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Ham 



Genendijk-Ham 
Intro 

Na een jaar wachten kunnen we weer uitkijken naar het mooiste moment van het jaar: 

BIVAK! Op 21 juli begint ons groot avontuur aan boord van een heus piratenschip in 

het mooie en zonovergoten Ham. We zullen van stuurboord naar bakboord vliegen en 

weer terug terwijl we op reis gaan met een piratenvloot die ons de hele wereld zal 

laten zien.  

Zullen de piraten hun doel bereiken of worden ze tegengewerkt door enkele Britse 

monarchen en hun legioen? Zal elke piraat het einde van de reis halen of valt er een 

man over boord? We zullen het  allemaal ontdekken tijdens onze tiendaagse reis. 

Maar het belangrijkste om te onthouden is toch wel dit: de beste stuurlui staan aan 

wal. En dat zijn jullie, de leden, die de helden van het verhaal zullen moeten helpen in 

het bereiken van hun doel, de mythische schat veroveren. Jij gaat toch ook mee om 

dit zooitje ongeregeld te aanschouwen en bij te staan waar nodig? 

Personages 
Piraten 
Kapitein Bleekbaard 
Ahoi! Ik ben Kapitein Bleekbaard. De schrik van de zeven zeeën. 

Samen met mijn bemanning laat ik geen enkele scheepvaarder de 

zee op gaan zonder schrik. Elke boot die wij passeren zal het 

geweten hebben! Onder mijn zwarte vlag is plunderen en stelen dan 

ook dagelijkse kost. Maar nu komen we toch wel voor een heel 

andere opdracht te staan. Een schat veroveren is iets wat ik al zeer 

lang niet meer heb gedaan. De vraag is dan ook of ik mijn 

bemanning tot een geoliede machine kan smeden om de taak te 

volbrengen.  

Duinen Viktor 
Duinen Viktor is stil, heel stil. Hij is zo stil dat hij geen woord zegt. 

Hij is één van de 6 piraten. Vroeger was hij een tuinman, maar 

daar is hij mee moeten ophouden, niemand weet waarom want 

hij wil er niet over praten. Hij is dan maar piraat geworden, hij 

dacht hier gemakkelijk geld mee te verdienen, maar piraat zijn 

blijkt gevaarlijker dan verwacht. Als dat maar goed afloopt!?  

 

 



Douglas Volglaçe 
Douglas Volglaçe is één van de zes piraten die de wateren van 

Ham onveilig maakt en altijd klaar staat om nieuwe rijkdommen 

te veroveren of te ontdekken. Helaas doet hij dit zelden 

aangezien hij graag eens een of meerdere flessen rum durft te 

drinken. Over Douglas is er in het algemeen weinig geweten, 

want praten is niet zijn sterkste punt als hij gedronken heeft. 

Niemand weet waar hij vandaan komt, waarom hij een piraat is 

geworden of wat hij goed kan, maar één ding is zeker en dat is 

dat je deze trouwe piraat nooit zonder fles in zijn hand zal 

tegenkomen. 

 

Tsjeng Sparrow 
Tsjeng Sparrow gaat samen met de andere piraten op zoek naar de schat. Onder de 

leiding van Kapitein Bleekbaard varen ze de meest woeste zeeën af. Het is maar een 

geluk dat Bleekbaard op de 

heldhaftige Tsjeng kan rekenen, 

want zijn andere piraten zijn niet 

allemaal even snugger. Dat hij goed 

overweg kan met een zwaard komt 

ook goed van pas, want op hun pad 

komen de piraten in best wel wat 

gevaarlijke situaties terecht. Zal 

Tsjeng Sparrow zijn medepiraten 

boven zichzelf doen uitstijgen en 

zullen ze zo de schat weten te 

veroveren?  

Tracy Bozar 
Tracy Bozart is de aantrekkelijkste piratenvrouw 

van de zeven zeeën en het enige vrouwelijke lid 

van de bemanning. Samen met de stoere piraten 

onder leiding van Kapitein Bleekbaard schuimt 

Tracy Bozart de grote wateren af, op zoek naar 

de schat. Tracy zal haar knappe uiterlijk en 

lieftalige woorden gebruiken om haar vijanden te 

misleiden. Of zullen hierdoor de piraten afgeleid 

worden?  

 

 

 

 



Niels De Stadsvogelos 
Niels De Stadsvogelos gaat samen met de piraten 

op ver-OVER OVER OVER OVER-tocht. Samen 

gaan ze op zoek naar de schat. De relatie tussen 

papegaai Niels en de piraten kent hoogtes en 

laagtes. Het feit dat hij de piraten steeds herhaalt 

zorgde in het verleden al voor problemen. Vooral de 

zatte Douglas Volglaçe kan Niels amper 

appreciëren. Toch hebben de piraten Niels nog 

steeds aan boord van hun prachtige piratenboot, 

want hij kan wel eens van pas komen in de zoektocht 

naar de schat! 

 

 

 

Britten 
Pierre Cheerchill 
De jonge luitenant is beloftevolle militair. Als 

deel van het Engels leger, reikt hij steeds 

hoger en hoger. Het duurde niet lang voor hij 

zijn eerste promotie kreeg... en eens je die 

smaak te pakken hebt, wil je niets anders... 

