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oordje van de Veebee’s 
 

Hallo, 

 

Onze leidingsploeg is volop bezig met de voorbereidingen van het bivak, om er elke dag 

paraat te staan voor hun leden! 

Wij, VeeBee’s, gaan opnieuw graag mee op bivak, het hoogtepunt van een Chirojaar. 

  

Om er samen te leven op het ritme van de wind en van de zon, te zingen op de melodie 

van bos en beek en bron. Om er te slapen met getrommel van de regen op het dak en om 

er te ontwaken met de morgendauw…! 

 

9 dagen kamp in Overpelt dat is o.a: 9 dagen zonneschijn, 9 dagen lekker eten! Grootse 

activiteiten waar jaren nadien nog over gesproken 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, 

Hein en Nele 

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

en mag je het laagje vuil dat in bad achterblijft, wegspoelen… 
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ampplaats 
 

Het zanderige Overpelt bevindt zich in het noorden van de provincie Limburg. 

Te midden van bos en woud ligt jeugdverblijf De Winner.  

Met grote weides, uitgestrekte bossen en een lange zandvlakte is er geen gebrek aan 

plaats om te ravotten. 

Het is de ideale plaats om met leiding en vriendjes een op-en-top kamp te beleven. 

Tot in Overpelt! 
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odige informatie leiding 

Sloebers: Alien Delbeke 
Hooistraat 76, Desselgem 
alien.delbeke@hotmail.com  
 

Lotte Lannoo 
Ter Lindestraat 51, Desselgem 
lotte.lannoo@hotmail.com 
 

Tom Vanhauwaert 
Waterstraat 99, Wielsbeke 
tom.van.hauwaertt@gmail.com 
 

Flor Coussement 
Kleine nieuwstraat 22, Desselgem 
flor.c@live.be 
 

Speelclub jongens: Renild Coorevits 

Leiestraat 42, Desselgem 
renild.coorevits@hotmail.com 
 

Cas Lavaert 
Astridlaan 9, Desselgem 
caslavaert@gmail.com 
 

Speelclub meisjes: Lotte Lavaert 

Astridlaan 72, Desselgem 
lottelavaert@gmail.com 
 

Esther Verhamme 

Driesheide 60, Desselgem 
estherverhamme@hotmail.com 
 

Rakkers: Dante Coussement 

Kleine Nieuwstraat 22, Desselgem 
dante.c@hotmail.com 

 

Cas Deboiserie 
Kleine Heerweg 126, Beveren-Leie 
cazie-wazie@hotmail.com 
 

Kwiks: Chloë Clauws 
IJzerland 24, Desselgem 
chloe_clauws@hotmail.com 

mailto:alien.delbeke@hotmail.com
mailto:lotte.lannoo@hotmail.com
mailto:tom.van.hauwaertt@gmail.com
mailto:flor.c@live.be
mailto:renild.coorevits@hotmail.com
mailto:caslavaert@gmail.com
mailto:lottelavaert@gmail.com
mailto:estherverhamme@hotmail.com
mailto:dante.c@hotmail.com
mailto:cazie-wazie@hotmail.com
mailto:chloe_clauws@hotmail.com
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Leni Desloovere 
Leiestraat 94, Desselgem 
leni.desloovere@hotmail.com 
 

Toppers: Joren Sabbe 
Tienbunder 35, Desselgem 
jorensabbe@hotmail.nl 
 

Sil Seynaeve 
Ijzerland 41, Desselgem 
silseynaeve@hotmail.be 
 

Tippers: Astrid Seyns 

Guldensporenlaan 44, Waregem 
astrid.seyns@sgsintpaulus.eu 
 

Tine Verbeke 

Zilverbergstraat 6, Desselgem 
verbeke.tine@skynet.be 
 

Kerels: Ygor Catteeuw 

Nieuwstraat 86, Desselgem 
ygorcatteuw@gmail.com 
 

Koen Deboiserie 

Kleine Heerweg 126, Beveren-Leie 
koendbsr@gmail.com 
 
 

