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Beste chiromeisjes en jongens,

De leukste tijd van het jaar komt er bijna aan! Na een tof (half)jaar met jullie leiding 
is het zover: het kamp! Binnenkort is het weer tijd om de leukste spelletjes te spe-
len, te smullen van het lekkere eten van onze kookploeg en om je te amuseren met 

jullie zotte leiding!

Zijn jullie al benieuwd naar wat jullie allemaal te wachten staat en willen jullie snel 
meer te weten komen over het kamp? In dit boekje kunnen jullie alle informatie 

vinden!

Neem jullie verrekijker maar al klaar en neem de muggenmelk er alvast bij! Want wij 
gaan op zoek naar wilde dieren en veel meer, ons kampthema is dit jaar namelijk: 

‘MET TIBOE OP SAFARI’

Wij kijken er alvast naar uit en we kunnen niet wachten om samen met jullie er een 
onvergetelijk kamp van te maken!

Avontuurlijke groetjes, 

De leiding!

OPMERKING: We hebben momenteel ons kamp voorbereid op de huidige maat-
regelen die ons werden opgelegd. Het is mogelijk dat deze maatregels nog 
aanpassen (versoepelen of verstrengen) tegen 1 augustus. Mocht dit het geval 
zijn, houden we u op de hoogte!

Voorwoordje van de leiding
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Praktische informatie
Wanneer moet de bagage binnengebracht worden?
De valiezen moeten binnengebracht worden op donderdag 30 juli op onze chiro. Dit jaar 
zal dit wat anders verlopen. Wij gaan de valiezen per bubbel verzamelen en inladen (ver-
duidelijking van de bubbels kan u vinden op pagina 8). Hiervoor hebben wij een tijdssche-
ma gemaakt. De valiezen van de sloebers bubbel verwachten wij tussen 17u en 17u30. 
De tweede bubbel (speelclub + rakwi’s) zal van 17u30 tot 18u30 hun valiezen kunnen 
binnenbrengen. De bubbel van de tito’s, keti’s en aspi’s zal als laatste aan de beurt zijn 
tussen 18u30 en 19u30. We vragen jullie om alle bagage te voorzien van een etiket met 
naam + afdeling, zo kunnen wij de valiezen makkelijk sorteren en herkennen.

Bent u een ouder met meerdere kinderen in verschillende bubbels? Dan mag u natuurlijk in 
één keer al de valiezen binnen brengen, liefst ook volgens het tijdsschema. Mogen wij ook 
vragen om alleen de valiezen te komen afzetten en niet te blijven om een babbeltje te 
maken met andere ouders. Ook lijkt het ons verstandig om nog altijd de nodige afstand te 
behouden en eventueel een mondmaskers te dragen. Wij willen vele personen bij elkaar 
vermijden en dit op een veilige manier laten doorgaan!

Wanneer vertrekken we naar Ravels-Eel?
Ook het vertrek zal dit jaar anders zijn. Enkel de datum blijft wel nog hetzelfde namelijk 
zaterdag 1 augustus. Het vertrek zal dit jaar ook via de bubbels verlopen. De sloebers 
verzamelen om 9u aan de voorkant van het station van Dendermonde. De speelclub en 
rakwi’s verzamelen aan de achterkant van het station, ook om 9u. Het is de bedoeling om 
aan kiss & ride te doen, neem dus best thuis afscheid van elkaar.

De oudste groepen (tito’s, keti’s en aspi’s) vertrekken wel van op de chiro, zij gaan met 
de fi ets naar de kampplaats. Zorg dat je fi ets in orde is en dat het voorzien is van lichten 
en slot. We spreken af om 8u. Het is hier opnieuw niet de bedoeling om te wachten tot als 
we vertrekken. Neem dus thuis afscheid van elkaar.

Er zal dus geen formatie zijn bij vertrek zoals andere jaren. Wij doen deze formatie ‘s 
avonds op het kampterrein en zenden deze live uit via onze Facebook-pagina. Zo kunnen 
jullie toch ons mooi toneeltje en kampdans volgen!

Post op kamp
Ook de postbode passeert bij ons. 
Het is dus mogelijk om ons post toe 
te sturen, wees wel op tijd met het 
opsturen! 

CHIRO TIBOE
‘Naam van de avonturier’ 
Jeugdlokalen Ravels-Eel

Eelstraat 4
2380 Ravels-Eel
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Praktische informatie
Wanneer komen de sloebers terug naar Wieze?
De sloebers komen naar huis op woensdag 5 augustus. Wij verwachten de ouders van 
de sloebers om 15 uur aan de voorkant van de kerk van Ravels-Eel (Vooreel 52, 2380 
Ravels). De sloebers zullen met hun leiding daar klaarstaan om opgehaald te worden. Dit 
jaar niet op het kampterrein zelf, om contact met externe te vermijden, zie pagina 9: het 
contactlogboek. De eindformatie zal op voorhand worden gehouden en ook worden ge-
streamd via de Facebook-pagina. Jullie kunnen deze dus achteraf bekijken.
Ook hier is het de bedoeling om een kiss & ride te houden. De vele toffe verhaaltjes zullen 
dus in de auto moeten worden uitgewisseld.

