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EEN VOORUITBLIK OP HET CHIROKAMP 

VEEBEE AAN HET WOORD 
Beste vrienden en Chiro-sympathisanten, 

 

Het Chirojaar loopt op zijn einde. Spijtig. Maar zoals geweten heb elk nadeel zijn voordeel. Namelijk 

dat het zo gegeerde bivak wederom voor de deur staat.  En wederom naar d’Ardennen. In 

d’Ardennen spreken de mensen een raar taaltje, houden ze er een hilarisch systeem om huisvuil te 

sorteren op na en mogen jobstudenten de jeugdbewegingen het vuur aan de schenen leggen met de 

meest onmogelijke vragenlijsten en zelf uitgevonden regeltjes.  In d’Ardennen echter is de natuur 

overweldigend prachtig, zijn de bossen ideaal om te ravotten en is er ruimte genoeg om reusachtige 

kampvuren te houden.  En net dat, beste vrienden en Chiro-sympathisanten, maakt d’Ardennen zo 

geweldig om op kamp te gaan.  

“En mogen jobstudenten de jeugdbewegingen het vuur aan de schenen leggen…” mag je eigenlijk 

gerust interpreteren als “en mogen jobstudenten het veebeeke het vuur aan de schenen leggen…”.  

O wat hebben de leidertjes vorig jaar gelachen als den Andy in dat rare taaltje de jobstudent van 

dienst te woord stond.  Meer van dat moeten ze gedacht hebben toen ze op zoek gingen naar 

nieuwe kampplaatsen.  Dank u wel leidertjes, als laatste bivak kan dat tellen.  

En tegelijk, dank u wel leidertjes, want jullie konden me geen groter plezier doen dan nog eens naar 

d’Ardennen te gaan!!  

“Als laatste bivak kan dat tellen…”, het heeft lang geduurd maar hier zijn we er dus onvermijdelijk 

weer mee. Zoals geweten en zoals voorgenomen zet ondergetekende een stapje opzij om de weg vrij 

te maken voor zoonlief. En niet alleen voor zoonlief. Ongetwijfeld zijn er onder jullie genoeg 

gegadigden aanwezig die, al dan niet om dezelfde reden, op mijn aftreden aan het wachten zijn. En 

jawel hoor, op het moment van dit schrijven, destijds dus, zijn we nog steeds koortsachtig op zoek 

naar dé persoon met het Chiro-hart op de juiste plaats. Op het moment van dit lezen, nu dus, is die 

vacature misschien wel reeds ingevuld, wie kon het destijds weten… 

Hoe dan ook, vacature ingevuld of niet, mijn opvolger staat een mooie toekomst te wachten.  Ik kan 

hier nog wel even over doordraven, maar uiteindelijk moet je gewoon zelf ervaren hoe het is om deel 

uit te maken van deze fantastische jeugdbeweging. 

Genoeg zever verkocht, terug alle aandacht naar de leden. D’Ardennen, we zijn op weg!!! 

 

Gegroet, 

 

Andy 
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EEN VOORUITBLIK OP HET CHIROKAMP 

VOORWOORD HOOFDLEIDING 
Beste Chirovrienden,  

Vanaf dat de zon begint de schijnen, weten we dat de leden beginnen te vragen naar het bivak en 

wanneer ze eindelijk nog eens in een tent kunnen slapen of een snoepje krijgen van moe bees. Wel, 

dat bivak staat weer voor de deur. Dit jaar is het kamp (alweer) gevuld met een spannend thema, 

uitgewerkte programma’s en veel plezier en avontuur in de prachtige Ardense bossen! 

Bovendien was het vorige kamp nog niet voorbij of de leidingsploeg kreeg al terug zin in het volgende! 

Na een onvergetelijk bivak vorig jaar, staan dit jaar de verwachtingen torenhoog gespannen om het 

vorige te overtreffen… En wij, samen met de hele leidingsploeg, zullen er alvast alles aan doen om deze 

verwachtingen ruimschoots in te lossen!  

