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Wist je dat …  

… juli de eerste maand is van een 2 maand lange vakantie?  

… we ongeveer binnen een maand op kamp vertrekken?  

… wij eerst een vertrekviering houden op t’Chiro? 

… wij hierbij liedjes zingen?  

… we van 1 tot 11 juli weg zijn?  

… we dit jaar naar Arendonk gaan?  

… dit in de provincie Antwerpen ligt?  

… we tegen de grens van Nederland zitten?  

… we 11 dagen lang ons gaan amuseren?  

… wij een fantastische kookploeg hebben?  

… dat zij 11 dagen lang voor ons koken op kamp?  

… de jongste groepen in kamers slapen? 

… de oudste groepen buiten in tenten?  

… je je ellenboog niet kan likken?  

… als je je linkeroog sluit, je niet meer over je linkerschouder kan kijken?  

… dieren ook humor hebben?  

… een koe 4 magen heeft?  

… een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?  

… dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?  

… een slak 3 jaar kan slapen?  

… een slak zijn huis met zich meedraagt?  

… een huis zonder dak geen huis is, maar misschien wel een appartement? 

… de Zuidertoren het hoogste gebouw van België is?  

… deze 37 verdiepingen bevat?  

… die maar liefst 150 m is?  

… de nationale feestdag van België op 21 juli valt?  

… wij het een uitdaging vinden jullie nieuwe weetjes te vertellen?  

… dit ons laatste wist-je-datje was?  

 

 



 

 

 



 

 



Liefste pagadders,  

Zoals elk jaar vertrekken we bijna weer op bivak. Maar omdat de meeste zo een kamp nog 

nooit hebben meegemaakt, zullen we het kamp kort beschrijven met een aantal punten: 

- 10 dagen plezier 

- Onze manieren laten we thuis 

- Tablets niet toegelaten 

- Tijdens de bezoekdag zien we mama en papa eventjes terug 

- Brieven zijn steeds welkom (ook hun leiding vindt dit leuk) 

- Geen extra valies vol snoep, onze kookkies maken veel lekkerder eten 

- Er zijn verschillende themadagen aanwezig zoals: familiedag, aspi-dag, trektocht 

- We wassen ons elke dag buiten aan een kommetje 

- Voor het eten maken jullie een goede kreet 

- Elke dag na het middagmaal houden we een korte siesta 

- Om 20u kruipen we in ons bedje 

- Jullie kunnen eens goed uitleven op kamp, zodat jullie rustig en welgezind thuis 

terugkeren 

- De leiding heeft er alvast zin in, hopelijk jullie ook!  

Wat nemen jullie zeker nog extra mee: 

▪ Legerkledij (mag vuil worden) 

▪ Oermens (verkleedkledij voor de fuif) 

▪ Voil jeanet 

▪ Liefst schoenen met plakkers of rits (je moet dit niet speciaal kopen) 

 

Salaat met frit en tot op kamp, 

Gustaaf en Cutjes 

 

  

 



Liefste speelclubmeisjes, 

 

We kunnen eindelijk beginnen aftellen naar het kamp. Wij hebben alvast super leuke ideen en 

superveel zin om op kamp te vertrekken. Wanneer jullie je valies maken, mogen jullie deze dingen 

zeker niet vergeten.  

❖ Prehistorie kledij (voor de fuif) 

❖ Vuile kledij  

❖ Knuffelbeer 

❖ Snoepjes (maar niet overdreven)  

❖ Je goed humeur  

We tellen alvast af!!  

 

Kusjes Anke, Tine en Lien 

JUNI 2018  
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Geachte speelclubjongens, 

 

Binnenkort samen op bivak, 

het hoogtepunt van het jaar. 

Onze kamer zal stinken naar kak, 

weliswaar. 

 

We treden buiten onze tijdsgrens, 

tijdens de fuif. 

Verkleed je hier als oermens, 

Wout neem jij gel mee voor onze kuif? 

