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Wist je dat …   

… ons doedietteam bestaat uit 5 meisjes?  

… dat deze meisjes Karlien , Lien , Anke , Febe en Ulrike zijn?   

… dit dus wil zeggen dat er geen jongens in dit team zitten?   

… meisjes 2x zoveel met hun ogen knipperen dan jongens?   

… wij de doediet 4 keer per jaar moeten maken?   

… dit nu de kampdoediet noemt?   

… wij op kamp gaan van 1 tot 11 juli?   

… wij eerst een vertrekviering houden op het Chiro?   

… wij hierbij liedjes zingen en tekstjes lezen?   

… dat het niet meer lang duurt voor we vertrekken?   

… iedereen eerst pipi moet doen voor we de bus op gaan?   

… dat we met de bus naar Neeroeteren gaan?  

… dit in de provincie Limburg ligt?   

… er 10 provincies zijn in België?   

… ’t Chiro in de provincie Vlaams-Brabant ligt?   

… wij heel erg veel zin hebben in kamp?   

… het eten altijd super lekker is?   

… dit dankzij de allerbeste kookouders is?   

…  de jongste groepen in kamers slapen?  

… de oudste groepen buiten in tenten slapen?   

… zij dus meer last hebben van muggen?   

… alleen vrouwelijke muggen steken?  

… wij veel fantasie hebben?   

… wij dus nog veel wist-je-datjes hebben?   

… het woord ‘van’ de meeste betekenissen heeft?   

… dat je in de ochtend langer bent dan in de avond?   

… dat je je elleboog niet kan likken?  

… de 17e een ongeluksdag is in Italië?  

… wij dus geen last zullen hebben op kamp?   

… kamp maar duurt tot 11 juli?   

… wij ook helemaal niet in Italië wonen?   



… dit ook bijgeloof is?   

… het idee dat bepaalde dingen geluk of ongeluk brengen de definitie is van bijgeloof?   

… wij nu net de definitie van bijgeloof opgezocht hebben?   

… je die kan terugvinden in een woordenboek?   

… het eerste Nederlandse woordenboek werd uitgevonden in de 16e eeuw?   

… een woordenboek nooit af kan zijn?   

… er altijd nieuwe woorden of betekenissen worden uitgevonden?   

… wij het altijd leuk vinden om jullie nieuwe weetjes te vertellen?  

… wij hopen dat jullie dit ook vinden?  

… we nu afscheid van jullie nemen?  

  

De Redactie   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



Liefste Pinkels,  

  

We hebben er een super leuk weekend gehad! We vertrokken vrijdag 

met maar liefst 35 pinkels en pagadders. Nadat we al onze bedjes hadden 

opgesteld, was het tijd om te gaan slapen.   

De volgende dag kon niemand wachten om te beginnen met ravotten. Er 

kwam dan ook al lawaai vanuit de pinkelkamer om 6uur!! Na ons ontbijt 

begonnen we aan de dag, we zochten een schat en ontdekten zo het hele 

terrein.   

  

In de namiddag begonnen we te timmeren aan ons eigen 

vogelhuisje. Dat was moeilijk!! Maar nu hebben we allemaal 

ons eigen vogelhuisje. Na het smullen van de spaghetti, 

konden we niet snel genoeg onze pyjama aantrekken. Niet 

om te slapen maar om te dansen. We gingen helemaal uit 

de bol op de liedjes zoals ‘Van links naar Rechts’,…   

  

De laatste dag brak aan en vandaag moesten we de  

Chiromicrobe te pakken krijgen. Onze leidsters hadden deze 

al maar de pinkels en pagadders nog niet. Mara kunnen de papi’s de 

microbe wel opsporen? Of De microbe stelen van Stan? Of de microbe goed 

bewaken? Voor het laatste deel van het spel moesten we spelletjes in het 

bos spelen. Als beloning at iedereen een ijsje van de Krijmerie te Gaasbeek.   

  

  

Wij hebben een super leuk weekend gehad. En hopen dat jullie even talrijk  

aanwezig gaan zijn op het kamp. Wij kijken er alvast naar uit. Als je je valies maakt vergeet dan zeker 

volgende spulletjes niet mee te nemen:   

- kledij oermens  

- snoepjes: maar niet overdrijven!   