Door zijn opmerkelijke carrière binnen het 

leger, sprong hij in het oog van de koning. 

Deze, overtuigd van de kunde van de jonge 

luitenant, stelde hem aan tot kapitein van het 

anti-piraterij schip. P. Cheerchill kan haast 

niet wachten die vieze, vuile piratenratten bij 

de keel te grijpen. Door al zijn veroveringen, 

prestaties en de lof die hij hiervoor gekregen 

heeft, is hij nogal arrogant geworden. Dat is waarschijnlijk de grootste zwakte van deze 

man: zijn overmoed. Ook kan hij helemaal niet tegen zijn verlies. Hij heeft er dan ook 

maar voor gekozen om nooit meer te verliezen. Zijn motto luidt als volgt: Er is 1 ding 

waar ik niet het beste in ben... Verliezen! Er gaan enkele heldhaftige verhalen over 

Pierre de ronde, waarvan niemand weet of ze waar zijn. Dit is er 1 van: Ooit, tijdens 

een missie, werd één van de bemanning lastig gevallen door een zekere zeemeermin. 

Pierre kwam tussen beide en zei de zeemeermin dat die moest stoppen. De 

zeemeermin grijnsde en zei: enkel als je langer je adem kan inhouden dan ik kan. 

Zonder enige twijfel ging Pierre de uitdaging aan. Wonder boven wonder, won hij. 

 



Timmithée Cordinae 
Welcome mijn goede vrienden van Chiro Pamel. My 

name is Timmithée Cordinae en ik ben lid van de zee 

bemanning van Luitenant Pierre Cheerchill. Sta mij toe 

myself even voor te stellen. Ik kom van een rijke familie 

from West-London, ik drink meer thee dan water, Ik 

heb de military academie afgerond als top of the class 

en nu ben ik lid of the Royal Navy. Ooit hoop ik zelf de 

leiding van het schip over te nemen, met mijn 

vaardigheden en afkomst kan dat ook niet anders. 

Samen met de andere (minder slimme) sailors houden 

wij de wilde wateren veilig van rovende piraten, en 

beschermen we de grenzen van our king, King Burger 

de 2,5e. 

Dan Dave 
Dan Dave groeide op in de straten van 

Birmingham. Hij leefde samen met zijn 

moeder in een klein huisje in 1 van de armste 

wijken van Birmingham. Hij is een echte 

jongen van de straat. Samen met zijn 

vrienden zorgde hij voor veel problemen in de 

buurt. Om zijn leven terug wat op de rails te 

krijgen sloot hij zich aan bij de Britse marine. 

Het geld heeft hij hard nodig om zijn moeder 

te helpen. Soms heeft hij nogal een 

opvliegend karakter, maar hij is voor niets of 

niemand bang. 

 

Bundha Chap 
Bundha Chap is de beste Indische kok die ooit 

in Engeland heeft geleefd. Daarom is hij dan ook 

een uitstekende privé-chef van luitenant Pierre 

Cheerchill, maar voorziet ook de rest van de 

bemanning van lekker eten. Op jonge leeftijd 

verhuisde hij met zijn ouders naar Engeland en 

besliste daar om naar de koksschool te gaan. 

Daar leerde hij als geen ander koken met een 

groot arsenaal aan specerijen. Op een dag 

kwam luitenant Cheerchill in zijn restaurant dineren en raakte daar verliefd op de 

kookkunsten van Bundha. Hij werd meteen benoemd tot privé-chef, wat voor hem een 

grote eer was en iets wat hij niet kon weigeren. 

 



Keto McGreggor 
Keto McGregor is opgegroeid door 

een tijger en een gorilla, en 

iedereen weet dat hij altijd vlak voor 

het vechten op handen en voeten 

gaat staan met zijn tanden bloot en 

geen genade kent. Het was altijd 

Keto’s droom om in de 

geschiedenisboeken in te gaan als 

de sterkste man die er is en die er 

ooit zal zijn. Na al zijn jaren 

ondergrondse gevechten te winnen 

had hij door dat er eigenlijk geen 

concurrentie meer rondliep en zocht een andere manier om bekender en sterker te 

worden. Daarom dat hij zelf aan de mariniers vroeg om mee te gaan op jacht naar de 

sterkst gekende piraten.  

Britse bevolking 
Frappu Pico 
Frappu Pico, ooit een 

gerenommeerde barista in Italië, 

leidde lang geleden een heel ander 

leven. Na een corruptieschandaal 

moest hij samen met zijn lieftallige 

vrouw noodgedwongen zijn thuisland 

ontvluchten. En welke plek is er beter 

voor een bedrieger dan de ruige en 

met piraten gevulde plaatsen. Hier 

zette hij zijn droomjob als barman 

rustig verder in zijn nieuwe tent 

‘Starrrrbucks’. In deze donkere kroeg 

ontvangt hij met open armen de rotste piraten die er waar dan ook te vinden zijn. En zoals het 

gezegde ‘oude gewoonten verleert men niet’ gaat, is Frappu natuurlijk niet vies van zich te 

mengen met de plannetjes van zijn klanten. 

