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Voorwoord 
 

Dag beste kampgangers,  

 

Ook dit jaar trekken we er terug op uit! De tocht brengt ons dit jaar tot in Putte. Nog nooit van 

gehoord? Putte is een kleine gemeente in de provincie Antwerpen, niet ver van Mechelen en Heist-

op-den-berg. Maar Putte is niet zomaar een gemeente, want de gemeente heeft enkele heel 

speciale plaatsen! In Putte ligt er een prachtig bos met veel bomen en heel veel dieren. Nu kan je 

zeggen: ‘Er zijn zoveel mooie bossen met dieren in België.’ Maar er is geen enkel bos zoals dit bos. 

In dit bos hebben de dieren de gave van het spreken kunnen behouden! Dit is een goed bewaard 

geheim in Putte, dus dit blijft natuurlijk tussen ons.  

 

In dit bos waren er afgelopen jaar echter grote problemen! De bomen waren ziek. Eén na één 

stierven de bomen, waardoor de dieren geen schuilplaats, voeding en schaduw meer hadden. De 

dieren waren allemaal in paniek en wisten niet wat te doen! De wijze uil besloot om hulp te zoeken 

en vloog heel België af. Toevallig stortte hij vlak voor ons Chiroheem neer van uitputting, waarna de 

leiding hem vond en verzorgde. Toen hij weer wat opgepept was deed hij zijn verhaal. De leiding 

wou hem graag helpen, en dus trokken we in maart naar Putte om het bos te redden. De leiding zat 

allemaal samen en bedacht een geneesmiddel voor de bomen. Gelukkig bleek het middel te 

werken! En uit dankbaarheid nodigden de dieren ons uit voor tien dagen plezier in hun bos. En nu is 

het bijna zo ver. Van 21 tot 31 juli zijn we welkom in het mooie bos van Putte. Wij zijn er alvast 

klaar voor! En jij? 

 

Tot dan,  

De leiding 
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Dagindeling 
 

07u00 Het Beestenbos wordt stilaan wakker. Sta maar op, zonder gesakker! 
 
07u20 De dieren staan al te popelen om aan de dag te beginnen. Doe dus gauw jullie kleren aan, 
 zonder smoesjes te verzinnen! 
 
08u00 De kokjes zorgen dagelijks voor een heerlijk ontbijt. Haast jullie dus maar naar jullie rij, want 
 het is bijna tijd! 
 
08u30 Afwassen, de toiletten poetsen, het terrein opruimen of patten schillen? De dagelijkse taken 
 moeten vervuld worden, het is van moeten en niet van willen. 
 
09u30 De dieren van het Beestenbos vertellen ons graag hun wildste verhalen. Zonder angst 

trotseren ze dapper al hun rivalen. 
 
10u00 Nu is het tijd voor een leuk spel. Ben je er klaar voor? De dieren van het Beestenbos alvast 
 wel! 
 
12u15 Na al dat spelen is het tijd voor het middageten. Gelukkig zijn de kokjes ons niet vergeten. 
 
13u15 De afwas moet ook gebeuren. Begin er maar aan, zonder te zeuren. 
 
13u30 Een beetje platte rust is nu meer dan welkom. De beer is alvast bezig aan zijn dutje, hoor jij
 ook zijn gegrom? 
 
14u30 Tijd om met de namiddagactiviteit van start te gaan. Jullie hebben weer voldoende energie, 
 dus jullie kunnen er weer helemaal tegenaan.  
 
16u00 Een koekje en een drankje zullen nu wel smaken. De kikkers zijn alvast enthousiast, want ik 
 hoor ze al luid kwaken. 
 
16u30 Na de pauze kunnen we weer starten met het spel. Het is al 16u30, wat gaat de tijd snel! 
 
