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VOORWOORD 

Gegroet Jerubianen 

We hebben er weer een heel jaar naar uit gekeken en nu is het moment eindelijk daar. We 

vertrekken weer op bivak, joepie!  

Steek op tijd jullie uniform in de was, poets jullie tanden en neem genoeg onderbroeken 

klaar. Tito’s en Kea’s: smeer die fietsbenen al maar in. Over insmeren gesproken, bestel 

alvast een volle lading zonnecrème, want wij hopen op fantastisch weer. Anders moeten 

jullie nog even een brief schrijven naar de weergoden? 

Vermits jullie het mooie weer regelen, zorgen wij voor alles wat rest. Wij belden al naar onze 

leukste vrienden van de kookploeg, we spraken af met Kim Clijsters om alles te weten te 

komen over de gemeente waar we zullen verblijven en we oefenden opnieuw een leuke 

kampdans in.  

We durven het bijna niet zeggen, maar dit zou eindelijk nog eens een kamp ZONDER 

coronamaatregelen moeten worden. Toch blijven we waakzaam en houden we het veilig, 

maar na 2 vorige edities moet dit wel lukken! 

Jullie afdelingsleiding is er alvast volledig klaar voor.  

Speelse groetjes 

Gitte, Jaro, Jenna, Jens, Kobe, Lien, Luca, Milan en Silke 

 

TWEE VERSIES VAN HET BOEKJE  

Omdat wij nogal milieubewust zijn, hebben wij 2 versies van dit Jeruboke: een online versie 

en een geprinte versie. De online versie bevat alle informatie omtrent het bivak. Deze versie 

die u nu leest, zijn slechts de meest voorname zaken. Het is erg belangrijk dat u ook de versie 

leest die op onze website (www.chiro-jerubo.be) staat, want ook hier staan nog belangrijke 

zaken in die u zeker moet weten! Onder andere dagindeling, inpaklijst, enz. … 

 

THEMA EN VERKLEEDKLEDIJ 

Dit jaar volgen wij op kamp de avonturen van Shrek en zijn vrienden. Zoals jullie weten, zijn 

er immers al 5 films gemaakt. Kortom, genoeg avonturen om een kamp mee te vullen.  

Om helemaal in de sfeer te komen van ons thema, zal er 1 avond zijn 

waarop jullie verkleed moeten komen als sprookjesfiguren.  

 

 

 



 
 

VERTREK EN AANKOMST 

Elke afdeling vertrekt apart naar Shreks kasteel.  

De Ribbels en Speelclub vertrekken 3 augustus met de trein. De Rakwi’s vertrekken op hun 

beurt op 1 augustus met de trein. Onze Tito’s vertrekken dan weer 31 juli met de fiets.  

En ten slotte vertrekken de Keas ook met de fiets, maar als eerste op 30 juli.  

De juiste uren van vertrek worden later meegedeeld door de afdelingsleiding. 

Op 11 augustus eindigt ons avontuur en vertrekken we samen met de bus terug naar de 

Chiro. Wij vertrekken in Bree rond 12u00. Wat het verkeer die dag brengt, kunnen we nog 

niet voorspellen.  

 

POST EN NOODNUMMER 

Een kaartje voor mijn broer, een briefje voor men zus! 

Het is altijd leuk om een brief of kaartje te krijgen op bivak. Geef daarom dit adres door aan 

je familie, vrienden, buren, … zodat zij je iets kunnen sturen. Onze bemanning ter plaatste 

bezorgd dit dan aan de gasten.  

Het is niet de bedoeling dat leden een GSM meebrengen. Indien er toch een noodgeval zou 

zijn, kan u de groepsleiding bereiken. Dit zijn Jenna en Lien. Hun nummers staan bij het 

onderdeel communicatie.  

 

 

 

 

  

 

DAGUITSTAP EN BBQ 

Aan alle mooie liedjes komt jammer genoeg een einde, ook aan dit fantastische chirojaar. 