 

Neem ook zeker je kleren mee, 

Je kleren als boer. 

Wij zullen hoeden ons vee, 

met stropende vossen op de loer. 

 

Rotte tanden! 

Zullen jullie krijgen van te veel troep. 

De kookies laten zelden iets aanbranden, 

dus laat maar iets thuis van dat snoep. 

 

Vergeet ook zeker niet te kijken, 

naar de checklist in dit boek. 

Ben je toch iets vergeten moest blijken, 

delen we wel een onderbroek. 

 

Gegroet, 

Raf en Matthijs 

 

 



Liefste kwiks, 

 

Na ons geweldig weekendje en lang uitkijken naar het hoogtepunt van het jaar is ons bivak nu wel 

echt in zicht. Om jullie compleet voor te bereiden op de 11 mooiste dagen van het jaar nemen jullie 

best alles mee dat in ons onderstaande lijstje te vinden is.  

 

- Witte T-shirt 
- Verkleedkleren thema oermens 
- Enkele plastic flessen (liefst niet allemaal even groot) (max. 4) 
- Een netje waar appelsienen en citroenen inzitten 

 

We hebben voor jullie ook nog wat prachtexemplaren uitgezocht van ons 

weekendje :D 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het weekendje goed gestart met lekkere 

macaroni (lang leve Britt haar kookkunsten 

BINGOOOOOOO 



 

  

Allemaal gezellig in ons bedje (hopelijk slapen jullie op kamp toch net wat langer ;) 

Op avontuur in ’t Pajottenland! (hier was ons Fleur 

nog oke haha xxx) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes (met veel elegantie) 

Britt & Laura 

 

Na al dat stappen genieten van onze picknick 

En dan… DE KERS OP DE TAART 

Na onze wel heel speciale missverkiezing een 

geweldige VIP party (rode loper, photobooth en 

moctails inc.) 



Dag lieve rakkertjes ! 

 

1juli is het weer zover ! Dan vertrekken wij op kamp, jeeeeeuj ! 

Natuurlijk hebben leider Elias en kiekske weer heel wat spel en 

plezier bedacht voor op kamp,. Dus hier zullen jullie zeker de 

volgende dingen voor moeten meenemen. 

- Kleren die zeker vuil mogen worden + 1 pamper 

- Kledij in het thema ‘Prehistorie’ (oermens,dino’s,…enz) 

- Legerkledij 

 

Tot dan !! 

De rakkerleiding xxx 

 

  



 



  



 



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 LIEVE TIPPERTJES!  

Het is bijna weer zover, bivak staat weer voor de deur! Als je even een studeerpauze wilt, begin dan 

maar met verkleedkleren te zoeken 😉 Dit is wat jullie zeker niet mogen vergeten in jullie valies te 

steken:  

- Legerkledij  

- Mannenkledij 

- Sexy vrouwenkledij 

- Kledij Rode Duivels 

- Lampjes, vlaggetjes om onze tent gezellig te maken 

- 12 cadeautjes (voor elke tipper een klein cadeautje)  

- Bikini  

- Gewone kleren 

- Kleren die vuil mogen worden 

- Een proper onderbroek 

- Toiletzak met alles wat je nodig hebt om er een beetje deftig uit te zien :p  

- Veel inspiratie voor kreten  

- EEN GOED HUMEUR  

En dan kan het aftellen beginnen!  

MA DI WOE DON VRIJ ZAT ZON 
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Geachte heren Toppers  

Het kamp is alweer in zicht, dus hebben wij voor jullie een lofzang geschreven, die jullie 

luidop (of niet luidop) kunnen zingen, om de tijd te doden (op een andere manier dan 

gewoonlijk 😉 ) terwijl jullie wachten op de 1e juli. Bij deze doen we ook een warme oproep 

aan iedereen om dit goed te kennen, zodat we dit allemaal samen luidkeels kunnen meebrullen 

als het zover is. Geniet ervan!  