18u00 De kokjes hebben alweer lekker eten voorzien. Mochten ze meedoen aan Komen eten
 kregen ze zeker een tien op tien. 
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19u00 Neem nu maar snel een emmer met water en schuim. Als je flink de afwas doet krijg je van
 de leiding een dikke duim. De sloebers mogen ondertussen al naar buiten gaan, want de 
 leiding heeft nog een spel voor jullie klaar staan. 
 
20u30 Sloebers, het spel is gedaan, dus tijd om naar jullie bedje te gaan. 
 
21u00 Ook de speelclub is moe, dus doe maar snel jullie oogjes toe! 
 
21u30 Rakwi’s, de maan komt stilaan tevoorschijn. Een heerlijke nachtje slapen, dat is toch fijn? 
 
22u00 Tito’s, jullie zijn intussen ook aan het gapen. Tijd om te gaan slapen! 
 
22u30 Keti’s, ook voor jullie is het gedaan met de pret. Ga maar gauw naar jullie bed. 
 
23u00 De aspi’s kruipen nu ook onder de wol. Een lange dag op kamp, dat eist zijn tol.
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Regels en Wetten 
 

 De leidingstent is verboden terrein. Wie hem toch betreedt, krijgt 

problemen met de strenge boswachter. 

 

 Snoepen op het terrein is verboden! Ziet de leiding of de boswachter dit 

toch gebeuren, dan nemen ze die snoepjes maar al te graag af! Op je kamer 

mag je wel snoepen, maar deel dan  met je vriendjes. 

 

 GSM, I-pod, tablet … hebben we niet nodig op kamp en breng je dus ook niet 

mee. Indien je dit toch doet, bestaat de kans dat de dieren uit het 

Beestenbos deze vertrappelen. 

 

 Jongens en meisjes mogen niet in elkaars kamer of tent.    

 

 Niemand verlaat het terrein zonder begeleiding 

 

 ’s Nachts is iedereen stil zodat iedereen de volgende dag genoeg energie 

heeft om te ravotten. 

 

 ’s Morgens blijft iedereen in zijn eigen kamer/tent tot de dagleiding jullie 

wekt! 

 

 Iedereen kan zijn eten goed gebruiken. Laat het dus in je bord en ga er niet 

mee gooien. 
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Post 
 

Dankzij de trouwe reigers kunnen er brieven opgestuurd worden naar het verre Putte. Met 

veel plezier zullen zij brieven, kaartjes en postpakketten brengen naar onze kampplaats. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaartjes zijn te verkrijgen op kamp bij de leiding. Iedereen krijgt 2 kaartjes gratis. Wie meer 

kaartjes wil, kan een kaartje kopen bij de leiding voor de prijs van €0,50. Zorg wel dat je de 

adressen, postzegels, papier en enveloppen bij hebt! 

Enkel in heel dringende gevallen is de hoofdleiding bereikbaar via gsm:  

Willem Faes 0474/39 2036 

Marie Ryckeober 0487/48 3629 

 

 

Naam 
 
Chiro Klimop Keiem 
 
Schaapstraat 2A 
 
2580 Putte 
 
BELGIE 
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WIE, wat, waar, wanneer en hoe? 
 

De dieren van het Beestenbos verwelkomen jullie op 21 juli. De speelclub, rakwi’s en tito’s 

vertrekken met de trein richting Putte! We spreken af om 12u50 in het station van Diksmuide. 

 

Aspi’s en keti’s zijn dan al op de kampplaats om alles klaar te zetten. Zij vertrekken op 19 juli 

op voorkamp. Jullie leiding zal jullie nog de nodige informatie over het voorkamp bezorgen. 

 

De sloebers vertrekken op 24 juli. Meer informatie wordt jullie bezorgd door de sloeberleiding. 

 

De terugreis is voor iedereen op 31 juli. We nemen allen samen de trein naar het station van 

Diksmuide en zullen rond 16u50 aankomen. 

 

De camion uitladen is een heel karwei. Alle helpende handen zijn dan ook altijd welkom op 

31 juli. De verloren voorwerpen zullen uitgestald liggen in het Chiroheem tijdens het uitladen van 

de camion. 

