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Voorwoord 
 De donkere maanden laten we achter ons en we focussen ons opnieuw op een TOP 
zomer! Jawel de maanden juli en augustus zijn weer in aantocht en dat betekent voor 
velen het einde van hun zware examenperiode en het begin van magnifieke avonturen. 
Dit jaar gaan we opnieuw op kamp. De reis gaat naar Tessenderlo, een boerderijtje 
rustig gelegen in de Vlaamse Ardennen.  
 
Dat het opnieuw een spetterend kamp wordt, daar zijn wij als leiding rotsvast van 
overtuigd. Een fantastisch kamp kan enkel maar als 3 zaken volledig gestructureerd en 
gepland zijn.  
 
Ten eerste de kookploeg, die wij nu al willen bedanken om er jaarlijks voor ons te zijn en 
de lekkerste gerechten op onze borden te toveren.  
 
Ten tweede moet de leiding er volledig klaar voor zijn, enof wij klaar zijn om weer een 
machtig kamp vol mega stoere verhalen mee te maken. Ook hen willen wij bedanken 
voor de jarenlange inzet in onze chirofamillie.  
 
Ten laatste maar niet minst belangrijk onze leden! Zonder leden geen kamp en dat 
weten de leiders natuurlijk ook. Vandaar dat zij hun uiterste best gedaan hebben een top 
kampschema samen te stellen.  
 
Wij willen dan ook iedere ouder bedanken voor het vertrouwen in onze jeugdbeweging. 
Dat wij nog vele jaren en leden mogen ontvangen in onze chiro in de toekomst.  
In dit kabatje zijn alle details terug te vinden van dit kamp. Aarzel niet bij vragen de 
leider van uw zoon te contacteren. Zij zullen u met veel plezier verder helpen.  
 
Alle belangrijke info omtrent ons vertrek, bagage, ons adres en andere belangrijke zaken 
vindt u op het  einde van dit kabatje. 
 
 
De hoofdleiding  
Joachim Decock & Arne Deryckere  
  

 
 
 
 



SLOEBERS 
Hoipiepeloi sloebers en ouders, 
 
Het eerste weekend na de paasvakantie was het eindelijk van dat : het langverwachte 
sloeberweekend.  Nadat we hadden gesmuld van de heerlijke hotdogs gefabriceerd door 
de kookploeg speelden we nog een klein avondspelletje. Moe maar voldaan kropen we 
onder de wol, klaar voor een nieuwe dag vol plezier.  De volgende ochtend waren we 
allemaal verbaasd toen er een kip op de ontbijttafel stond. Het bleek de beste vriend te 
zijn van professor Flytombus. Hij vertelde ons dat zijn kip, Gérard, speciale eieren had 
gelegd. Als we deze opaten zouden we misschien allemaal kunnen vliegen. Als echte 
speurneuzen vonden we alle speciale eieren in een mum van tijd. Na een stevig ontbijt 
waren we klaar voor de eerste vliegtraining.  
In de namiddag staken we de koppen bij elkaar om zelf parachutes en vliegers te maken. 
Er kwamen ongelofelijke ontwerpen te voorschijn, de een al wat meer succesvol dan de 
andere. We leerden ook met de groot plakwaaier van leider Robbe vliegeren. Voor het 
slapen gaan stelden de sloebers hun knuffels aan elkaar voor en vielen ze als een blok in 
slaap. Van een geslaagd weekend gesproken! 
 
De weken nadien werden de eerste communies van de sloebers volop gevierd. Proficiat 
aan iedereen die zijn eerste communie of lente feest deed! Hierdoor waren er wel wat 
minder sloebers aanwezig de zondag. Maar het bleef natuurlijk even leuk en we 
amuseerden ons rot. Met de hele chiro (jongens en meisjes) speelden we een groot spel 
te samen. Iedereen zette zich super goed in. Wanneer de zon eens besloot om het beste 
van zich zelf te geven, maakten we een glijbaan en sleerden we naar harte lust. Met 
modder probeerden sommige sloebers de leiding wel eens vuil te maken, nietwaar 
Korneel?  Maar jullie leiders zijn stoere mannen die daar tegen kunnen hoor.  
De gemeente Zwevegem plaatste een nieuw speelplein op de transfosite. De sloebers 
stonden te springen om uit te testen of dit nieuwe speelplein wel sloeberproof was. Met 
de kranen werden bergen zand versmeten en het wateroppompsysteem werd grondig 
onderzocht. De dapperen onder ons waagden zich ook aan een tochtje in de speleobox.  
De zondag daarna toonden de sloebers hoe goed ze al in team konden werken, ze 
moesten het namelijk opnemen tegen de leiders in paalbal. Een spel waarbij we het 
andere team uitschakelden door ze te raken met tennisballen. En om het nog moeilijker 
te maken plaatsten we nog wat hindernissen op het terrein. Het draaide uit op een gelijk 
spel en door de plotse hevige regen bleef dat ook zo, iedereen wist toch dat de leiders 
zouden winnen ;).  
Ook de sloebers moeten zijn voorbereiden op het kamp. Een vaardigheid die zeker niet 
mag ontbreken op kamp is het bouwen van kampen, met grote creativiteit bouwden we 
het sjorpalen kot om naar een nieuw heem. De week nadien stond de inkopen voor 
kamp op de planning. Maar toen we op weg waren naar de winkel ontdekken de 
sloebers dat er iemand tegen de auto van leider Siegfried had gereden. Avontuurlijk 
zoals ze zijn zouden de sloebers niet rusten voor de dader gevonden was! We volgende 
het spoor van brokstukken tot aan de dader zijn huis, deze kwam er vanaf met een 
waarschuwing en het voorzien van een vieruurtje.  
Zo dit was het dan weer, het laatste kabatje van dit chirojaar  maar dit betekend ook 

dat het KAMP er aan komt, hopelijk gaan alle sloebers mee op wat een 



ONVERGEETELJJK kamp zal worden, dit weten we nu al zeker. Wij hebben er 

ONGELOOFELIJK veel zin in!!!  