Wanneer zijn de andere safarigangers terug in Wieze-city?
Na een vermoeiend maar tof kamp mogen de mama’s en papa’s ons terug verwachten op 
maandag 10 augustus aan het station van Dendermonde. De bubbel van de speelclub 
en rakwi’s komt aan rond 15u30. De oudste afdelingen komen terug om 16:30. Voorzie 
tijdens het wachten op jullie kinderen ook genoeg afstand van elkaar, mondmaskers zijn 
natuurlijk niet verboden. Graag zouden we opnieuw 1 ouder per kind willen om vele men-
sen op 1 plaats te vermijden. 

Nadat je je mama een dikke kus hebt gegeven vertrekken we naar de chiro om de valie-
zen op te halen. Hierbij hebben we een speciaal systeem bedacht om dit zo goed mogelijk 
te laten verlopen. De Kloosterstraat zal éénrichting worden gemaakt van het kruispunt 
met de Nieuwstraat (de verkeerslichten) naar de chiro, dit zal allemaal gepast worden 
aangeduid. De valiezen worden gesorteerd per afdeling, de bedoeling is dat de leiding of 
kookploeg de valies van uw kind in de autokoffer steekt. U moet enkel de naam van uw 
kind(eren) zeggen en in de auto blijven zitten, handig toch? De valiezen worden gesor-
teerd per afdeling, verspreid over de gehele straat. Heb je meerdere kinderen? Neem dan 
alle bagage in één keer mee natuurlijk. Wij gaan onze uiterste best doen om dit zo vlot 
mogelijk te laten verlopen, wees dus ook wat geduldig bij het wachten. Wij stellen voor 
om de oudsten (vanaf tito’s) af te zetten op de chiro en ze naar huis te laten fi etsen, het 
lijkt ons niet praktisch om dat ook nog in de koffer te steken. Dit systeem zal dus twee 
keer worden uitgevoerd (voor elke bubbel).

Hoeveel is de kostprijs van zo een avontuurlijk kamp?
Een onvergetelijk kamp naar Ravels-Eel kost jullie 140 euro. Vanaf een tweede kindje 
moet je slechts 120 euro betalen. De kleine sloebertjes hoeven maar 70 euro te betalen.

Voorbeeld combinaties ter verduidelijking:
vb. een gezin met 2 kinderen (140 + 120) en een sloeber (70) zal 330 euro betalen.
vb. een gezin met 3 kinderen (140 + 120 + 120) zal 380 euro moeten betalen.

Alle praktische info zullen jullie nog eens via mail ontvangen op de algemene vertrek-
brief in de weken voor het vertrek.
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Met corona op kamp
Dit jaar gaat het kamp er wat anders uitzien, de reden is jullie wel bekend. De na-
tionale jeugdbewegingen hebben hard gewerkt om ons zomerkamp te laten door-
gaan. Zij hebben ons dan ook maatregels gegeven om dit kamp coronaproof te 
laten verlopen. Hieronder kunt u lezen wat er allemaal gaat veranderen. Heeft u 

verdere vragen in verband met corona, mag u ons altijd contacteren.

Wanneer mag ik niet mee op kamp?
Wanneer je ziektesymptomen (hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree 
moeilijk ademen) vertoont in de vijf dagen voor ons kamp is het niet mogelijk om 
mee te gaan op bivak. 

Het is geen gemakkelijke beslissing om uw kind niet mee te sturen op kamp. Toch is 
dit een zeer belangrijk gegeven binnen het hele ‘corona-verhaal’. Niet alleen voor-
komt u een mogelijke verspreiding van het virus, de ziektesymptomen wijzen ook 

op een verzwakt immuunsysteem. Je bent dus vatbaarder voor een besmetting.

Het wordt aangeraden om één week na het kamp niet in contact te komen met 
andere mensen, zeker niet als deze een risicoprofi el hebben. Ook snel wisselen 
tussen jeugdactiviteiten (bv. sportkampen, vakantiekampen, enz.) wordt afgera-
den.
 

Wat als er iemand ziek wordt?
Hopelijk is dit natuurlijk niet het geval, maar we moeten het zekere voor het onze-
kere nemen. Mocht er iemand ziek worden op kamp (kookploeg, kind of leiding) 
dan zullen wij een stappenplan volgen dat door de overheid is opgesteld. Zieke 
personen zullen dan in een quarantaineruimte tijdelijk moeten wachten totdat ie-
mand deze persoon komt ophalen. We willen dus vragen om tijdens het kamp 

beschikbaar te zijn, indien nodig, om uw kind te komen ophalen.

Ook leden uit een risicogroep (lijst te vinden op onze website) 
mogen niet mee, tenzij zij hiervoor een doktersattest kunnen 
voorleggen met toelating van de arts. Als hun ziekte door medica-
tie onder controle is mogen zij ook meegaan. Schakel bij onzeker-
heid de hulp in van uw huisdokter. 

De verantwoordelijkheid om een kind mee te sturen op kamp ligt 
bij de ouders. Stuurt u uw kind mee op kamp, dan respecteert u 
de deelnemingsvoorwaarden. Mogen wij jullie dan ook vragen om 
eerlijk te zijn in uw beslissing.



