
Jungle

Kampboekje

Chiro Neerlinter

Wetteren 

11/07/2021 - 20/07/2021



Extra info 
Wat met corona? 

Momenteel is er nog geen vast besluit over de 

zomerkampen dus gaan wij er op dit moment van uit dat 

het kamp op dezelfde manier zal doorgaan als vorig jaar. 

Dat wil dus zeggen dat we bubbels zullen vormen. 

Website  

Moesten er versoepelingen komen of 

maatregelen veranderen gaan wij hier 

natuurlijk mee aan de slag. Alle informatie is

steeds beschikbaar op onze website, ook 

wanneer er aanpassingen worden gedaan. 

https://www.chironeerlinter.com/  

Bij vragen kan je ons natuurlijk ook altijd 

contacteren, we helpen jullie graag verder. 



Kampvergadering 
Wat houdt dit in? 

Net zoals andere jaren organiseren we ook dit jaar een 

kampvergadering (online). Deze vergadering is bedoeld

voor alle ouders en tijdens deze vergadering zal de leiding 

wat meer uitleg geven over het kamp. Hoe het kamp 

verloopt, wat er allemaal wordt gedaan, wat meer info over 

de locatie, coronamaatregelen… 

Natuurlijk is dit ook een moment waarop jullie als ouders

al jullie vragen kunnen stellen in verband met het kamp.

Wanneer?   
11 mei 2021 om 19u. 

Hoe? 
De meeting wordt georganiseerd via zoom, en 

deelnemen kan via de onderstaande link. 

(Staat normaal ook op de website).

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97488614554?pwd=WW82

NTduTXpFUTNkMUpZZGY3YlJqdz09

Meeting ID: 974 8861 4554

Passcode: q9RpGE



Algemene informatie 

Adres:

Onze jungle bevindt zich dit jaar in de  

scoutslokalen van Sint-Jan in Wetteren 

Scouts Sint-Jan

Groenstraat 33

9230 Wetteren

Ribbels: 15 juli - 20 juli 

Speelclub: 15 juli - 20 juli 

Rakwito's: 11 juli - 20 juli 

Keti's: 10 juli - 20 juli 

Aspi's: 9 juli - 20 juli

Wanneer?



Heenreis
Ribbels en Speelclub 

Worden op donderdag 15 juli om half 10  aan het 

gemeenteplein in Neerlinter verwacht. De bus vertrekt om 

10 uur richting kampplaats.

Rakwito's

Worden op zondag  11 juli om  9 uur aan de Chiro lokalen  

verwacht.  Van hieruit vertrekken zij met de fiets richting 

kampplaats. 

Keti's 

Worden op zaterdag 10 juli om 9uur aan de Chiro lokalen 

verwacht. Helemaal klaar voor een stevige fietstocht. 

Aspi's

Worden op vrijdag 9 juli  aan de Chiro lokalen verwacht ( 

exacte uur volgt nog). Klaar voor hun tweedaagse en stevige 

fietstocht richting kampplaats.  



Terugreis

Alle leden worden op dinsdag 20 

juli tussen 11u30  en 12u 

opgehaald door hun ouders aan 

de kampplaats. 

!!! Aspi's die leiding worden blijven 

1 dagje langer en komen samen 

met de leiding op woensdag 21 juli 

terug!!!



Fietsen

Ophalen fietsen 

Zeker meenemen 

Wie met de fiets op kamp? 
Alle leden vanaf rakwito tot aspi. Ribbel en

speelclub niet! 

De fietsen kunnen na kamp zelf meegenomen worden 

naar huis 

OF ze worden meegenomen in de container en dienen 

dan 21 juli te worden afgehaald aan de Chiro lokalen.  

(exacte uur wordt nog gecommuniceerd) 

• Helm (verplicht ) 

• Fluohesje

• Fietsslot 

• Reparatiekit

• Extra binnenband

• Voldoende drinken



Onze gegevens 
Ribbels

Dominiek Savio Neerlinter,  Kasteelstraat 3A 3350 Neerlinter

Maxime Bellis: 04 97 64 01 50 

Michiel Spiritus: 04 95 25 94 77 

Jasper Laermans: 04 92 62 71 49

Speelclub
Lisa Debord: 04 98 97 64 58 

Alina Thomas: 04 96 81 13 05

Kaat Bouvin: 04 96 90 56 60

Jorre Prouvé:  0472249672

Rakwito's
Izzy Struyven: 04 93 99 90 83

Jarick Lox: 04 94 90 93 34 

Roune Evraerts: 04 94 37 47 03

Marie Wuestenberg: 04 94 69 41 03 

Keti's
Toon Gerrits: 04 56 12 62 71

Lena Van Mullem: 04 83 73 22 38

Aspi's
Jarne Vanlaeken: 04 91 13 33 30 

Kasandra Seré: 04 71 53 41 45

Hoofdleiding
Jasper Laermans: 04 92 62 71 49
Kilian Medaer:  04 70 43 22 83



Inschrijvingen
Kostprijs

Ribbel & Speelclub: €98 

Rakwito: €155

Keti: €165 

Aspi: €175   

Korting: 
Gezinnen met meerdere kinderen krijgen 

cumulatief 5 euro korting. 