Nu volgt er wat informatie over het kamp: 
Bagage aka “de buzze” 

 Benodigdheden die in de checklist staan (zie einde kabatje) 

 Witte T-shirt die vuil mag zijn 

 Avonturier/jungle/ontdekker kleren 

 Enveloppe(s) met gewenste schrijf adressen op 

 Bos/camouflage kledij 

 Knuffel 

 Paars lintje aan de ‘BUZZE’ zo weten we dat eentje van de sloebers is! 

Vertrek 15 juli: 
-We spreken af aan de voorkant van het station om 12u30. 
-Wat moet je meehebben bij vertrek? 

 Chiro uniform (indien je er 1 hebt, niet speciaal aankopen dus) 

 Koekje en drankje 

 Goed humeur 

 Een rugzak vol met enthousiasme 

 

 
 
Jullie super toffe, lieve, enthousiaste, knappe leiding : Bram, Siegfried, Robbe en Maurits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPEELCLUB 
Dag ouders  en natuurlijk de beste leden van heel de chirooooo! 
 
Het was een bewogen jaar, dat is zeker! Het einde komt nu stillaan in zicht en de leiders 
zijn er klaar voor om er een MACHTIG kamp van te maken.  Bij deze nog eens een update 
wat jullie zoon allemaal uitgespookt heeft in de laatste 2 maanden chiro. 
Een hoogtepunt was ongetwijfeld het speelclubweekend. We vertrokken de vrijdagavond 
en de leden hadden er allemaal zin in. Bij aankomst waren ze al direct in de ban het 
speelplein die bij de weekendplaats hoorde. Nadat ze zich installeerden in een zeer ruime 
kamer, konden ze hot-dogs eten zodanig dat ze zich konden klaarstomen voor het 
avondspel. Iedereen was klaar in mooie camouflage kledij om kom in de kring te spelen. 
EINDELIJK EINDELIJK EINDELIJK speelden we kom in de kring, na een heel jaar zagen 
door de leden . Sommigen zijn er natuurlijk beter in dan anderen maar een uitschieter 
hierin was toch wel EVR. Eens ze ongezien de kring konden betreden, mochten ze kiezen 
tussen een slokje frisdrank of een snoepje. De tijd vloog en zo was het al rap 22:30, tijd 
om te gaan slapen! 
De volgende ochtend was er een uitgebreid ontbijt met hagelslag, cornflakes, fruitsap,… 
Kortom alles erop en eraan. Het middageten was dan weer iets anders, daarvoor moesten 
ze aan de hand van foto’s het middageten gaan zoeken in de gavers. Gelukkig zijn het 
pientere kerels die speelclubbers en zo hebben we dus ook een deftig middagmaal gehad. 
In de namiddag moesten ze in verschillende teams een supperzotte knikkerbaan maken. 
Dit was natuurlijk niet zo makkelijk doordat ze enkel maar redelijk los zand ter 
beschikking hadden. Uiteindelijk is het toch gelukt en hebben we tunnels en dergelijke 
kunnen aanschouwen. De winnaars kregen natuurlijk een cadeau die ze niet snel zullen 
vergeten, nietwaar EVR en MM? Dit konden ze ‘s avonds gebruiken toen we het weekend 
afsloten met een vuurtje. Voordat ze het goed en wel beseften, mochten ze alweer hun 
valies maken om terug naar mama en papa te gaan. 
Dus niet getreurt, we gaan bijna op kamp en het belooft even leuk/ leuker te worden! 
 
Doordat leider Pieter G en Arno moesten studeren voor school, hebben ze natuurlijk soms 
wel eens iets gemist. Zo heeft de speelclub een kamp gemaakt in het Mortagnebos  

die zeer goed gecamoufleert was en natuurlijk 
uitgerust met de nodige boobytraps zodat 
niemand hun kamp kan binnendringen. Om 
het nog volledig af te maken, hebben ze 
kleiballen gemaakt om zich te verdedigen 
tegen de vijand. Jammergenoeg voor de 
toppers, die daar toevallig ook waren, 
mochten zij de kleiballen incasseren  
 
 
 
Met het mooie weer van de afgelopen 
zondagen hebben we samen met de speelclub 

natuurlijk enkele waterspelletjes gespeeld. De waterballonnen vlogen in het rond en 
leiders en leden werden doornat gemaakt. Het lokaal verdedigen met waterpistolen en 
spuitjes of het katapulteren van ballonnen, het hoort er allemaal bij.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyocagjaXNAhXHWxoKHR3zBfYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=A1FE49dOUDM&bvm=bv.124272578,d.dmo&psig=AFQjCNFlhFP0GIYoIx-OK0IovPOktpd3mA&ust=1465910711307952


Ook hebben we samen met de sloebers het nieuwe speelplein en de supercoole speleobox 
in de transfo-site gaan testen en het was zeker geslaagd. Er werden rivieren gemaakt en 
torens beklommen. De speleobox heeft geen geheimen meer voor onze speelclubbers, die 
zelf tot op het dak geraakten. 
Nu dat het gewone jaar op zijn einde loopt is het met zijn allen uitkijken naar het 
hoogtepunt van elk Chiro jaar, het kamp. Met de inzet die we doorheen het jaar van de 
speelclubbers gekregen hebben belooft het een topeditie te worden. Wij, de leiding, zien 
jullie hopelijk allemaal daar! 
 