Een aankomend bivak betekent helaas elke keer ook weer dat het Chirojaar er weer bijna opzit. En als 

we snel terugblikken naar dit jaar, kunnen we stellen dat het een jaar was om in te kaderen. Prachtige 

activiteiten op zondagen, succesvolle evenementen en (dat wordt soms ook weleens vergeten) leden 

van de bovenste plank hebben ervoor gezorgd dat wij als hoofdleiders alleen maar positief kunnen 

terugkijken op dit jaar.  

Maar het is ook het laatste jaar geweest dat we in onze lokalen aan de Bankstraat onze Chirozondagen 

beleefden. Hier zullen we na het kamp afscheid van moeten nemen. Voor velen onder ons is dit een 

emotionele gebeurtenis, aangezien we er allemaal een prachtige jeugd beleefden. Verschillende 

generaties hebben hier elke zondag het beste van zichzelf gegeven, beginnend als lid en eindigend als 

(oud)leider. 

Het was echter wel tijd voor verandering, wat een enorme motivatie geweest is om nog eens alles te 

geven dit Chirojaar. We wilden immers met een goed gevoel afscheid kunnen nemen van onze 

(historische) lokalen. Dit is ons aardig gelukt, en zo zullen we met een enorme hoeveelheid aan 

enthousiasme naar de nieuwe lokalen trekken! 

Maar dat is niet het enige nieuwe… 

Ook voor ons is het zeer spannend, ons eerste kamp als hoofdleiders. Na het puike werk van onze 

voorgangers nemen wij het roer over. Hierdoor zijn we enorm gemotiveerd en zitten we vol goede 

moed om er weer een geweldig kamp van te maken voor elk lid, groot of klein.  Dit doen we gelukkig 

niet alleen, anders zou het maar een zielig kamp zijn! Met de hulp van onze voltallige leidingsploeg, 

kookouders en de VB, zullen we er alles aan doen om ook van dit kamp een onvergetelijke ervaring te 

maken! 

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook!  

De hoofdleiders,  

Robbe (Massi), Tobias (Duits) en Sander (Sakke) 
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OVER HET KAMPTHEMA 

CHAOS IN HET BEESTENBOS 

Proloog: 

Een mooie, zonnige dag in het prachtige beestenbos, de kippetjes waren rustig hun eieren aan het 

uitbroeden. De vossen waren hun sluiptraining aan het afwerken, terwijl de beren rustig knorden in 

hun nest. Bij de everzwijnen was er dan weer paniek omdat een van de everzwijnen tegen een boom 

gelopen was en vast zat met een van zijn hoektanden. Kortom het was een aangename dag in het 

beestenbos, tot we plots 2 vreemde mensen op ons gebied zagen praten. Een van hen had een groot 

papier mee waarop verschillende mensengebouwen getekend waren en ze spraken over iets dat een 

wijk genoemd wordt.  

Wij waren niet helemaal mee met het verhaal tot we raad gingen vragen aan enkele huisdieren. Onze 

kippen zijn goed bevriend met de andere Hombeekse kippen en omdat deze al jaren met de mensen 

samenleven kunnen zij de taal een beetje verstaan. Volgens deze kippen is een wijk een geheel van 

mensengebouwen waar mensen dan samenleven. Een beetje zoals ons bos met alle nesten, maar dan 

grijs en vol met gebouwen. We gingen dat natuurlijk meteen vertellen aan de rest van het beestenbos 

en die waren daar helemaal niet tevreden mee. Het beestenbos is boos en dat zullen de mensen 

geweten hebben. De everzwijnen stelden voor om meteen aan te vallen wanneer er opnieuw mensen 

op het terrein waren, de muizen wouden de kabels van hun machines gaan doorbijten terwijl de vossen 

eerder dachten om de mensen te gaan bestelen van hun schuppen en metsgerief.  

