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VOORWOORDJE 

Dag iedereen 
 
Dit jaar hebben we opnieuw een super leuk kampthema 
uit onze mouwen geschud: Jungle Book! Dat belooft 
een schitterend avontuur te worden! Samen met jullie 
gaan we in Meerhout op zoek naar ons innerlijk 
jungledier. Ben je ook zo benieuwd wat er zoal te 
beleven zal zijn?  
 
In dit kampboekje komen jullie alles te weten over hoe je in de jungle van Meerhout 
kan zien te overleven en wat je daar voor nodig hebt. 
 
De leiding is alvast overuren aan het draaien om alles tot in de puntjes voor te 
bereiden.  
 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons, want het belooft een onvergetelijk 
avontuur te worden! Wij kunnen alvast niet wachten om te vertrekken.  

 
 
Wij zien jullie op 19 juli? 
 
Tot dan!  
 
Vele lieve groetjes 
De leidingsploeg  
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PRAKTISCHE ZAKEN 

Vertrek en aankomst 

Dit jaar gaan we op kamp van dinsdag 19 juli 2022 tot en 

met vrijdag 29 juli 2022. We verzamelen op 19 juli 2022 
om 8u45 aan de kerk van Sleidinge.  

 

In de kerk gaat een startmoment door voor de leden en 

ouders om het kamp goed in te zetten. We halen herinneringen op van vorige kampen 

en maken jullie al warm voor wat er te beleven valt op dit kamp. Belangrijk: Vergeet 

zeker jullie lunchpakket en drinkbus niet mee te nemen (speelclub tot en met keti). 

 

Na het startmoment is het tijd om afscheid te nemen 

van jullie ouders en te vertrekken richting het station 

van Sleidinge. Daar nemen we de trein richting de 

prachtige jungle van Mowgli en zijn vrienden.  

 

Op vrijdag 22 juli verwelkomen we de kadees en ribbels op ons 

kampterrein, want zij gaan zeven dagen op kamp. Zij verzamelen om 

10u00 aan het gemeentemagazijn in Sleidinge (Oostveld 2) en 

moeten GEEN lunchpakket meenemen, want voor hen wordt er 

een lekkere maaltijd voorzien op kamp!  
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Op vrijdag 29 juli komt er helaas een einde aan 

het mooie kamp en keren we terug naar huis. We 

komen aan op het dorpsplein van Sleidinge rond 

17u00.  

 

De valiezen 

Om goed voorbereid te zijn, worden de valiezen van de 

leden op voorhand op de Chiro verzameld en gaan 

deze mee met de camion. Jullie kunnen de valiezen 

binnenbrengen op zaterdag 16 juli 2022 tussen 
14u00 en 18u00.  

De ribbels en kadees nemen hun valies mee op de bus 

en moeten deze dus niet op voorhand binnenbrengen.  

Op 29 juli tussen 19u00 en 20u00 kunnen jullie de valiezen terug komen ophalen op 

de Chiro.  
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KAMPPRIJS 

Voor ons tiendaags avontuur in de jungle, alles inbegrepen (verblijfskosten, eten, 

drinken, vervoer…) vragen wij volgende kampprijzen: 

 

o Eerste kind: 145,00 euro 

o Tweede kind: 145,00 euro 

o Derde kind: 125,00 euro 

 

Aangezien de ribbels en de kadees slechts 7 dagen in de jungle zullen doorbrengen, 

vragen wij hiervoor 110,00 euro. Indien uw ribbel/kadee het derde kind is, betaalt u 

100,00 euro.  

Gelieve de betaling gelijktijdig met de inschrijving in orde te maken. De inschrijving van 

uw kind(eren) is pas voltooid na betaling. Hieronder vindt u de gegevens. 

 Let op: dit is een ander rekeningnummer dan voorgaande jaren!  

 

Rekeningnummer: BE17 8908 7437 6421 (Chiro Sleidinge) 

Mededeling: Chirokamp + Afdeling(en) + Naam kind(eren) 
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TERUGBETALING mutualiteiten 

Bij zo goed als elke mutualiteit kan u een gedeeltelijke terugbetaling van het Chirokamp 

krijgen. Meestal komt dit neer op 5,00 euro per dag. 

U  zal na afloop van het kamp een deelnemingsattest van ons ontvangen. Dit is een 

attest dat wordt uitgegeven door Chiro Nationaal en dat bij alle mutualiteiten wordt 

aanvaard. Het grootste deel van de gegevens zal door ons reeds zijn ingevuld, zodat u 

enkel de gegevens van uw kind dient in te vullen.  

Heeft u na afloop van het kamp nog geen terugbetalingsformulier ontvangen en wenst 

u één te verkrijgen, stuur gerust een mailtje naar info@chirosleidinge.be.  
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Budgetproof op kamp 

 Met Chiro Sleidinge is het ons doel om zoveel mogelijk 

kinderen te laten meegaan op kamp en een 

onbezorgde tijd te laten beleven. Dit geldt uiteraard ook 

voor kinderen die thuis in een financieel wat moeilijkere 

situatie zitten. Daarom nemen we graag even de tijd om 

onze mogelijkheden en tips mee te geven. 

Ten eerste verwijzen we graag naar het vorig artikeltje 

en de gedeeltelijke terugbetaling van het kamp via uw mutualiteit. 

Indien het moeilijk is om het kampgeld (gedeeltelijk) te betalen, kijken we graag samen 

met u hoe de Chiro kan helpen. Hiervoor kunnen we samen persoonlijke afspraken 

maken en kijken wat voor u mogelijk is. Wij hebben een aparte kas die op elk moment 

aangesproken kan worden indien het betalen van het inschrijvingsgeld, uniform... geen 

evidentie is. Uiteraard kan u rekenen op onze discretie!  

Heeft u vragen of wil je hier wat meer info over? Dan kan u op elk moment onze 

groepsleiding hiervoor contacteren: 

Lena Bogaert – 0492 83 52 09                      &                    Thibo Batsleer – 0496 75 46 19 
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INSCHRIJVINGSSYSTEem 

Om alles goed te kunnen organiseren, willen we weten hoeveel kinderen we in de jungle 

deze zomer kunnen verwachten. Dit jaar zullen de inschrijvingen opnieuw digitaal 

verlopen.  