Kampboekje  Ravels-Eel 2020 Pagina 8

Dokter
Wij nemen vooraf contact op met een dokter in de buurt van onze kampplaats. 
Deze dokter zal stand-by zijn voor ons gedurende de hele kampperiode. Uw eigen 

huisdokter zal dus niet naar Ravels-Eel moeten komen voor bv. een controle.

De bubbel werking
Wat is een bubbel?
Dit jaar is het niet mogelijk om met iedereen te spelen. Daarom worden bubbels 
gemaakt van 50 personen. In deze bubbels is contact met elkaar mogelijk, je moet 
geen afstand houden en geen mondmaskers dragen. Sterk fysiek contact zal wel 
worden vermeden. Spelen, slapen en eten zal normaal verlopen, maar worden ge-
scheiden met de andere bubbels. Een voorbeeld: de bubbels zullen in aparte eet-
zalen eten. 

Onze bubbels
Wij hebben 3 bubbels gemaakt. De sloebers en de kookploeg zullen de eerste 
bubbel vormen. De sloebers verlaten ons op dag 5 waardoor de kookploeg tijdens 
het tweede deel van het kamp een aparte bubbel zal vormen. Dit komt praktisch 
gezien goed uit. De tweede bubbel zal bestaan uit de speelclub en rakwi’s. De 
splitsing tot 12 jaar is een bewuste keuze hierbij. De laatste bubbel zal worden 
gevormd door tito’s, keti’s en aspi’s. Hier is opnieuw de opsplitsing vanaf 12 jaar 
belangrijk.

Contact tussen bubbels of met ‘externen’
Contact met andere bubbels zal dus minimaal moeten worden gehouden. Wat wilt 
zeggen dat bijvoorbeeld een sloeber zijn broer uit de speelclub geen knuffel mag 
geven. Wij willen dan ook vragen om uw kind hiervan gepast op de hoogte te bren-
gen. Ook de leidingsploeg wordt opgesplitst in de bubbels bij hun gasten. Is er 
toch overleg nodig tussen de bubbels? Dan mag dit verlopen op 1,5 meter afstand, 

als dàt niet mogelijk is, dan moet men mondmaskers opzetten.

Wanneer starten de bubbels?
Voor de leden starten de bubbels vanaf 1 augustus bij het verzamelen op de chiro 
of aan het station. Deze eindigen wanneer ze worden opgehaald door de ouders. 
Voor de leiding beginnen de bubbels bij de voorbereidingen van het kamp, dus bv. 
het inladen van de camion of het bezoeken van de kampplaats de dag voordien. 

Met corona op kamp
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Het contactlogboek
Dit logboek is een document waarin wij al onze voorzorgsmaatregels moeten no-
teren bv. afbakenen van het terrein. Hierin moet ook worden vermeld welke perso-
nen in de verschillende bubbels zitten. Ten laatste, moet steeds elke keer worden 
genoteerd wanneer er contact is tussen verschillende bubbels of met externen. 
Ter verduidelijking 3 voorbeelden: de kookploeg gaat inkopen doen in een winkel, 
stafvergadering tussen de leiding, een kind uit bubbel A knuffelt een kind uit bub-
bel B. 

Dit contactlogboek zal 1 maand worden bijgehouden door ons, zodat het beschik-

baar is voor de contacttracers van de regering om besmettingen op te sporen.

Hygiënemaatregelen
We besteden dit jaar extra aandacht aan de hygiëne van de kinderen. Zo krijgen 
we via Chirojeugd Vlaanderen 2 gratis hygiënepaketten met mondmaskers, zeep, 
handgel, enz. Goed voor 100 personen, natuurlijk nemen we extra materiaal ook 
mee. 

Wasbakken, toiletten en douches worden ook per bubbel voorzien om deze 
goed te scheiden van elkaar. We zullen er ook op toezien dat elk kind steeds goed 

Activiteiten
Sommige tradities op kamp zullen dit jaar spijtig genoeg niet kunnen doorgaan we-
gens de maatregels. Denk maar aan de tweedaagse van de 3 oudste groepen. Ook 
onze X-dag en het nachtspel zal niet door kunnen gaan. Natuurlijk zijn we niet voor 
niets een chiro die voor alles een creatieve oplossing heeft. Wij stemmen onze ac-
tiviteiten en programma’s dan ook af op de huidige situatie, wat zeker niet minder 
leuk zal zijn. 

Updates over het kamp
Regelmatig zullen wij de ouders op de hoogte houden met een foto, fi lmpje of status 
op onze Facebook-pagina. Bij minder goed nieuws zullen wij persoonlijk contact 
opnemen met de ouders via mail of telefoon. Natuurlijk hopen wij dit niet te doen!

Vragen over corona?
Mochten jullie vragen hebben, horen wij het graag! Kijk op de laatste pagina van 
het boekje via welke kanalen je ons kan bereiken.

Met corona op kamp



Kampboekje  Ravels-Eel 2020 Pagina 10

7u30
Oogjes open, tijd om op te staan! Er komt weer een toffe kampdag aan! Iedereen 
mag de slapertjes uit de ogen wassen voor de nieuwe dag. De leiding wacht jullie 

al op met een grote glimlach.