BEDANKT VOOR HET MOOI JAAR JONGENS, DUIM VOOR UZELF!! 

 
Jullie  
leiding  
Pieter (Ganze) 
Arno 
& Pieter 
 
 
Wat voor speciale dingen moeten ze meenemen op kamp? 

 Een mini waterpistool met een maximum volume van 20 cl 

 Witte t-shirt 

 Gamelle 

 Zwemgerief 

 Legerkledij/camouflage 

 Zonnecrème 

 Pet / Hoedje 

 Lekkere snoepjes ;)  

 Geel lintje aan de ‘BUZZE’ zo weten we dat eentje van de speelclub is! 

 Goed Humeur 

 Benodigdheden die in de checklist staan (zie einde dit kabatje) 

 
 
 
 



RAKKERS 

Beste kabatje-lezers, 
 
Helaas, het einde is liedjes een einde komt is ook het einde van ons werkjaar in zicht... 
Maar natuurlijk eerst nog de grande finale, de kers op de taart, het ultieme, de climax: 
het Chirokamp!!nabij. 
Zoals aan alle mooie  
Hopelijk kijken de rakkers er evenveel naar uit als hun leiding.  
 
Er waren dit deel van het jaar enkele zondagen die wegvielen door kampverkenning, 
leidingsweekend, feestdagen... 
Dit hebben we proberen goed te maken met onze dagtuistap waar we eerst gingen mini-
golfen naar Kortrijk en erna een potje bowlen! 
Tot slot werd de Chiro omgetoverd tot een waar gamers lokaal waar je tegen elkaar kon 
racen, voetballen,... 
’t is een keer iets anders dan buiten ravotten maar we hadden de indruk dat de rakkers 
dit zeker niet minder leuk vonden. :p  
Er werden wel 101 sfeerbeelden genomen, helaas kon leider Arne zijn gsm het niet meer 
aan en is deze gecrasht. De sfeerbeelden blijven dus jammergenoeg uit. (behalve de ene 
foto op volgende pagina!) 
Gelukkig blijven de herinneringen, de eventuele overwinningen in de minigolf en het 
bowlen in het geheugen gegrift ;) 
 
Dit deel van het jaar was het ook weer tijd voor ons jaarlijks gemengd spel met de 
voltallige meisjeschiro, zij kwamen bij ons op bezoek, amai wa was da! 
 
Omdat de rakkers het zo leuk vonden met de meisjeschiro besloten we om enkele weken 
later (bij prachtig weer) waterspelletjes te gaan spelen bij de meisjes. 
 
Begin Juni zijn er natuurlijk de examens van de leiding.. Gelukkig kon oudleider Niek wel 
inspringen om eens Chiro te komen geven! We hoorden dat het pleinspelletjes geworden 
zijn. 
 
Na de inval van leider Niek gingen we op echte schattenjacht met een écht écht échte 
metaaldetector! 
Op zoek naar metalen buizen met volgende tips in kwamen we uiteindelijk terecht bij 
ons vieruurtje. 
 
Hierbij sluiten we dit laatste kampkabatje alweer af 
  
Op volgende pagina vinden jullie de specifieke zaken die de rakkers nodig hebben op 
kamp. 
Alvast merci voor et toffe jaar m(r)akkers en  we gaan der op kamp nog nen lap op 
geven, 
De rakkerleiding 
Vic, Emiel, Wouter en Arne 



Specifieke zaken voor de rakkers: 
 

 Tentje voor op tweedaagse, Als je dit hebt kan je mailen naar 
arnederyckere@hotmail.com (met het aantal personen die in de tent kunnen slapen) 

Arne laat dan weten of het nog nodig is of niet. 

 Matras voor op tweedaagse (enkel voor personen die enkel een veldbed meehebben) 

 Leger kledij 

 Een fietspomp die kapot mag zijn (we zagen de pomp af om kurken af te schieten, pomp 

van vorige jaren mag dus zeker ook!) 

 Rugzak/trekrugzak voor op tweedaagse 

 1 outfit die super mega vuil mag worden! 

 Groen lintje aan de ‘BUZZE’ zo weten we dat eentje van de rakkers is! 

 
 
 
 

 



TOPPERS 
Joehoe Topper(ouder)ssss,  
Ziehier de laatste column van onze hand in het chirojaar 2015-2016! Om een klein 
overzicht te schetsen van wat we de afgelopen maanden gedaan hebben, pikken we de 
draad best op waar we die laten vallen hadden . 
De oudernamiddag van onze vrouwelijke counterpart was een wonderlijk spektakel 
waar we ons allen aan konden vergapen… Daarna waren het al snel examens voor de 
toppers en bijgevolg ook weer ontspanning! 2h van plezier en vertier om hun hoofd 
even op iets leuker te verzetten… Daarna kwamen de jaarlijkse feestdagen er 
traditiegetrouw weer aan waar de paasklok zorgt voor een glimlach op het gezicht in 
plaats van de toffe spelletjes van de leiders en waren er V I E R  V O L L E  
Chironamiddagen geen activiteiten voorzien … Maar na de paasvakantie vlogen we er 
direct weer 
keihard in, en wel met onze pannenkoekenverkoop!! 