Voorbeeld: 

Kind 1: speelclub = €98 

Kind 2: rakwito = €155- (1x€5) = €150 

Kind 3: Aspi = €175 - (2x€5) = €165 

Storten op:  BE61 9731 8346 4117

met de vermelding van naam, voornaam en 

kampgeld 2021 

Hoe inschrijven

Opgelet! 
De inschrijving is pas volledig  wanneer de 

overschrijving is gebeurd, het 

inschrijvingsformulier voor kamp en de 

medische fiche zijn ingediend. 



De valiezen 
Waar? 

De valiezen worden op voorhand binnen gebracht aan de 

Chiro lokalen in Neerlinter

(Ook voor ribbel en speelclub vermits we dit jaar met een 

kleinere bus gaan)

Wanneer?
8 juli: tussen 18u en 20u

9 juli:  tussen 10u en 17u

Opgelet!
Gelieve aan alle spullen een lintje  in de kleur van de 

groep van je kind + de naam van je kind te hangen. 

Ribbel 

Speelclub 

Rakwito

Keti 

Aspi 



Ik ga naar de jungle en ik
neem mee: (Deze lijst is voor iedereen )• Veldbedje 

• Hoeslaken, slaapzak, kussen & Teddybeer

• Pyjama 

• Washandjes en handdoeken

• Zeep, shampoo, douchegel …

• Wasspelden (8 met naam op)

• Haarborstel en/of kam

• 2 keukenhanddoeken (MET NAAM)

• Aardappelmesje of dunschiller (iedereen behalve speelclub en 

ribbel)

• UNIFORM! 

• Warme kledij en regenkledij (regenjas en waterdichte schoenen) 

• Voldoende speelkledij

• Voldoende kousen en ondergoed 

• (plastic) zakken voor de vuile was 

• Zakdoeken

• Zwempak of zwembroek + badmuts + zwemzak

• Een petje of hoedje (zonnecrème moet je zelf niet meebrengen, 

want dat zorgt alleen maar voor een grote plakboel!) 

• Sportschoenen

• Leesboek of strips (schrijft je naam hier zeker in!)

• Identiteitskaart (af te geven aan de leiding bij aankomst / vertrek)

• Ingevulde medische fiche (af te geven bij aankomst / vertrek)

• 2 kleefbriefjes van de mutualiteit (af te geven bij aankomst/ vertrek)

• Weinig zakgeld voor postkaarten en zegels ( € 1 per postkaart + 

zegel) 

• Pantoffeltjes 

• Leden die een Buzzy pass hebben: vast en zeker meenemen!

• Fluohesje (met naam in! )  

• Drinkbus!!    

Zet op zoveel mogelijk spullen je naam! 



Afdelingen



Ribbels 
 

Goed nieuws, Ribbels! 

Dit jaar gaan we natuurlijk weer op kamp. 

Het belooft niet zomaar een kamp te worden, 

maar een écht boerderij kamp! 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit. Jullie ook? 

Schrijf je dan zeker in. Dan kunnen we 15 juli samen 

vertrekken naar een mega koe-le boerderij ervaring van 6 

dagen!!  

Tot dan! 

De leiding 

PS: Vergeet zeker je oude kleren, 
laarzen en boeren outfit niet!





Hello, bonjour, hola, hallo….

Jaaa jullie zien het goed lieve speelclub, wij gaan op wereldreis!!!! 
Op donderdag 15 juli vertrekken wij samen met de bus op 6 daagse reis 
rond de wereld. Vergeet dus zeker je paspoort niet en haal het beste Frans, 

Engels, Duits, Chinees, Spaans… in je naar boven. 

Onze eerste bestemming is al meteen de jungle in Wetteren en hierna 
volgen nog talloze andere prachtige landen. Van China tot Afrika, van 
Amerika tot Italië, het staat allemaal op onze planning. Het wordt dus een 

kamp vol avontuur, actie en plezier!!  

Wij hopen jullie allemaal mee op reis te nemen en kunnen alvast niet 

wachten om te vertrekken! 

Lieve groetjes, 
Kaat, Alina, Lisa en Jorre.