Tiptiens: Julie Vanwonterghem 

Eekhoutstraat 2, Ooigem 
julie.v.w@hotmail.com 
 

Louise Delbeke 

Hooistraat 76, Desselgem 
louise.delbeke@belgacom.net 
 

Aspi’s: Kasper Lambrecht 

Ballingstraat 12, Desselgem 
kasper_lambrecht@hotmail.com 
 

Lieze Deboiserie 

Kleine Heerweg 126, Beveren-Leie 
liezedeboiserie@hotmail.com 

mailto:leni.desloovere@hotmail.com
mailto:jorensabbe@hotmail.nl
mailto:silseynaeve@hotmail.be
mailto:astrid.seyns@sgsintpaulus.eu
mailto:verbeke.tine@skynet.be
mailto:ygorcatteuw@gmail.com
mailto:koendbsr@gmail.com
mailto:julie.v.w@hotmail.com
mailto:louise.delbeke@belgacom.net
mailto:kasper_lambrecht@hotmail.com
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uttige informatie veebee’s 
 

Wat zijn veebee’s? 

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

 
Nele Coussement 
Ballingstraat 4, Desselgem 
0471/ 40 04 61 
nelec75@gmail.com  

 
Hein Decabooter 

Albrecht Rodenbachwijk 41, Desselgem 
0484/ 29 70 96 
heindecabooter@telenet.be 

 
 

 

  

mailto:nelec75@gmail.com
mailto:heindecabooter@telenet.be
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ookploeg 

 

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 maar bovenal: Laat het je smaken! 

Dit jaar vergezellen ons 4 koppels die met volle goesting eten op ons bord willen toveren! 

 
Tony & Peet Sabbe – Meersman  Steven & Marie Vandenbuerie –  

Vereecke 
 

 
 

David & Sofie Vanlancker – Vercruysse Stijn & Sofie Ornelis - Vanlancker 
Méraud, Louis & Manu    Jeff 
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elangrijke data 
 

Zondag 12 juli 2015: bivakzondag om 14u  
Tijdens deze namiddag mogen de kinderen proeven van het eerste bivaktoneeltje. 
Daarna worden ook de families bekend gemaakt en volgt er een strijd tussen de 
families. 

Aansluitend oudercontact om 17u15 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. 

 
Maandag 20 juli 2015: Vertrek Aspi’s voorwacht  
 

Dinsdag 21 juli 2015: Bananendozeninzameling van 17-18u in de Chiro  
 

Donderdag 23 juli 2015: Vertrek groep om ?? aan het station van Waregem 
 

Vrijdag 31 juli 2015: Terugkomst groep omstreeks 13u in het station van  
  Waregem 

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.  

 

Zaterdag 1 augustus 2015: Terugkomst Aspi’s.  
Het uur van aankomst wordt nog meegedeeld door de Aspileiding. 

 

Vrijdag 18 september 2015: Marginale polonight 
Tito’s, Keti’s, Aspi’s en leiding: Trek jullie mooiste polo aan en kom af om te feesten op 
het afgelopen chirojaar. 
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fspraken 

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 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 trui. 

 

Opgelet: Je uniform draag je om te vertrekken, stop het dus niet in je bananendoos, want 

die is dan al weg met de vrachtwagen!  

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 bezorgen aan de afdelingsleiding. 

Graag hebben we ook dat u de medicatie in een zakje steekt met daarop de naam van uw 

zoon/dochter.  

Het algemene EHBO-materiaal (pleisters, 

ontsmettingsmiddel,…) hebben we uiteraard zelf mee maar 

muggenmelk of andere middeltjes tegen stekende insecten 

zijn nuttig om mee te nemen. 

Om een luizenplaag te voorkomen, vragen we om het haar 

vooraf te controleren en eventueel preventief te wassen met 

een luizenshampoo.  