Voor de ribbels zal er een mogelijkheid zijn om een online 

infosessie te volgen, georganiseerd door de ribbelleiding 

waar u met al uw vragen terecht kan. Bij interesse in zo’n 

sessie kan dit aangegeven worden op het 

inschrijvingsformulier. 

Indien u nog met vragen zit, aarzel niet om een 

mailtje te sturen naar 

kampvragen@chirosleidinge.be 

Hoe gaat het inschrijven te werk? 

Wij sturen u zo snel mogelijk de inschrijvingsmail door met daarin de instructies en 

uitleg over wat van u verwacht wordt en wat u van ons kan verwachten. 

De digitale inschrijving verloopt volgens volgende stappen: 

o U vult het online inschrijvingsformulier in door te surfen naar de link die u 

toegestuurd wordt. 

o Wij maken een medische fiche op aan de hand van de opgegeven informatie 

op het formulier en sturen deze via mail terug. 
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o U ondertekent het document op een digitale wijze voor akkoord en dit wordt 

dan automatisch naar ons teruggestuurd. Bij deze is de inschrijving gelukt. 

o U krijgt niet opnieuw een bevestigingsmail. Eens u een mail hebt ontvangen 

met de medische fiche en deze dan als volgt ondertekent, dan is de inschrijving 

in orde. 

Indien u geen inschrijvingsmail heeft gekregen, betekent dit dat uw e-mailadres niet in 

ons ledenbestand zit. Gelieve dan een mail te sturen naar 

inschrijvingenchirosleidinge@gmail.com, dan 

proberen we dit zo snel mogelijk op te lossen. 

Belangrijk! 

De medische fiche moet ondertekend worden. 

Indien dit niet gebeurt, zullen wij een nieuwe 

mail sturen waarbij u de fiche alsnog zal 

moeten ondertekenen. 

 

DEADLINE 

De inschrijvingen sluiten op 15/05/22 

 

Gelieve je kind(eren) direct in te schrijven. Zo voorkomt u laattijdig inschrijven of afstel. 

Wij hopen alvast uw kind te mogen ontvangen in de grote jungle! 
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UNIFORM  

In de jungle moet je natuurlijk gepaste kleren dragen! Dat geldt dus ook voor dit kamp. 

Zéér belangrijk is ons Chiro-uniform.  

Wat neem je mee? 

De allerkleinsten, de ribbels, dragen een paars sjaaltje. De speelclub draagt een geel 

sjaaltje. Vanaf de kadees en rakwi is het volledige Chiro-uniform verplicht. 

Ons Chiro-uniform bestaat uit:  

o Korte beige broek of rok van de Chiro 

o Blauw Chirohemd of een bovenstuk van de Chiro (zoals onze rode trui) 

Dit uniform is zeer belangrijk wanneer jullie het kampterrein 

verlaten om een spel te spelen of als jullie op dagtocht of 

tweedaagse gaan.  

T-shirt en accessoires 

Verder is er ook nog een Chiro T-shirt (van Chiro Sleidinge) 

en kousen in de verschillende afdelingskleuren. Deze zijn 

niet verplicht. Deze accessoires kan je verkrijgen bij de 

uniformleiding Annemijn, Amber en Ai-Lien. Zij verkopen 

sjaaltjes, kousen, T-shirts, petjes, truien... 
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Waar kan ik een uniform kopen? 

Je kan terecht in de Banier, de Chirowinkel in Gent om een nieuw Chiro-uniform te 

kopen (Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent (zijstraat van de Langemunt, inslaan aan 

Pandora)).  

Belangrijke tip voor op kamp 

Op kamp heeft bijna iedereen hetzelfde uniform. Dit kan er 

soms voor zorgen dat kleren verwisseld worden. Daarom is het 

handig als jullie de initialen in de kleding plaatsen. Hierdoor 

kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de juiste kleren terug 

mee naar huis heeft.  

Verloren voorwerpen 

Tijdens het kamp zal de leiding een aantal keren de verloren voorwerpen (dus ook kledij) 

laten zien. Let hierbij goed op of er iets van jullie bij zit. Mocht je na het kamp toch nog 

kleren missen of kleren hebben dat van een ander is, kan je altijd bij de leiding terecht.  

PS: Vergeet zeker geen beestige kleren mee te nemen!  
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TERREIN 

Nadat we vorig jaar last minute op kamp mochten bij boer 

Bert in Wortegem-Petegem, gaan we dit jaar naar het 

mooie en hopelijk zonnige Meerhout op kamp. Dit is 

een toffe gemeente van 36 km² in het zuidoosten van de 

provincie Antwerpen.  

Wij zullen de eersten zijn die dit jaar op het terrein zullen 

vertoeven,  waardoor het gras er mooi groen zal uitzien zonder bruine plekken.  

Het terrein is iets kleiner dan de voorgaande jaren, namelijk 1,5 hectare. Gelukkig 

beschikken we dit jaar over een heel groot speelbos waar we ons op elk moment kunnen 

uitleven.   

Toen we op kampverkenning gingen in februari, liepen er enkele paarden en ezels in 

de weide naast ons terrein. Voor alle dierenvrienden onder ons hopen we dat de beestjes 

er ook in juli nog zullen staan. Ook zorgen enkele bomen op het terrein voor een beetje 

schaduw in de zomer. 

Op de eerste foto kunnen jullie het bovenaanzicht van ons kampterrein zien en helemaal 

onderaan een foto van het terrein tijdens de kampverkenning.  
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REGELS 

Welkom in de jungle! Zoals jullie weten kan het er in het 

dierenrijk af en toe wel wat chaotisch aan toe gaan. De dieren 

en de jagers hebben daarom nood aan een beetje structuur en 

regels zodat iedereen een zorgeloos leventje kan leiden.  

We hebben elke dag voldoende energie nodig om te slingeren aan de lianen, in de 

bomen te klimmen en ons te verschuilen voor de jagers. Onze kookploeg zorgt dagelijks 

voor lekkere maaltijden vol vitaminen. Snoepgoed hebben we dus niet nodig en laten 

we thuis.  

In de jungle hebben we natuurlijk 

geen bereik, onze gsm en andere 
moderne snufjes kunnen we hier 

dus niet gebruiken. Deze mogen 

jullie thuis laten, anders zou de jager 

jullie wel eens kunnen achtervolgen.  

