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Woorden 

Woord van de Groepsleiding 

Beste ouders en leden,  

Het einde van ons 35ste werkjaar is in zicht en we hebben we er alweer een F-A-N-T-A-S-T-I-S-

C-H chirojaar opzitten! In naam van de volledig leidingsploeg willen wij alle ouders, leden en 

sympathisanten dan ook bedanken voor jullie steun en vertrouwen in onze werking en 

enthousiaste deelname aan onze activiteiten!  

Tenslotte willen wij jullie ook alvast bedanken voor jullie bijdrage aan de spaaractie van 

Soubry , La Lorraine en joyvalle….MAAR dit is nog niet voorbij dus blijven sparen maar! Super 

goed gedaan en… 

 

!  

Het schooljaar lijkt eindeloos te duren, jullie moeten waarschijnlijk nog enkele vervelende 

toetsen en examens afleggen, maar daarna begint een welverdiende zomervakantie! En, geen 

zomervakantie zonder Chirokamp! We beginnen dan ook langzaam maar zeker af te tellen 

naar donderdag 11 juli 2022, de dag waarop wij op bivak vertrekken richting Tessenderlo. 

Voor we aan dit fantastisch avontuur beginnen zijn er nog enkele zaken die in orde moeten 

worden gebracht. Meer informatie over ons kamp hierover vinden jullie in deze kampchoera. 

In dit boekje vinden jullie het antwoord op praktische vragen zoals:  

 

 Waar en wanneer vertrekken we?    

 Waar verblijven we?  

 Wat moet er allemaal mee?   

 Ben ik wel in orde met alles?   

    Hoe ziet een dag op kamp eruit?   

 

Dit en nog veel andere belangrijke zaken komen ruimschoots aan bod in 

deze kampchoera. Mogen wij dan ook vragen om deze Choera grondig 

door te lezen?  
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Heb je achteraf nog vragen of twijfels, aarzel dan niet en neem gerust contact op met de 

groepsleiding of de afdelingsleiding. Ook tijdens het kamp zijn wij steeds bereikbaar. Onze 

kampfoto’s zullen na het kamp ook op Facebook verschijnen! 

 

Veel plezier bij het lezen van onze Kampchoera!  

Met vriendelijke groeten, 

De groepsleiding 

 

Ylana Steenwerckers  

Ijzerenwegstraat 8 9552 Borsbeke 

0491919208 

Ylana.steenwerckers1@gmail.com   

 

Joran Ghislain  

Kouterveldlaan 31 9550 Herzele 

0476378344  

joran@CO2logic.com 

 

 

  

mailto:Ylana.steenwerckers1@gmail.com
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Bivak Tessenderlo  

Vertrek- en terugreis 

We verzamelen op maandag 11 juli om 13u00 op het kerkplein in Herzele en vertrekken stipt 

om 13u30. Wees zeker op tijd zodat alle bagage op de bus kan worden geladen en we op tijd 

kunnen vertrekken. 

Op donderdag 21 juli 2022 vertrekken we om 12u naar huis en mogen de ouders hun 

zoon/dochter terugverwachten tussen 14u30 en 15u00 (afhankelijk van het verkeer) op het 

kerkplein in Herzele 

Voor onze oudste groep ‘de Aspiranten’ zal er door de aspileiding gecommuniceerd worden 
over het voorkamp.  
 

Om ervoor te zorgen dat onze bussen voldoende plaats hebben om te parkeren, willen wij 

jullie vriendelijk vragen zo veel mogelijk rondom het Kerkplein te parkeren, i.p.v. op het 

kerkplein zelf.  
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De kampplaats 

Dit jaar verblijven wij 10 dagen lang in Tessenderlo, gelegen in de provincie Limburg. Wie graag 
een kaartje of brief wil sturen mag op de enveloppe volgend adres noteren: 
 

Chiro Okido Herzele 
T.a.v. naam lid 

Jeugdlokalen Haeidonck 
Waterstraat 42 bus A 

3980 Tessenderlo 
België 

 

 



 Chiro Okido Herzele 

  7 

Belangrijke documenten 

• KIDS-ID (OF IDENTITEITSKAART) 
Voor de kinderen die nog niet in het bezit zijn van een identiteitskaart is er 

het Kids-ID. Dit kan je aanvragen bij de gemeente waar je woonachtig bent. 

De kostprijs bedraagt ongeveer €6 à €10. Let wel, de wachttijd kan hier 

oplopen tot 2 à 3 weken. Vraag het dus tijdig aan. Gelieve op de dag van 

vertrek een gesloten enveloppe af te geven met klevertjes van de 

mutualiteit en de Kids-ID of identiteitskaart.  