Afsluiten doen wij in stijl dus gaan we met z’n allen op daguitstap.  

! Opgelet ! Onze laatste chirozondag dit jaar is zondag 26 juni!   

Na deze leuke uitstap organiseren we nog een 

reuzegezellige BBQ! Alle hulp is hier welkom! Meer info 

over de BBQ en daguitstap volgen nog.  

 

 

 

VZW De Achtknoop 

Naam lid – Chiro Jerubo 

Witte Torenstraat z/n 

3960 Bree 

 



 
 

EERSTE CHIROZONDAG 2022-2023 

Dit chirojaar afsluiten doen we met een daguitsap, BBQ en ons fantastisch bivak. In 

september start dan alweer een nieuw chirojaar. 

Kom ons jaar mee inzetten zondag 4 september en kom te weten wie jouw nieuwe 

afdelingsleiding wordt! Tot 14u aan onze poort! 

 

KOSTENPLAATJE 

Aan dit geweldig avontuur hangt het volgende prijskaartje: 

- De Ribbels en Speelclub betalen €100, omdat hun verblijf iets korter is.  

- De Rakwi’s en Tito’s betalen €135.  

- De Keas gaan all-in en betalen €140.  

Opgelet! Kinderen die meegaan op kamp, maar niet ingeschreven stonden in het werkjaar, 

moeten nog €12 verzekering betalen bovenop de kampprijs. Zij die wel lidgeld betaalden in 

het begin van het jaar hebben dit al betaald.  

We vragen om vooraf in te schrijven via een link op onze website. Hierna betalen jullie het 

inschrijvingsgeld.  

Vanaf het tweede kind uit eenzelfde gezin gaat er 10 euro van het totaalbedrag per kind. 

(Bijvoorbeeld: Je hebt 3 kinderen: 2 Speelclubbers en 1 Rakwi, dan reken je €135 + €90 + €90 

= €315). Gelieve dit bedrag uiterlijk tegen 30 juni te storten op rekeningnummer ‘BE51 7895 

1830 4562’. Vermeld zeker de naam en de afdeling van het lid! 

Wie aan bivaksparen wil doen (d.w.z. betalen in 3 schijven, mag ons een mailtje sturen).  

 

BAGAGE EN CAMION 

De bagage moet worden binnengebracht op zaterdag 30 juli tussen 18u00 en 20u00. De 

Kea’s mogen kiezen of ze hun bagage al komen afleveren bij hun vertrek of dat de ouders 

zaterdagavond de bagage komen binnenbrengen. Kan je niet op deze datum en wil je de 

bagage al vroeger afzetten? Heb je nog andere vragen? Dan kan je altijd bij de 

afdelingsleiding van je kind terecht. Onze nummers vind je bij communicatie. 

Alle leden komen VERPLICHT mee naar het bagage binnenbrengen. Dit omdat wij dan een 

luizencontrole doen! 

Om 20u00 laden wij ineens de camion in. Extra handen maken licht 

werk, wees welkom! 

 

 



 
 

 

EHBO 

Wij mogen als leiding zelf geen medicatie geven aan onze leden. Als uw 

zoon/dochter vaak last heeft van iets en bepaalde medicatie nodig heeft, 

dan kan je deze in een zakje meegeven bij het vertrek aan de 

afdelingsleiding. Dan mag dit wel. Zet hier duidelijk de naam en afdeling van 

je kind op!  

Heeft uw kind toevallig last van die vervelende minimonsters genaamd 

luizen? Meld dit dan zeker bij de leiding van uw kind, dan kunnen wij dit discreet 

behandelen. 

Zit u verder nog met vragen over EHBO, dan kan u terecht bij onze EHBO verantwoordelijken 

Jenna, Gitte en Silke. 