 
We konden de toestroom en massahysterie rond onze pannenkoeken bijna niet de baas 

doordat onze toppers zich als topverkopers bewezen hebben! Er zit dus wel 

degelijk nog toekomst in jullie ;)! Natuurlijk kan maar 1 iemand de beste zijn en  dat is…

 

…JORRE! (Voor wie op kamp een voordeel/verrassing 
volgen zal!) 
 



De volgende zondagen werden gevuld met golfen, waar leider Ides blijkbaar extreem 
goed in is, maar de toppers ook, alleen leider Ward bakte er niet zo veel van, en nog 
allerhande spellen. 
Op zondag 22/05 was er echter een moment van treurnis en droevigheid wegens het 
nakend vertrek van leider Ides en Ward richting het barre examenland. De opkomst in 
de chiro was mager, maar dat belette ons niet om van de aanwezige toppers hun 
sportieve kwaliteiten op de proef te stellen, dit meerbepaald d.m.v. een heus 

bowlingtornooi (waar leider Ward natuurlijk als uitblinkende ster naar 
voor kwam, du-uh). Er werd zelfs gelachen om de erbarmelijke prestaties van de overige 
leiders en men probeerde (tevergeefs) nog bowlingkoning Ward van zijn troon te stoten, 
maar het mocht niet baten. (Alhoewel ze wel verdienstelijke pogingen ondernamen, 
zoals leider Raf die eigenlijk echt nog niet zo slecht was, maar ook Simon en Ides 
naderden, Ides smeet zelf 2 strikes na elkaar, maar hij moest Simon wonder boven 
wonder voor hem laten.) 
Enkele sfeerbeelden van dit leuks: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vanaf dan nam leider Raf noodgedwongen het roer over en entertainde hij de toppers 
onder meer met een bosspel in samenwerking met de Kerels in het Mortagnebos en ook 
kwam er nog een gigantisch ‘Cops & Robbers’ spel aan te pas! 
Nog enkele weken geduld en op 26/06 zijn we weer voltallig present voor een laatste 
keer chiro voor het kamp, waarvoor jullie zeker een FIETS (met 
stopmiddel/reserveband), LEGERKLEDIJ en JUMPERSKLEDIJ (graag zo volledig 
mogelijke outfit, en zeker sportschoenen waar je goed mee kan stampen), 
zwemgerief, tent per 3-4 voor op tweedaagse, tweedaagse rugzak (wanneer je dit 
hebt zijn fietszakken ook wel nog handig om mee te nemen) nodig hebben!  
Vergeet geen rood lintje aan je ‘BUZZE’ te hangen, zo weten we dat eentje van de 
toppers is! 
Natuurlijk mogen jullie ook jullie vele snoepen (leider Raf heeft overigens liever 
airsoftballetjes om lekker op te kauwen), jullie goed humeur, spontaniteit, 
positieve ingesteldheid en team spirit niet vergeten. 
 
PS: Leider Ward eet ook graag proteïne shakes of hormonen. 
PPS: Jullie pomp en kurken waar jullie al enig kamp graag mee schieten mag dit 
jaar ook zeker niet ontbreken in je bagage. 
PPPS: Aan de ouders, het is toegestaan om je kleine spruit een beetje zakgeld mee 
te geven zodat deze op tweedaagse bij de plaatselijke fruitboer een gezonde 
appel/peer kan kopen.  
PPPPS: WIJ VERLANGEN AL, JULLIE OOK?  
PPPPPS: Aan allen die niet meekunnen, amuseer jullie ook deze zomer ;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kerels 
Dag lieve kereltjes! Het is al weer een tijdje geleden dat jullie het vorige kabatje 

gelezen hebben en ondertussen zijn er al heel wat weken gepasseerd. Tegen 

dat jullie dit lezen zit het chiro- en schooljaar er alweer op! Hopelijk zijn jullie 

examens goed gelukt! Nu het kamp voor de deur staat is het misschien tijd om 

nog eens terug te blikken op de afgelopen weken. 

Op een zonnige zondag in april besliste de zon om ons een voorsmaakje van 

de zomer te geven. Het was schitterend weer en het ideale moment om het 

veld tussen de bergen om te bouwen tot een 

superdeluxemegakweetnieoezotspeelterrein. We hebben gevolleybald, 

gevoetbald, levende bowling gespeeld en ook zelfs tussen 2 vuren. Het was 

een zeer actieve en welgevulde zondagnamiddag en dat zijn de beste 

namiddagen! Op die dag kwam ook voor eerst ook Xander eens een kijkje 

nemen. We zijn blij dat hij zich amuseert en ook mee zal gaan op kamp! Dit 

was een zondag die wij niet snel zullen vergeten en jullie hopelijk ook niet!  

Enkele weken later was het weer al een stuk minder zomerig. Het regende en 

waaide maar door de aangename temperatuur waren we niet bang om 

buiten te spelen. We sprongen op onze fiets (ofja jullie toch) en begaven ons 

naar het voetbalveldje aan de Kapaert. Eentje handballen en sjotten in de 

regen, abeja waarom niet. We zijn tenslotte kerels é en we zijn niet bang van 

een beetje water. 