Indy Haan 
Indy Haan staat als vrouw 100 % achter haar succesvolle man 

Frappu Pico om het Starrrrbucks bedrijf te laten bloeien tot een 

sterke onderneming. Uiteraard staat ze als eerste in de lijn om de 

wereldbefaamde koffie drankjes te beoordelen en haar ongezouten 

mening te geven. Als sterke vrouw achter haar man is het belangrijk 

dat ze er altijd goed uitziet en maakt ze uiteraard steeds tijd vrij voor 

haar wekelijkse beauty afspraak. Ze komt zelden buiten zonder 

haar chihuahua die haar de nodige affectie en liefde geeft tijdens 

de afwezigheid van haar drukke zakenman Pico.  



Kees Running 
Yo maatjes met Kees Running, 

den beste botenmaker van het 

land. Geef me hout, ne hamer, 

spijkers en ik maak jullie den 

beste boot van het land. Ge 

moet nu niet denken dat ik 

alleen boten kan maken. Ik kan 

alles maken en creëren wat je 

je maar kan inbeelden. Een 

guillotine, een schandpaal, een 

toog, een tafel, zelfs een 

materiaalkast. Is er iets kapot 

dan ben ik uw man!!!! 

 

Raïssa Willgil 
Goeiedag, ik had u al verwacht. Want zoals je misschien weet 

weet ik alles. Ik weet waar je geboren bent maar ook waar je je 

laatste loodje zal leggen. Ik weet op wie je verliefd zal worden 

en weet ook wie op jou verliefd is. Als je benieuwd bent naar 

hoe het kampverhaal dit jaar zal aflopen moet je dat ook gewoon 

maar aan mij vragen. Ik weet namelijk al hoe het dit jaar zal 

aflopen. Voor de nieuwsgierigen: Dit jaar 

zullenHaha! 

Ik geef mijn geheimen toch niet zomaar prijs! Als je toch 

benieuwd zou zijn naar hoe kampverhaal dit jaar zal verlopen, 

zal je mijn waarzeggershut moeten bezoeken voor een 

schappelijke prijs van €17,60*. Je herkent mij en mijn hut aan 

de talrijke kleuren en ongepaste culturele referenties!  
*Als de voorspellingen niet uitkomen krijg je je geld niet terug! 

Heddek Naft 
Heddek Naft is een man met een passie voor 

smeden, vooral het smeden van wapens. Hij 

leerde eerst hoefijzers smeden van zijn 

grootvader Henrick Benzin II. Maar in zijn 

tienerjaren breidde Heddek zijn kennis uit naar 

het maken van wapens. Hij reisde de wereld 

rond om te leren van de beste wapensmeden. 

Hij vond het fascinerend om allerlei nieuwe 

technieken te leren. Na 23 jaar rondreizen heeft 

hij zijn eigen winkel opgestart en maakt hij alles 

met volle trots en passie. Alhoewel hij wapens maakt, Heddek is eigenlijk een pacifist. 

Hij heeft liever dat zijn wapens worden tentoongesteld dan worden gebruikt. 



Mike Leadhead 
Mike leadhead werkt al jaar en dag voor de koning van 

Engeland. Deze genadeloze beul ruimt het vuile werk op van 

het kasteel. Iemand op de brandstapel gooien is voor hem een 

dagelijks karwei. Nu dat het gespuis van de zee aan het 

aankloppen is op de landen van de Engelse koning gaat de 

beul zijn handen weer moeten vuilmaken.   

 

Britse koningshuis 
King Burger de 2,5ste 
Deze koning is niet direct de meest capabele 

monarch die je zal tegenkomen in Ham. Hij is 

nogal opvliegend en eens hij een idee in zijn kop 

heeft krijg je het er met geen stokken uit. De 

landgenoten durven hem van tijd tot tijd zelfs een 

dictator te noemen. Gelukkig heeft hij zijn hulpje 

Mitch Moosh om hem te kalmeren en de 

redelijkheid te laten terugkeren in het paleis. 

Hopelijk blijft alles rustig tijdens kamp, want deze 

monarch kan echt niet goed omgaan met 

tegenslagen of kritiek... 
 

 

 

Mitch Moosh 
Deze trouwe rechterhand van de oh zo 

geweldige King Burger de 2,5ste mag niet 

onderschat worden. Hij lijkt misschien niet al te 

snugger met zijn karakteristieke dwaze muts 

zelfs in de warmste maanden van het jaar, maar 

zijn sluwheid mag niet onderschat worden. Bij 

elke beslissing van zijn koning zal hij wel zijn 

zegje doen. Zal hij King Burger kunnen 

kalmeren en raad geven bij het nieuws van het 

naderende piratengevaar? 

 

 

 



Zeemeerminnen 
Jadios de Roze Zeemeermin 
Geboren als prinses van de 7 zeeën, ligt niets haar in de weg. Jadios de roze 

zeemeermin haar oogverblindende looks laten geen enkele jongknaap, jonkvrouw en 

jonk-X onverschillig. Daarnaast is het zeker en vast geen katje om zonder 

handschoenen aan te pakken. Zo liet ze in het verleden reeds meermaals 

delinquenten aan de schandpaal nagelen. 