- knuffelbeer  

- kledij die vuil mag worden  

- goed humeur   

- Kledij thema superhelden (voor de fuif)   

  

Hopelijk tot dan!   

Lien, Anke en Fien.   

P.S. : Voor het verkleedkledij moet je niets kopen, je 

kan ook altijd thuis iets in elkaar knutselen. Laat je 

fantasie de vrije loop!   

  

  

  

  

  



  



  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  

SPJ  
  
Het gras tussen onze tenen, de aarde onder 

onze voeten. Een stap zetten in het 

onbekende en terugkeren met een hoop 

verhalen. Het is 10 dagen, genieten van elkaar 

en alles om ons heen, leven in een wereld die 

voor altijd de onze lijkt.  
  
Hier is wat je moet meenemen voor deze zalige 10 dagen.  
  

 Kleding:  

• Lange/korte broeken  

• T-shirt  

• Dikke trui  

• Voldoende ondergoed/kousen  

• Stevige wandelschoenen  

• Speelschoenen  

• Uniform  

  

 Wasgerief:  

• Zwembroek  

• Toiletzak  

• Douchegel & shampoo  

• Handdoeken  

• Washandjes  

• wasspelden  

  

Slaapgerief:  

• Slaapzak  

• hoofdkussen  

  

  

Themakleren: Superhelden  
  

  

  

  



  

Aller liefste kwikjes,   
  
1 juli is het eindelijk zover en kunnen jullie voor 10 dagen het varkentje komen 

uithangen in Neeroeten. Wij kijken er alvast ongelofelijk hard naar uit en we 

hopen jullie ook!  
  

Kamp is binnen exact 43 dagen. Jaja welke dag zou het zijn vandaag?   

Wij zouden alvast heel het jaar op kamp willen!   

In ieder geval gaan we ons daar lekker laten gaan en vieren dat we 10 daagjes 

niet naar onze ouders moeten luisteren  

Kei lekker eten krijgen we zoals elk jaar weer van onze lieve kookouders. Ze zullen 

ons kunnen rollen na deze 10 dagen.   

Snoepen doen jullie wel heel graag.. misschien moeten we dat maar beter 

afschaffen? Wat denken jullie? 😉   
  

Opoeteren daar zaten we vorig jaar hé meisjes!   

Pak ook maar zeker en vast jullie goed humeur mee zoals op alle zondagen!   
  

Kussens voor een kussengevecht zijn misschien ook wel handig?   

Ambiance is altijd aanwezig. Zo hebben we ook al gezien dat jullie goed kunnen 

dansen! Deze moves mogen zeker niet ontbreken op de fuif 😉   

Muziek en een box zullen ook van de partij zijn om jullie favoriete liedjes en 

dansmuziek af te spelen op kamp , waaant een …  Pyjama-party mag 

natuurlijk niet ontbreken!   

  

Wat brengen jullie mee op kamp   

- een leuke pyjama voor ons pyjama 

feestje - snoep dat in een gemeenschappelijk 

doos kan.  

- een strip/boek/kleurpotloden,.. voor 

tijdens de siëst  

- superhelden kledij    

  



  



CHIROSCOOP 

Tweelingen  
21 mei – 20 juni  

Je bent de laatste tijd niet echt 
bezig geweest met je 
gezondheid en ook je conditie is 
duidelijk aan een update toe.  
Zoek je een loopmaatje of een fitnessbuddy en 
leef je uit!  
Je zit ook nogal in een twijfelperiode. Gelukkig 
komt er raad uit een onverwachte hoek!  
  

Kreeft  
21 juni – 22 juli  

Pas op voor de felle zon, 

want jij staat nogal snel in 

vuur en vlam! Je bent op 

expeditie om nieuwe 

avonturen te beleven en nieuwe mensen te 

leren kennen. Maar pas op, vergeet jou trouwe 

chirovriend(inn)en niet!   

Leeuw  
23 juli – 22 augustus  

Die nieuwe look wordt zeker 
geapprecieerd door je 
chirovriend(inn)en, zeker 
omdat dit ook een nieuwe 
houding met zich meebrengt!   
Het is tijd om aan een nieuw hoofdstuk te 
beginnen, laat de negativiteit achter je!  
  