Eet frikandellen, ja dat is gezond,  

De Jannes die sloeg Wannes op zijn blote kon  

-stantinopel is een schone stad,  

Daar lopen de meisjes rond in hun bloot ga  

Je mee naar Gent, in Gent daar was’t plezant,  

Behalve voor Jimmy want die werd aange  

-rap naar Jumpsky rijden, met ’t openbaar vervoer,  

het mooiste beroep, is volgens Joren hoe  

doet ge nen backflip, vroeg den Arthur heel luid,  

maar Ruben had het niet gehoord  

die trok wat aan zijn flui  

-steren daarin zijn jullie megaslecht,  

Roan brak zijn sleutelbeen ’s nachts in een straatge  

-veel dagen zijn er niet meer,  

Tot aan het bivak  

Wij zien er al naar uit we gaan tesamen uit ons dak.  

Voor de melodie: zie: “Eet veel bananen - Zanger Rinus & Ronnie Ruysdael ft. Debora”  

X(...)XX Ferre & Harold X(…)XX (letter naar keuze in te vullen op de stippellijn)  

 

  



Liefste Astiens, 

We zitten weeral aan het einde van het schooljaar en oh wat is dit weer voorbij gevlogen! 

Een iets minder leuke tijd zit er nu weer aan te komen ☹.  

Nog 2 zondagen voor kamp en volop examens voor iedereen, maar niet getreurd we 

vertrekken bijna op BIVAK. 

Na al enkele maanden met jullie als fantastische groep opgescheept te zitten, hebben wij er 

alvast ongelofelijk veel zin in. 

Aangezien jullie dit jaar goed gewerkt hebben (op onze spaketikermis) kunnen we met een 

goed gevulde portemonnee vertrekken en  heel wat leuke activiteiten doen. 

Voor we ons lijstje starten met wat we verwachten dat jullie meenemen, willen we nog een 

aantal dingen in de spotlight zetten. 

Zoals de meeste mensen wel weten hebben we al eens geoefend op het samenleven als groep 

en dit is super hard meegevallen. Vandaar ook nog enkele sfeerbeeldjes van onze fantastische 

leefweek die we o zo graag nog eens zouden overdoen!  

 

 

 

Ondanks de grote groep 

en het vele werk dat hierin 

kroop zijn we er toch 

steeds in geslaagd om 

volwaardige en lekkere 

maaltijden op tafel te 

zetten. Al zijn we denk ik 

allemaal heel blij dat we 

dit op kamp niet zelf 

moeten doen en mogen 

genieten van het heerlijke 

eten van onze kookouders 

😉  

 

 



We hebben ook reeds verschillende malen (ELKE 

DAG MEERMAALS) kunnen genieten van het 

muzikaal talent dat zich bevindt in onze groep 

Voor sommige onder ons was het ook zeer 

moeilijk om leefweek door te komen op een 

normale en propere manier. We zullen maar 

niet vragen hoe dit komt zeker? 😉 

Soms was er ook nood aan een dutje na de 

lange vermoeiende, maar productieve dagen vol 

school en Chiroplezier  



We willen jullie alvast bedanken voor deze geweldige week waar wij beiden ook super hard 

van genoten hebben!  

 

 

Van de eerste Chirozondagen met goed weer hebben we natuurlijk ook al volop geprofiteerd 

en zijn we een plonsje gaan wagen in onze geweldige Halse-wateren.  

 

Aangezien het nu wel mooi is geweest met het overlopen van onze reeds fantastische tijd , 

kunnen we gaan kijken naar wat de toekomst ons zal brengen en dat is hopelijk een nog 

toffer kamp.  

Vele kusjes van jullie leidsters, 

Fien en Ulrike  

 

 

 



Dag Kereltjes, 

IJs ijs ijs, 

Binnenkort gaan we op reis! 