Bovendien is Jadios ook de ultieme bron 

van nieuwtjes. Voor alle juicy details van 

de knappe zeelui moet je dus zeker bij 

haar zijn. Door haar reputatie als gossip 

queen, is ze dus zeker en vast de meest 

betrouwbare nieuwsbron van zowel land 

als zee. Samen met Mieke roddelt ze er 

lekker op los om de stormachtige dagen 

door te komen. 
 

Mieke Mosselloos 
Mieke is één van mooiste 

zeemeerminnen van de 7 zeeën. Met 

dit ‘half mens, half vissen’-uiterlijk 

combineert ze het beste van beide 

werelden, zo heeft ze prachtige, 

golvende, gouden haren en een met 

schitterende schubben bedekte staart. 

Ondanks dit oogverblindende uiterlijk 

heeft deze schoonheid nog steeds 

geen meerman kunnen strikken in 

Atlantis, maar dat schrikt haar niet af 

want er zwemmen nog genoeg vissen in de zee. In haar vrije tijd gaat ze het liefst van 

al eens naar het wateroppervlak met haar beste vriendin Jadios. Hier kunnen ze uren 

doorbrengen, al zonnend liggen op een rots, roddelend over wat er allemaal gebeurt 

in het onderwaterrijk maar ook wat er zich afspeelt boven water. 
 

 

 

 

 

 

 



Verdwaalde mettn 
Bøk Valvella 
Bøk Valvella var en fryktet og farlig viking. Etter å ha seilt på havet i lang tid har han 

sett nesten alt og har blitt mye roligere. De siste årene har han gått seg vill i det store 

havet av Genedijk-skinke. Etter mye vandring og seiling håper han endelig å finne 

tilbake. Jeg er på villspor! HJELP! 

 



De gemeente Ham 
Ham is een Limburgse gemeente in het noorden, het grenst aan 
Antwerpen en Nederland is er niet heel ver van weg. Je zal dat dan ook 
zeker horen aan het taaltje! Er wonen al meer dan 5000 jaar mensen! Er 
zijn namelijk sporen gevonden die dat kunnen aantonen. Veel ouder dan 
piraten dus! Er is ieder jaar een fantastisch folkfestival in Ham. Met namen 
als Tintagel, Mec Yek, Ygdrassil, Kadril, Aedo en N’Faly Kouaté kan je echt 
spreken van een divers en interessant festival.  
Over koers kan Ham ook wel meespreken, de beste sprinter van de wereld 
woont hier namelijk. Jasper Philipsen won reeds de Scheldeprijs en ritten 
in de ronde van Spanje. Verdere successen in de sport komen er door 
Yentel Caers, een windsurfer die in 2019 Europees kampioen werd. 

 



Kampplaats 
 

 

 



 
 

Adres Kampplaats 

Uiteraard is het mogelijk om je kleine (of iets grotere) spruit een briefje of kaartje te 

sturen. Dit kan naar het volgende adres: 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens  

Thomas Smolders (hoofdleider):       0473 41 93 46 

Willem Van Den Bosch (hoofdleider):      0479 63 74 95 

Jonas Geeroms (volwassen begeleider, niet aanwezig tijdens kamp):  0472 01 41 42 

Jeroen De Bodt (volwassen begeleider, niet aanwezig tijdens kamp):  0497 27 02 41 

 

Sociale media 

Al enkele jaren posten wij foto’s op het internet van jullie kadeetjes op kamp. Deze 

foto’s worden op Facebook geplaatst zodat jullie alles kunnen volgen wat jullie 

oogappeltjes uitsteken daar in het fantastische Ham. We kunnen natuurlijk niet beloven 

dat er elke dag nieuwe foto’s op de pagina komen, want we zijn liever met de leden 

bezig dan dat we op sociale media zitten. 

Regelmatig zullen hier tijdens en ook voor het kamp nieuwe foto’s opduiken, af en toe 

bijgestaan door een kort tekstje.  

 

Facebook 

Misschien ben je al lid van onze Facebookgroep “Chiro Amigo’s Pamel”, zo niet? Voeg 

je dan maar gerust toe. Hierop zullen we proberen berichten te posten met wat foto’s 

van hoe het eraan toe gaat op kamp. De tofste reacties worden voorgelezen op de 

kampradio. 

OPGELET! Mogen wij vragen 

wanneer u een postpakketje opstuurt 

naar uw kind niet te overdrijven met 

snoepgoed. Dit wordt door de leiding 

immers verdeeld over de hele groep. 

Ook speelgoed op kamp is overbodig. 

Scouts Genendijk-Ham 

t.a.v. <naam + afdeling> 

Bivakstraat 4,  

3945 HAM 



 
 

Vertrek 

Sloebers 
Jullie vertrekken zoals gewoonlijk 3 daagjes later op kamp… Dit jaar zullen de sloebers 

naar de kampplaats gebracht moeten worden op 24 juli, verdere info: zie kamptekstje 

Sloebers. 

 

Speelclub en Rakkers 
Jullie vertrekken met de bus richting Ham. We spreken af op 21 juli om 13u30 aan de 

kerk van Pamel. 