Maagd  
23 augustus – 22 september  

Kom deze maand creatief uit de 

hoek, doe iets dat je nog nooit 

eerder gedaan hebt! Je zal zien 

dat het een positieve reactie zal uitlokken, 

spannend!  

Weegschaal    

23 september – 22 oktober Je hart 

racet erop los en dat komt niet 

door plezier, liefde of een 

nieuwe sport, maar heeft alles 

te maken met stress. Adem in en adem uit, 

relax. Kom wat meer buiten en maak 

vakantieplannen!   

Schorpioen    
23 oktober – 22 november  

Jij voelt de zonnestralen in de 
lucht hangen en daar word je zelf 
shiny van. In je hoofd ben je al 
volop bezig met op het  
strand te liggen, lekker niets doen,… Maar 

probeer eerst toch nog die laatste schoolmaand 

goed af te maken, daarna kan je volop genieten!  

Boogschutter    

23 november – 22 december Zot zijn 
is oké! Laat je vriend(inn)en 
meegenieten van jouw 
enthousiasme!  Nu het mooie 
weer er  
eindelijk is, kan je samen met je vriend(inn)en 

een leuke buitenactiviteit doen met eventueel 

een lekker BBQ?! Laat je gaan!  

Steenbok  
23 december – 20 januari  

Je bent de laatste tijd nogal 
moe en futloos. Wees niet  
te lui, laad snel je baterijen 

weer op met dit mooie weer! 

Het bivak is ook in zicht dus voldoende 

energie tegen dan is noodzakelijk!   

Waterman    
21 januari – 20 februari  

Op de kast? In je schoenen? 

Onder je bed? Waar is je 

motivatie gebleven?! Je hebt 

dringend een boost nodig! 

Haal je creativiteit boven en laat je meeslepen 

door vele nieuwe ervaringen.   

Vissen    
21 februari – 20 maart  

Er is na al die tijd eindelijk weer 
wat stabiliteit in je leven. 
Hoewel dit misschien saai klinkt 
en je hier precies geen  
nood aan had, voelt het best fijn! Met dit mooie 

weer is het best leuk je leven weer helemaal op 

wieltjes te hebben.   



Ram  
21 maart – 20 april  

Je bent op de goede weg! Je 

hebt ideeën en energie met 

hopen, maar loopt hierdoor 

soms iets té hard van stapel. 

Probeer alles rustig af te werken, voor je aan 

iets nieuws begint. Probeer ook een helpende 

hand te zijn voor vriend(inn)en in nood.  

Stier    
21 april – 20 mei  

Na enkele moeilijkere 
maanden lijkt alles weer op 
rolletjes te lopen. Die rust 
geeft jou de kans om je weer 
100% in te zetten voor alles.   
Deze maand zal een klein geluk je tegemoet 

komen (en nee, je moet niet opeens met de 

lotto gaan meespelen)!  

  

  

     



Dag liefste Tippertjes!  
Het is eindelijk weer bijna tijd voor het bivak!!! Jippieeeee  
Wij zijn al zeker en vast aan het aftellen om met onze Tippers te vertrekken naar  
Neeroeteren  
  
Jullie hebben al voor een SUPER jaar gezorgd. Een dikke dank u wel daarvoor, jullie 

zijn een hele leuke groep  
Wij verwachten ook niets anders dan een geweldig, onvergetelijk, fantastisch bivak.  

Voor sommigen is het dit jaar misschien nog spannender als anders want de Tippers 

slapen namelijk in tenten. Vergeet zeker niet je veldbedje voor in de tent. ( Dit is 

handig in geval van regen en voor de valiezen ordelijk te kunnen plaatsen in de tent.)   
  
Ook doen wij met de Tippers geen trektocht meer maar wel 2-daagse! Dit is een hele 

leuke ervaring die je vanaf de Tito-leeftijd mag beginnen doen. Met 2-daagse 

wandelen wij naar een activiteit die we gaan doen en daarna ‘zoeken’ we naar een 

slaapplaats. Wij zorgen die dagen ook zelf voor ons eten! De dag erna stappen we 

terug naar de kampplaats. 2-daagse is een heel avontuur en wij, als tipperleiding 

gaan er zeker voor zorgen dat dit geslaagd wordt! Vergeet hiervoor ook niet je grote 

rugzak en stevige stapschoenen zodat je alles kan meenemen en goed kan volgen 

tijdens deze wandeltocht.    