COMMUNICATIE 

Onze vijf afdelingen hebben elk jaar hun eigen afdelingsleiding. Dit jaar ziet onze verdeling er als volgt 

uit:  

  Ribbels: geboren in 2015 met als leiding:  

Silke Van Bogaert  0484/24.19.80 

 

 Speelclub: geboren in 2014 - 2013 met als leiding:  

Jens De Vos Calluy  0478/80.41.99 

 

 Rakwi’s: geboren in 2012 - 2011 - 2010 met als leiding:  

Gitte Paelinckx  0492/69.11.74  

Kobe Van Bogaert  0488/89.64.83 

 

 Tito’s: geboren in 2009 - 2008 met als leiding:  

Jenna Michiels  0488/31.66.17 

Lien Maas  0472/69.97.28 

 

 Keas: geboren in 2007 - 2006 - 2005 - 2004 met als leiding:     

Jaro Michiels  0483/48.03.04 

 

 

 



 
 

Hey daar lieve/stoere/soms wel ondeugende kids van de RibClub (haha snap je das Ribbels en 

Speelclub samen) 

 

We zijn alweer aan het aftellen naar het einde van het Chiro jaar     

Het is alweer veel te snel voorbij gegaan maar je weet wat ze zeggen, de tijd gaat snel voorbij als je 

plezier hebt       . 

Maar het einde van het Chiro jaar vieren we natuurlijk zoals elk jaar met een bangelijk kamp met zen 

allen! Samen zorgen we voor sfeer en gezelligheid zoals altijd. Wie weet wat gaan we allemaal 

meemaken deze keer. Wat we alvast kunnen onthullen is dat we niet alleen met water gaan spelen in 

de douche en op de daguitstap. Daarnaast kunnen we onze fantasie volop gebruiken tijdens wilde 

avonturen door het bos. K3 mag dan wel zingen over alle kleuren van de regenboog, maar wat als die 

kleuren verloren waren? 

Bij het inpakken van je bagage weet je ondertussen al wel wat je zeker niet mag vergeten. 

Daarnaast hebben jullie ook verkleedkledij nodig voor: redder, sprookjesfiguur, circus en een witte T-

shirt dat vuil mag worden! 

Wij organiseren ook nog een infoavond specifiek voor de Ribbels en Speelclub op 12 juni (17:30 

aansluitend na de Chiro zondag). Allen welkom met eventuele vragen over het kamp. 

We hopen jullie allemaal zeker te zien op kamp alvast. 

Groetjes kusjes en knuffels 

 

 

 

Silke Britt, Luca en Jens 

 RIBBELS EN SPEELCLUB 
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ik ga op kamp
EN NEEM MEE

Vertrek: 1 augustus 2022

leuke leiding

Geweldige leden

Kleren om je te verkleden als: 

- een Oude romein

- een slimme Detective 

-Een dappere  soldaat 

 RAKWI’S 

  



 
 

TITO’S 



 
 

 KEAS 

  



 
 

FOTO’S 

Af en toe plaatsen wij eens een foto op Facebook of op onze website. Dit zodat 

geïnteresseerde leden kunnen zien wat voor een leuke sfeer op onze Chiro hangt en ook 

welke toffe activiteiten wij doen.  

Indien u wenst dat er geen foto’s van op uw kind(eren) worden gebruikt, geen probleem, 

dan mag u gewoon een mailtje sturen naar leiding@chiro-jerubo.be  

 

DAGINDELING 

7:30 Opstaan leiding 
8:00 Opstaan leden  

8:30 Opening  
8:40 Ontbijt + EHBO + afwassen en diensten  

10:00  Programma  

11:45 Toneeltje + middageten  
13:15 Platte rust 

13:45 2de deel van de platte rust  

14:15 Programma 
16:00 Vieruurtje  

18:00 Avondeten + EHBO + afwassen  
19:15 Toneeltje en sluiting  

19:30 Programma  

20:45 Ribbels en speelclub gaan slapen  
21:15 Rakwi’s gaan slapen  

22:00 Tito’s gaan slapen  

22:30  Keas gaan slapen  
 

JERUBO SOCIALS 

Vroeger moest je lang wachten voor je iets van kampfoto’s kon zien. We leven dan eindelijk in de 

toekomst en ook Jerubo is actief op social media! Wat had je anders gedacht?! Volg ons zeker op 
Instagram (@chirojerubo) en Facebook (Chiro Jerubo Terhagen) en wij zullen af en toe iets laten 
weten over onze geweldige tijd op kamp. Foto’s, video’s en misschien gaan we zelfs eens live. Stay 
tuned! 