In ons stukje van het dierenrijk zijn 

we veilig voor onze vijanden. Verlaat het kampterrein zeker niet zonder 
toestemming van de leiding want je weet nooit welke gevaarlijke dieren je pad 

kunnen kruisen... 

We beschikken over alles wat we nodig hebben om te overleven in de jungle. Alcohol, 
sigaretten of andere genotsmiddelen zijn ten strengste verboden. Deze kunnen 

enkel schade toebrengen aan de mooie natuur.  
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DAGINDELING 

7u30  Opstaan! Alweer een nieuwe dag in de jungle!  

8u00  Iedereen wordt verwacht aan de mast voor de 

ochtendwijding.  

8u15  Tijd voor een lekker ontbijt, we moeten immers fit genoeg zijn om ook 

vandaag in de jungle te spelen!  

9u00  Vendels, tentencontrole, wassen en tanden poetsen.  

9u45  Iedereen verzamelt aan de mast voor de formatie.  

10u00  Start van de ochtendactiviteit.  

12u00  Vrij spel.  

12u30  Middageten.  

13u30  Vendels en siësta, we gaan samen met Baloe een dutje doen.  

14u30  Start van de middagactiviteit.  

16u00  4-uurtje, even ontspannen tussen het vieren door!  

17u30  Vrij spel, wassen en douchen.  

18u00  Avondeten.  

18u45  Vendels, in de jungle moeten we natuurlijk ook 

opruimen.  

19u30  Iedereen wordt verwacht aan de mast voor de avondwijding.  

20u00  De laatste activiteit van de dag gaat van start, de afsluiter van alweer een 

mooie dag in het oerwoud van Jungle Book.  

21u00  Slaaplekker ribbels!  

21u30  Slaaplekker kadees, speelclub en rakwi! 

22u00  Slaaplekker tito’s!  

22u30  Slaaplekker keti’s!  

23u00  Slaaplekker aspi’s! 
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GROTE ACTIVITEITEN 

Elk kamp worden er enkele activiteiten gespeeld met alle afdelingen. Naar deze grote 

activiteiten kijken we elk kamp uit!  

De eerste grote activiteit vindt plaats in de kerk van Sleidinge, waar het startmoment 
doorgaat. Het Chirogevoel wordt aangewakkerd aan de hand van liedjes. Dit is het 

startschot van een onvergetelijk kamp dat we tegemoet gaan.  

De welkomsronde is de eerste 

grote activiteit die doorgaat op het 

kampterrein. Aan de hand van 

spelletjes leren jullie de personages 

uit Jungle Book kennen.  

Wat later tijdens het kamp vindt de cansonissima of 

zangstonde plaats. Hier strijden de jongens tegen de 

meisjes voor de overwinning. Elk jaar horen ze ons tot 

in Sleidinge zingen.  

Elke dag zijn er een aantal vendelmomenten, dit is 

een minder populaire activiteit. De vendels zijn op voorhand verdeeld 

en bestaan uit een mix van alle afdelingen. Om de twee dagen krijg 

je samen met jouw vendel een taakje: het terrein opruimen, 

de eettent afruimen, afwassen of patatten schillen. Welke 

vendel je moet doen, wordt bepaald aan de hand van 

verschillende vendel-verdeel-spelletjes.  
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Op aspidag checken we of onze aspi's al klaar zijn om binnen één of twee jaar leiding te 

worden. Jullie krijgen een volledige dag leiding van enkele aspi's. ‘s Avonds volgt er nog 

een spel voor de oudste afdelingen, namelijk AAA. Tijdens de AAA geven de oudere jaren 

het beste van zichzelf tijdens een spel tegen elkaar. De jongsten beleven ondertussen 

een megavet feestje in het thema Jungle Book.  

De keti's en apsi's wandelen tijdens het kamp 

een tweedaagse door de prachtige natuur van 

Meerhout. Op deze wandeltocht trachten ze 

moeilijke tochttechnieken te volgen om op de 

eindbestemming te geraken. Zullen ze voor 

het donker terug in onze jungle op ons 

kampterrein komen? De tweede dag wandelen de tito's de tocht mee.  

Ondertussen gaan de jongsten naar een leuk zwembad, waar ze de 

hele dag mogen ravotten. Eerst wandelen ze naar het zwembad 

om vervolgens een frisse duik te nemen. Er staat hen een leuke 

dagtocht te wachten.  

De dag nadien slapen we een uurtje langer en 

voorzien we een creamorgen voor jong en oud. Een hele 

voormiddag kan er creatief geknutseld, gedanst, getekend… 

worden.  

Het Chirokamp zou natuurlijk geen echt Chirokamp zijn zonder 

een groot kampvuur. Op de laatste avond genieten we van onze 

laatste momenten samen en halen we leuke herinneringen op 

die we tijdens een geslaagd kamp beleefd hebben.  
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BEDJES 

Na talloze activiteiten in de jungle kunnen de jongste 
afdelingen (kadees, ribbels, speelclub, rakwi) lekker uitrusten 

in hun bedjes. Deze bedjes zijn makkelijk in elkaar te plaatsen 

en handig om mee te nemen. De oudste afdelingen slapen 

op luchtmatrassen. 

Voorgaande jaren namen wij de verkoop van de bedjes in 

handen, maar aangezien we afhankelijk zijn van de zeer 

wisselende prijzen en levertermijn, lijkt dit ons niet langer 

haalbaar.  

Wij geven hieronder enkele tips om zelf een bedje aan te kopen.   

Waar kan je een bedje kopen in de buurt? 

o Decathlon Gent (35,00 / 50,00 euro)  

o The Camping Store Belzele (46,50 euro)  

o De Aldi voorziet jaarlijks een actie voor bedjes 

Een standaardbedje heeft een afmeting van 62 cm breed, 190 cm lang, 42 cm hoog. 

Probeer een bedje te zoeken met ongeveer deze afmetingen.  Als er nog vragen zijn in 

verband met de bedjes, stuur gerust een mailtje naar de Chiro of 

spreek leidster Annemijn eens aan.  
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ECOVER 

Ook in de jungle willen wij als Chiro ons steentje bijdragen 

aan het milieu. Bijna alle verzorgingsproducten, zoals 

shampoo, zeep en tandpasta, bevatten slecht 

afbreekbare stoffen. Dit willen wij niet zomaar in de 

grond laten terechtkomen. 