  
Voor dit kei cool bivak hebben jullie nog een paar extra dingen nodig….  
  
WAT STOP JE NOG EXTRA IN JE VALIES:  
- superheldenkledij !!!dat héél vuil mag worden!!!   
- fitnesskledij van de jaren 80 (zie foto)  
- een kleedje + hakken  
- versiering voor in de tent (moet zeker niet gekocht 

worden, wees creatief)   
- een klak of iets voor op je hoofd (ze voorspellen heel 

goed weer) - veldbedje  
- grote rugzak + stevige stapschoenen  
  
Voor de rest heb je je goed humeur nodig en een extra 

portie energie! Want die energie zal je zeker kunnen 

gebruiken  
  
Dikke kus van jullie leiding die er al volop zin in heeft om 

11 daagjes met jullie weg te gaan!   
(Eerst wel nog heel veel succes met jullie examens  )  

-xxx- Tine en Dien   

    

 



Hey chickaaaaaas,  

Als jullie dit tekstje lezen, zitten wij in den 

blok/examenperiode en jullie bijna, eikest! 

Maaaaaar als jullie dit lezen, mag je ook al 

beginnen aftellen voor het bivak, yessssss!  

Wij hebben al zo een geweldig jaar achter 

de rug, dat wij zooooooveel zin hebben int 

bivak en zelf niet meer kunnen wachten! 

We hopen dat jullie voltallig meekomen, 

want zo’n toffe groep hebben wij nog nooit 

gehad!  

En aangezien onze spaketi zo een succes was, kunnen we super toffe dingen doen, maar we gaan nog 

niet verklappen wat!!  

  

Even extra info over het bivak:  

Eerst en vooral mogen jullie tentversiering meenemen. Hoe gezelliger, hoe beter!  Kleine 

dingen om te knabbelen zijn ook altijd welkom natuurlijk!  

Voor ons mega tof programma moeten jullie ook nog een 

paar dingetjes meenemen. Zo mogen jullie op kamp 1 dag 

in de schoenen staan van een echt Geodie Shore Girl!  

Wat neem je hiervoor zeker mee: hoge hakken en een 

witte t-shirt  

Nog enkele tips: valse wimpers, valse nagels, valse 

boobies (lol), een grote fles haarlak,…  

Om extra goed voorbereid te zijn en je geordieskills bij te 

werken, kan je altijd al eens een aflevering kijken thuis!  

Natuurlijk de doop ook niet ontbreken, hiervoor mag je gewone kledij meenemen die achteraf 

weggegooid mag worden.  

Voor 2-daagse mogen jullie vooraf al groepjes maken van 3 en per groepje neem je een tent mee. 

Vergeet ook niet dat jullie dit jaar op 2-daagse gaan met de fiets, zorg dat die piekfijn in orde is!  

  

Moesten we nog iets vergeten zijn, laten we 

dit zeker nog weten!  

Kuskesssss, Anke & Febe 

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo  

  

  



 KERELS   

Eerst en vooral allemaal nog is nen dikke merci voor het goeie werk da ge hebt geleverd op de 

spaketikermis twas echt dik in orde en iedereen mag fier zijn op zichzelf en op de groep. Twas 

een super editie waar iedereen goe gewerkt heeft en waarvoor iedereen dus ook een fameuze 

beloning voor zal krijgen maar dat zullen jullie allemaal wel ontdekken op kamp.  

Wat nemen jullie zeker mee op 

kamp  

-Badpak  

-Superheldenpak naar keuze  

-Stevige rugzak   

-Skibril (geen nieuwe)  

  

-overall die vuil mag worden wel 

een stoffen overall  

-goed humeur  

moesten er nog dingen bijkomen laten we dit jullie wel nog op tijd weten hopelijk allemaal tot op kamp 

kusjes jullie leiding.   

PS jullie krijgen deze raadsels nog mee los deze zo snel mogelijk op en stuur mij de antwoorden door 

op mijn e-mailadres       tijlag@hotmail.com     

Wie het meeste goede antwoorden geeft en het snelste kan genieten van enkele voordelen op kamp 

waardoor je kamp er volledig anders zou kunnen uitzien. Je kan mij de antwoorden doorsturen 

vanaf een bepaald tijdstip dat wij nog zullen aangeven (zodat iedereen gelijke kansen heeft)  

 Raadsel 1. Killian zijn moeder heeft 7 kinderen. Ze heten 

Tim, Stan, Jordy, Ferre, Toon, en Mathias Wat is de naam van 

het zevende kind?    