Onk onk onk, 

Niet naar Leuven maar naar Arendonk! 

Brand brand brand, 

Het wordt zeker heel plezant! 

Haar haar haar, 

Houd ulle maar klaar! 

even even even, 

Voor het kamp van ulle leven! 

Ilm ilm ilm, 

Neen Jorrit we gaan niet naar de film! 

aken aken aken, 

Begint ulle valies al maar te maken! 

Eg eg eg, 

Want binnen een dikke maand zijn we weg! 

Ies ies ies, 

Wat moet er allemaal in ulle valies? 

Eten eten eten, 

Dat laten we zeker nog weten! 

Ijmpje ijmpje ijmpje, 

Dit was het laatste rijmpje! 

Iet iet iet, 

Of toch maar niet! 

How how how, 

Water?! Wil je me vergiftigen ofzow? 

Dweil dweil dweil, 

 

Kusjes Stan en Tijl! 

 



 



 

Richtlijnen Bivak Arendonk 

2018 

  

Bivakadres     

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

bovenstaande adres met de vermelding “Chiro Karreveld Pepingen t.a.v. X 

(naam) - Groep”. Adres : Biesputten 11, 2370 Arendonk 

! Let op ! 

Bij het ingeven van het adres in de GPS geeft deze vaak een adres in 

Nederland. Je kan in de plaats Heikant ingeven (dit is de straat evenwijdig 

met Biesputten en zijstraat van Kloosterbaan) 

 

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 en Zefanja.   

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 Zondag 1 juli 2018. Omdat wij dit jaar wat verder 

moeten rijden, worden de leden 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 vertrekmis bij te wonen. Hierna volgt nog een 

openingsformatie en dan is het bijna tijd om te vertrekken. Na de vertrekmis 

krijgen de leden (en leiding!) de kans om afscheid te nemen van hun ouders 

(en misschien ook van het liefke).  De bussen zullen daarna rond 12u 

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 woensdag 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 zaterdag 

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

kunnen binnengebracht 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 Celien Delestinne op het nr. 0493/73 19 76 of bij Kobe 

Van Cutsem op het nr.0479/11 53 10.  Er worden in geen geval plastic zakken 

(Delhaize 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 + KLEVERS MUTUALITEIT 

Iedereen neemt zijn identiteitskaart mee als je er één hebt.  De Aspiranten 

Jongens nemen deze eveneens mee op voorwacht.  Voor diegene die geen 

hebben, raden we hen aan zelf een kaartje te maken om mee te nemen.  Dit 

kan bij de jongsten om hun hals gedragen worden bij uitstappen (trektocht) 

en bij het vertrek (zodat de leiding de kaartjes kan ophalen op de bus).  

Gelieve ook 2 klevers mee te geven van de mutualiteit.  



Deze documenten worden mee gegeven aan de leden vlak voor het vertrek, 

zodat deze kunnen opgehaald worden door de leiding op de bus. Deze 

kaarten zijn van groot belang en worden gedurende het bivak ook 

bijgehouden door de mensen van de EHBO.  

  

  

BEZOEKNAMIDDAG  

De bezoeknamiddag gaat dit jaar door op Zondag 8 juli 2018 vanaf 13.30 

uur !!  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 2018.   

Wij garanderen u een namiddag vol 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 of een stukje 

taart te verorberen.  

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 voor de leden. 

Voordien kan er afscheid genomen worden van de leden.  

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. Dit jaar wordt ook een eigen 

veldbed of matras meegenomen.  

◼ 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 om te SLAPEN en 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 + postzegels! 



◼ adressenlijst of voorgeschreven etiketten (de leden krijgen elk 3 postkaarten 

+ zegel die van de kas betaald wordt)  

◼ leesboeken voor de platte rust (naam erin vermelden !)  

◼ (de leden krijgen elk 3 postkaarten) 

  

Trektocht/2-daagse  

◼ Handige rugzak met twee schouderlinten.    