 

  



 
 

IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE 

Met deze inpaklijst kan je niets vergeten. Belangrijk: alle kleren die je meeneemt, mogen vuil worden. 

Om verloren voorwerpen te vermijden, en ook voor hygiënische redenen, vragen wij nog eens 

expliciet om overal een naam in te zetten.  

Belangrijk  

• Minstens 5 wasknijpers  

• 3 keukenhanddoeken   

• Drinkbus en brooddoos   

Kledij (ook kleren die vuil mogen worden)   

• Voldoende lange en korte broeken   

• Voldoende truien   

• Genoeg T-shirts   

• Voldoende ondergoed en kousen (voor +/- 11 dagen)   

• 2 paar super slechte kleren (die zelfs kapot mogen gaan)   

• Een jas en/of regenjas  

• Minstens 3 paar schoenen waar je goed mee kan spelen, wandelen, 
… 

 

• Op z’n minst twee pyjama’s   

• Zwembroek/badpak/bikini (duikbril) (voor de jongens: niet alleen 
zwemshort!)  

 

• Pantoffels   

Toiletgerief   

• Tandenborstel en tandpasta  

• +/- 3 washandjes  

• Een stuk of 2 grote en 2 kleine handdoeken   

• Shampoo en zeep   

• Borstel en/of kam  

• Wasspelden MET NAAM  

• Zonnecrème en zonnebril   

Slaapgerief  

• Veldbedje of luchtmatras   

• Slaapzak   

• Knuffel en kussen   

Anderen   

• Zaklamp  

• Linnezak voor vuile kleren   

• Boeken, stripboeken, …   

• Zakdoeken   

• Rugzak  

• Aardappelmesje (vanaf Tito’s)  

• Verkleedkleren (thema+afdeling)   
 

  



 
 

UNIFORM 

Ons uniform maakt ons herkenbaar als we de kampplaats verlaten, het is dan ook verplicht voor 

leden die meegaan op kamp. We sommen even op welke kledingstukken per afdeling verplicht zijn: 

 

In onderstaande tabel zie je de prijzen per kledingstuk dat wij aanbieden. Als jullie graag iets van het 

uniform wil kopen, stuur ons dan even een berichtje. Wij zullen regelen dat je dit de eerste week van 

juli kan komen ophalen.  

Prijzen 

Broeken en rokken zijn enkel verkrijgbaar in de chirowinkels. 

Je kan op www.debanier.be een kijkje nemen waar je deze winkels kan vinden. 
 
 

Banier Antwerpen 
Kipdorp 30 
2000 Antwerpen 

Banier Mechelen 
Onze-lieve-vrouwstraat 34 
2800 Mechelen 

 

 

 

 

 

 

 

LUIZEN 

Net zoals op weekend, wordt elk lid gecontroleerd op luizen bij het inleveren van de bagage De 

leden moeten dus verplicht aanwezig zijn bij de bagage op 30 juli (behalve de Keas die dan al 

vertrokken zijn uiteraard). Als uw kind luizen heeft, kunnen wij hen helaas niet meenemen. 

We volgen hiermee de richtlijnen die ons worden opgelegd van Chiro Nationaal. Zo vermijden we dat 

deze ongewenste beestjes ons kamp binnendringen. 

T-shirt of marcelleke 10 euro 

Trui 25 euro 

Speel T-shirt 
(Dit is geen officieel uniform, enkel bruikbaar voor 
vuile spelen.) 

2 euro 

http://www.debanier.be/

	AFDELINGEN

