd worden 

het handvat van de bananendoos mag niet bedekt worden om het 

laden en lossen te bevorderen 

de bananendozen moeten dichtgebonden worden  

vb. met touw, elastiek,…  

 

Gelieve met bovenstaande puntjes rekening te houden, want ieder jaar 

moeten wij vaststellen dat er sommige bananendozen niet in orde zijn 

en dit maakt laden/lossen een heel stuk lastiger! 

 

Je lege rugzak, bestemd voor de dagtocht of de 2-daagse, mag je afge-

ven aan je leiding. Die worden dan samengebonden en op de camion 

gelegd. Probeer hier ook te zorgen dat de rugzak echt leeg is.  

 

We willen ook aan iedereen vragen om de brede, blauwe luchtmatras-

sen (zie foto) NIET mee te brengen. Ze zorgen   ervoor dat we met 

minder in 1 tent kunnen slapen omdat ze heel wat breder zijn dan an-

dere luchtmatrassen. Ga dus, in-

dien mogelijk, op zoek naar de 

klassieke, 2-kleurige luchtmatras!  

Afspraken 
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Kwiks 
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Speelclub jongens 
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1. Spelkledij 

 Shorts 

 T-shirts 

 Stap- en speelschoenen, turnpantoffels 

 Regenjas 

 Onderbroeken en kousen (voldoende, er kan altijd wel eens eentje 

nat of vuil worden) 

 Warme truien 

 Trainingspak 

 Badpak of zwembroek 

 Kledij voor vuil spel (en best ook een plastic zakje om die vieze 

kleren in te stoppen) 

Lange broek 

2. Slaapgerief 

 Hoeslaken (voor iedereen verplicht) 

 Kussensloop 

 Pyjama of slaapkleed 

 Pantoffels 

 Knuffel 

 Luchtmatras of veldbed (vanaf de Tito’s) 

Slaapzak 

3. Wasgerief 

 Washandjes 

 Handdoeken en badhanddoek 

 Zeep en shampoo 

 Tandenborstel, tandpasta en beker 

 Kam of borstel 

Ondergoed (zeker voldoende) 

4. Tochtmateriaal 

 Veldfles 

Wat stoppen we in onze bananendozen ? 



 Rugzak (klein rugzakje voor de jongsten) 

 Tweedaagserugzak (vanaf de Tito’s) 

 Bestek en gamelle (vanaf de Tito’s) 

Groot stuk plastiek (voor als er in de velden geslapen wordt) 

5. Aspi’s 

 Materiaal om je fiets te herstellen 

 Reserve binnenband 

 Passende fietspomp 

 6. Vergeet-me-nietjes 

 Zakdoeken 

 Veiligheidsspelden en wasspelden 

 Schoenveters en elastiekjes 

 Linnen zak voor vuil wasgoed 

 Leesboek of strips 

 Schrijfgerief 

 Zonnepet of –hoed, zonnecrème 

 Geld voor een kaartje + postzegel (€1/stuk) 

 Adressen voor een kaartje 

 Afdrooghanddoek (deze blijft in de chiro om ook in de toekomst te 

blijven gebruiken, vergeet deze zeker niet) 

 Een groot stuk plastiek (vanaf de Tito’s) 

 Muggengel of –stick 

 Enkele plastiekzakken voor extreem vuile kledij 

 Je SIS-kaart (afgeven bij leiding bij vertrek) 

Zaklamp voor de oudsten eventueel 

Radio’s, mp3-spelers, computerspelletjes, GSM’s iPad, Ipod,… worden 

thuisgelaten. 

LET OP: Voor de kleinsten kan het handig zijn om per dag een pakket 

te maken: short, t-shirt, onderbroek en kousen. 

 

Wat stoppen we in onze bananendozen ? 

 
Pagina 12 

Speelclub meisjes 
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Liefste speelclub meisjes, 

Vanaf 22 juli trekken wij er samen met jullie op uit. 

Bereid je voor op een wonderlijke tocht en ontdek samen 

met ons de mysteries van Disneyworld. 

Hakuna matata en tot dan! 

Leni en Alien 



 

Sloebers 
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Als je kind wat vergeetachtig is, kan je een lijstje maken waarop alles 

staat dat je mee is op bivak. Op die manier kan zij/hij op het einde van 

het kamp even snel controleren of hij/zij alles terug mee heeft. 

 

Ieder jaar worden er op het einde van het kamp zaken gevonden die 

‘van niemand’ zijn, vreemd!  

Daarom vragen we om spullen te naamtekenen, vooral voor de jong-

sten! (maar vergeetachtige oudere leden kunnen dit ook soms gebrui-

ken) 

Kijk daarom na het kamp ook op de ‘verloren-voorwerpen-tafel’ bij het 

afhalen van de bananendozen  

Wat stoppen we in onze bananendozen? 
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Wat nemen we niet mee? 

Drank – snoepen – roken - GSM 

Snoep, blikjes, GSM’s, MP3-s, i-Pods en dergelijke snufjes worden 

volledig uit de kampplaats geweerd. Het heeft dus geen zin om die 

mee te nemen op kamp. Gevonden en afgenomen/afgegeven snoep 

gaat naar de keuken. Men krijgt ook na het bivak het snoep niet te-

rug.  

 

Bij chiro kiezen we voor een rookarm kamp. Daarom is er voor de 

rokers één welbepaalde plaats aangeduid, de rokershoek,  BUITEN 

het gebouw, waar mag gerookt worden en dit slechts driemaal per 

dag, telkens na de maaltijd.  

Er wordt NOOIT of te NOOIT gerookt tijdens het programma! 

Er wordt NOOIT of te NOOIT gerookt in de slaapzalen! 

 

Keti’s en Aspies moeten uitdrukkelijke toestemming hebben 

van thuis om te roken op kamp, en dit door middel van een 

schriftelijke toelating, persoonlijk afgegeven door de ouders 

aan de afdelingsleiding of aan Sil Seynaeve 

 

Niet-rokers zijn niet gewenst in de rokershoek. Dit om te vermijden 

dat niet-rokers beginnen roken op kamp.  

Drugs kunnen niet in de Chiro, dus al zeker niet op bivak. Wie het 

toch niet kan laten, vertrekt beter naar huis (of was beter thuis ge-

bleven in de eerste plaats). 
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Belangrijke data  

Zondag 13 juli: bivakzondag om 14u 

Aansluitend oudercontact om 17u15 in de Chiro 

 

Zaterdag 19 juli: Vertrek Aspies voorwacht 

 

Zondag 20 juli: Bananendozeninzameling van 17-18u in de Chiro 

Dinsdag 22 juli: Vertrek groep om 7u30 

Woensdag 30 juli: Terugkomst groep omstreeks 1u 

Tito’s en Keti’s worden om 14u verwacht voor de opkuis in de chiro!  

Bananendozen kunnen worden afgehaald tussen 17u en 18u in de Chiro. 

 

Donderdag 31 juli: Terugkomst Aspies. Het uur van aankomst wordt 

nog meegedeeld door de Aspileidster. 

 

 

 