 

Toppers 
Dit jaar vertrekken jullie als oudere groep een dag vroeger op kamp, op 20 juli. Zie het 

afdelingstekstje verderop voor alle informatie. 

 

Kerels 
Omdat jullie al een dagje ouder zijn en jullie spieren al bijna volledig ontwikkeld zijn, 

gaan wij de volledige tocht maken! Jullie vertrekken dus op 19 juli richting Ham. 

Jullie leiders zullen hierover nog meer informatie geven. 

 

Aspi’s 
Net zoals de Kerels doen jullie de hele tocht met de fiets. Ook jullie vertrekken op 19 

juli richting Ham. Jullie leiders zullen hierover nog meer informatie geven. 

 

Terugkomst 
 

Iedereen keert op 31 juli, moe maar voldaan, terug met de bus. We zullen rond 14u 

terug op het kerkplein van Pamel zijn. Via facebook houden wij jullie op de hoogte 

over eventuele vertragingen. Valiezen kunnen afgehaald worden op de jongenschiro 

(Varing 16-18) na aankomst.  

 



 
 

Bagage en Uniform 

Al onze bagage wordt met een vrachtwagen naar Ham gebracht. Wij vragen daarom om alle 

valiezen binnen te brengen op 20 juli tussen 17u en 19u 

We zijn op zoek naar enkele ouders om de vrachtwagen te helpen laden en lossen. De 

vrachtwagen wordt geladen op 20 juli van 19.00u tot 20.00u. Over het lossen van de 

vrachtwagen op 31 juli houden wij jullie verder op de hoogte via facebook. Wanneer u wilt 

helpen laat dit dan zeker weten aan de leiding! 

Leden die nog niet in het bezit zijn van een chiro-uniform of nood hebben aan een nieuwe outfit, 

kunnen die dag een T-shirt of pull kopen. Een T-shirt kost €5 en een pull €15. Gepast geld 

wordt geapprecieerd. 

Voor de oudsten (vanaf Toppers) staan we erop dat iedereen tegen dan een uniform heeft. Een 

Chiroshort kan echter niet bij ons gekocht worden maar in de Chiro-winkels (De Banier) in 

Aalst, Antwerpen, of Gent. Meer informatie hieromtrent vindt u op www.banier.be. 

 

Kostprijs 

Vakantie is een dure aangelegenheid. Gelukkig kunnen wij dankzij de jaarlijkse Pallieterfeesten 

en het eetfestijn het kostenplaatje aanzienlijk naar omlaag trekken.  

 Voor het eerste kind is het €150. 

 Per bijkomend kind gaat er telkens €10 af, jongens- en meisjeschiro zijn NIET apart! 

 Sloebers gaan mee voor €110. 

Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer: IBAN: BE02 1030 6305 6940 

Gelieve in het veld mededeling de naam van het kind alsook de afdeling te vermelden. Indien 

de betaling een probleem is kan met de leiding een regeling opgesteld worden. 

 

Vragen 

Als u nog steeds met vragen zit over het kamp, kan u de leiding voor 21 juli altijd bereiken op 

volgende telefoonnummers: 

 Sloebers: Sander Gordts – 0498 13 45 14 

 Speelclub: Stan Vandenhouwe - 0476 79 88 45 

 Rakkers: Brent Eykerman – 0495 27 54 76 

 Toppers: Thomas Smolders - 0473 41 93 46 

 Kerels: Ward Van Laethem – 0471 04 29 22 

 Aspi’s: Willem Van Den Bosch – 0479 63 74 95 

 

http://www.banier.be/


 
 

Medische Fiche 

 

We verwachten dat iedereen de medische fiche invult en deze ten laatste 20 juli bezorgt aan de 

leiding van uw zoon of in onze brievenbus (Varing 16-18) deponeert. 

Mogen wij vragen om de medische fiche ingevuld mee te brengen, alsook om 2 klevertjes van 

de mutualiteit mee te nemen. Alvast bedankt! 

 

Geen Bezoekdag 

 

Zoals andere jaren voorzien wij ook deze keer geen bezoekdag. Dit om de zorgvuldig 

opgebouwde bivakstemming niet te doorbreken, zodat wij ‘s anderdaags weer vanaf nul kunnen 

beginnen. Het zou voor vele leden moeilijk zijn om, na een kort weerzien, weer afscheid te 

moeten nemen van hun mama en/of papa. Voor een lid wiens ouders niet komen opdagen is dit 

al helemaal een weggesmeten namiddag. Wij hopen dat u ons standpunt respecteert. 

 

Kookouders 
 

Honger zullen we zeker niet lijden door onze fantastische kookploeg. Dag in dag uit zorgen 

zij ervoor dat onze magen gevuld worden met het beste van de Belgische en internationale 

keuken. 

Tien dagen zullen zij het beste van zichzelf geven: 

✓ Chris Bert, moeder van oud-leiders Jari en Jente 

✓ Betty Geeroms en Jos Dedoncker, ouders van oud-leiders Lowie en Axel 

✓ Hans Walraevens, vader van Pepijn 

✓ Greet Bulté en Bert De Moortel, ouders van Siebe en Rune 

✓ Lies Pede en Nico Van Der Stock, Ouders van Wout 

 

Schenkingen 

 

Mochten er ouders zijn die iets willen schenken (groenten & fruit, choco, confituur, ...), 

gelieve dan eerst contact op te nemen met Chris Bert op het nummer 0486/85 14 92. 