Daarom zal op kamp enkel ecologische zeep terug te vinden zijn om ons te wassen. 

Ecologische zeep is 100% biologisch afbreekbaar en zo zorgen wij ervoor dat het terrein 

na tien dagen onvervuild achterblijft. Zo kunnen de dieren nadien terug rustig grazen 

op het onvervuilde gras. Het komt er dus op neer dat jullie geen douchegel of 
shampoo hoeven mee te brengen.  

Geen schrik, ook ecologische zepen hebben een lekker geurtje. De zepen zijn bovendien 

pH-neutraal, dus jullie huid zal er zeker en vast tegen kunnen. Wij zijn absoluut geen 

onmensen, indien je een huidallergie hebt, is het 

toegestaan om je eigen zeep mee te brengen. 

Vermeld dit wel duidelijk op je medische fiche, 

zodat de leiding hiervan op de hoogte is.  

PS: Graag vermelden we ook dat er niet alleen 

ecologische zeep op de markt te verkrijgen is, maar 

ook bijvoorbeeld ecologische tandpasta. De Chiro 

zal deze niet aankopen voor op kamp, maar jullie 

zijn vrij om dit wel te doen. Hierdoor kunnen jullie 

nog een extra steentje bijdragen aan onze 

felbegeerde natuur. 
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LUIZEN en tEKEN 

Luizen 

Ieder jaar opnieuw ontdekken wij luizen op kamp. Je hoeft niet te panikeren en je zeker 

niet te schamen. De oorsprong van luizen is niet duidelijk, maar ze kunnen gemakkelijk 

bestreden worden. Hoe effectief luizen bestrijden? 

De nat-kam-methode 

De nat-kam-methode is een goedkope en kindvriendelijke behandeling. Het materiaal 

dat je nodig hebt is: 

o Gewone shampoo 

o Conditioner 

o Een gewone kam 

o Een luizenkam 

o Een keukenpapiertje 

Medicinale shampoo 

De vier geboden van luizen: 

o Heb je last van een luizenalarm? Spoel je kam, hoofddeksel en kussensloop 

dan goed met warm water. 

o Gebruik gedurende twee weken vaak je luizenkam. Zo verdrijf je de volledige 

luizenstam. 

o Textiel waar er luizen opduiken, kan je beter één week niet gebruiken. 

o Controleer verder ook het hoofd iedere week. Zo stoppen we de luizenkweek. 
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Mogen wij vragen aan de ouders om reeds voor het kamp uw kind(eren) op luizen te 

controleren. Indien deze aanwezig zijn, willen wij vragen om luizenshampoo mee te 

geven met uw kind(eren) op kamp, zodat wij deze behandeling verder kunnen zetten. 

Teken 

Elk jaar is er kans op veel teken op het 

kampterrein. Dit is geen enkel probleem, maar 

toch willen wij jullie erop attent maken dat jullie 

zich goed moeten controleren op kamp. Indien je 

er vroeg genoeg bij bent, is er echter geen 

probleem. 

Processierupsen  

Sinds enkele jaren krijgen we tijdens ons kamp te maken een een nieuw beestje, 

namelijk de processierups. De rupsen leven in eiken en dragen op de rug minuscule 

brandhaartjes. Door de wind komen deze haartjes in de lucht tot ze uiteindelijk 

neerdwarrelen op de grond. Deze haartjes kunnen hevige jeuk veroorzaken. 

Moeten we bang zijn van de kleine diertjes? Helemaal niet! Hier alvast enkele tips die 

ons de jeuk kunnen verhelpen. 

o Onmiddellijk na blootstelling kunt u de brandhaartjes van de huid verwijderen 

met plakband. Was of spoel de huid en de ogen overvloedig. 

o Bij lichte klachten zijn geen geneesmiddelen nodig. Ze verdwijnen binnen de 

twee weken. 

Ook wij zullen deze tips toepassen op kamp en alles goed opvolgen. 
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GEGEVENS LEIDING 

 

Bastiaan Rigolle 
0470 03 69 63 
Linde 48a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 

Thibo Batsleer 
0496 75 46 19  
S. Kneipplaan 8 

 
 

Tine Laureyns 
0471 71 41 81 
Langerbrugse- 
straat 27 

Charlotte Serie 
0471 82 11 29  

Lovendonk 19  
 

KADEES 

RIBBEL 
MEISJES 

RIBBEL 
JONGENS 

SPEELCLUB 
MEISJES 

SPEELCLUB 
JONGENS 

Amber Meganck 
0492 78 99 58 
Volpenswege 29a 
 

Morgane VD Velde 
0498 13 20 87 

Varendonk 24 
 

Florence Gavel 
0468 16 50 67 
A. Ruyssenlaan 42 
 

Quinten De Bleye 
0492 86 48 69 
Meerstraat 25 
 

Jelle De Smet 
0468 27 91 29  

Boomgaardstraat 1 
 

Jens Forré 
0471 25 31 93 

Bloemendale 23 
 

Lore De Baets 
0468 24 12 39 
Schorre 15 
 

Annemijn Bramer 
0497 78 73 47 
Raphaël Suylaan 3 
 

Laure Vanlerberghe 
0470 04 43 58 

Leo Steelstraat 48 
 

Thomas Gruslin 
0478 76 86 15 

A. Ruyssenlaan 3 
 

Wout Forré 
0477 26 51 63 
Bloemendale 23 
 

Milan De Vlieger 
0468 81 09 87 

Linde 72 
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KWIKS 
RAKKERS 

TOPPERS 

TIPPERS 

KETI’S ASPI’S 

Alessio Roegiers 
0468 11 40 17 
Herritakkerlaan 7 
 

Stef Laureyns 
0479 11 66 32 
Bloemendale 3 
 

Ai-Lien De Mits 
0468 28 34 82  

Meerbeke 6 
 

Lena Bogaert 
0492 83 52 09 
Weststraat 56 
 

Wies De Wulf 
0487 53 18 84 

Varendonk 11 
 

Manou Meganck 
0492 78 99 59 

Volpenswege 29a 
 

Elise Vd heede 
0483 3320 74 
A. Ruyssenlaan 56 
 

Mathias De Clercq 
0471 41 38 54 
Bloemendale 2a 
 

Lucas Moerman 
0477 05 21 39 

Volpenswege 57 
 

Zjef De Wulf 
0471 22 21 29 
Varendonk 11 
 

Hanne Willems 
0470 08 92 38 
Hulst 9 
 

Canisia Roegiers 
0470 98 48 02 

Herritakkerlaan 7 
 

Jarne Bogaert 
0493 56 22 32 

Weststraat 56 
 

Marie Missault 
0471 48 28 81 

Weststraat 34 
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Lena Bogaert 
0492 83 52 09 
Weststraat 56 
 