 

Hier nog enkele kiekjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitleg over voorkamp 

We vertrekken op 9 juli, we spreken af om 9u30 aan de chiro! Iedereen moet 

in uniform zijn en moet een fiets meehebben die perfect in orde is. Daarnaast 

moeten jullie ook een trekrugzak meehebben met daarin: 

 Regenjas 

 Stopgerief 

 Zwemgerief 

 Eventueel 1 paar reservekledij 

 Slaapzak (en eventueel een matje/luchtmatras) 

 Lunchpakket (voor ’s middags) 

 Drinkfles, gamel en bestek (lepel, mes, vork) 

 Tent (af te spreken per 4) 

 Gasvuurtje (af te spreken per 4) 

 Blauw lintje aan de ‘BUZZE’ zo weten we dat 1 van de kerels is 

 

Speciale benodigdheden voor op kamp zelf 
 Star-Wars verkleedkledij 

 Pokémontrainer-verkleedkledij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASPIES 
Lieve Aspies  
 
Met jullie tikt de klok even snel maar de onvergetelijke momenten, die vo’olgen wel, snif 
snif. Met een brok in de keel en waterige ogen schrijven jullie leiders op een regenachtige 
zondagavond de laatste zinnen van ons allerlaatste kabatje. Waar te beginnen, waar te 
beginnen… Na al onze avonturen hebben we toch alweer enkele memorabele momenten 
beleefd. We voetbalden, basketten, speelden het 2-flessenspel, pokerden, volleybalden, op 
de met zeep overgoten baches, erop los de laatste weken. Met als absolute hoogte punt 
ons weekend in Deerlijk, met onze bevallige kookploeg!  
ps: hoopelijk weet iedereen nog zijn persoonlijke verantwoordelijkheden voor het 
opzetten van de tent? Onze tent gaan we ook een koosnaampje geven, namelijk 
ochtendstond. Of Britney.  

Tent T6.2 XL AIR - 6 personen (Ochtendstond of Britney)  
DE KENMERKEN  
Slaapruimte 
breedte per persoon: 67 cm (olapola, dat is niet veel é 
gasten, dat wordt lekker dicht tegen elkaar aan liggen me 
dunkt , 3 handen op 1 fameuse buik!) 
Plaatsen 
6-persoonstent, shit we zijn met 7…Wie slaapt er buiten? 
2 slaapcompartimenten. Wie wil er graag samen 
slapen jongens?  
Air-tent traditioneel op te zetten 
(photoshop level 1000) 

Samenstelling 
Buitentent in polyester met PU-coating, ademende binnentent in polyester, 
polyethyleen grondzeil, glasvezel bogen van 12,7 mm diameter. De waterdichtheid van de QUECHUA 
tenten wordt getest door de ze te onderwerpen aan 200 l water/u/m². De waterkolomtest (Schmerber) 
volstaat niet om de waterdichtheid van een tent te meten. Het spreekt voor zich dat de stof waterdicht 
moet zijn (onze stoffen zijn dit vanaf 1000 mm!), maar een tent moet vooral zo ontworpen en 
ontwikkeld zijn dat er geen druppel kan binnensijpelen via naden, flappen, openingen, ritsen ... Dit kan 
alleen worden getest onder een laboratoriumdouche. (Cederic, versta je gij daar iets van? Tis oké 
gasten, Cederic verstaat) 
 
Ontworpen voor een kamperend gezin van 6 dat een tent met 2 slaapcompartimenten zoekt, 
comfortabel bij warm weer en met insectenbescherming. Oooh Cute! Hihi ons leuk gezinnetje. 
Jammergenoeg gaan we naar de piespot van Europa op voorkampt, de VLAAAAMSE Ardenneeeun! 
Garantie 2 jaar (Ochtendstond of Britney heeft de garantie reeds overschreden, draag er zorg voor) 

TIPS  
Onderhoudstips 
1 REINIGING: indien nodig schoonmaken met een sopje  (wie kijkt er voor een Sopje? Buzze?) en 
daarna afspoelen (mag met de tuinslang, Verleye wil je gij dat meepakken aub?). De tent goed laten 
drogen voordat je hem opbergt. Buzze & Verleye, gudder staat in voor de reiniging van de tent! 
Joepie!) 
2 HARSVLEKKEN: erg moeilijk te behandelen (erg moeilijk jongens! Handle with Care!): laat het hars 
drogen en krab het er dan voorzichtig af. Hou er langs de binnenkant een ijsblokje tegen, zo wordt het 
hars gemakkelijker te verwijderen. (Cederic, dat is iets voor gij é) 
3 OPBERGEN: na gebruik schoonmaken en volledig laten drogen vooraleer op te bergen, om het 
ontstaan van geurtjes of schimmel te vermijden. (Pj, gij zijt baas over 
Gebruikslimiet 
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Voor 6 personen, max. slaapbreedte = 65 cm. Kheb dat nen keer uitgerekend, dat zijn ongeveer 2 
latten van 30 cm en dan nog nen wijsvinger. Tis natuurlijk te zien hoe lang uwe wijsvinger is… 