 



 
 

Zakgeld 

Sloebers 
Ongeveer €10 zal volstaan! Bij jullie aankomst verzamelen de leiders een kopie van 

jullie Kids-ID en twee klevertjes van het ziekenfonds. 

Speelclub en Rakkers 
Ongeveer €15 zal volstaan. Net zoals bij de sloebers zal de leiding het geld 

verzamelen. Dit om verlies te voorkomen. Kopie van Kids-ID en 

ziekenfondsklevertjes niet vergeten! 

Toppers 
Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor je zakgeld. Met €30 zullen jullie een gans kamp 

moeten kunnen doorbrengen. Vergeet niet dat jullie op tweedaagse gaan! 

Kerels 
Jullie hebben de leeftijd bereikt waarop je zelf kan inschatten hoeveel geld je nodig zal 

hebben op kamp. Voor alle zekerheid willen we toch zeggen dat het astronomische 

bedrag van €40 meer dan voldoende zal zijn. 

Aspi’s 
Sommige onder jullie hebben hem al bereikt ander komen dicht in de buurt. Jaja, de 

volwassen leeftijd van 18jaar. Dus we denken dat jullie met centjes kunnen omgaan. 

Te veel is natuurlijk overbodig maar €50 zouden jullie wel kunnen gebruiken. 

OPGELET! Bij dit bedrag werden geen postkaarten gerekend! 

Breng naargelang het aantal te versturen postkaarten wat extra gepast geld mee. Een 

kaartje kost € 1,50 (postzegel incl.). 

Voor de jongste afdelingen is het misschien handig dat de ouders op voorhand ge- 

schreven etiketjes voorzien. We raden, zowel de ouders als de leden, zeker aan om 

eens een briefje te sturen. Ouders weten namelijk graag hoe het met hun zoon vergaat 

in het prachtige Ham. De jongste leden schrijven maximaal 5 kaartjes om het een 

beetje werkbaar te houden. 



 
 

   Slapen 
 Slaapzak of deken + kussen 

 Luchtmatras of veldbed 

 Kussen- en matrasovertrek 

 Pyjama 

 Knuffelbeer 

 

   Hygiëne 
 Enkele handdoeken (groot en klein) 

 Enkele washandjes 

 Toiletzak met: 

o Kam 

o Tandenborstel 

o Tandpasta 

o Shampoo en douchegel 

o Eventueel deodorant 

o Oorstokje 

o Zakdoeken 

o Voor de ouderen: scheergerief 

o Zonnecréme 

o Muggenzalf 

 

   Kledij 
 Uniform 

 T-shirts 

 Sweaters 

 Shorts 

 Jogging 

 Twee stevige, warme truien 

 Ondergoed 

 Kousen 

 Enkele lange broeken 

 Sportschoenen 

 Stevige stapschoenen 

 Pantoffels 
 

 

   Eten 
 Drie keukenhanddoeken 

 

   Op Tocht 
 Degelijke regenkledij 

 Stevige watervaste schoenen 

 Rugzak + Drinkbus 

 

   Zwemmen 
 Zwembroek of -short 

 Badhanddoek 

 Badmuts 

 

   Overig 
 Een goed sluitende (linnen) zak voor 

wasgoed 

 Tien wasknijpers 

 Enkele plastic zakken 

 Zaklamp 

 Indien je medicatie neemt: verwittig de 

leiding! 

 Waterpistool: overdrijf niet in de grootte 

 Drinkbus 

 Petje of vissershoedje tegen de zon 
 

OPGELET! Elk jaar merken we dat 

er gerief niet terug bij de rechtmatige 

eigenaar belandt. Om dit te vermijden 

dient ALLES gemerkt te zijn. 

Vooral de allerkleinsten herinneren 

zich niet vaak wat hun toebehoort. 

Achteraf zullen de verloren 

voorwerpen uitgestald worden op ons 

Chiroterrein. 

OPGELET! Elk jaar merken we dat  

OPGELET! Elk jaar merken we dat  

Ik ga op kamp en ik neem mee…… 



 
 

Varia 
 

Voor de allerkleinsten 

Wij proberen als leiding ervoor te zorgen dat onze leden in verse kleren rondlopen. 

Aangewezen is dat u vooraf de kleren in aparte zakjes steekt, zodat wij onmiddellijk 

beschikken over alle kledingstukken voor één of meerdere dagen. 

In dit zakje steekt u dan: 

 Voldoende ondergoed 

 Een paar kousen 

 T-shirt 

 Pull 

 Short 

Gelieve nog eens te controleren of alle kledingstukken gemerkt zijn! 

 

Voor de Oudsten 

Met de oudsten gaan we op tweedaagse met de fiets. Kerels en Aspi’s fietsen naar de 

kampplaats en de Toppers hun fiets moet mee afgezet worden met de bagage. Zorg 

ervoor dat je fiets helemaal in orde is, de fiets eens binnendoen ter controle bij de 

fietsenmaker wordt zeker aangeraden. Een helm en fluohesje zijn verplicht!!! Breng 

ook een kleine fietspomp, bandenherstelsetje en reserveband mee. 