8u
De vlag wordt omhoog gedaan, terwijl we allemaal samen in de formatie staan. 
We laten onze zangtalenten horen en begeven ons daarna naar de eetzaal. Tijd 

voor het ontbijt!

9u
Afwassen, de toiletten, douches en het terrein kuisen! Wij van de chiro zijn hier de 

beste in. Ook de kamers netjes maken doen wij met heel veel zin.

9u30
De leiding staat klaar om samen met jullie opnieuw een geweldige kampdag te 

beleven. Iedereen kan zich eens goed laten gaan en alles geven.

12u
Bikke bikke bik, we eten onze buikjes dik! Na het spelen en eten een beetje moe? 

Hierna is het platterust, we doen even onze oogjes toe!   

Een dag op safari met Tiboe
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14u30
Waterspelletjes, een parcours of een verkleedpartij? Wie zal het zeggen? We vlie-

gen er weer in om onze grenzen te verleggen.

16u
Wat een avontuur. Maar nu let’s go, naar het 4-uur!

18u
Het moment van de dag waar we stiekem wel naar uitkijken… Het avondmaal, de 
kookploeg staat weer met een echte kampmaaltijd klaar in de eetzaal. Zij hebben 

zoals altijd heerlijk gekookt.

Een dag op safari met Tiboe

20u
De mannen van Tiboe die zijn nog lang niet moe. 
We geven nog eens alles voor de laatste keer 

vandaag.

20u30
De sloebertjes worden stilletjes aan moe, naar 
het bedje en mondjes toe. Na een dagje vol ge-

ravot huppelen onze kleinsten naar hun kot.

21u
Ook de speelclub moet naar bed toe 
gaan…. Zo kunnen ze morgen terug 

met volle goesting opstaan. 

Slaapwel Speelclub!
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21u30
De grootste ravotters van de chiro zijn nog lang niet uigespeeld, toch is het voor 
hun ook tijd om in de slaapzak te kruipen. De rakwi’s mogen stilletjes naar hun 
kamer sluipen.

22u
De tito’s leggen zich in hun tent. De jongens vertellen een nieuwe mop die echt 
nog niemand kent. De meisjes praten dan weer nog even na over de knappe lei-

ders.

22u30
De keti’s mogen al wat langer opblijven natuurlijk. Hun dag was dan ook onverge-

telijk.

23u30
De aspi’s zullen wat moeilijker slapen, nadat ze hun dagelijkse portie suiker ont-
vingen. Gelukkig hebben ze zo een prachtige stemmen dat ze elkaar met liedjes in 
slaap kunnen zingen.

Een dag op safari met Tiboe
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Om uit volle borst van mee te zingen

Op safari wordt er natuurlijk ook gezongen! Tijdens de formatie mogen jullie daar-
om jullie ongeloofl ijk mooie zangtalenten laten horen. Voor de chirotalenten die de 

tekst nog niet kennen of niet kunnen wachten tot kamp, is hier de tekst! 

Oplaten van de vlag: 
Schoon klaart de dag!

Schoon klaart de dag 
Hoog waait de vlag

Wie niet dapper is kan bij ons niet staan 
Wie niet durven kan moet ten onder gaan 

Kom straks de harde strijd
Wij zijn bereid 

Hahahaha hahahaha

Eens komt het uur 
Gloeiend als vuur

Dat de vijand grimmig voor ons staat 
En het uur der Vlaamse zege slaat. 

Kom straks de harde strijd
Wij zijn bereid 

Hahahaha hahahaha

Trouw tot de dood 
Vlaanderen wordt groot

Als gij morgen sterft en ik blijf alleen
Kameraad ‘k blijf trouw en ik vecht voor twee

Kom straks de harde strijd 
Wij zijn bereid
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Om uit volle borst van mee te zingen

Neerlaten van de vlag: Zie de zon schijnt nu niet meer!

Zie de zon schijnt nu niet meer
Alles rust zo zacht

Heer, geef ons u vrede mee
Als een goede nacht

Wij danken u voor alles wat de dag ons gaf
Het kwam van u

’t was met toffe woorden dat gij altijd tot ons sprak
Wij danken u 

Merci!
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Voorwaarden van een fantastisch kamp

Begin al maar stillekes te beven, want met onze geboden valt niet te leven!

Discipline en gehoorzaamheid worden dit jaar onze troef, 
wie niet horen wil, krijgt te doen met de sloef.

‘s Morgens is iedereen op tijd uit bed,
op de formatie verschijnen we proper gewassen, kraaknet.

Kampdans en ochtendgymnastiek doen we fl ink mee,
dan is iedereen tevree…

Tijdens het eten blijven wij op onze stoel,
zo niet krijg je ‘dikken boel’. 

‘t Bord leeg en van alles eten,
anders kan je u dessert wel vergeten!

Snoepen doen we op een vooraf bepaald moment,
dat alleen de leiding kent.

Keuken, materiaal- en leidingskot zijn verboden terrein,
diensten doen vinden we heel erg fi jn!

Tijdens de platte rust hoort iedereen in zijn eigen kamer of tent, 
onze valies ruimen we op gelijk een echte vent!

De leiding zullen we dagen beminnen,
ook al kunnen we daar enkel liefde mee winnen.