Aangezien de SIS - kaarten verouderd zijn, vragen wij vanaf nu 

bij het vertrek een kopie van de KidsID/identiteitskaart (voor 

en achterkant). Deze moeten bij het vertrek worden  

afgegeven aan de EHBO- verantwoordelijken (Lotte Lannoo & 

Leni Desloovere). 

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, nemen wij geen valiezen mee op kamp maar 

bananendozen.  Dit om het stapelen in de vrachtwagen te vergemakkelijken. Daarin stop 

je al je gerief, dus ook je handdoeken, verkleedkledij,…  

Hoe maak je jouw bananendoos kampbestendig?  

De doos mag enkel met waterafstotende verf beschilderd of geplastificeerd 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,…  

 



[CHIRO HORIZON DESSELGEM] Overpelt 2015 

 

Bivakboekje 2015 | Afspraken 11 

  

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 afgeven 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  luchtmatrassen (zie foto) 

NIET mee te brengen. Doordat deze matrassen breder zijn, zorgen ze ervoor dat er 

minder mensen in 1 tent kunnen slapen. Ga dus, indien mogelijk, op zoek naar de 

klassieke, 2-kleurige luchtmatras of neem gewoon een veldbed mee. 

Drank – snoepen – roken - GSM  
Hoe aanlokkelijk het ook lijkt voor de leden, kiezen wij toch voor een 

kamp zonder technologische snufjes. GSM’s, smartphones, i-Pods, i-

Pads,… 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 ook niet 

terug na het kamp. 

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 gebleven in de eerste plaats).  
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eldzaken 
 
Gaan je kinderen op kamp met een jeugdbeweging dan 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 en 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 bijvoorbeeld € 5,00 per dag/ per kind, voor het 
kamp.  
Info en formulier te vinden op:  
http://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbeweging-en-kampen 
 
Via de JOSBON van de CM kan je tot 100 euro per kind terugkrijgen, meer info kan je 
vinden op: http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport-en-vrije-
tijd/cm-fit-en-fun.jsp 
Als je bij een andere mutualiteit bent aangesloten is de info normaal makkelijk terug te 
vinden via hun site. 
 

Aarzel dus niet om zo een formulier af te drukken en ons te bezorgen. Dit kan zowel bij 
Tine Verbeke als bij Alien Delbeke tijdens de chiro of op het adres: Hooistraat 76, 8792 
Desselgem. 
 
 
Een kleine moeite voor de kassiers, een wereld van verschil voor uw portemonnee.  
Alien Delbeke & Tine Verbeke 
  

http://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbeweging-en-kampen
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport-en-vrije-tijd/cm-fit-en-fun.jsp
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport-en-vrije-tijd/cm-fit-en-fun.jsp
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agindeling op kamp 
7u30 De dienstleiding staat op en maakt alles klaar voor de meute. 

 
7u50 Wekmuziek en fluitende vogeltjes maken ons in blijde stemming voor een 

nieuwe, spetterende bivakdag. 
 

8u00 Maak het washandje maar nat en wrijven maar. 
 

8u30 Ontbijt, afwas en diensten.. 
 

9u30 We starten onze voormiddag met het bivakthema. 
 

9u45 Start van de voormiddagactiviteit. 
 

12u30 In de buitenlucht krijg je honger als een paard. Schuif je voeten onder tafel! 
Daarna afwas en diensten. 
 

13u30 Platte rust. Tijd om op adem te komen van de toffe voormiddag of een 
briefje of een kaartje te schrijven. 
 

14u30 We vliegen er weer in met een vierkantsformatie. 
 

16u30 Vieruurtje 
 

19u00 Slotformatie, evaluatie van de dag. 
 

19u30 Avondmaal in families. Daarna volgt de diensten en de afwas. 
 

20u30 Avondactiviteit 
 

  
21u30 Welterusten Sloebers en Speelclub! 

 
22u00 Goodnight Rakwi’s! 

 
22u30 Slaapwel Tito’s! 

 
23u00 Stil zijn voor de rest, Keties! 