Voor dringende gevallen kan uw zoon altijd terecht bij de leiding of kookouders. 

  



 
 

Dagindeling 
Elk jaar gaan er nieuwe leden mee op kamp. Omdat de ouders en de nieuwe leden zelf 

niet goed weten wat een kamp juist inhoudt, vatten wij dit eens kort samen: 

Elk kamp staat in het teken van een bepaald thema (dit jaar: een knotsgek 

Piratenavontuur) Dagelijks worden er een paar sketches van dit verhaal gespeeld voor 

de leden. Iedere afdeling doet gedurende het kamp verschillende, uiteenlopende 

activiteiten zoals waterspelletjes, pleinspelen, balspelen en nog een heleboel andere 

leuke bezigheden. Naast de activiteiten per afdeling, zijn er ook gezamenlijke 

activiteiten zoals een quiz, bosspelen, eens gaan zwemmen, één tegen allen,… 

Hoe ziet de dagindeling er nu uit op ons kamp? 

08.00u: Leiding van dienst wordt gewekt 

08.30u: Leden worden gewekt met het kamplied 

09.00u: Opening, gevolgd door een sketch en ontbijt 

10.00u:  Diensten (oudsten verzorgen het sanitair, keuken en refter; kleinsten 

rapen papiertjes) 

10.30u: Activiteiten 

12.30u: Middagmaal 

13.30u: Platte rust 

14.00u: Vrije rust 

14.30u: Activiteiten 

16.00u: Vieruurtje 

18.30u: Avondmaal, voorafgegaan door een sketch 

19.30u: Avondactiviteiten 

20.30u: Bedtijd voor de Sloebers 

21.00u: Bedtijd voor de Speelclub 

21.30u: Bedtijd voor de Rakkers 

22.00u: Bedtijd voor de Toppers 

23.00u: Kerels gaan naar de tenten 

Leiding heeft leidingskring 

24.00u: Aspi’s gaan naar de tenten 

 



 

De zomermaanden zijn weer in het land en dat betekent zoals gewoonlijk maar 1 ding…… 

school is gedaan! Ah oei nee, Chirokamp! Dit jaar kapen de aspi’s opnieuw de radio met Radio 

Aspiraten in de namiddag. Kan je je het al voorstellen? Het is twee uur dertig, je maagje vol 

met de lekkernijen gemaakt door de talentvolle kookouders, terwijl je rustig indommelt in je 

slaapzak…… EN PLOTS WORDT ER DIKKE KNALMUZIEK GESPEELD OP DE RADIO! 

Daar gaan we zeker voor zorgen! Elke namiddag platen vanjewelste: 

van melancholische platen waar je een traantje bij wegpinkt tot techno 

waar je nat in het zweet van staat. Van Chiro-klassiekers als LALALA tot 

Goedemorgen van Nicole en Hugo. Natuurlijk komt er ook elke 

namiddag een lijst met liederen in een bepaald thema waar jij, ja JIJ, 

onze trouwe luisteraar, op kan stemmen. Er worden schijven van 

andere jaren teruggebracht en zelfs je favoriete meme-muziek komt 

erin voor. Dus zeker stemmen bij het middageten! En daarna beginnen 

de activiteiten ook gewoon opnieuw, kan het nog zotter. Kampradio 

aspiraten verwelkomt je al zeker op bivak! 

 

 

          Jullie lieve aspi’s baaaaaaaaaa!                                                                                                                                      



AHOY BESTE SLOEBERS 

AAAAAARRRGGGHHH!!! Dag beste Sloebers! Als jullie dit lezen, dan gaan jullie 

waarschijnlijk mee op kamp! Zoals jullie zien gaan we dit jaar de woeste zee trotseren op 

kamp zoals echte piraten. Hier kunnen we natuurlijk niet onvoorbereid aan beginnen dus 

lees gerust verder om te weten wat je moet doen en meenemen op dit bivak! 

Wat is een bivak nou precies? 7 dagen lang zullen jullie met alle sloebers en de leiding de 

tofste dagen van het jaar beleven. Een hele week gaan we tal van activiteiten doen met 

de groep, en de hele Chiro.  We gaan rennen, springen, vliegen, vallen, opstaan en elke dag 

opnieuw weer doorgaan! Ieder jaar heeft ons bivak een ander kampthema, en zoals je 

het waarschijnlijk al kon raden, staat ons kamp in teken van de piraten. We gaan elke dag 

meegenomen worden in de avonturen van Kapitein Bleekbaard en zijn piraten! 

 

Voor we aan dit avontuur beginnen mogen jullie zeker volgende zaken niet vergeten: 

• 10 Euro zakgeld, verzekeringspapier van de Chiro en 2 klevertjes van de 

mutualiteit 

• Een wit T-shirt 

• Een waterpistool 

• Klevertjes met adressen voor brieven te versturen (maximum 5 adressen) 

• Bij voorkeur een veldbedje (om plaats te besparen, niet verplicht) 

• Een Piratenoutfit 

• Zet overal je naam op zodat je zeker niets kan verliezen 

We verwachten jullie op 24 juli om 14u op de kampplaats! Jullie mama en/of papa 

brengen jullie dus met de auto tot in Ham. Het adres vinden jullie in dit kampboekje bij de 

algemene info. 