Thibo Batsleer 
0496 75 46 19  
S. Kneipplaan 8 

 

Kristof De Bleecker 
0498 21 50 59 

Volpenswege 46 
 

HOOFDLEIDING 

VB 
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VOORSTELLING PERSONAGES 

Dit jaar worden we ondergedompeld in het verhaal van Jungle Book. We ontdekken 

samen met Mowgli de jungle en volgen hem doorheen zijn avontuur. Zijn jullie ook zo 

benieuwd wat hij allemaal zal meemaken?  

De verteller zal ons het mooie verhaal van Jungle Book 

vertellen. Ze heeft een groot boek om dit aan ons uit te leggen 

en krijgt de hulp van vele personages. (Morgane)  

 

De mensen 

Mowgli is een klein jongetje geboren in het mensendorp 

Nerta. Op een dag wordt hij helemaal alleen 

achtergelaten in het bos. Dat is niet zonder gevaar! Niet 

alle dieren vinden dat Mowgli er thuishoort. Als dat maar 

goed afloopt... (Zjef) 

 

Samir & Mira zijn de mama en papa van Mowgli. Ze leven 

samen met de andere mensen in het dorpje Nerta. Mama 

Mira zorgt ervoor dat de goede sfeer en structuur in het dorp 

bewaard blijft. Papa Samir zorgt ervoor dat er alle dagen eten 

op het bord ligt en wil van Mowgli een even goede en sterke 

jager maken als hemzelf! (Stef en Manou)  
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Tara is de grote zus van Mowgli. Ze heeft er altijd al van 

gedroomd om een kleine broer of zus te hebben. Ze helpt haar 

mama met plezier bij het opvoeden van Mowgli en het leiden 

van hun dorpje. (Ai-Lien)  

 

Catalania is de oma van Mowgli. Ze is de oudste van alle mensen 

in het dorp. Iedereen houdt van haar vele verhalen en super 

lekkere kookkunsten! Wat zouden we toch doen zonder die 

oma’s...  (Canisia) 

 

Jager Lana gaat elke dag samen met Samir de jungle in om 

te jagen. Ze is de beste jager van alle mensen en is dolgelukkig 

omdat ze eindelijk een nieuwe leerling heeft om al haar 

jaagtechnieken aan te leren. (Laure) 

 

Esha is een van de mooiste meisjes in het mensendorp. Ze is de beste 

vriendin van Tara en heeft al heel lang een oogje op Mowgli.  (Elise)  

 

Pastoor Patrick is de enige pastoor in het dorp. Hij zorgt voor elke 

ceremonie die in het dorp plaatsvindt en maakt er altijd een 

mooie viering van. (Mathias)  
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De jungle 

Bagheera is de zwarte panter die Mowgli terugvindt in de 

jungle. Het mensendorpje is te ver weg, waardoor ze hem 

naar haar goede vrienden brengt, de wolven. Ze zal er 

altijd voor zorgen dat Mowgli in goede handen is! (Lena)  

 

Shere Khan is de enge tijger waar héél de jungle 

schrik van heeft! Hij heeft een enorme hekel aan 

mensen en zou elk mens die hij tegenkomt willen 

verslinden! Hij zal er dan ook alles aan doen om 

Mowgli terug naar het mensendorp te krijgen. (Wout) 

 

Baloe is de beer die Mowgli op zijn terugweg naar het 

mensendorp tegenkomt. Baloe neemt Mowgli onder zijn 

hoede en leert hem hoe hij een echte beer kan zijn. (Bas)  

 

Alina & Akela zijn 

mama en papa wolf. Ze zijn de grote leiders van de 

wolvenroedel. Samen voeden ze Mowgli op als 

hun eigen zoon en maken van hem een echte 

wolf! (Charlotte en Jarne) 
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Aagje, Antje, Aukje & Abeltje  zijn de vier babywolfjes van 
Alina en Akela. Ze zijn Mowgli’s grote broertje en zusjes. De 
babywolfjes zijn dolgelukkig met zo een nieuw speelmaatje als 
Mowgli in de wolvenroedel.  (Wies, Annemijn, Tine en Jelle) 
 

 
Kaa is een sluwe slang. Ze spreekt vaak met een sissende en 
betoverende toon om haar slachtoffers in een hypnose te 
brengen, zodat ze hen daarna onverwacht kan opeten. 
Hopelijk komt Mowgli haar niet 
tegen!  (Lore) 

 
 
Koning Louie is de koning orang-oetan van het apenrijk. 
Louie wil Mowgli in zijn macht hebben zodat hij de 
koning van de jungle kan worden.  (Thibo) 

 
 
De Aapjes zijn de onderdanen van Koning Louie. Ze doen 
alles wat Koning Louie hen vraagt en helpen hem bij het 
ontvoeren van Mowgli. (Quinten, Amber, Marie en Florence)  
 
 

De Olifanten worden enorm gerespecteerd in de jungle. Ze hebben de jungle 
gemaakt tot wat die nu is. Telkens als de olifanten passeren, maakt iedereen een grote 
buiging voor hen. (Thomas, Milan, Hanne, Alessio 
en Lucas)  
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KOOKPLOEG en technische ploeg	

In de gevaarlijke jungle zullen we niet zelf moeten jagen. Daarvoor hebben we gelukkig 

een stoere bende die de prooien achterna gaat.  

 

Onze hechte kookploeg zal ervoor zorgen dat wij 

dagelijks een heerlijke maaltijd op ons bord krijgen. 

Of zullen we met onze handen moeten eten 

aangezien we nu onder de dieren leven?  