Bijkomende informatie  
Woongedeelte 
Enorm groot, uit te breiden van 11,5 m² tot 15 m² onder de vaste luifel wanneer de voorkant volledig 
wordt geopend (dat kan ook als het regent) -- Licht -- 3 deuren en 5 grote afsluitbare ramen -- 
Gemakkelijk binnen en buiten dankzij de gedeeltelijk te openen voorkant -- Vaste luifel = je hoeft niet 
elke keer bij regen of afwezigheid de luifel af te breken of weer op te zetten -- Grondzeil met 
opstaande randen om te voorkomen dat water van buiten naar binnen loopt. Het grondzeil is 
uitneembaar. 
Slaapcompartimenten 
2 slaapcompartimenten met een comfortabele grootte voor 3 personen (2 x 2,10 m), let op het schema 
ook op de erg comfortabele hoogte van 1,85 m -- Ademend polyester -- 8 zakken aan de binnenkant + 
4 zakken aan de buitenkant van elk slaapcompartiment. 
Waterdichtheid 
Net als bij alle tenten van Quechua werd veel zorg besteed aan het waterdicht maken en werd dit 
getest in het labo. De hele tent werd getest onder een douche van 200 m² l/u en tijdens een 
testmissie. -- Buitentent in polyester met PU coating -- Alle naden zijn waterdicht gemaakt met 
thermogelijmde stroken -- Grondzeil in polyethyleen van 140 g/m². 
Verluchting en beperking van condensatie 
De buitentent van de woonruimte is gevoerd (opmerkelijk!). -- Ruimte tussen de grond en de 
onderkant van de buitentent -- Mogelijkheid om de voorkant bovenaan te openen zelfs wanneer het 
regent -- 2 afsluitbare ramen met muggengaas die bij regen van binnenuit kunnen worden gesloten -- 
2 deuren en te openen voorkant, zodat de tent groot open kan en je toch beschermd bent tegen de 
zon. Dankzij het muggengaas voor alle openingen kun je de tent gemakkelijker "open" laten. 
Bescherming tegen insecten 
De hele tent is beschermd tegen insecten: twee muggengaasdeuren aan de hoofdingang, 
muggengaas op de 4 zij-ingangen en de deuren van de slaapcompartimenten -- Muggengaas rondom 
de hele buitentent, zodat lucht binnen kan maar insecten buiten blijven. 
Bogen 
Uiterst stabiele en stevig constructie: glasvezel van 12,7 mm en stalen langsprofielen. -- Al onze 
glasvezelbogen zijn dubbel gecontroleerd op kwaliteit om een perfecte breukvastheid te kunnen 
verzekeren. 
Haringen 
Uitstekend bestand tegen verbuiging (staal van 6 mm diameter). 
Opzetten 
Heel eenvoudig en zonder verrassingen: tunnelstructuur met evenwijdige bogen -- Filmpje met uitleg 
over het opzetten op www.quechua.com. BEKIJKEN é GASTEN! 

 
TAKEN: 
Cederic: zoeken naar een ideale spot, kijken wat iedereen verkeerd doet en de tent 
opzetten; 
Buzze: zo veel mogelijk rond kijken en zo weinig mogelijk commentaar geven, 
hoofdtaak: de stokken in elkaar haken, en piketten kloppen 
Pj: Het helpen rechttrekken van de tent en de stokken in de voorziene gleuven injecteren 
samen met verleye. 
Verleye: Chief binnententen, zorgen dat de tent strak staat tegen regenval in Holland. 
 

We creërden afgelopen jaar herinneringen die een mensenleven lang zullen meegaan. We 
lachten zo hard dat de ruiten trilden, voetbalden zo fanatiek dat iedereen vol ongeloof 
voor ons supporterde, we hadden zoveel plezier dat het leek alsof we de tijd op zondag 
even konden stil zetten. 
Genoeg getreurd, we zijn beiden ontzettend blij dat we er vorig jaar voor kozen om bij de 
Aspies te staan en wat betreft het kamp, we gaan er een ferme lap op geven!  
 
 

http://www.quechua.com/


Dus aspies eventjes jullie aandacht nodig, Buzze haal maar uw leesbril, Pj lees hem zeker 
2keer. 
Klaar? Start!  
We zullen op 3 juli in de voormiddag verzamelen om 10u30 aan de jongenschiro. Eerst 
wordt het gehuurde busje ingeladen om vervolgens ons moeder nog eens goed vast te 
pakken en te vertrekken richting de zon. We zouden ook vragen om de kampbagage voor 
het eigenlijke kamp mee te brengen, alsook een fiets voor op tweedaagse. De zondagavond 
op 10 juli laden we weer ons busje in en vertrekken we terug richting België. De jongens 
zullen worden afgezet op de kampplaats in Tessenderlo op 11 juli waar het kamp dan van 
start gaat.  
“Bij vertrek op 3 juli zouden wij vragen om ook al hun grote kampbagage mee te 
brengen alsook hun fiets voor op kamp.” 
Benodigdheden Voorkamp: 

 Identiteitskaart (+kopie) 
 Toelating buitenlandse reis van de gemeente -18 jarigen!!!!!!! (ja, ook voor 