Tot slot… GSM en andere dure dingen horen niet in je valies,

geef die maar al aan u leiding in Wies!
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Enkele afspraken

GSM en andere elektronica
Bij de sloebers, speelclub en de rakwi’s worden gsm’s, tablets, enz. niet getole-
reerd! Bij de tito’s, keti’s en aspi’s worden deze toegelaten, maar enkel op twee-

daagse of op toegelaten momenten.

Alcohol en drugs
Het is vanzelfsprekend dat dit niet acceptabel is op kamp. Alcohol zal in beslag 
worden genomen en bij het aantreffen van drugs worden de ouders verwittigd en 

eindigt het kamp onmiddellijk voor het desbetreffende kind!

Roken
Dit wordt enkel getolereerd bij de aspi’s indien zij de toestemming hebben gekre-
gen van hun ouders, wat moet worden gemeld bij de inschrijving! Dit zal ook enkel 

gebeuren op een afgesproken moment.

Snoepgoed
Snoepgoed wordt thuisgelaten. Mogen wij ook vragen om geen snoep op te stu-
ren via de post. Er wordt genoeg lekker eten voorzien door de kookploeg dus dit is 
niet nodig. Indien dit toch gevonden wordt, nemen wij dit in bewaring en krijgt het 

kind dit op het einde van het kamp terug. 

Kriebelende beestjes
Onze kampplaats bevindt zich aan een prachtig bos! Heerlijk toch? Elk voordeel 
heeft zijn nadeel en ook wij zullen ook dit jaar niet gespaard blijven van de verve-
lende muggen en teken. Gelieve uw kind dus te voorzien van een lange broek en 
pet. Daarnaast is een muggenbandje, of een verzachtende zalf voor muggenbe-
ten ook een must.

De kans is groot, dat er ook dit jaar weer luizen tevoorschijn zullen komen. Gelieve 
uw kind dus ook grondig te controleren bij de aanvang van het kamp op luizen. 
Deze verspreiden zich gemakkelijk en aangezien we met een grote groep zijn willen 

we de luizenbesmetting absoluut vermijden.
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Ik ga naar Ravels-Eel en ik neem mee..

O  Kussen, kussensloop EN onderlaken
O  Slaapzak (of lakens en dekens)
O  Luchtmatras of veldbed
O  Slaapkledij
0  Toiletgerief (zeep, kam of borstel, tandenborstel en –pasta, bekertje, shampoo, ...)
0  Ondergoed
0  Papieren zakdoeken
0  Linnenzak
0  Spelkledij (shorts, T-shirts, lange broek, jogging, trui,…)
0  Kousen
0  Zwempak en badmuts
0  Laarzen, sportschoenen, stevige schoenen
0  Regenjas/K-way
0  2 keukenhanddoeken en bestek!
0  Stevige drinkbeker of tas
0  Knuffel
0  Voldoende handdoeken, washandjes, badhanddoeken
0  Briefpapier, omslagen, balpen, postzegels (voor de jongsten: gelieve voorgeschre-  
    ven omslagen mee te geven, er kunnen kaartjes aangekocht worden tegen €0,50 per  
    kaart alsook postzegels.)
0  Zakgeld: af te spreken met de afdelingsleid(st)ers
0  ID-kaart (afgeven aan de leiding bij vertrek)
0  Voor de oudere afdelingen (vanaf tito’s): identiteitskaart, zaklamp
0  2 mondmaskers voor alle kinderen ouder dan 12 jaar (ook alle rakwi’s)

We vragen uitdrukkelijk om alle kleren te naamtekenen, zodat alles terug bij de juiste 
persoon terechtkomt. Vooral bij de jongste groepen is dit echt nodig voor het maken van 
de valiezen bij het vertrek! 

Ook dit jaar nemen we geen bestek en bekers mee op kamp. Iedereen neemt dus zelf 
bestek, tas of beker en 2 afdrooghanddoeken mee! (graag naamtekenen!)
 
Wij willen aan iedereen vragen om zijn medicatie af te geven aan de leidsters/leiders bij 
vertrek. Stop je medicatie dus niet in je valies maar geef die af aan jullie leiding in Wies!
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De leidingsploeg

Sloebers
Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Isabelli Anisia Brantes

Belli

12/06/2002

Arendstraat 16

9300 Aalst

Humane wetenschappen

Het coole festival op twee-

daagse

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Laure Van Mol

Mammie

24/10/2002

Kruisabeel 33 a

9280 Wieze

Humane wetenschappen

De schuimfuif op tweedaagse

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Yentl Van Damme

Yentjel

25/08/1998

Aalstersestraat 182

9280 Wieze

Leerkracht secundair onderwijs

De trouw van Yentjel & Poukie

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Yenten Smekens

Bok

01/10/2001

Vereeckenstraat 65

9308 Gijzegem

Leerkracht secundair onderwijs

Karten op tweedaagse
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De leidingsploeg

Speelclub

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste chiroherinnering:

Bavo Coussement

Bavik

03/07/1999

Hoezekouterdreef 41

9300 Aalst

Integrale Veiligheid

Onze eigen Après-ski Schule

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Lana D’haese

Loana

01/11/2002

Denderweg 18 

9308 Gijzegem

Humane wetenschappen

Het zotte nachtspel van vorig 

jaar

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Silke Perdaens

Perdonsj

03/01/2001

Koning Albert I-straat 142 

9280 Lebbeke

Leerkracht kleuteronderwijs

Karten op tweedaagse
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De leidingsploeg