 

Na hun bewezen prestaties van vorig jaar zijn Valerie, 

John en Davy zonder enige twijfel toegelaten tot 

onze jungle. Zij hebben ons vertrouwen gekregen en 

worden nu geaccepteerd in onze roedel. 

 

Met de meest gekke ingrediënten uit het woud tovert onze chef-kok, Wim, de lekkerste 

gerechten tevoorschijn. Zijn wederhelft, Elise, zorgt voor een finishing touch met 

zeldzame kruiden, geplukt uit de natuur.  

 

Ook Ellen en Nele zullen dagelijks vol enthousiasme hun zoektocht starten naar eetbare 

bessen, vruchten en andere ingrediënten die verwerkt kunnen worden in de 

junglekeuken. 

 

Afra staat steeds paraat om een helpende hand toe te steken tussen de grote potten en 

pannen, geen werk is haar teveel! Aan haar zijde is ook Patrick te vinden op wie we 

steeds kunnen rekenen.  
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Safety first! Dankzij Peter hoeven we niet te vrezen voor een inval van vijanden. Hij zorgt 

ervoor dat ze op afstand blijven van onze junglekeuken, op deze manier blijft onze 

voorraad intact.  

 

Last but not least! Als oudsten van het dierenrijk 

blijven Ann en Filip ook dit jaar de familie 

vervolledigen. Wie verhalen en herinneringen wil 

oprakelen, moet daarvoor dus op één adres zijn! Van hun wijsheid en eeuwenoude 

kooktechnieken kunnen we nog veel leren... 

 

 

 

Een ander team dat ons helpt  bij het overleven in de jungle, is de technische ploeg 

(TP). Zij staan elke dag de leiding bij als er zaken kapot zijn. Voor alle technische vragen 

of klusjes  moet je bij de TP zijn.  Met een glimlach snellen ze ons te hulp!  

De TP bestaat dit jaar uit twee sterke en stoere jongens. Oudleider Jens De Baets (Lex 

voor de vrienden) en oudlid Nathan Blondeel maken dit jaar deel uit van de technische 

ploeg. Zowel Jens als Nathan zaten vorig jaar 

al in onze TP. Deze ervaring kunnen we zeker 

gebruiken in onze jungle! 

Kevin zal er deze keer niet bij zijn, maar je kan 

hem wel spotten op kamp. Hij vervolledigt de 

tweedaagseploeg dit jaar.   
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KAMPLIED 

Dit jaar is het kamplied op de melodie van 

‘Vonken en Vuur – Clouseau’. Jullie kunnen alvast 

beginnen oefenen, zodat er op kamp uit volle 

borst kan worden meegezongen. Veel plezier!  

Strofe 1 
Mowgli in de mensenwereld 

Met Mira, Samir en Ta-a-ra 

Samen gaan ze naar het bos 

Gaan ze jagen, daar gaan ze helemaal los 

En dan komt Shere Khan eraan  

En doodt Samir 

 

Refrein 
Mowgli gaat op avontuur 

Veel dieren komen op zijn weg 

In de junge heeft hij weleens pech 

De wolven voeden hem gelukkig op 

Aoeeh, Aoeeh, maar niet alles loopt zo vlot 

 

Strofe 2 
De apen smeden een groot plan 

En ontvoeren Mowgli met heel de clan 

Bagheera samen met Baloe 

Schiet in actie en komt heel snel naar hem toe 

En zij maken Mowgli vrij en ontsnappen 



 34 

Refrein 
Mowgli gaat op avontuur 

Veel dieren komen op zijn weg 

In de junge heeft hij weleens pech 

De wolven voeden hem gelukkig op 

 

Strofe 3 
Maar de slang heeft een list 

Ik weet niet of jij het al wist 

Er gevaar is  

En er geen enkel dier hier te vertrouwen is 

 

Even was ’t gevaar geweken 

Maar in de jungle is dat nooit... 

 

Refrein 
Mowgli gaat op avontuur 

Veel dieren komen op zijn weg 

In de junge heeft hij weleens pech 

De wolven voeden hem gelukkig op 

Aoeeh, Aoeeh, maar niet alles loopt zo vlot 
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POST  

Dit jaar zal het terug mogelijk zijn om briefjes en kaartjes te sturen 

en ontvangen. Aangezien het bereik in de jungle niet altijd even 

best is, zijn postkaartjes de ideale oplossing. Zo kunnen de 

kinderen aan de ouders, grootouders, vrienden en vriendinnen 

laten weten hoe leuk het is met Mowgli en Baloe de beer op kamp. 

Ook ontvangen de kindjes heel graag post van het thuisfront.  

Op kamp zullen er kaartjes en postzegels te koop zijn. Zakgeld meegeven kan dus zeker 

van pas komen. Ook zullen de leden even tijd krijgen op kamp om hun kaartjes te 

schrijven en te versturen.  

De prijs van een postkaartje bedraagt 0,50 euro per stuk en de postzegels 1,00 
euro per stuk.  

     

      Hey liefste kapoen,  
 
     Hoe gaat het daar op kamp? 

     Hebben jullie al toffe spelletjes gespeeld?         (Naam dochter/zoon) 
     Hopelijk is het mooi weer bij jullie?         Chiro Sleidinge  
     Hier thuis gaat alles goed!                                      (Afdeling zoon/dochter) 
     Nog veel plezier daar!                                              Molsebaan 137, 2450  Meerhout 
      

     Kusjes, mama & papa 

 

Om de post te versturen of ontvangen kan het even duren, gelieve hiermee rekening te 

houden.  
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ASPI’S 

Allerliefste aspi’s 

Het kamp begint te naderen wat dus ook wil zeggen dat onze fietstocht naar het mooie 

Meerhout dichterbij komt. Begin jullie koerskuitjes dus maar goed te trainen, want op 

17 juli vertrekken wij met onze fiets richting onze kampplaats.  

Nu zien we jullie al denken, 

“145 km naar Meerhout, dat is 

veel”, inderdaad en 

vermoedelijk zal het zelfs iets 

meer zijn aangezien wij als 

echte natuurliefhebbers langs 

de mooie wegen willen 

fietsen. 

De fietstocht zal in totaal twee dagen duren. Op zondag vertrekken we vanuit het mooie, 

hopelijk zonnige Sleidinge waarna we onze tocht verderzetten naar een idylisch 

slaapplaatsje. De tweede dag zetten we onze tocht verder richting Meerhout waarna we 

11 dagen kunnen genieten. 