Ik ga op reis en ik neem mee:

o Drinkbus, brooddoos
o rugzakje
o Hawaiiaanse outfit
o Boekjes om te lezen tijdens de platte rust
o Petje/hoedje
o Fluohesje 
o Boardingpass



In deze woordzoeker vinden jullie alvast onze bestemmingen:



Beste Rakwito’s, wij weten wat jullie allemaal uitgespookt hebben! De politie is 
jullie op het spoor en vanaf 11 juli komt iedereen in de gevarenzone. Als echte 
boeven willen jullie natuurlijk niet in de gevangenis belanden, dus wie niet 
gepakt wil worden zal undercover moeten gaan en zijn ware identiteit geheim 
houden. Wie zal ontsnappen aan de politie op een weg naar eeuwige roem? 
En wie zal streepjes op de muren trekken in zijn cel? Wij zijn alvast benieuwd :) 

Vertrek
Wij vertrekken op 11 juli bij Chiro Neerlinter om 9:00 uur. Echte boeven 
kunnen wel tegen een stootje dus we gaan met de fiets (en een stukje met de 
trein).

Benodigdheden fietstocht
• Fiets! (in orde: voor- en achterlicht, bel, remmen ,...) 
• Fietsslot 
• Helm + fluovestje = VERPLICHT! 
• Drinkbus, genoeg water! 
• Lunchpakket 
• Reserve fietsband
• Reparatiekit 
• Kledij aanpassen aan de weersomstandigheden 
• Sportshort is aangeraden. Chirobroek/rok kunnen voor onaangename 

schuurwonden zorgen tussen de benen
• En natuurlijk jullie goede conditie 😉

Rakwito edition



Hopelijk kijkt iedereen er even hard naar uit als wij! Jullie zullen op de 
proef gesteld worden, maar we streven naar amusement! 
Hopelijk tot dan!

Veel groetjes van Jarick, Roune, Izzy en Marie 😊

De benodigdheden van een echte bandiet (extra in de valies)
•  Verkleedkledij crimineel 
•   Kledij die vuil mag worden
•   Goede stapschoen en eventueel compeed plakkers tegen blaren
•   Versiering voor de tent mag (moet niet)
•   Undercover kledij (zwarte, donkere kleren)



WIE IS DE MOL?!

10-21 JULI- WETTEREN

Dag vrienden,

Jullie hebben geluk! Jullie zijn na een jarenlange selectie 

aangeduid als kandidaat voor de mol 2021! Een kamp vol 

opdrachten, plezier, lachbuien, maar ook dit jaar met verraad. 

Wil jij de mol wel/niet zijn? 

Laat het zeker weten via een (motivatie)filmpje aan 

toongerrits70@gmail.com of lena.van.mullem@gmail.com.

VERTREK: 10 JULI 9u @ CHIRO NEERLINTER met 

• Fiets (in orde) 

• Fietsslot

• helm (verplicht. NO HELM = NO KAMP) 

• lunchpakket 

• reparatiekitje voor je fiets 

• drinkbus met water 

• fietsbeentjes

➢ fietsbroek / sportbroek! 🡪 spannende Chiro broeken 

zorgen voor  doorligwonden tussen de benen! Beter 

voorkomen dan genezen!  



EXTRA SPULLEN VOOR IN JE VALIES:  

• Verkleedkledij. Thema = hardwerkende Italiaan in de pizzeria

• Slaapzak en matje meegeven voor vertrek (samen met de 

grote koffer apart afgeven)

• Stapschoenen

• Buzzypas

BEKIJK OOK DE ALGEMENE LIJST VOORAAN IN HET BOEKJE!  



\

Z A T  \\

9  JULI  2021 \\
\\ W E T T E R E N \\



JU L I 2 02 1

ASPI FESTIVAL

Wij gaan zorgen voor een onvergetelijk laatste kamp

als lid voor jullie! Met als kampthema FESTIVALS!! Wij 

weten dat het een moeilijk jaar is geweest zonder 

feestjes, festivals en minder sociaal contact dus wij 

willen dit goedmaken door naar zoveel mogelijk festivals

te gaan op 10 dagen! Dus bereid jullie maar voor op 10

wilde dagen vol met de coooolste spelletjes in thema van

verschillende festivals en goeie sfeer!



VERTREK

9 Juli aan de Chirolokalen met de fiets! Exact

uur wordt later nog gecommuniceerd.

Watmoet in je rugzak?

Trekrugzak met voldoende kledij 

dagen

Slaapzak, matje 

Gamel, mes en vork 

Drinkbus!

Lunchpakket voor ’s middags

HELM!! 

Fietsslot 

Reparatiekit

voor 3



IN GROTE VALIES

• Zwemkledij

• Rugzak voor uitstappen 

• Verkleedkleren thema Oktoberfest! 

• Zwarte kleren

• GOEIE VIBEEES

• Extra dingen zullen nog 

gecommuniceerd worden 



Wij kijken er allemaal 
alvast heel hard naar uit!!!