Dit zijn allemaal redelijk agressieve tactieken en we besloten om de oudere en wijzere beren wakker 

te maken om hun raad te vragen. De oudste beer had een zeer vreemd alternatief. Hij had ooit eens 

gehoord van “De Woudloper”, een man die alles deed om de dieren en het bos te beschermen. Moest 

dit waar zijn, dan hebben we een echte mens om ons te beschermen! Dat zou ons natuurlijk zeer hard 

helpen. Wij besloten dan maar om onze stoerste en sterkste dieren op tocht te sturen naar een bos in 

de Ardennen, ergens een afgelegen plek in Graide. Volgens de legende zou daar “De Woudloper” leven 

samen met zijn companion Pluim.  

Wij zijn nu nog op zoek naar andere dappere dieren die ons zouden willen meehelpen in de zoektocht 

naar “De Woudloper”, anders maken wij niet veel kans om op tijd ons bos te komen redden. Ben jij 

een van die dappere dieren die het beestenbos wil beschermen? Neem dan zeker een kijkje in dit 

boekje zodat je weet wanneer al onze dieren vertrekken en welke dieren jouw versterking kunnen 

gebruiken!  
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KADEEKES – MUIZEN 
Stoerste Muizen der lage landen, Gegroet mijn dappere vrienden!  

Wij de oppermuizen, dappersten van 

alle dieren hebben samengezeten met 

de andere kuddes en kolonies uit het 

dierenbos en het ziet er niet goed uit, 

in tegendeel! We zitten met stropers, 

vieze behaarde en stinkende mannen. 

Net als wij vrezen deze stropers 

niemand en gaan ze voor niets of 

niemand uit de weg.  

De opperhoofden van het dierenbos zijn radeloos en hebben besloten om naar de bossen te 

trekken en er voorgoed een eind aan te maken. Zij nemen al hun volgelingen al mee om zo de 

bossen te verkennen en de nesten te settelen. Wij weten dat jullie alles gaan geven en dus 

geven we jullie 3 extra dagen om jullie maag te vullen met kaas en jullie tanden bij te slijpen. 

Ne Paling heeft ervoor gezorgd dat de grotere dieren voor ons ook al een nest maken zodat 

we meteen aan de slag kunnen wanneer jullie aankomen.  

Samen staan we sterk, we zullen dan ook allemaal hard moeten werken en voluit gaan. De 

werkmuizen, speelmuizen, de sterke muizen en de slimme muizen, we hebben jullie allemaal 

even hard nodig. Op 7 dagen tijd gaan we de vallen van de stropers ontmantelen en tegen 

hen gebruiken. We braden ze op het kampvuur. We gebruiken ze als pikketten voor onze 

muizen tenten. Oooh we worden woedend van deze vieze mensensoort, we krijgen ze wel te 

pakken. 

Maar goed waar waren we gebleven? 

 

Aja, we roepen jullie op om ons bij te staan zodat ook wij, de muizen, paraat staan. We 

mogen dan wel de kleinste zijn maar dat wil niet zeggen dat ze ons niet nodig hebben. 

Bereid jullie voor want ondanks onze missie gaan we een heleboel plezier maken en de 

zotste avonturen beleven.  

 

Tot snel! 

Ponnie, Ne Paling, Woestenberggeit, Krikkodil  

Muizeneenheid over en out! 
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SPEELCLUB – KIPPEN 

Beste kippetjes, stoere eierleggers en heersers van het kippenkot, 

 

Wij waren rustig een eitje aan het uitbroeden op ons prachtige nestje in het rustige bos in 

Hombeek, toen plots een reusachtige bulldozer onze nesten kapot maakten! Naar het schijnt 

gaat onze woonplaats vervangen worden door een grote fabriek en dan zijn wij er natuurlijk 

als de kippen bij om dat tegen te houden!! 

Wij roepen dan ook alle andere kippen 

uit de Hombeekse velden op om ons te 

komen steunen in onze verdediging. 