Natuurlijk laten wij jullie niet onvoorbereid aan deze tocht starten, daarom hier een 

kleine “wat neem ik mee in mijn fietszak?”: 

o Fietszakken 

o Reserve fietsband 

o Fietsbroek (volledig vrijwillig maar heel sterk aan te raden) 
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o Fietspomp 

o Regenkledij (die hopelijk in de fietszak mag blijven) 

o Picknick en wat hapjes voor onder de weg 

o Drinken  

o Zakgeld 

o Eventueel zwemkledij  

o Extra sokken en ondergoed 

o Toiletzak  

o Slaapzak + matras (deze worden door leiding gevoerd naar de slaapplaats 

zodat we deze niet moeten meesleuren) 

Jullie valiezen voor het kamp zelf worden op dezelfde dag naar de chiro gebracht als 

voor de andere leden, hierbij geef je ook een aparte tas af met je slaapzak, matras en de 

andere spullen die je nodig hebt de eerste avond van de fietstocht.  

Tot snel 

Xxx de aspileiding 
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RIBBELS en KADEES  

Dag liefste ribbels en kadees 

Jullie kunnen natuurlijk niet ontbreken op ons 

avontuur! Op vrijdag 22 juli vertrekken we 

met de bus naar de jungle in Meerhout. Wij verwachten jullie om 10u00 aan het 
gemeentemagazijn (Oostveld 2) voor zeven dagen vol plezier!  

De valiezen worden meegenomen met de bus die ons naar het kampterrein brengt. 

Daar zullen de andere leden ons verwelkomen en zal de kookploeg een heerlijke 

maaltijd voor ons hebben klaargemaakt. Jullie hoeven dus zelf geen lunchpakket mee 

te nemen. 

Wat neem je mee op de bus naar het kampterrein? 

o Een koekje of stuk fruit 

o Drinken (en je drinkbus) 

o Een leuk spelletje of boekje 

o Jouw valies  

Wij verwachten de ribbels met jullie paars sjaaltje aan, om als één groep te kunnen 

vertrekken. We hebben er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een supermooi 

kamp van te maken! 

Vrijdag 29 juli is helaas de laatste dag van het kamp en keren we samen met alle 

afdelingen terug naar Sleidinge. Dit doen we ook met de bus.  Lieve groetjes, de ribbel- 

en kadeeleiding. 
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IN DE VALIES 

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op alle avonturen die op je af kunnen 

komen in de jungle. Daarom mogen jullie zeker niks vergeten. Om jullie hier een 

handje bij te helpen, hebben we alvast een lijstje gemaakt! 

Kledij 
o Lange broeken 
o Shorts 
o T-shirts 
o Dikke truien (het kan koud worden ’s avonds!) 
o Ondergoed (+ voldoende reserve) 
o Kousen (+ voldoende reserve) 
o Regenjas 
o Hoofddeksel 
o Zonnebril 
o Zwemgerief: bikini/badpak (meisjes), 

zwemshort/zwembroek (jongens), handdoek, badmuts 
o Verkleedkledij voor het supertoffe feestje 
o Kledij voor vuilspel 

 
Schoenen 

o Regenlaarzen 
o Goede stapschoenen 
o Schoenen die nat mogen worden  

(bv. regensandalen) 
o Slippers/espadrilles 
 
 
 



 40 

Slaapgerief 
o Lekker warme pyjama 
o Hoofdkussen 
o Slaapzak 
o Fleecedekentje voor op je bed/luchtmatras + 

eventueel nog één voor in je slaapzak 
o Veldbedje (jongste afdelingen) 
o Luchtmatras (oudste afdelingen, max. 90cm breed en niet 

elektrisch opblaasbaar) 
o Knuffel 
o Oordopjes 

 
Toiletzak 

o Tandenborstel, tandpasta, bekertje 
o Handdoeken 
o Washandjes  
o Kam/borstel 
o Haarrekkers, speldjes 
o Deodorant 
o Maandverbanden/tampons 
o Spiegeltje, nagelknipper 
o Zonnecrème (minstens factor 30) 
o Muggenmelk 
o Aftersun 

 
Allerlei 

o Rugzak (bij vertrek/dagtocht) 
o Plastic zakken 
o Vuillinnenzak 
o Zakdoeken 
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o Briefpapier, enveloppen en schrijfgerief (postzegels en 
kaartjes kunnen op kamp gekocht worden) 

o Strips/boeken (vergeet deze zeker niet te 
naamtekenen!) 

o Drinkbus 
o Zaklamp + extra batterijen 
o Zakgeld om eventueel kaartjes of postzegels te kopen (0,50 euro voor een 

postkaartje en 1,00 euro voor een postzegel) 
o Voor de oudsten: zakgeld voor dagtocht/tweedaagse 
o Identiteitskaart (voor wie dit al heeft), isi-kaart en/of kids-ID voor de kleinsten 
o Medicatie (deze kunnen jullie afgeven aan de leiding, steek er zeker een 

briefje bij met je naam!) 
o Sjortouw (oudste afdelingen) 

 
Wat nemen jullie NIET mee op kamp  

o GSM/iPad/laptop/andere elektronica 
o Snoep 
o Douchegel, shampoo, conditioner (wij voorzien milieuvriendelijke producten 

voor jullie!) 
o Sigaretten/alcohol/andere genotsmiddelen 

 
Het vergt misschien wat tijd, maar we willen er toch op aandringen om alles te 
naamtekenen. Elk jaar gaan er heel wat mooie spullen verloren, dit willen we zoveel 
mogelijk vermijden! 
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AAN DE VALIES 

Om alle valiezen in  de grote jungle uit elkaar te kunnen 

houden, vragen we om dit kaartje uit te knippen en 

ingevuld aan je valies te hangen. Zo vindt iedereen 

gemakkelijk zijn/haar gerief terug. Dit kaartje zal ook op 

de website te vinden zijn, aangezien sommigen meerdere kinderen en/of valiezen 

hebben.  