• MEDISCHE FICHE + PASFOTO 
 

Op de inschrijvingsavond/middag of via het formulier op onze website kunnen jullie de 

medische fiche van jullie zoon/dochter invullen. Heb je nog aanvullingen? Aarzel niet om 

contact met ons op te nemen! Zijn er nog specifieke dingen waarvan de leiding op de hoogte 

moet zijn? Spreek ons gerust aan voor we op kamp vertrekken!  

• MEDICATIE 

Moet jouw zoon/dochter medicatie innemen tijdens het kamp, gelieve de nodige medicatie 

met uitleg (hoeveelheid/dag) in een aparte zak te steken (gelieve duidelijk de naam van 

jouw zoon/dochter op de zak te noteren). Op kamp staan twee verpleegers voor ons klaar 

om de medische zorgen over al onze deelnemende leden nauwkeurig op te volgen.  

Verzekering 

Elk kind dat bij ons is ingeschreven is verzekerd via Chiro Nationaal en op die manier ook 

automatisch verzekerd voor het kamp. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over een 

verzekering. Wens je toch een beetje meer uitleg over de Chiroverzekering? Neem dan zeker 

eens een kijkje op https://chiro.be/administratie/verzekeringen. 

Indien er zich schadegevallen of ongevallen zouden voordoen, zijn wij als leiding voorzien van 

de nodige documenten inzake aangifte van ongevallen of schadegevallen. Desbetreffende 

papieren kunnen bij de groepsleiding bekomen worden. 

Tussenkomst mutualiteit en fiscale aftrekbaarheid 

De meeste mutualiteiten verlenen een tussenkomst voor jeugdkampen. Wens je een 

tussenkomst voor ons Chirokamp, neem dan contact op met het ziekenfonds en vraag een 

formulier voor de kampvergoeding, dat ingevuld en ondertekend moet worden door de 

groepsleiding. Jullie kunnen dit formulier aan de groepsleiding bezorgen via mail, in de loop 

van volgend werkjaar of na het kamp in onze brievenbus steken, dan vullen wij het formulier 

in en bezorgen wij het terug. Jullie kunnen jullie formulier ook laten ondertekenen op de 

inschrijvingsavond.  
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Bovendien zijn Chirokampen ook fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het 

attest dat je hiervoor nodig hebt wordt verkregen op één van de inschrijvingsmomenten of 

achteraf via mail. 

Zowel het formulier van het ziekenfonds als het fiscaal attest zullen enkel 

uitgereikt worden wanneer wij zeker weten dat uw zoon/dochter met ons 

meegaat, m.a.w. wanneer wij het inschrijvingsgeld voor het kamp hebben 

ontvangen.  

 

  



 Chiro Okido Herzele 

  9 

Ik ga op kamp en ik neem mee… 

Afdeling keuken 

• Bestek (mes, vork, lepel) 

• Soepbeker, waterbeker 

• Plastic bord of gamel  

• Drinkfles  

 

Afdeling toiletzak 

• Zeep  

• Shampoo 

• Tandenborstel, beker en tandpasta 

• Kam of borstel 

• Minstens 3 washandjes, 3 kleine handdoeken en 2 grote badhanddoeken 

• 6 wasspelden en enkele veiligheidsspelden 

• Zak voor je vuile kleren 

 

Afdeling kledij (gelieve steeds de naam op het etiket schrijven) 

• Chiro-uniform: dit moet je dragen bij vertrek! 

• Voldoende ondergoed (minstens 12 stuks) 

• Voldoende kousen (minstens 14 stuks) 

• Shorts, broeken, T-shirts, regenjas, truien (= speelkleren die 

tegen een scheurtje of modder kunnen) 

• Zakdoeken 

• Stevige stapschoenen, sportschoenen en pantoffels (bij voorzien regenweer laarzen 

of extra paar schoenen) 

• Een goeie, dikke warme trui of speeljas 

• Een regenjas (gelieve voor iedereen een regenjas mee te geven) 

 

• Zwemkledij + badmuts !! Zwembaden in de buurt vereisen een Speedo voor jongens! 