Raadsel 2. Twee jongens worden samen in hetzelfde 

ziekenhuis geboren. Hun uiterlijk is identiek, maar toch zijn 

ze in verschillende jaren geboren. Hoe is dit mogelijk?  

Raadsel 3. Een grote hond zit vastgebonden aan een touw 

van zes meter lang. Zeven meter verderop staat een grote  
bak hondenbrokken. Toch kan de hond van de brokken eten. Hoe kan dat?  

Raadsel 4. In welk Engels woord komt het woord ‘achterwerk’ twee keer achter elkaar voor?  

Raadsel 5. Wat is zwart als je het voor het eerst in je handen krijgt, rood als je het gebruikt en wit als het op is?  

Raadsel 6. Een moordenaar is veroordeeld tot de doodstraf. Hij mag zelf zijn lot bepalen na het uitspreken van de 

vonnis in de vorm van drie deuren. De eerste deur leidt naar een kamer met een valkuil vol scherpe pinnen, de tweede 

leidt naar een kamer vol martelwerktuigen, de derde leidt naar een kamer hongerige leeuwen die al jaren niets meer 

gegeten hebben. Welke kamer is het meest veilig?    

Raadsel 7. Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, woestijnen zonder zand en huizen zonder stenen. Wat 

ben ik?   

  

  



Spelletjes  
  

  
  



   

 

  

  



 

  

  



  
 



Richtlijnen Bivak Neeroeteren    

2017  

   

Bivakadres       

Indien je wenst te schrijven naar jullie “schatjes”, gebruik dan het onderstaande 

adres met de vermelding “Chiro Karreveld Pepingen t.a.v. X (naam) - Groep”. 

BIVAKHUIZEN ’T DRIEGE 

ROOSTERBERGSTRAAT 36 

3680 OPOETEREN 

UNIFORMEN   

Alle leden worden in piekfijn uniform (Short of rok, Rode Chiro-Tshirt, Chiro 

pull of hemd) verwacht bij het vertrek!! Zij zullen hun uniform ook dragen 

tijdens de trektocht, de bezoeknamiddag en bij het terugkomen.  Voor wie zijn 

uniform nog niet in orde is, kan desnoods nog snel navraag gedaan worden bij 

hun leiding.   

   

BIVAKTHEMA   

Elk jaar weer worden wij overrompeld met vragen en nieuwsgierige leden en 

ouders die ons vragen wat het thema dit jaar is.  Wel, laat het voor eens en 

altijd duidelijk zijn: WIJ ZEGGEN DAT NIET.  Ben je ontgoocheld in ons 

antwoord, geen paniek, wie meekomt op bivak zal er dubbel en dik beloond 

worden op zijn lange wachten.   

   

KEUKEN   

In de keuken zal het dit jaar dezelfde kookploeg zijn. Voor wie vergeten zou 

zijn wie dat allemaal is (wat mij sterk zou verbazen): Marc, Anita, Greet, Staaf, 

Lucie, Heidi, Ingrid, Peter, Martine, Patrick, Bart, Mariella en Tony.    

In ieder geval garanderen wij jullie een overheerlijk menu en wat de 

kookouders betreft, in hun welslagen zijn zij alvast uitgenodigd om volgend 

jaar opnieuw mee te komen.   
   

    

VERTREK   

We vertrekken zoals gewoonlijk met de hele bende (buiten onze Aspiranten 

Jongens en hun leiding) op Zaterdag 1 juli 2017. De leden worden om 10 uur 

aan de Chirolokalen verwacht. Er volgt dan een kleine viering op het chiro. 

Alle ouders, vrienden, sympathisanten en heimwee-hebbende oud-leiding zijn 

welkom om 11 uur in het chiro om er de vertrekviering bij te wonen. Hierna 

volgt nog een openingsformatie en dan is het bijna tijd om te vertrekken. Na 

de vertrekviering krijgen de leden (en leiding!) de kans om afscheid te nemen 



van hun ouders (en misschien ook van het liefke). De bussen zullen daarna 

vertrekken naar de bivakplaats.     