Samen met de woudloper, de 

beschermer van de dieren, zullen wij 

vechten tegen de slechte mensen om 

onze grond terug te krijgen. Vaak wordt 

er van ons kippen gedacht dat wij 

domme dieren zijn, die enkel maar 

graantjes pikken en eieren uitbroeden. 

Jullie weten natuurlijk zo goed als ik dat het leven van een kip veel meer is, want wij gaan niet 

elke avond gewoon met de kippen op stok. Denk maar aan de talloze eiergevechten, 

vliegwedstrijden en het kukeleku-gezang rond de enige echte kippenkampvuren die wij altijd 

doen. Dus niet alleen zullen wij 10 dagen strijden om 

ons bos terug te krijgen, wij zullen ons ook 10 dagen 

volop amuseren zoals alleen kippen dat kunnen.  

En na 10 dagen strijd tegen deze mensen, zullen ze 

enkel nog maar als kippen zonder kop van ons stoere 

ras kunnen wegvluchten. Zie maar dat jullie er klaar 

voor zijn! 

 

Jullie opperkippen, 

 

McChincken, Flute Le Bird, De Wachtegaal, Vic de Tor 
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RAKKERS – VOSSEN 

Beste Rakker-vossen,  

Slecht nieuws! Ons wondermooie bos staat te koop. Volgens geruchten zouden ze het helemaal 

neerhalen en een woonwijk op bouwen. We moeten dus zo snel mogelijk opkrassen, op zoek naar een 

nieuwe thuis… En wie kan ons beter helpen dan de woudloper??!! 

Onze zoektocht start op 20 juli. We kunnen alle hulp gebruiken, dus iedereen op post. Want WIJ zullen 

de woudloper vinden! Als één van de meest gevreesde roofdieren, met een geweldige neus, 

vlijmscherpe tanden en sluwheid MOETEN we wel de eerste zijn.  

De woudloper zal ons helpen om nieuw onderdak te vinden. Onderweg zullen we hier en daar wel een 

lekker kipke kunnen verslinden! Voor jullie jonkies welpen wordt dit een zeer gevaarlijke tocht. 

Onderweg zullen jullie getraind worden door de allerbeste in het vossenvak! Namelijk de enige echte 

Zwieber. Hieronder kunnen jullie pagina 2811 lezen van het oude trainingsboek der vossen:  

 

 

Over de verdere training ga ik nog niets verklappen maar geloof me als ik zeg dat het een van de 

leukste spannendste en avontuurlijkste ervaringen zal worden van jullie nog jonge vossen leven. 

Groeten 

Zwieber, Gooyevaer, Plankendaele, Piepegaai 

 

Deura 
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TOPPERS – BEREN 
Jooooow beren van toppers, 

 

Er heerst een gevoel van onrust over de Hombeekse velden. Het wordt beter weer en daarom 

zijn wij beren net wakker geworden uit onze winterslaap. 

Door onze winterslaap zijn we niet meer op de hoogte van 

alle nieuwtjes en roddels maar het klinkt serieus. We horen 

tal van geruchten maar we weten niet of we ze moeten 

geloven of niet.  

Daarom wordt het tijd dat we eens grondig op onderzoek 

gaan om te weten wat er gaande is. We trekken naar onze 

vertrouwde habitat, de bossen. Jullie hebben waarschijnlijk 

zo diep geslapen dat jullie zich niet meer herinneren dat 

jullie in jullie vorig leven moedige, agressieve maar ook zeer 

strijdlustige beren waren. 

Wij, jullie leiders hebben het een en ander gehoord. Het 

blijkt dat onze gronden onder druk staan. En dat ze onze 

bossen willen neerhalen om er flats op te kunnen bouwen. 

We zijn ten einde raad. Dus moeten we te rade gaan bij degene die alles afweet van bossen 

en gronden. Degene die geen enkel gevaar aan de kant en onze beste vriend: DE WOUDLOPER. 

Maar vergis jullie niet, we zullen voor enorm uitdagende proeven komen te staan. Jullie zullen 

de beer in jezelf naar boven moeten halen. We hebben de kracht, intelligentie en de trouw 

van een beer nodig. Alleen zo zullen we in staat zijn om de Hombeekse bossen en velden te 

redden.  