 

Om de leuke kampherinneringen weer naar boven te halen is er onze jaarlijkse dia-avond.  Dit 

gaat door op 30 september om 20u00 in de Kring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je steeds op de hoogte blijven van het doen en laten van onze werking? 
Like dan nu Chiro Keiem op Facebook en bezoek onze website 

www.chirokeiem.be 
 

Je vindt er onder er andere ook een online versie van dit boekje 

 

http://www.chirokeiem.be/
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VALIEZEN 
 

De valiezen (en fietsen voor de oudsten) worden op maandag 18 juli tussen 18u00 en 19u00 

verwacht aan ons Chiroheem te Kloosterhofstraat 10, 8600 Keiem.  

 

Een beetje goede raad kan nooit kwaad! 

  Gelieve geen plastic zakken te gebruiken om bagage in te steken zodat we alles 
veilig met de camion tot in Putte kunnen brengen. Een scheurtje is immers gauw 
gebeurd! 

 Naamteken best je valies tegen het verlies. 

 

Wat de fietsen betreft! 

  De  fietsen  van  de  aspi’s,  keti’s,  tito’s  en  rakwi’s  worden  op dezelfde dag    
 meegegeven als de valiezen en gaan mee met een aparte container. 

 Zorg ervoor dat de fietsen piekfijn in orde zijn!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ontspanning voor tijdens het maken van je valies 
 

Twee goudvissen 
2 goudvissen zwemmen in een kom. 
Buiten regent het. Zegt die ene goudvis tegen de andere goudvis:“Het regent 
buiten, maar wij zitten gelukkig lekker droog hé.” 
 
De dierentuin 
Een papa kameel en zijn zoon doen samen een wandeling,plots vraagt zoon: 
'papa waarom hebben wij zo een grote mond?' , 'dat is voor in de woestijn 
jongen' zegt de papa 
'papa waarom hebben wij zo een lange poten?' 'dat is voor in de woestijn 
jongen' zegt de papa opnieuw 
'papa waarom hebben wij zo een grote bulten?' 'dat is voor in de woestijn 
jongen' zegt de papa weer 
'maar papa' , ' ja jongen' , ‘wat doen wij dan in de dierentuin?’ 
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Wat moet er mee: 

Kledij: 

� Kledij die tegen een stootje kan  

� Regenjas  

� Hoedje, petje, muts, hoofddeksel om eventuele zonneslag te vermijden  

� Enkele warme truien voor koudedagen 

� Broeken 

� Ondergoed 

� Kousen of sokken 

� Schoenen, laarzen 

� Comfortabele schoenen voor op dagtocht 

� Chirokledij (als je die hebt)  

� Pyjama 

� Reservekledij en reserve ondergoed 

� Iets chiquere kledij voor de sloebers, speelclub en de rakwi’s (dansavond) 

 

Toiletgerief: 

� 5 handdoeken en washandjes 

� Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

� Kam of borstel 

Tip voor de ouders! 
Maak voor de kleinsten per 

dag een zakje met verse 
kleren en ondergoed 
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� Teennagelschaar 

� Muggenstick 

� Douchegel en shampoo  

� Zeep 

� Zonnecrème 

Varia: 

� Bedovertrek, kussensloop, kussen, slaapzak of laken 

� Voor alle afdelingen: luchtmatras of veldbed (géén gewone matras) 

� Kussen, kussensloop en slaapzak 

� Zak voor vuile kledij 

� Leesboeken,spelletjes  

� 4 keukenhanddoeken 

� Aardappelmesje (niet voor Sloebers)  

� Schrijfgerief, postzegels,adressen 

� Rugzak 

� Persoonlijke drinkbus (om ziektes niet door te geven!) 

� Zwemgerief. Neem ook je badmuts mee. 

� Kids-ID, paspoort of ISI+-kaart  (afgeven bij vertrek) 

� Briefjes van de ziekenbond indien nog niet afgegeven bij inschrijving 

� Wie een buzzy-pas heeft, neem die zeker mee! 