! ALLE LEDEN NEMEN EEN LUNCHPAKKET MEE OM OP TE ETEN VOOR VERTREK ! 

 

TERUGKOMST   

   

Met veel tegenzin en hopelijk goed bruin (van de zon wel te verstaan) zijn we 

op dinsdag 11 juli omstreeks 14 uur terug aan de Chirolokalen in Beert.  

Vergeet niet dat dit makkelijk kan variëren met een half uurtje vertraging of 

omgekeerd.    

   

VALIEZEN   

De valiezen, rugzakken of sportzakken worden binnengebracht op vrijdag 30 

juni tussen 17.30 en 19.30 uur. Dit is de enige dag waarop de valiezen 

binnengebracht kunnen worden! Indien dit voor sommige ouders niet zou 

passen kan er steeds een afzonderlijke regeling getroffen worden in 

samenspraak met de groeps- of hoofdleiding.  Deze vindt u op zondagen in de 

Chiro of anders bij Anke Hostens op het nr. 0474/10 48 34 of bij Tim 

Gremmelprez op het nr.0498/79 25 11.  Er worden in geen geval plastic 

zakken (GB zakken of dergelijke) gebruikt.  Deze gaan stuk en de inhoud gaat 

verloren. Er worden ook in geen geval valiezen meegenomen op de bussen.  

Zorg dat iedere valies voorzien is van een etiket met de naam en de JUISTE 

afdeling erop (zo kunnen de mensen die op voorwacht zijn de valiezen al in 

de juiste kamer of tent leggen en gaat er niets verloren!!).   

   

IDENTITEITSKAART   

Iedereen neemt zijn identiteitskaart mee. De Aspiranten jongens nemen deze 

eveneens mee op voorwacht. Gelieve de identiteitskaart bij vertrek af te geven 

aan de groepsleiding. Deze kaarten zijn van groot belang en worden 

gedurende het bivak ook bijgehouden door de verantwoordelijken van de 

EHBO. 
   

BEZOEKNAMIDDAG   

De bezoeknamiddag gaat dit jaar door op zondag 9 juli 2017 vanaf 13u30. 

Wij nodigen alvast alle ouders, familie, vrienden en zeker alle oud-leiding uit 

om de bivaklucht eens te komen opsnuiven.   

Vanaf 15.00 uur beginnen wij met een openingsformatie en daarna volgen de 

kreten en de voorstelling van ons thema 2017.    

Wij garanderen u een namiddag plezier.    



Er bestaat tijdens de gehele namiddag ook nog de kans om uw dorst te lessen 

natuurlijk en daarbij een beet te doen van een broodje met pens, een stukje 

taart te verorberen of te smullen van een ijsje. 

Omstreeks 17.00 uur wordt geleidelijk aan alles in gereedheid gebracht voor 

een afsluitend moment.  Ook dit jaar wordt er GEEN MIS gehouden. Wel 

voorzien wij een soort bezinning en afsluitend moment waarop jullie allemaal 

uitgenodigd zijn.  Voordien kan er afscheid genomen worden van de leden.  

Bij het einde van het afsluitend moment vragen wij iedereen om te vertrekken, 

zodanig dat iedereen op z’n effen kan komen van de namiddag en er terug 

volop onder ons kan gebivakt worden!!   

Ook vragen wij aan de ouders van de kleinsten een seintje te geven aan ons 

indien u niet kan komen of iets later zal zijn, zodanig dat wij weten dat er voor 

uw schatje kan gezorgd worden en deze niet verloren loopt tussen die massa 

die wij verwachten.   

  

WAT STEEK JE IN JE VALIES   

Slaapgerief   

 De groepen die binnen slapen (Papi’s, Speelclub) nemen een hoofdkussen, 

een matrasovertrek en een slaapzak mee.   

 Slaapkleed of pyjama (in de pure is uit de nature).   

 Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s slapen buiten in tenten.  Zij brengen een 

luchtmatras of veldbed mee en hun slaapzak + eventueel een extra deken 

tegen de kou.   