Dus mijn vrienden, kom als een beer zodat je in de Ardennen uit volle borst kan roepen:  

“ICH BIN EIN BEER!!!”  

 

Jullie trotse alfaberen, 

Mastodolfijn, Jackhals en pissebed   
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KERELS – EVERZWIJNEN 
Allerliefste kereltjes, beter bekend als de everzwijnen, 

In een land ver van hier is de woudloper een plaats aan het bouwen waar dieren in harmonie 

met elkaar kunnen leven. Ja, zelfs wij de vettige everzwijnen die zich van niets iets aantrekken 

zijn er welkom. De woudloper heeft echter onze hulp nodig bij de verdere uitbouw van dit 

gebied. De trip zal niet zonder gevaren verlopen. Het gevaar ligt om iedere hoek. Want het 

gebied wordt geteisterd door stropers en deze deinzen van niets terug. Ze moorden onze 

soortgenoten en vernielen onze leefgebieden. Extra voorzichtig moeten we zijn wanneer een 

kleine blonde en een volslanke galliër met vlechten gesignaleerd worden. Zij hebben het 

grootste deel van onze populatie opgegeten en dat pikken wij NIET! Met onze slagtanden 

zullen we ons verdedigen tegen dit uitschot. 

Als het gevaar geweken is hebben we de tijd om ons als echte everzwijnen te gedragen. Hoe 

vettiger, Hoe prettiger! Dat is ons motto. Vadsig eten, spetteren in het plaatselijke 

modderpoeltje is zeker een must en af en toe een kleine chill mag er ook altijd bij! Met andere 

woorden we kunnen nog eens goed losgaan, zonder dat moeder en vader ons op de vingers 

tikken. Dus neem een goede dosis energie mee en niet te vergeten je goed humeur. 

Ps: Voor de everzwijntjes onder ons die… goh ja… nog niet beseffen wat er gebeurt als je 

gepakt wordt door een stroper, ZIE FOTO HIERONDER! Het is blijkbaar een lekkernij voor de 

mens, dus vertrouw ze niet! Vertrouw enkel de woudloper. 

We hopen dat jullie er allemaal klaar voor zijn!  

Jullie opperhoofd everzwijnen,  

Polfijn Verteek en Groekoemans   
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ASPIRANTEN – STROPERS 

Beste stropers, 

U zingt op de melodie van de peperbollen het volgende lied: 

“1,2 kippen of konijnen 

3,4 giraffen of dolfijnen 

 

5,6 altijd op jacht 

7,8 we stropen dag en nacht 

 

Op koeien en op pieren 

Op ratten en op gieren 

 

We jagen ze wel op de vlucht 

Er hangen twintig vallen in de lucht 

 

Een bever of een hamster 

We zijn toch lekker gangster 

 

Nee we fretten gene bucht 

Er hangen avonturen in de lucht!” 

Wees daar maar zeker van! ( €10 als ge het nie van buiten kent) 

Tobifant, Slakke en Baviniaan 
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HOE ZIET ZO’N DAG OP BIVAK ERUIT? 
DAGINDELING OP KAMP 
OPSTAAN EN ONTBIJT 

Om 7.30u worden we gewerkt door de leider van dienst. We wassen ons aan de wasplaats en 

doen ons uniform aan, zodat we drie kwartier later aan de ochtendformatie kunnen 

verschijnen. 

Na de ochtendformatie nemen we plaats in de eettent, waar een lekker ontbijt op ons te 

wachten staat. Vervolgens kunnen we de dag stevig beginnen! 

ANGELUS, MIDDAGMAAL EN AVONDETEN 

Om 12.15u, na een hele voormiddag ravotten, verzamelen we opnieuw aan de formatie-plaats 

voor het angelus. Hierna schuiven we onze benen onder tafel voor de heerlijke maaltijd die 

onze kookouders voor ons hebben voorbereid. 