Holland!) 
 Verzekeringskaart mutualiteit 
 Persoonlijke medicijnen 
 Inlegkruisjes 
 Luchtmatras (indien mogelijk afspreken voor dubbele matras) 
 Slaapzak 
 Kussen (voor in het busje) 
 Plooistoel  
 Contactlenzen + lenzenvloeistof  
 Tandenborstel en tandpasta 
 Papieren zakdoekjes 
 Handdoeken (1 strandhanddoek, 2 om te douchen) 
 Deo  
 Shampoo 
 Scheerapparaat  
 Zonnebrandcreme & after sun  
 Muggenstick 
 Shorts + lange broek & ceintuur 
 1 dikke trui 
 T-shirts 
 Onderbroeken & sokken 
 Schoenen (sportschoenen & slippers) 
 Zwembroeken  
 Duikbril & snorkel (Verplicht!!) 
 Zeeschoentjes  
 Zakmes 
 Zaklamp 
 Gsm en oplader 
 Petanque  
 Leuk gezelschapspel 
 Kaartspel 
 Ipod 
 Eten en drinken voor onderweg  

 
 
 



Benodigdheden voor op kamp: 
Alles dat je meebracht op voorkamp naar Holland blijf je gebruiken op kamp zelf, in deze 
vallies moeten dus enkel nog de aanvullende kleren komen voor op kamp. Uw slaapzak, 
luchtmatras, toiletzak,… kun je dus blijven gebruiken op kamp. 
De aanvullende goederen nodig voor op kamp worden een paar pagina’s verder 
besproken.  
+ Fiets (en stopgrief en liefst fietszak!) 
+ Gamel  
+ Verkleedkleren om Arabier te spelen (arrafatsjaal, wit doek,...)  
+ Traditionele Afrikaanse kledij (Zwarte verf en jutte zak) 
+ Vergeet geen Oranje lintje aan uw buzze te hangen! 
 
Indien je vragen hebt mag je ons altijd opbellen, we zullen het dan nog eens uitleggen. :p  
0478 83 12 08 (Lessens) of 0494 64 13 57 (Joachim). 
Jullie leiders zijn trots op jullie, stuk voor stuk keileuke gabbers, het is een eer en waar 
genoegen om jullie leiders te mogen zijn dit afgelopen jaar.  
 
peace out  
 
Joachim Depiemel en Tijs Lessens 
 
 
 
 
Tip locatie:  
Koud klimaat altijd nat 
300 kilometer 
Bevolking gaat graag met de ‘sleurhut’ op vakantie 
Ze doen niet mee aan het EK 
Ze verkopen er frituurhapjes uit de muur  
… 
 
         (Tranen op het blad) 

 
 
 
 
 
 



Kampinfo Tessenderlo 2016 (BELANGRIJK!) 
Zoals elk jaar volgt nu een overzicht van een aantal belangrijke praktische zaken. Even de 
aandacht dus! 

 
1. Bagage 
 
De bagage moet worden binnengebracht op vrijdag 8 Juli, tussen 18h en 20h.  
 
Bij het maken van de “buzze” denk je best aan het volgende: 
o  Slaapzak en Luchtmatras of slaapmatje of (compact) veldbed (sloebers en speelclub niet!) 
o  Bedovertrek en kussentje (enkel sloebers en speelclub) 
o  Pyjama 
o  Handdoeken, badhanddoeken, washandjes en zeep 
o  Tandenborstel, tandpasta, kam… (wasgerief dus!) 
o  Zwemgerief 
o  Voldoende vers ondergoed 
o  Voldoende kousen / sokken 
o  Wandelschoenen 
o  Sportschoenen 
o  Laarzen 
o  Lange en korte broeken 
o  T – shirts 
o  Gewone en enkele dikke truien 
o  Jas en regenjas 
o  Plasticzakken voor vuile kledij 
o  Zaklamp 
o  Schrijfgerief en adressen om naar te schrijven 
o  Een weinig zakgeld voor postkaarten en postzegels 
o  2 Keukenhanddoeken 
o  Drinkbus 
o  Gamel (Rakkers en ouder) 
o Kleren voor familiedag zie puntje 3 
o  Je uniform heb je natuurlijk aan bij het vertrek! 
 
Gelieve alle kledij te naamtekenen! 
 
 
 
Je hoeft  GEEN  fototoestel, radio, walkman, computerspelletjes, mp-3, PSP, iPod of ander 
kostbaar materiaal mee te brengen. De leiders zorgen voor de nodige foto’s van het kamp. 
Ook GSM’s worden NIET getolereerd op kamp! 
Strips zijn daartegen een leuke ontspanning in de platte rust. Breng er gerust een paar mee, 
op eigen risico van verlies, dus zet er ook zeker je naam en afdeling op. 
Snoep mag, maar zal naar goede gewoonte afgegeven worden aan de leiders, die het dan op 
de gepaste momenten verdelen onder de hele afdeling 

 



2. Bagage specifiek per afdeling 
Iedere afdeling heeft op kamp nog enkele specifieke dingen nodig, deze benodigdheden 
staan vermeld bij het tekstje van de betreffende afdeling! 
Gelieve ook alle bagage te voorzien van een lint in het kleur van je afdeling en eventueel 
een goede sticker met naam en afdeling. Sloebers = paars, Speelclub = geel, Rakkers = 
groen, Toppers = rood, Kerels = blauw, Aspies = Oranje. 
 

3. Familiedag 
Zoals elk jaar is er op kamp ook weer de familiedag. Familiedag is een namiddag waar we 
met de volledige Chiro samen spelen. 
Dit zijn de verkleedkleren die je op die dag zult nodig hebben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieder kleur hangt samen met een voetbalclub, gelieve voor familiedag jouw te kleden als 
supporter van Jouw voetbalclub (Als je geen speciale gadgets hebt is het kleur zeker 
voldoende ;) ) 
Groen -> Ierland  
Oranje -> Nederland 
Geel -> Zweden 
Blauw -> Italië 



4. Fietsen 

De Toppers, Kerels en Aspies hebben hun fiets nodig op kamp. Zorg er dan ook voor dat deze 
fietsen perfect in orde zijn! Elke fiets die niet reglementair is, blijft thuis! 