� Zakgeld: 

 

 

 

 

 

� Picknick voor de eerste avond!!! 
 

Sloebers €5 
Speelclub €7 
Rakwi’s €10 
Tito’s  €15 
Keti’s  €20  
Aspi’s  €30 
 



1
 

 

Weetjes 
 

 We hebben de voorbije jaren soms te maken gehad met luizen op kamp. Om de luizen 

op kamp te voorkomen, gelieve rekening te houden met volgende tips: 

 

Controleer uw zoon of dochter op luizen. Indien hij of zij  luizen  heeft,  probeer 

 dit dan vooraf te behandelen. Indien dit niet meer lukt vóór het kamp, gelieve dit te 

 melden aan de leiding en luizenshampoo mee te geven.  

 

Wij controleren ieder kind sowieso de eerste avond. Vinden wij luizen maar geen 

 product, dan sturen wij u de rekening op. Dit om misbruik te voorkomen. Wij hopen 

 op uw  begrip. 

 

 Alle leden zijn verzekerd op kamp, op voorwaarde dat hij of zij onder begeleiding is van 

iemand van de leiding. Blijf dus altijd bij je leider of leidster. Geen paniek indien je geen 

lid  bent van de Chiro, er is een aparte kampverzekering voor hen! 

 

 Wie medicijnen moet innemen voorziet die duidelijk van naam en uur van inname en 

geeft ze af bij iemand van de leiding. 

 

 We raden aan om niet meer dan het bedrag dat hierboven vermeld staat mee te geven 

aan uw kind. Er zal altijd op toegekeken worden dat er niet te veel geld uitgegeven 

wordt. Het zakgeld is afhankelijk van de geplande activiteiten waardoor het bedrag kan 

verschillen van afdeling tot afdeling. 

 

 We doen ons best om de kostprijs van het bivak zo veel mogelijk te drukken, maar een 

bivak kost nu eenmaal centen. Gelukkig zijn er een aantal ziekenfondsen die een deel 

terugbetalen. Via deze link vind je een overzicht van alle ziekenfondsen en de mogelijke 

tegemoetkoming voor het kampgeld: 

https://chiro.be/actie/bivak/bivakadministratie/kamp-lidgeld
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Ontspanning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD: Breng onderstaande beestige kleurplaat ingekleurd mee met je valies op 18 
juli en maak kans op een mooie prijs op kamp! 

Niet tevreden met het resultaat? Download een lege versie van de kleurplaat op onze site: 
www.chirokeiem.be 

http://www.chirokeiem.be/
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    Wie gaat er mee? 
Sloebers 
Jorijn Bryon 
Keano Blondeel 
Kobe Bogaert 
Acquilana De Brock 
Mathias Demaegdt 
Thomas Demaegdt 
Aligria Dewilde 
Tuur Gouwy 
Margaux Haerynck 
Saliou Ngom 
Loïc Rouseré 
Luca Rouseré 
Xander Suvée 
Lise Thyvelen 
Elias Vancoppenolle 
Thijs Vandecasserie 
Louise Vanparys 
Thore Verplancke 
 
Speelclub 
Jasper Bogaert 
Aaron Coppens 
Laure Declerck 
Heike De Ketelaere 
Xander Demaegdt 
Naas Devos 
Seppe Dieryck 
Emiel Geldof 
Rein Gouwy 
Lukas Mewissen 
Guust Notredame 
Marie Pattyn 
Jarne Pollentier 
Nore Pollentier 
Eufemie Senesael 
Lize Straetburgh 
Wout Thyvelen 
Herlinde T’Jonck 
Louna Vandaele 
Lisa Vandecasserie 
Lotte Verplancke  
Floor Vileyn 
 

Kwiks 
Tiele Devos 
Fleur Dieryck 
Julie Fossé 
Marthe Geldof 
Laura Haerynck 
Mila Pollentier 
Zsofi Straetburgh 
Kyara Tanghe 
 