Nadat we ons buikje volgegeten hebben, trekken we ons terug in onze slaaptent voor een half 

uurtje platte rust. Zo kunnen we ons eten laten zakken en onze batterijen nog een beetje 

opladen om er in de namiddag weer stevig tegenaan te gaan! 

In de namiddag voorzien we een vieruurtje. ’s Avonds, om 18.15u, komen we samen voor de 

avondformatie en genieten we voor een laatste keer die dag van de kunsten van onze 

kookouders. 

WASSEN EN SLAPEN 

Tien dagen op kamp gaan is natuurlijk ook best wel vermoeiend: een goede nachtrust is dus 

noodzakelijk om ook de volgende dag weer voldoende energie te hebben. Na het wassen volgt 

er bij de jongste afdelingen vaak nog een verhaaltje, of wordt er zoals bij de oudere 

Chiromannen nog even teruggeblikt op de dag.  

Kadeekes: 20.30u 

Speelclub: 21.00u 

Rakkers: 21.30u 

Toppers: 22.00u 

Kerels: 22.30u 

Aspiranten: 23.00u 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
INSCHRIJVINGEN 

Inschrijven doe je via onze website. Daarvoor ga je naar deze link: 

https://www.chirohombeek.be/jongens/kamp/inschrijving 

Het kampgeld bedraagt 110 euro voor Kadeekes en 140 euro voor de andere afdelingen. 

Als er problemen zijn met de inschrijving, laat ons dit dan zeker weten. Ook als er nog andere 

vragen of problemen zouden zijn, dan kan je dit altijd aan ons vragen. 

INLADEN VAN DE BAGAGE 

De bagage van de Speelclub, Rakkers, Toppers en Kerels verzamelen we op maandag 16 juli 

tussen 17.00u en 19.00u aan de Chirolokalen, die van Aspiranten om 9.00u. Denk bij het 

binnenbrengen van de valiezen ook aan:  

− De volledig ingevulde medische fiche, die je als bijlage in dit boekje kan vinden. 

Aarzel zeker niet om bij eventuele medische zorgen de leiders op de hoogte te 

brengen. 

− De ISI+-kaart of Kids-ID. 

Kerels en Aspiranten zorgen ervoor dat ze zelf hun identiteitskaart op zak hebben. 

− 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds. 

− Het ingevulde kruiswoordraadsel en / of de ingekleurde tekening. 

De Kadeekes brengen hun bagage en de bovenstaande zaken zelf mee op maandag 23 juli.  

 

VERTREK EN AANKOMST 

De Aspiranten vertrekken op dinsdag 17 juli op voorwacht. Ze zetten samen met de leiders 

de tenten recht en maken het kampterrein klaar voor een geweldig bivak. 

De Speelclub, Rakkers, Toppers en Kerels verzamelen op vrijdag 20 juli om 8.45u aan de 

Chirolokalen voor de openingsformatie. De Kerels zorgen ervoor dat hun fiets die dag volledig 

in orde is, zij maken de verplaatsing naar het kampterrein immers niet met de bus!  

De Kadeekes verwachten we enkele dagen later, op maandag 23 juli, op het kampterrein. Zij 

ontvangen een brief met daarin wat bijkomende uitleg en een wegbeschrijving naar de 

bivakplaats. 

https://www.chirohombeek.be/jongens/kamp/inschrijving
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Terugkomen doen we in groep op maandag 30 juli in 

de avond. Om 19.00u komen we onder begeleiding 

van het trommelkorps aan op de Chiro, waar voor een 

laatste keer van het kamp de avondformatie zal 

doorgaan. 

POST OP KAMP 

Dagelijks ontvangen we op bivak een heleboel brieven 

en kaartjes. Er is natuurlijk niets zo leuk als zo’n briefje 

of kaartje dat voor jou bedoeld is, zeker bij de jongsten. 

Laat dus regelmatig iets weten van het thuisfront! 