 

Tot op de wilde zee! 

Jullie leiders  

 

   
 

Bram Jelte Sander Tuur 



Arrrr, SpeelclubberS! 
 

 

Het Aftellen nAAr de AllerleukSte tiendAAgSe vAn Het jAAr iS 
begonnen! Met onze SpeciAle pirAtenboot vertrekken we AAn de kerk 
vAn pAMel op 21 juli. jullie worden dAAr Allen verwAcHt oM 13u30!  

 

onder Het Motto vAn: ‘een voorbereide pirAAt iS er twee wAArd’ 
MAAkten we AlvASt een lijStje Met wAt jullie zeker en vASt niet Mogen 
vergeten: 

 15 euro zAkgeld (liefSt in een HerkenbAre portefeuille) 
 een kopie vAn je kidS-id 
 een veldbedje of lucHtMAtrAS  
 een SlAApzAk, een kuSSen en jullie knuffelbeer ���� 

 2 klevertjeS vAn de MutuAliteit 
  een wit onderbroek (dAt MAg gebAtikt worden) 
 jullie MeeSt Stoere wAterpiStool 
 niet te vergeten: jullie drinkbuS  
 (MAxiMAAl) 5 enveloppeS Met AdreS op oM een briefje te Sturen 
 en Het belAngrijkSte: een pirAtenoutfit!!! 

 

Hopelijk kunnen we jullie tAlrijk verwelkoMen op onze pirAtenboot! 

tot dAn, 

 

 

 

 

 

 

 

kApitein StAn         pApegAAi jAro           pirAAt MArtijn            MAtrooS jelle 



 

Blink jullie haak op, haal je ooglapjes boven en ga een papegaai 
kopen want op 21 juli vertrekken wij op een woelige veroveringstocht 
richting Ham. Het belooft een lange queeste te worden vol 
opdrachten en uiteraard veel plezier. Onder toezicht van Julie 4 
fantastische leiders belooft het dan ook een heus avontuur te worden. 
Be prepared! Oefen al eens met deze schatkaart te lezen en ontdek 
wat je allemaal nodig hebt 

2 witte T-shirts 

piratenverkleding 

Chique kleding of 
maffia outfit 

5 enveloppen met adres 
€15 zakgeld 

waterpistool 

Pamel 

Ham 

AHOI  RAKKARRS 



Toppers 
Ahoy lieve Toppers 

Dit jaar gaan we met zijn allen op avontuur naar het prachtige Ham. Om in de echte 
piratenspirit te blijven en de vijandige piraten af te schrikken, breng je best een waterpistool mee! 

We vertrekken al op 20 juli, maar de exacte informatie over ons vertrek laten we jullie later nog 
weten, meer bepaald op onze kampbezoeken. Deze zullen doorgaan op de avonden van 29 en 30 
juni en 1 juli. Jullie leiding komt dan eens bij jullie thuis langs om extra informatie over het 
kamp en ons vertrek te verschaffen! Indien er nog vragen zijn, mag je ze altijd stellen in onze 
Whatsapp! 

Om eens zot te doen, verwachten we ook dat jullie jullie beste marginale outfit/gabberoutfit 
meebrengen om een lekker vangend themadagje te doen. 

Wat breng je voor de rest nog mee? 

- Veldbed 
- Slaapmatje 
- Slaapzak en hoofdkussen 
- Zakgeld (zie algemene info) 
- Adres van de liefjes, ouders, meme en pepe, … 
- Trekrugzak 
- Regenkledij en stevige schoenen 
- Wit ondergoed (onderbroek en/of kousen) om te batikken 

Hopelijk tot dan! 

Jullie knappe leiders xx 

 

            Boschken             3s                            Vec   Tomas 

 



 

 

  





Kamp

! 

Nog… Nachten slapen 
Tot we de schat vinden! 



Septemberplanning 
Chiro op zondag 

4 September: gewone chirozondag 

11 September: gewone chirozondag 

Pallieterfeesten 
Vrijdag 16 September: Streekbierenavond 

Keuze uit meer dan 35 streekbiertjes, verwarmde tent 

Optredens van Kajikama en The Kicks 

Afterparty: Perre 
 

Zaterdag 17 September: Pallieterfuif 
Dj Frit$, Lennert Wolfs, DI-Chaud’ke, winnaar DJ-Contest 2022 

En veel meer! 

VVK: 5€, ADK: 6€ 

Zondag 18 September: Spelennamiddag 

Oudleidingcafé 

Optreden van Astrazeniko 

Springkastelen, spelletjes en schmink 

Start: 14u00, Gratis inkom! 
 

Chiro op zondag 
25 September: geen chiro → Leidingsweekend 

2 Oktober: Chiro → Overgang 

9 Oktober: Chiro → Werving 



Kleurplaat 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT OP KAMP! 

DE JONGENSLEIDING VAN 

CHIRO PAMEL 