 
 
5. Algemeen vertrek 
 

 Maandag 11 juli om 12u45 aan station kortrijk voor rakkers en toppers 

 Vrijdag 15 juli om 12u45 aan station kortrijk voor sloebers en speelclub 

Op de dag van het vertrek moet elk lid een ID of kidsID + enkele klevertjes in een gesloten 
envelop met naam en afdeling afgeven aan de leiders. Deze worden door de leiding 
opgehaald en zorgvuldig bijgehouden voor eventuele  – hopelijk niet  – medische 
tussenkomst. 
 
Medicijnen  worden bij vertrek aan de leiders gegeven, graag alles in een goed sluitend zakje 
stoppen met duidelijke instructies en naam van het kind. 
Alvast bedankt! 

 
Ieder lid is bij vertrek in perfect uniform. 
 
6. Aankomst te Zwevegem: donderdag 21 juli 
Jullie mogen ons op 21 juli in Zwevegem aan de Chiro lokalen verwachten rond 16h00. 
Ondanks het feit dat u waarschijnlijk vlug naar huis wilt om te luisteren naar uw zoon en zijn 
stoere verhalen, vragen we om niet direct weg te lopen wanneer we aankomen. Er wordt 
eerst nog een groepsfoto genomen en we willen daar met z’n allen op staan. 

 
 
7. Ons kampadres 
Chirojongens ’t Axent, Zwevegem 
T.A.V. ……………………………………..(naam) 
……………………………………  (afdeling) 
Heuvelken 15 
3980 Tessenderlo 
 
Op dit adres mogen er volop brieven geschreven worden. 
 
We beschikken op de kampplaats over een telefoon, maar die dient enkel tot algemeen nut. 
Mocht het dan ook echt nodig zijn om ons te bellen - maar alleen bij hoogdringendheid - kan 
je ons bereiken op 0494/64.13.57 (hoofdleider Joachim Decock) of 0489/43.93.54 
(hoofdleider Arne Deryckere) of op 0468/16.17.98 (VB Jan De Praeter). 
Laat het ook duidelijk stellen dat we GEEN bezoek verwachten. 
 

 



8. Andere belangrijke zaken 
Kookploeg: 
De tijden van gewone kampkost zijn voorbij! Of dat een positieve zaak is, laat we hierbij in 
het midden, maar we kunnen je alvast meegeven dat we reeds jaren naar huis komen met 
een aantal extra kilootjes. Een uitstekende keuken dus! 
 
Dagindeling: 
7h00: Leidingsopstand  
7h30: Ledenopstand  
8h00: Ontbijt 
9h00: Voormiddagprogramma 
12h15: Middageten 
14h00: Namiddagprogramma 
16h00: Vieruurtje 
18h00: Avondeten 
19h30: Thema 
20h00: Avondprogramma 
 
9. EHBO 
Jaarlijks wordt onze mobiele apotheek door een gerespecteerd arts gecontroleerd en indien 
nodig aangevuld. Ter plaatse mogen we rekenen op de  kennis van de leiding, waarvan allen 
een EHBO cursussen volgen net voor we vertrekken op kamp, alsook de jaren ervaring van 
de kookploeg. 
 
 

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet contact op te 
nemen met de leiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegevens leiding
  

Sloebers   
Siegfried Verhaeghe siegfried_verhaeghe@hotmail.com 0476/69.66.34 
Bram Vanhautte bram_vanhautte@hotmail.com  0493/71.80.34 

Maurits Vandorpe maurits7.vandorpe@hotmail.com  0495/42.61.59 
Robbe Nuyttens robbe.nuyttens@hotmail.com  0470/60.97.71 
   
Speelclub   
Pieter VDBroucke pvandenbroucke@hotmail.com  0473/22.77.64 
Pieter Ganzeman pieter.ganzeman@hotmail.com  0471/56.62.98 
Arno Catteeuw arnocatteeuw@hotmail.com  0470/66.67.15 
   
Rakkers   
Arne Deryckere arnederyckere@hotmail.com  0489/43.93.54 (Hoofdleiding)  
Wouter Maes wouterrr.maes96@hotmail.com  0470/54.79.15 

Vic Vanneste vic.vanneste@hotmail.com  0479/57.74.99 
Emiel Grosjean emielgrosjean@gmail.com  0472/49.08.07 
   
Toppers   
Raf Desmet raf.blink182@hotmail.com  0491/29.43.81 
Ward Buysse ward.buyse@gmail.com  0489/40.42.40 
Ides Vandorpe ides.vandorpe@telenet.be 0494/92.65.82 

   
Kerels   
Lars Loncke larsloncke@gmail.com  0471/62.19.81 
Daan Rommens daan.rommens@gmail.com  0479/52.40.70 

   
Aspies   
Joachim Decock decock-joachim@hotmail.com  0494/64.13.57  (Hoofdleiding) 
Tijs Lessens tijs.lessens@gmail.com 0478/83.12.08 

 
Volwassen begeleider 
Jan de Praeter     jandepraeter@yahoo.be     0468/16.17.98 
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