“Naam van uw zoon” - “Afdeling” 

Chirojongens Hombeek 

Rue de la Violette, 26 

5555 Graide 

 

Regelmatig organiseren we tijdens de middag een moment om briefjes en kaartjes te 

versturen. We zorgen dan zelf voor kaartjes en postzegels. Voorgeschreven etiketten met de 

adressen kunnen dan, zeker bij de jongste afdelingen, goed van pas komen! 

ZAKGELD 

Op woensdag 25 en donderdag 26 juli gaan alle afdelingen, met uitzondering van de 

Kadeekes, op tweedaagse. We trekken er twee dagen op uit en overnachten eens niet op ons 

eigen kampterrein, maar op een andere locatie. De Kadeekes gaan op dagtocht, en slapen ’s 

avonds wel in hun eigen tent. 

Voor de activiteiten op tweedaagse vragen we een 

zakcentje. Het zakgeld bedraagt 10 euro voor 

Kadeekes, Speelclub, Rakkers en Toppers en zal 

worden opgehaald bij het huisbezoek of tijdens de 

infoavond. 

Kerels en Aspiranten maken afspraken met hun 

leiders over het zakgeld dat ze meenemen. 
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MEDISCHE FICHE EN MEDICATIE 

Bij dit bivakboekje hebben we ook een medische fiche 

gevoegd. Het is noodzakelijk dat we van alle 

kampgangers een volledig ingevulde medische fiche 

krijgen bij het inleveren van de bagage.  

Eventuele medicatie kan bij het vertrek afgegeven 

worden bij de leiding. Vermeld deze medicatie ook op 

de medische fiche, dan zorgen we voor de correcte 

opvolging.  

BIVAKFOTO’S 

Regelmatig plaatsen we foto’s vanop het kamp in een 

album op Facebook, zoek dus zeker eens op “Chiro 

Hombeek”. We plaatsen op onze website 

(chirohombeek.be) een verwijzing naar dit album, 

zodat ook ouders zonder Facebookaccount kunnen 

meegenieten van de belevenissen op kamp.  

We kunnen natuurlijk niet al onze foto’s uploaden, en 

organiseren daarom in september het Bivak in Beeld 

tijdens ons jaarlijkse evenement  “de 36 uur van 

Hombeek”. Die avond projecteren we onze 

kampfoto’s en zorgen we voor de nodige 

commentaren! 

CONTACTPERSOON BIJ DRINGENDE PROBLEMEN 

Mochten er tijdens het kamp dringende problemen ontstaan, die rechtstreekse communicatie 

met het kampterrein vereisen, dan kan je ons contacteren via onze volwassen begeleider op 

onderstaand telefoonnummer. 

Andy Willockx: +32 474 561 229 
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BENODIGDHEDEN 
Op kamp gaan doen we natuurlijk niet onvoorbereid! Hieronder vind je een lijstje van alles 

wat je zeker niet mag vergeten weg te steken.  

Voorzie graag alles wat je meeneemt van een naam, zodat eventuele verloren voorwerpen 

onmiddellijk terug bij de eigenaar terecht kunnen komen! 

 

 Uniform (vanaf Speelclub), bestaande uit een blauw hemd en een beige broek. 

  Het uniform doen we aan bij het vertrek, stop het dus niet in je bagage! 

 Verkleedkledij:  

o Kadeekes: Muizen  

o Speelclub: Kippen 

o Rakkers: Vossen  

o Toppers: Beren 

o Kerels: Everzwijnen  

o Aspiranten: Stropers 

 Speelkledij, voorzie hiervoor eventueel zakjes per dag. 