 Knuffeldiertjes   

   

Wasgerief   

 5 handdoeken   

 5 washandjes   

 tandenborstel, tandpasta en bekertje   

 zeep en shampoo   

 borstel of kam   

   

Schoeisel   

 Sloffen   

 Goede sport- en heel goede stapschoenen (voor trektocht/ 2-daagse)  

 Reserveveters   
 

 



Kledij   

 

 10 T-shirts   

 10 shorts   

 10 paar kousen   

 voldoende ondergoed (zeker bij de jongsten)   

 5 lange broeken   

 5 warme pulls   

 regenjas   

 badpak of zwembroek en badmuts   

 badhanddoek   

   

Allerlei   

 Zakdoeken   

 Wasspelden   

 2 keukenhanddoeken met je naam erin   

 Plastic zak voor je vuile was (geen diepvrieszakjes!!)   

 Schrijfgerief en schrijfpapier   

 Adressenlijst of voorgeschreven etiketten (de leden krijgen elk 3 postkaarten 

+ 3 zegels die van de kas betaald wordt)   

 Leesboeken voor de platte rust (naam erin vermelden !)   

   

Trektocht/2-daagse   

 Handige rugzak met twee schouderlinten.     

   

VOOR DE KETI’S EN DE ASPI’S   

 Fiets + fietsslot en fietsverlichting!   

 Fietshelm (voor de veiligheid), dit geldt voor de keti’s en de aspiranten !!!  

   

VOOR DE PAPI’S, SPEELCLUB EN RAKWI’S    

 Superheldenkledij voor de kinderfuif    

   

   

 

 



 

Medicijnen   

 Indien je vermeld hebt op het reeds afgegeven medische fiche (met 

huisbezoeken) dat je kind medicijnen dient te gebruiken, geef je deze ook 

mee bij het vertrek.  Gelieve deze af te geven aan de leiding.  Zij zullen op 

hun beurt de mensen van de EHBO in kennis brengen.   
   

Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds  

 Deze kleefbriefjes (nodig bij de apotheker of bij een ziekenhuisonderzoek), 

worden samen met de identiteitskaart afgegeven aan de groepsleiding bij 

het vertrek. Aspiranten jongens geven deze bij vertrek op voorwacht af aan 

hun leiding. De identiteitskaart en kleefbriefjes worden teruggeven op de 

bus bij terugkomst.    
   

Wat laat je zeker thuis   

 Nieuwe kledij en waardevolle spullen (radio’s, stereoketens, computers, 

juwelen, liefkes, ...) en een overdreven snoepzak.   

 Het slechte weer en slecht humeur   

 Geld   

 GSM’s, MP3’s   

   

   

OPMERKING   

Zorg dat je kleding en dergelijke zoveel mogelijk op naam getekend zijn, 

anders vinden we moeilijk de eigenaar terug! Kijk  bij het voorleggen van 

de verloren spullen eens of er niets van jou tussen zit.  Bij onze aankomst 

in Beert op 11 juli zullen de verloren spullen op de binnenkoer uitgestald 

worden, ga eens kijken met je ouders!! Ook de 3 zondagen na het kamp, 

worden de verloren spullen nog uitgestald, wat daarna overblijft gaat naar 

spullenhulp.   

  
  
  

  

 

 

 
 



AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT!   

Een aantal jaar geleden hadden we tijdens ons bivak last van luizen bij de kinderen. Daarom 

willen we alle ouders nadrukkelijk vragen of om je kinderen preventief te controleren op 

luizen en indien nodig ook te behandelen vooraleer de start van het kamp. Hieronder vind je 

de belangrijkste  informatie over luizen.    

Iedereen kan hoofdluis krijgen    

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niks te maken met vies of schoon zijn.   

Een luis gaat lekker op jouw hoofd zitten. Voor de gezelligheid komt er later nog een luis bij. 

Ze krijgen kinderen, en ineens zit je hoofd vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen 

van jouw hoofd weer heel makkelijk naar een ander hoofd wandelen. Als je aan het spelen 

bent, bijvoorbeeld. Op die manier kan heel snel je hele groep hoofdluis krijgen. En je vader, je 

moeder; iedereen bij jou thuis. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te 

krijgen.    

Wat is hoofdluis?    

Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Nog kleiner dan een mier. Hij zuigt een beetje 

van jouw bloed op en verandert dan van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Hoofdluizen zitten 

vaak in het haar achter je oren, in je nekhaar of onder je pony. Ze leggen veel eitjes. Die 

noemen we neten. Uit die eitjes komen weer nieuwe hoofdluizen. En die leggen ook weer 

eitjes, dus er kunnen snel veel luizen komen. Neten zien eruit als witte stipjes. Ze zitten op het 

haar, dichtbij de hoofdhuid.    