Rakwi’s

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Stien Matthys

Stein

03/11/2002

Ravenakkerstraat 25

9310 Moorsel

Humane wetenschappen

Het coole festival op twee-

daagse

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Femke Schuddinck

Shanti

12/11/2002

Groeneweg 12 b

9280 Wieze

Sociaal-Technische wetenschappen

De begrafenis voor onze 

vissen

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Sien Lambrecht

Sein

11/05/2002

Meerskant 27

9280 Denderbelle

Humane wetenschappen

Op ‘babydag’ gemixte spa-

ghetti eten

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Zoë Mertens

Commandant

26/04/2002

Alfons De Cockstraat 61

9310 Herdersem

Humane wetenschappen

Uit de tenten sluipen om naar 

de sterren te kijken
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De leidingsploeg

Tito’s
Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Emile Markey

Billy

12/03/2001

Aalstersestraat 152

9280 Wieze

Criminologie

Mijn eerste grote kampvuur

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Yari Hautekeete

Yeki

21/02/2001

Sasbaan 9

9280 Wieze

Kinderbegeleider

Als aspi leiding geven aan de 

kleinsten
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De leidingsploeg

Keti’s

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Celien Scheerlinckx

Ceetje

31/01/2000

Capucienenlaan 93 g bus 2 

9300 Aalst

Communicatiemanagement

De tweedaagse in Brugge

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Charlotte Ardyns

Doif

27/11/2001

Gehuchtveldstraat 5 b

9280 Wieze

Leerkracht lager onderwijs

Zo hard buikschuiven dat ik 

er letterlijk bij neerviel

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Werk:

Mooiste kampherinnering:

Colin Macharis

Colein

24/11/1999

Groeneweg 7

9280 Wieze

Kinderverzorger

Aspi van het kamp worden
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De leidingsploeg

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Werk:

Mooiste kampherinnering:

Aaron Geerinck

Piraat

14/02/2000

Grote Baan 119 a

9310 Herdersem

Magazijnier

De tweedaagse in Brugge

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Mathan Van Driessche

Blanche

27/11/2000

Streekbaan 11 a 

9280 Wieze

Toegepaste architectuur

De grote foodfi ght met spa-

ghetti

Naam:

Bijnaam:

Verjaardag:

Adres:

Studies:

Mooiste kampherinnering:

Stijn Baudu

Stinzo

06/06/2000

Wolvenstraat 32

9280 Wieze

Intergrale veiligheid

De tweedaagse in Brugge

Aspi’s
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Onze kookploeg
Naam:

Bijnaam:

Favoriet kampmoment:

Specialiteit:

Favoriet kampeten:

Danny Maes

Maesken

Belotten

Kokerellen

Patatten met bloemkool en 

chipolatas

Naam:

Bijnaam:

Favoriet kampmoment:

Specialiteit:

Favoriet kampeten:

Nick Van Damme

Vandam

De rustige momenten wan-

neer Ellen een dutje gaat doen

Soep en sauzen

Barbecue

Naam:

Bijnaam:

Favoriet kampmoment:

Specialiteit:

Favoriet kampeten:

Isabelle Van Laethem

Va Laethem

Aperitief met de kookploeg 

(vooral de hapjes)

Balletjes in tomatensaus

Kip in currysaus met rijst

Naam:

Bijnaam:

Favoriet kampmoment:

Specialiteit:

Favoriet kampeten:

Hans Poppe

Hansie

Winnen met de 

Aspi-Kookie-Leidingsquiz

Flauwe moppen

Patatten met bloemkool en 

chipolatas
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Voor alle pijntjes klein en fi jn, zullen de kinderen welkom bij de kookploeg of de medische 
verantwoordelijke van de bubbel zijn. Zij nemen de taak op zich om alle pijntjes snel te 
verhelpen en ze vergeten de dikke zoen op de wang achteraf niet. Zij gaan de kindjes met 
heel veel liefde van hun kwaaltjes afhelpen. En zeker niet te vergeten: ze gaan de kook-
kunsten van de mama’s en papa’s overtreffen! 

Onze kookploeg

Naam:

Bijnaam:

Favoriet kampmoment:

Specialiteit:

Favoriet kampeten:

Pieter De Coco

Piet

Belotten

Afwassen

Alles!

Naam:

Bijnaam:

Favoriet kampmoment:

Specialiteit:

Favoriet kampeten:

Ellen Cami

Cami

Lunchpakketjes voor dag-

tocht en tweedaagse maken

Boodschappenlijstjes maken

Fishsticks met spinaziestoemp 

en mosterdsaus

Naam:

Bijnaam:

Favoriet kampmoment:

Specialiteit:

Favoriet kampeten:

Stéphanie Van Biesen

Poepie

Mijn slaapmomentjes

Koekjestaart

Macaroni
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De sloebies en 
de gekke beestenboel

Liefste Sloebies,

Het is bijna zo ver, 5 dagen kamp. Wij, de leiding, 
zijn er alvast klaar voor!!! Dit jaar gaan we op sa-
fari, dus neem je gekste beestenboel-outfi t maar 
al klaar uit je kast en leg deze maar meteen in 
jullie valies. 