 
23u30 Nu is het jullie beurt, Aspi’s! 
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ooooooost! 
 

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 delen. 

Kampadres: 

Jeugdverblijfcentrum De Winner 
Naam lid + afdeling lid 
Winnerstraat 40 
3900 Overpelt 
 

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

graag een briefje ontvangen. Geef dan zeker een adressenlijst, 

etiketten of voorgeschreven enveloppen mee met eventueel al 

een postzegel er op gekleefd.  

Speciale Chirokaartjes (met postzegel erbij kunnen de leden 

kopen op kamp 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 betalingen makkelijker te laten verlopen.   
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at nemen we mee op kamp? De checklist! 
Spelkledij  

o Shorts  
o T-shirts  
o Stap- en speelschoenen, turnpantoffels  
o Regenjas  
o Onderbroeken en kousen (voldoende, er kan altijd wel eens eentje nat of vuil 

worden)  
o Warme truien  
o Trainingspak  
o Badpak of zwembroek  
o Kledij voor vuil spel (en best ook een plastic zakje om die vieze kleren in te 

stoppen)  
o Lange broek 

Slaapgerief  
o Hoeslaken (voor iedereen verplicht)  
o Kussensloop  
o Pyjama of slaapkleed  
o Pantoffels  
o Knuffel  
o Luchtmatras of veldbed (vanaf de Tito’s)  
o Slaapzak 

Wasgerief 
o Wasgerief  
o Washandjes  
o Handdoeken en badhanddoek  
o Zeep en shampoo  
o Tandenborstel, tandpasta en beker  
o Kam of borstel  
o Ondergoed (zeker voldoende) 

Tochtmateriaal 
o Veldfles  
o Rugzak (klein rugzakje voor de jongsten)  
o Tweedaagserugzak (vanaf de Tito’s)  
o Bestek en gamelle (vanaf de Tito’s)  
o Groot stuk plastiek (voor als er in de velden geslapen wordt + om bananendozen 

te beschermen bij regen) 
Aspi’s 

o Materiaal om je fiets te herstellen  
o Reserve binnenband   
o Passende fietspomp 

Vergeet-me-niet-jes 
o Zakdoeken  
o Veiligheidsspelden en wasspelden  
o Schoenveters en elastiekjes  
o Linnen zak voor vuil wasgoed  
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o Leesboek of strips  
o Schrijfgerief  
o Zonnepet of –hoed, zonnecrème  
o Geld voor een kaartje + postzegel (€1/stuk)  
o Adressen voor een kaartje  
o Afdrooghanddoek (deze blijft in de chiro om ook in de toekomst te blijven 

gebruiken, vergeet deze zeker niet)  
o Muggengel of –stick  
o Enkele plastiekzakken voor extreem vuile kledij  
o Kopie (voor en achterkant) van je identiteitskaart (afgeven bij vertrek aan EHBO- 

verantwoordelijken) 
 
LET OP:  
- Voor de kleinsten kan het handig zijn om per dag een pakket te maken: short, t-

shirt, onderbroek en kousen. 

- Op het einde van het kamp vinden we veel kleren die van ‘niemand’ zijn. Heel 

vreemd! Naamteken graag de spullen van je kinderen! 

- Vergeet bij de bananedozenafhaling zeker niet de ‘verlorenvoorwerpen-tafel’ te 

bekijken. Je zou soms schatten terugvinden! 
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fdelingsblaadje Sloebers 
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fdelingsblaadje Speelclub jongens 
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fdelingsblaadje Speelclub meisjes 
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fdelingsblaadje Rakkers 
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fdelingsblaadje Kwiks 
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fdelingsblaadje Toppers 
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fdelingsblaadje Tippers 
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fdelingsblaadje Kerels 
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fdelingsblaadje Tiptiens 
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ussendoortje 
 

Kan je niet wachten tot het kamp begint? Om de tijd te doden kan je hier alvast wat 
spelletjes spelen. Veel plezier! 
 
Wat nemen we mee op kamp? 
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