  Houd er rekening mee dat speelkledij na een dagje amuseren vuil is, zorg   

  er dus voor dat er voor elke dag propere kledij voorzien is! 

o T-Shirts 

o Korte broeken 

o Ondergoed 

o Kousen 

o Zakdoeken 

o Sportieve schoenen, stevige stapschoenen, reserveveters en laarzen 

o Avondkledij (warme trui, lange broek, dikke kousen) 

o Een regenjas 

 Slaapgerief 

o Een luchtmatras voor één persoon (geen veldbedden) of een slaapmatje 

o Een slaapzak, en eventueel een extra dekentje 

o Een kussen 

o Een pyjama 

o Je knuffelbeer 
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 Eetgerief 

o Een gamel 

o Een drinkbeker 

o Bestek: een lepel, een vork en een mes  

o Een aardappelmesje vanaf de toppers 

o 3 keukenhanddoeken 

o Een sponsje 

 Toiletgerief 

o Washandjes 

o Handdoeken (denk ook aan een grote douchehanddoek) 

o Zeep in een doosje of douchegel 

o Shampoo 

o Een kam 

o Een tandenborstel, tandpasta en een beker 

o Slippers 

o Een zak voor vuil linnen, waarin alle vuile kleren verzameld kunnen worden 

o Zonnecrème 

 Allerlei 

o Een kapstok om je uniform netjes op te hangen tijdens het kamp. 

o Een wit T-Shirt voor spelactiviteiten 

o Zwemgerief: omwille van de strenge regels in sommige zwembaden, neem je 

best een echte zwembroek (geen short) en een badmuts mee. 

o Een drinkbus voor op 2-daagse 

o Wasspelden 

o Een zaklamp en reservebatterijen 

o Stripboeken voor tijdens de platte rust of op de bus 

o Briefpapier en adressen 

  Schrijf de adressen eventueel op zelfklevende etiketten, dat maakt    

  het versturen van post (zeker bij de jongsten) heel wat eenvoudiger! 

o Een fietshelm voor de oudste twee afdelingen (verplicht!) 

o Een petje tegen de zon 

o Een rugzakje voor bij het vertrek en op tweedaagse 

 

Snoep en elektronisch speelgoed (Nintendo DS, PSP, GSM, radio, laptop) laten we thuis. 

Ook een zakmes hebben we niet nodig, en stoppen we net als drank niet in onze bagage. 

Wanneer deze voorwerpen toch op het kampterrein verschijnen, worden ze onmiddellijk 

door de leiding in bewaring genomen. 
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BIVAKLIED 
Bij een bivak horen natuurlijk ook het bivaklied! Dit is een lied dat op kamp regelmatig 

gezongen wordt. Probeer dit thuis dus al zeker eens te oefenen! 

Melodie: yellow submarine – The Beatles 

 

In het dooorp vanwaar wij komen, 

zijn veel dieren en veel bomen. 

Dan spelen we er op los, 

in ons hemelse grote bos. 

Maar het gaat nu niet zo goed, 

we verliezen onze moed. 

Het is nog niet gedaan, 

we moeten naar de Woudloper gaan. 

 

Refrein: Woud, woud, woud, woud, Woudloper komt eraan, 

Woudloper komt eraan, 

Woudloper komt eraan. 

 

Dus nu moeten we op een tocht, 

de Woudloper die wordt gezocht. 

't is geen gemakkelijke taak, 

want de stroper die schiet weer raak. 

Onze kleine held is pluim, 

hij verdiend een dikke duim. 

 

Refrein 

 

Rispel raspel, zei de loper, 

Ik kill elke vieze stroper. 

Zo gezegd, zo gedaan, 

en de stropers zijn eraan. 

Het avontuur is nu voorbij, 

alle diertjes zijn terug blij. 

 

Refrein 

 

Ik wist het!  
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TEKENING  
Voor elke dag van het kamp hebben de leiders een mooie thematekening gemaakt: een grote 

creatie die helemaal in het teken staat van die dag op kamp. Op de laatste avond, bij het 

kampvuur, verloten we deze mooie tekeningen onder iedereen die een tekening of een 

kruiswoordraadsel heeft binnengebracht. Door beide af te geven, verdubbel je natuurlijk je 

kansen! 

Naam: ____________________________________     Afdeling: ________________________ 
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KRUISWOORDRAADSEL 
Naam: ____________________________________     Afdeling: ________________________ 
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