Hoe weet je of je hoofdluis hebt?   

 Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg 

je vaak erge jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door je haar met een speciaal 

kammetje te kammen boven een wit vel papier. Als je luizen hebt, vallen ze uit je haar op het 

papier.    

Hoe krijg je hoofdluis weg?    

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen door iemand. Elke dag, twee 

weken achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan, anders 

glippen de luizen ertussendoor. De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn het moeilijkste weg 

te kammen. Die plakken namelijk aan je haar. Maar ook die moeten allemaal weg, anders 

komen er weer nieuwe luizen. Als je haar met azijn natgemaakt wordt, laten de neten los. Je 

kunt een shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar dan moet je nog steeds elke dag goed 

kammen. Je vind deze shampoo bij de apotheker.   

Dank jullie wel!    

De leiding   

   

  



          BEZOEKNAMIDDAG  

  

Bivakplaats te Neeroeteren  

!!  Vanaf 13u30 is iedereen welkom !!  
  

Programma:  

  

13u 30   Aankomst + verkennen van de bivakplaats en slaapplaatsen   

  

15 u  Kreten + openingsformatie  

  Voorstelling van ons bivakthema 2016  

  Bezigheidsactiviteiten  

  

17u      Afsluitend moment (Bezinning)  
 Bij het einde bezinning wordt iedereen vriendelijk verzocht naar huis te gaan, afscheid nemen voor het afsluitend    

moment!!  Let wel: het betreft hier GEEN MIS.  

  

Tijdens de gehele namiddag kan er iets gedronken worden en kan je lekker 

genieten van een heerlijke pens in een broodje, een ijsje of van een lekker 

stukje taart.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

  

Hallo!  

Binnen enkele nachtjes vertrekken we alweer met z’n allen op kamp!   

Het belooft weer een leuke bedoening te worden met veel plezier. Ook dit jaar verwachten wij dat 

ons 10-daags chiro-uitje alweer voorbij zal vliegen!  

Op zaterdag 29 juli zijn jullie allemaal uitgenodigd om vanaf 17u30 te komen smullen van heerlijk 

barbecue-eten dat dit jaar verzorgd wordt door ’t Prinske.  

  

Jullie kunnen er genieten van een lekkere barbecue met een fris drankje en natuurlijk is er ook de 

mogelijkheid om de fotopresentatie van ons Bivak te Neeroeteren te bezichtigen!  

Indien jullie dit zeker niet willen missen, vul dan onderstaand strookje in en bezorg het voor 11 juli 

aan de leiding. Reserveringen kunnen ook per mail gedaan worden (eveneens voor 11 juli) bij Anke 

Hostens (hostensanke1@gmail.com) of Tim Gremmelprez (gremmelprez.tim@hotmail.com)   

  

 
  

Wij, …………………………………………………………………. (naam), willen graag reserveren voor de barbecue op  

29 juli 2017 en dit voor   

  

                         ……………Volwassenen (3 stukken vlees) = ………… x 15 Euro  

En/of                 

                         …………….Kinderen (2 stukken vlees)        = ………….x 10 Euro  

  

TOTAAL :                                                                                 = …………….. Euro  

  

Handtekening:  

  

 

  

  

We willen jullie dan eveneens vragen het totale bedrag te storten op de chiro - 

rekening  ( 068 - 2337624 - 48 )  voor  25  juli   201 7 met de mededeling “ naam + aantal V  

( volwassenen) en aantal K (kinderen)” .   Vb. “Rasschaert  -   1 V 3K”   

  

Hopelijk tot dan!   

  

De leiding   



Kalender   

Juli   

 2 juli: Bivak   

 9 juli: bezoekdag   

 16 juli: geen chiro  

 23 juli: geen chiro   

 29 juli: BBQ  

 30 juli: geen chiro   

  

Augustus   

 6 augustus: geen chiro  

 13 augustus: chiro  

 20 augustus: chiro  

 27 augustus: geen chiro  

 

  

September   

 3 september: chiro  

 10 september: chiro  

 17 september: chiro  

 24 september: overgang  

  