Wat wij ook verwachten dat jullie meenemen zijn: 
-  Een gekke snoet
-  Een goed humeur 
-  Jullie gekste beestenboel outfi t 

Ps: vergeten jullie zeker geen reser-
ve kledij mee te geven? Het kan nog-
al eens vuil worden op kamp! 

Hopelijk tot snel! 
Dikke knuff el en dikke kussen 
De Sloeberleiding Yenten, Isa, Laure 
en Yentl 
Xxx

Wij, de leiding, zijn ons al aan het voorbereiden om er voor jullie een gek en onvergetelijk 
kamp van te maken! Hier is alvast een tekening die jullie kunnen inkleuren ter voorberei-
ding van het kamp! 
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Dag allerliefste speelclubertjes, 

Dit jaar gaan wij op kamp naar Ravels-Eel. Wij hebben gehoord dat er slechteriken 
de rust verstoren op onze kampplaats. Daarom hebben wij de nachtwacht gebeld 
om te helpen. Maar ze kunnen dit wel niet alleen en hebben jullie hulp nodig.

Zorg maar dat jullie fi t en goed uitgeslapen zijn zodat we meteen de slechteriken 
kunnen verslaan! 

Leider Bavo (ook wel bekend als Vladimir), leidster Lana (kennen we ook als Keelin) 
en leidster Silke (gekend als Wilko) zullen jullie hierbij een handje helpen!

Benodigdheden:
- Verkleedkledij van de nachtwacht
- Goed humeur
- Een valies voor dit superkamp

Wij kijken er alvast naar uit! Tot dan!

Leider Bavo en leidsters Lana & Silke

O  Chiro O  Wilko O  Magie O  Speelclub O  Raverseel
O  Vladimir O  Keelin O  Slechterik O  Vega O  Schemermeer

Speelclub

X R S C H E M E R M E E R R O

C Z J L E E S L E V A R D Z L

K S P E E L C L U B K U G L P

E C U W T V O W C R W B C C C

E I G A M O R I M I D A L V A

L T H U P K I B F R N T J E M

I F X I H L H A K N X I Z G O

N P O S H I C T L A K E Q A I

E Y I A R W O G L G D K M R X

S J H H O S L E C H T E R I K
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Rakwi’s
Liefste Rakwi’s,
 
Na jullie een hele quarantaine te moeten missen, gaan we toch eindelijk op kamp! 
Dit kamp is het voor jullie tijd om in de schoenen te staan van een echte beken-
de… Ben jij een echte Tiktokker of eerder een fi lmster of stuntman? Dit kamp 
is ons thema ‘Chiro Sterren’! De rode loper, een echt feestje, awards winnen, …
Maar bekend zijn is meer dan dat alleen. Jezelf camoufl eren voor de paparazzi 
of bodyguard spelen, moet ook gebeuren. Het wordt een kamp vol glamour 
maar ook vol avontuur. We hopen onze gekke rakwi’s snel terug te zien, voor 
het zotste kamp ooit! Jullie kunnen alvast genieten van de toff e foto’s van onze 
vorige chirozondagen.

Vele groetjes !!!

Leidsters Femke, Zoë, Stien en Sien
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Tito’s
Liefste Tito’s,

Graag nodigen wij jullie uit om met ons een reis door de tijd te maken. “Hoezo een reis 
door de tijd?” vraagt Yari. Ja toch wel! We gaan jullie namelijk wat geschiedenis bijle-
ren, maar dan op onze eigen gespecialiseerde chiromanier. Wij geven ieder van jullie 
een speciale taak die jullie tegen het kamp moeten kunnen. 

Jasper, kan jij voor de moppen in de tent zorgen, leider Yari kan namelijk nog wat van 
jou leren. 

Jules & Thibo kunnen ons dan ook leren lachen zoals enkel zij dat kunnen. 

We weten dat leider Yari graag op Tik Tok zit, maar Louise en Jitse zullen hem toch nog 
een dansje moeten leren hoor…

Charlotte en Fran, kunnen jullie voor ons een spelletje met vieze dingen verzinnen? We 
weten dat jullie je niet zo graag vuilmaken, tijd dat daar verandering in komt… 

Seppe & Lander, veel praatjes maar weinig daden… zorgen jullie eerst en vooral maar 
voor een liefje ;) 

Ines en Helena, omdat jullie zo graag tetteren mogen jullie elke avond een verhaaltje in 
de tent voorlezen. 

Jelle & Jorun, jullie hadden dit jaar van niets schrik, dan moeten jullie misschien een 
nachtspel organiseren?

Lena, zorg jij voor een vaccin tegen het coronavirus? Zo zijn we zeker dat er niemand 
ziek wordt.

Leider Yari & Emile zullen zorgen voor een fantastisch kamp, maar vergeet vooral jullie 
goed humeur en jullie oren niet!

Peace out! Jullie fantastische, liefste, leukste en knapste leiders.

Doe mee aan de quiz en de winnaar krijgt een prijs op de eerste kampdag!