Zwemshorten zijn verboden. Wie geen Speedo mee heeft op kamp kan niet gaan 

zwemmen.  
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• Zwembandjes voor wie nog niet kan zwemmen  

• Pyjama  

• Een witte T-shirt om te batikken 

Afdeling dromenland 

• Slaapzak en kussen 

• Knuffel 

• Evt. oordopjes 

• Zaklamp (kan praktisch zijn om naar het toilet te gaan ‘s nachts) 

• VOOR SLOEBERS EN SPEELCLUBS (slapen binnen in een slaapzaal, matras aanwezig)  

 Een eenpersoons matrasovertrek 

• VOOR RAWKI’S (slapen binnen maar niet in bedjes) 

  Een veldbed/matje (bij voorkeur geen luchtmatras) 

VOOR TITO, KETI EN ASPIRANTEN (slapen in tenten) 

 Een veldbed/matje (bij voorkeur geen luchtmatras) 

 

Afdeling apotheker 

• Medicatie met daarbij, op een etiket geschreven, 

de nodige hoeveelheid dat het kind moet innemen 

• Klevertjes van de mutualiteit 

 

Afdeling diversen 

• Kids-ID of identiteitskaart (in een envelop met naam en afdeling af te 

geven aan de leiding net voor vertrek) 

• Zakgeld (in een envelop met naam erop aan de leiding geven bij vertrek) 

• Sloeber en speelclub  => max. € 5 

• Rakwi’s, Tito’s   => max. € 10 

• Enveloppen met adressen en postzegels (om het thuisfront een briefje te schrijven) 

• Kleine rugzak voor op dagtocht/tweedaagse 

• Pet (gelieve voor iedereen een pet mee te geven) 

• Fluovestje  
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• Gelieve valiezen te beperken tot 1 zak! 

• Ouderlijke toestemming m te reizen in het buitenland voor Nederland en Duitsland 

(in een envelop met naam en afdeling af te geven aan de leiding net voor vertrek) 

 

Afdeling verboden! 

• Elektronica zoals gsm’s, smartphones, MP3-spelers, iPhones, 

muziekboxen… 

• Frisdrank en pepdrankjes 

• Wapens (ook geen klein zakmes!!)  

• Snoep (wie toch snoep meeneemt, zal het moeten afgeven aan de leiding; zij zullen je 

snoepgoed niet opeten, maar zullen bepalen wanneer je mag snoepen ☺) 

Indien onze leden toch besluiten om hun dure elektronica mee te nemen op kamp is de 

Chiro niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. 

 

 

 

 

 

Gelieve zoveel mogelijk de naam van uw zoon/dochter te noteren 

op zijn/haar materiaal!  

Dit verkleint onze hoeveelheid verloren voorwerpen op het einde 

van het kamp… ☺  
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Zo ziet een kampdag eruit 

 

 

8.00u: Opstaan 

 8.30u: Formatie en kampdansje 

8.45u: Ontbijt + afwas 

9.30u: Start voormiddagactiviteit 

 

 

 

12.00u: Formatie en middageten (warm) + afwas 

13.00u – 14.30u: Siësta 

14.45u: Start namiddagactiviteit + vier-uurtje 

 

 

 

18.00u: Formatie en avondeten (boterhammen) + afwas 

19.00u: Kamptoneeltje 

19.30u: Start avondactiviteit 

 

 

 

Bedtijd! 

Sloebers: 20.00u  Tito’s: 22.00u 

Speelclub: 20.30u  Keti’s: 22.30u 

Rakwi’s: 21.30u Aspiranten: 23.30u 
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Speciale momenten op kamp 

 

• Tweedaagse: 15 en 16 juli 2022 
 

Op tweedaagse testen we de leden van onze drie oudste afdelingen op alles 

wat ze in de Chiro al geleerd hebben. Door samen te werken en gebruik te 

maken van allerlei oriëntatietechnieken moeten ze zo snel mogelijk het 

eindpunt van de tocht zien te halen. ’s Avonds is er tijd voor ontspanning en 

gezellig samenzijn en slapen we niet op de kampplaats, maar op 

verplaatsing! De volgende dag wordt afgesloten met een welverdiende 

speciale activiteit. Dit hebben de leden immers verdiend na al dat stappen! 

 
• Dagtocht: 15 juli 2022 

 
Als de kat van huis is dansen de muizen! Terwijl de drie oudste afdelingen vertrokken zijn op 

tweedaagse willen de jongere afdelingen ook bewijzen dat ze echte Chirostappers zijn! Op 

dagtocht maken de leden samen met de leiding een leuke wandeling aangepast aan hun 

leeftijd. Ook voor hen is er een leuke activiteit geboekt! Na deze activiteit keren we terug naar 

de kampplaats. Zij slapen dus niet op verplaatsing.  