Naam  
 
Afdeling 
 
 

Naam  
 
Afdeling 
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Doolhof 
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Joyvalle en soubry 
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Kleurplaat 
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STARTWEEKEND 

Naar goede gewoonte zetten we het Chirojaar feestelijk in 

met ons startweekend en ook dit jaar willen we jullie 

uitnodigen voor het weekend van 30 september, 1 en 2 
oktober. Tijdens dit weekend blikken we terug op een 

geslaagd Chirojaar met als hoogtepunt een spetterend kamp.  

Traditiegetrouw doen we dit onder andere met het frietfestijn en de daaropvolgende 

leidingsverdeling (bekendmaking van jullie nieuwe leiding). Dit zal opnieuw op 

zaterdagavond plaatsvinden. Uiteraard bedanken we ook de mensen die zich vrijwillig 

inzetten gedurende het hele Chirojaar (inclusief kamp). Deze personen worden in de 

bloemetjes gezet voor hun torenhoge inzet gedurende het Chirowerkjaar. Ook de 

eventuele leiding waarvan we afscheid moeten nemen, wordt hier bekendgemaakt en 

nog eens extra bedankt voor de afgelopen jaren.  

Voor de vergeetkousen die iets verloren zijn op kamp, zullen we de verloren 
voorwerpen nog eens uitstallen. Verder zullen jullie ook enkele foto’s kunnen 

bezichtigen, kennismaken met jullie nieuwe leiding en inschrijven voor het volgende 

Chirojaar. Hiernaast voorzien we opnieuw tal van randactiviteiten om het Chirojaar goed 

in te zetten. Wat deze exact zijn, moeten we nog eventjes geheimhouden.  

Het belangrijkste is dat jullie het weekend van 30 

september, 1 en 2  oktober vrijhouden voor een 

spetterend startweekend! De concrete informatie 

qua inschrijvingen en praktische invulling volgt 

later nog.  

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen!  
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Kleurplaat 
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BEDANKINGEN 

Jungle Book is niet volledig zonder bloemen, lianen, Mowgli, Bagheera, Baloe... Dat 

geldt ook voor onze Chiro! De leiding is niet volledig zonder alle helpende handen. 

Daarom willen we graag wat mensen bedanken. 

Beginnen doen we met onze leden, want zonder hen zou onze Chiro niet bestaan. 

Bedankt om elke zondag en op kamp zo voltallig aanwezig te zijn! Daarnaast bedanken 

we ook graag onze volwassen begeleider Kristof. Hij helpt met het organiseren van 

activiteiten en gaat ook elk jaar met ons mee op kamp. 

Ook willen we de beheerraad en het klusjesteam bedanken. Zij zorgen ervoor dat het 

lokaal er netjes bij ligt en alle herstellingen worden uitgevoerd. Ook het feestcomité 

kunnen we niet vergeten, want zij maakten weer een prachtige editie van de 

Bouwfeesten 2022! We kijken alvast uit naar volgend jaar. 

Op kamp hebben we zowel bij de opzet als bij de afbraak helpende handen. Dikke merci 

aan alle opzetters en afbrekers die ons tijdens een ganse dag komen helpen. Zonder 

onze kookploeg kunnen we natuurlijk ook niet leven. Zij maken gedurende 13 dagen 

super lekker eten voor ons klaar en houden daarbij rekening met verschillende 

allergenen. Tijdens het kamp gaan de keti’s en aspi’s twee dagen wandelen, dit zou niet 

mogelijk zijn zonder het parcours dat de tweedaagseploeg uitstippelt. Bedankt voor de 

verschillende originele tochttechnieken en de hulp onderweg! 

Als laatste sluiten we af met het bedanken van 

alle ouders, oudleiding en andere mensen 

die geholpen hebben met het organiseren 

van Chiroactiviteiten! Bedankt allemaal! 
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WIST-JE-DAT… 

... de verhalen van Jungle Book al meer dan 100 

jaar bestaan? 

... de aspi’s meer dan 100 km zullen moeten fietsen 

naar de kampplaats? 

... de kookploeg al heel wat voorbereidingen heeft gedaan om ons buikjes goed te vullen 

op kamp? Wat kijken we er naar uit om weer lekker te smullen! 

... dit jaar Amber en Mathias kampleiding zijn? 

... de leiding in maart al op weekend ging om het hele kamp te plannen? 

... je op de bouwfeesten een gratis kamp kon winnen door mee te spelen met het 

spelletje op zaterdagavond? 

... het kampverhaal dit jaar werd geschreven door Wies, Lena, Annemijn, Ai-Lien en 

Manou? Dikke merci aan deze meiden om hun creatiefste kant naar boven te halen. 

... wij er enorm naar uitkijken om jullie een zalig kamp te bezorgen dit jaar? 

... Jungle Book ook het kampthema was in 1977 en 1987? De Chirojongens gingen 

toen op kamp naar Zutendaal en Koersel.  

... we na twee jaar eindelijk weer met ons allen op kamp kunnen gaan? Geen bubbels 

deze keer! 

... we heel erg benieuwd zijn om de jongsten verkleed te zien op het junglefeestje? 
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... er in het midden van ons terrein een bomenrij staat waar we lampjes kunnen hangen, 

hoe gezellig zal dat wel niet zijn ’s avonds? 

... er dit kamp negen leiding gedoopt moet worden? Dat zal een vuil boeltje worden! 

Kan jij raden wie allemaal?  

... extra hulp tijdens de opzet en afbraak altijd goed van pas komt? 

... er dit jaar een oudleider meegaat? We zullen al verklappen dat hij de 

ribbeljongensleiding zal versterken tijdens het kamp en zijn naam begint met een J... 

Zo staan ze met drie man sterk om de kleinsten een mooi kamp te bezorgen! 

... er dit jaar weer twee handige harry’s meegaan om de leiding te helpen met alle 

technische zaken en wij hen daar heel dankbaar voor zijn? 

... ketileider Zjef dit jaar de hoofdrol van Mowgli op zich neemt bij de toneeltjes?  

... het Lena haar eerste kamp is als hoofdleidster? 

... wij het heel leuk vinden om post te ontvangen op 

kamp?  

... wij de eerste jeugdbeweging zijn die op het 

terrein in Meerhout zullen kamperen? Het terrein 

zal er dus nog mooi en groen uitzien. 

... de leiding voor het kamp al heel wat gerepeteerd 

heeft voor het toneel? Jullie mogen hoge 

verwachtingen hebben!  



 52 

 