Wie is de knapste titoleider?  Yari  Emile
Wie heeft er geen liefje?   Yari  Emile
Wie is het grootst?    Yari  Emile
Wat lusten de leiders niet?   Pintjes  Cola
Hoeveel kilometer moeten we fi etsen? 98 km  60 km

Raadsel: Wat heeft geen klinkers maar wel 10 letters?

..............................................
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CHIRO TIBOE WIEZE PRESENTS:
KETI ENTERTAINMENT

Beste Keti’s

Jullie zijn gekozen om deel te nemen aan een nieuw experiment. Het thema van dit (tot 
nu toe nog) geheime experiment is Televisieprogramma’s. 1 van jullie zal op het einde 
van het experiment gekozen worden als de ULTIEME winnaar¹ . Om de winnaar te wor-
den zullen jullie enkele proeven moeten doorstaan. 
OPGELET: enkel de sterksten zullen dit overleven, dus wees voorbereid.
Maar we mogen de belangrijke informatie niet vergeten. Hieronder verduidelijken we dit 
alles:

Wanneer gaat dit door?
Het experiment begint op 1 augustus en eindigt op 10 augustus. 

Waar gaat dit door?
De locatie blijft nog geheim. De programmamakers zullen jullie op 1 augustus begelei-
den naar de geheime locatie.

Wat moet er allemaal zeker mee?
-  Trekrugzak 
-  Slaapgerief (matje, slaapzak,… om mee te nemen op ‘tweedaagse’)
-  Goede ingesteldheid
-  Goede conditie, gespierde benen en een perfect in orde gezette fi ets voor de fi ets-      
    tocht
-  De kledij van onze omroep is allemaal verdwenen! Jullie zullen dus als topacteurs en         
actrices wat moeten improviseren. Kijk zeker eens in onze Tiboe-TV² en dan vind je 
alle series. Deze series zullen in het experiment zitten, dus wees voorbereid! Hiervoor 
wordt streng aanbevolen om tijdens de week van de opnames de kledij mee te nemen, 
anders worden jullie streng bestrafd³. 

Nu alles gezegd is, laten we begin-
nen met het aftellen. We rekenen op 
jullie! 
3, 2, 1 & LIGHTS, CAMERA, ACTION 

Break a leg! Xxx van CCC

#CHARLOTTECELIENCOLIN 
#KETI2020 
#CHIROTIBOE 
#LETTHECOUNTDOWNBEGIN

¹ Prijzen worden later nog verder toegelicht
² Volgende pagina vind je de Tiboe-TV
³ Er moet niet verplicht iets aangekocht worden, wees creatief om alles te vinden
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Rodaniaaa te te teeee, Rodaniaaa te te teeee

“Stef de Bievre in het centrum, Baudu zet zich recht. Jerôme Markey komt eruit, Jerô-

me pakt nu over. Han Lambrecht toch over Markey. Hanneke, Hanneke, wat doe je nu? 

Han Lambrecht gaat wereldkampioen worden! Han Lambrecht gaat wereldkampioen 

worden! Han Lambrecht op 1! Han Lambrecht op 1! HAN LAMBRECHT IS WERELDKAM-

PIOEN!”

Begin de benen al te scheren en laat te ze maar inwrijven door jullie mama, want de 

openingsrit staat voor de deur. Op 1 augustus worden jullie verwacht aan de start op 

de chiro voor de openingsetappe. De eerste rit bedraagt een goede 98 kilometer en zal 

waarschijnlijk eindigen op een massaspurt. Belangrijk is dus om op tijd te eten en te 

drinken. De volgwagens zullen jullie dan ook op tijd bevoorraden met powerdrank en 

snacks! Begin dus maar al te trainen om genoeg kilometers in de benen te krijgen.

Wat moet je zeker meebrengen naar de tour?

- Uw fi ets natuurlijk (dat helemaal in orde is) 

- Helm (zodat we echte renners lijken)

- Koerstruitje en petje (zodat de meisjes ons van ver kunnen zien komen)

- Koersbril (voor de aerodynamica)

- Drinkbus (voor genoeg suikers binnen te hebben)

Tot dan coureurs!

Leider Stijn, Mathan en Aaron
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Tot slot!

Hopelijk hebben jullie er nu nog meer zin in gekregen als hiervoor. We zien jullie dus snel 
terug in augustus voor de 10 tofste dagen van het jaar. Jullie hebben dus allemaal nog 
even de tijd om jullie beste safari-outfi t boven te halen en alvast te leren hoe je de wildste 
dieren kan nabootsen. Het aftellen kan beginnen! Hopelijk zien we jullie daar.

Wij willen de ouders alvast bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons geven om jullie 
kinderen mee te sturen op kamp. Dit jaar zal een ‘speciaal’ kamp worden, maar we zullen 
er alles aan doen om dit in goede banen te leiden!

Groetjes, 

De leidingsploeg van Tiboe!

Contact
Wij voorzien enkele noodnummers die uiteraard 
enkel bij nood mogen worden gecontacteerd.

Isabelle (kookploeg)  0486/48 52 53
leider Mathan   0477/87 17 70
leider Emile    0475/42 18 05 www.instagram.com/chirotiboe

www.facebook.com/ChiroTiboeWieze

www.chirotiboewieze.wixsite.com

chirotiboe@gmail.com