◼ Iedereen neemt ook een hoofddeksel mee (petjes/hoedjes)  

◼ Fluovestje  

◼ Brooddoos (genaamtekend) 

◼ Drinkbus (genaamtekend) 

  

VOOR DE KETI’S EN DE ASPI’S  

◼ Fiets + fietslot en fietsverlichting!  

◼ fietshelm (voor de veiligheid), dit geldt voor de keti’s en de 

aspi’s!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

  

VOOR DE PAPI’S, SPEELCLUB EN RAKWI’S   

◼ kledij in thema van prehistorie/ oermensen 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 (nieuw!)  

◼ Zoals reeds vermeld dient iedereen twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 

(die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek), die bij 

vertrek afgegeven worden op de bus.  Aspiranten Jongens geven deze bij 

vertrek op voorwacht aan hun leiding.  

  

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 Arendonk 

!!  Vanaf 13u30 uur is iedereen welkom !! 

 

Programma: 

 

13u 30  aankomst + verkennen van de bivakplaats en slaapplaatsen  

 

15 u Kreten + openingsformatie 

 Voorstelling van ons bivakthema 2018 

 Bezigheidsactiviteiten 

 

17u   Bezinningsmoment voor de leden 

Omstreeks 17.00u wordt geleidelijk aan alles in gereedheid gebracht voor een afsluitend 

moment. Voor dit begint kan er afscheid genomen worden van de leden. 

 

 

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

genieten van een heerlijke pens in een broodje of van een lekker stukje taart. 

  



Vergeet het fiscaal attest voor kinderopvang niet! 
 

Heeft u in 2018 uitgaven gedaan voor de opvang van uw kinderen jonger dan 

12 jaar? Vergeet het fiscaal attest niet aan te vragen bij de hoofdleiding, want u 

heeft namelijk recht op een belastingvermindering! 

Bijvoorbeeld: uw kind heeft in 2018 deelgenomen aan het chirokamp en u 

heeft hiervoor een deelnameprijs betaald. Vraag aan de hoofdleiding dan een 

fiscaal attest en voeg dit toe bij uw belastingaangifte 2019 (aanslagjaar 2018).  

Er mag maximaal € 11,20 per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of 

jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) ingebracht worden als uitgaven. Dat 

bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang. Het minimale 

aftrekbare bedrag is 4 euro per opvangdag en per kind.  

De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. 

Meer info op www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek_voorwaarden.aspx 

 

Tussenkomst ziekenfondsen  
 
Zoals u misschien weet betalen de meeste mutualiteiten een deel van het 
kampgeld terug. Het volstaat dat u het formulier download van de website van 
het ziekenfonds. Plak er een vignet op en bezorg dit aan de leiding. De 
hoofdleiding zal dit invullen en je terugbezorgen. 
 

Teken 

De kleinsten zullen elke dag worden gecontroleerd op teken; Indien er leden 
met tekenbeten zijn zal na het kamp de leiding de ouders verwittigen. 
 

 

 

 

 

 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek_voorwaarden.aspx


 

 

 



Kalender  

Juli  

✓  Zondag 1 juli : BIVAK 

✓ Zondag 8 juli : bezoekdag  

✓ Zondag 15 juli : geen Chiro  

✓ Zondag 22 juli : geen Chiro 

✓ Zondag 29 juli : Chiro 

 

 

 

 

Augustus  

✓ Zondag 5 augustus : Chiro 

✓ Zaterdag 11 augustus : 45 jaar Chiro Karreveld  

✓ Zondag 12 augustus : 45 jaar Chiro Karreveld  

✓ Zondag 19 augustus : geen Chiro 

✓ Zondag 26 augustus : geen Chiro 

 

 

 

 

September  

✓ 2 september : Chiro  

✓ 9 september : Chiro 

✓ 16 september : Chiro 

✓ 23 september : Chiro - overgang 

✓ 30 september : Chiro 