Rakkers 
Jordy Berges 
Jonas Bogaert 
Maties Commeene 
Jarne Declerck 
Robbe Demaegdt 
Matthias Mewissen 
Kamiel Sinnaeve 
Floris T’Jonck 
Dario Vancoppenolle  
Matteo Vancoppenolle  
 
Tippers 
Stiene Boudrez 
Romanie Butaye 
Esther Colaert 
Indra Coppens 
Wies Devos 
Chloé De Maré 
Indra Gelof 
Louise Haerynck 
Febe Harteel 
Sarah Nuwel 
Emma Sinnaeve 
Jenna Verslyppe 
Pauline Vandevelde 
 
 

Toppers 
Axel Colaert 
Joppe Jonckheere 
Arthur Pattyn 
Renzo Vancoppenolle 
Dylan Vancoppenolle 
Victor Vanparys 
Niels Vileyn 
 
Keti’s 
Lukas Acke 
Rens Ampe 
Celien Deputter 
Jesse Deruytter 
Hannes Hoorelbeke 
Robbe Laquiere 
Lukas Sinnaeve 
Luna Verslyppe 
Robin Vileyn 
Fredeau Vuchelen 
 
Aspi’s 
Emma Butaye 
Judith Colaert 
Jana De Maré 
Lara Deruytter 
Emelie-Marie Proot 
Sien Van Meenen 
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Sloebers 

Willem Faes 

Anne Vandenberghe 

Aleidis Vandenbussche 

Helene Willaert 

 

Speelclub 

Jonas Debaillie 

Uti Dejonghe 

Marie Ryckeboer 

Eva Vanbelleghem 

 

Kwiks 

Fien Sarazijn 

Delphine Willaert 

 

Rakkers 

Simon David 

Stijn Millecam 

 

Tippers 

Ines Debergh 

Margot Faes 

 

Toppers 

Mathijs Debue 

Dave Vanrafelghem 

 

 

 

Keti’s 

Giel Everaert 

Hanne Feryn 

Isabeau Vuchelen 

 

 

Aspi’s 

Lisa Debue 

Sofie Vandenberghe 

Arne Van Henis 

 

 

VB 

Wouter Degroote 

 

 

Proost 

Tino Goethals 

 

 

Kookploeg 

Maria Beuckelaere 

Tino Goethals 

Stefaan Jocnkheere 

Ides Vandevelde 

Ann Demeulenaere 

Leiding  
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Ook dAt nog! 
 

Eetfestijn 
Dit jaar hebben we de afwerking van ons Chiroheem kunnen starten. De wanden en deuren zijn 

geplaatst en intussen zijn de muren geverfd. Dit kostte de Chiro natuurlijk wel wat centjes en 

daarom organiseert de Chiro met steun van de vzw zondag 11 september een eetfestijn in loods 

Marc Deprez te Keiem. Daar zal je kunnen genieten van lekkere vol-au-vent of stoofvlees met 

frietjes. Kaarten zullen deur aan deur verkocht worden en vanaf eind augustus ook verkrijgbaar 

zijn bij slagerij ’t Keiems Vleespotje. Hou deze datum dus alvast vrij en kom met vrienden en/of 

familie een gezellige zondag beleven. 

 

Ben jij een ouder die zich graag wil engageren voor onze Chiro en voor enkele uren de handen 

uit de mouwen wil steken op ons eetfestijn? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!  

 

FUIF 
10 september vindt onze fuif plaats. Traditiegetrouw gaat onze fuif door in de loods Marc 

Deprez te Keiem en het belooft ook dit jaar weer een feestje te worden. 

 

STARTDAG 
Na het kamp is het alweer tijd om ons klaar te maken voor een nieuw Chirojaar. Zondag 2 

oktober trappen we de start van het nieuwe werkjaar met veel plezier af. Jij komt toch ook? 

Schrijf de datum maar alvast op de kalender! 
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