• Aspidag: 19 juli 2022 
 
Aspidag is het grote examen en de moment van de waarheid voor onze oudste afdeling, de 
Aspiranten. Op deze dag nemen de Aspi’s alle taken van de leiding over. Ze staan in voor de 
spelletjes die we die dag spelen en moeten de orde bewaren waar nodig. Een echte vuurdoop! 
Ze moeten bewijzen dat ze stilaan rijp worden om de leidingsploeg te komen vervoegen. Voor 
de oudste Aspiranten is dit namelijk hun laatste volledige dag als lid van onze Chiro. Hierna 
worden ze gedoopt tot volwaardige leiding! Een hele eer natuurlijk! 
 

• Bezinning: 20 juli 2022 
 

Een moment waarop we allemaal samen stilstaan en tot bezinning komen. We zijn allemaal 

dankbaar dat we alweer tien dagen lang dolle pret gehad hebben met elkaar. Bezinning is een 

moment waarop we allen samen het Chirogevoel beleven. 

 
• Bonte Avond + kampvuur: 20 juli 2022 

 
We gaan er natuurlijk uit met een knaller! Naar jaarlijkse gewoonte sluiten 

we het kamp af met de Bonte Avond. Deze feestelijke avond vormt de 

kers op de taart van bivak dat jammer genoeg stilaan ten einde loopt. 

Iedere afdeling brengt een eigen performance! Jaja! Er mag gedanst 

worden. We sluiten het kamp en de avond af met een groot kampvuur 

waar we allemaal samen napraten over het voorbije kamp.  
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Inschrijvingen  

Vanaf 25/05 (infoavond) openen we de inschrijvingen voor Bivak 2022. Inschrijven kan tot en 
met  30/06 via de volgende manieren:   

• Fysiek   
o Infoavond 25/05  (19u) te Jeugdhuis De Wattage (Solleveld 37, 9550 Herzele) 
o Zondag 19/06 (17u-19u) aan de chirolokalen  

• Via het online inschrijvingsformulier vanaf 25/05 te vinden op de website en  
onze  Facebookpagina.   
 

Voor ons kamp vragen we 155 euro voor het eerste kind. Ben je een echt chirogezin? Voor 
het 2de kind vragen we 145 euro en het 3de kind 135 euro. Om de inschrijving (na het invullen 
van de nodige formulieren) te vervolledigen vragen we om dit bedrag over te schrijven naar 
volgend rekeningnummer: BE70 0016 0875 7225, met de naam van je kind(eren) en de 
afdeling(en).  
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Leiding op kamp 

Sloebers (6-8 jaar) 

 

Gaëlle ’t Kint (0493 17 11 79) 

Elise Heidelbach (0495 63 32 73) 

Lander Van der Meeren (0479 55 21 05) 

Hannes De Vroe (0499 61 68 38) 

Steffen Eeckhout (0470 09 65 91) 

Rik Baeyens (0474 54 89 51) 

 

Speelclubs (8-10 jaar) 

 

Kobe Van der Meeren (0477 61 10 17) 

Wouter Gorgon (0496 25 49 83) 

Aude Van Den Rijse (0478 67 45 19) 

Phoebe Schepens (0470 50 72 91) 

Felix Zaidi (0497 19 83 50) 

Lukas Motte (0479 10 79 66) 

 

Rakwi’s (10-12 jaar) 

 

Lucas Stevens (0484 61 73 57) 

Joran Ghislain (0476 37 83 44) 

Wout Peleman (0471 01 29 77) 

Eline Deprez (0491 63 67 76) 

Viktor De Vos (0478 18 12 03) 

 

Tito’s (12-14 jaar) 

 

Elien Van Styvendael (0477 21 54 00) 

Robbe Peleman (0468 29 34 97) 

Emiel Steels (0473 40 80 09) 

Julie De Vos (0468 24 18 59) 

 

Keti’s (14-16 jaar) 

 

Victor Stevens (0488 92 04 96) 

Paolo De Turck (0497 37 04 02) 

Thibo Van der Veken (0498 19 95 60) 

Fien Van de Voorde (0471 45 84 02) 

Dieter Bovendaerde (0478 47 79 15) 
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Jens Lauwereys (0478 70 63 89) 

 

Aspi’s (16-18 jaar) 

 

Marie Van Caenegem (0471 26 21 00) 

Gianni De Cooman (0476 84 80 85) 

Ylana Steenwerckers (0491 91 92 08) 
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Bivaklied 
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CHIRO OKIDO HERZELE 

📍  Tuinwijkstraat 4 

     9550 HERZELE 

      0476 37 83 44 / 0491 91 92 08 

💻  www.chirookidoherzele.be 

        chirookidoherzele@gmail.com 
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