
 

 

 

KAMPDOEDIET 2019 

 
 

 
Vu: Ulrike Dessers 

 Marcel Ravetstraat 4 

 1673 Beert 

 

 

 



Wist je dat … 

… dit de kampdoediet is? 

… wij op kamp gaan van 1 tot 11 juli? 

… dit weer de leukste tijd van het jaar is? 

… wij al heel hard aan het aftellen zijn? 

… jullie waarschijnlijk dit ook doen? 

… we dit jaar naar Avelgem gaan? 

… de postcode van Avelgem 8580 is? 

… het maar een uurtje rijden is? 

… wij eerst een vertrekmis houden op het Chiro? 

… wij hier liedjes zingen en tekstjes lezen? 

… dieren humor hebben?  

… de chimpansees zich soms voor de grap verstoppen? 

… ze nadien ineens tevoorschijn komen? 

… wij dit wel eens willen zien? 

… wij het waarschijnlijk heel grappig vinden?  

… wij nog een dierenweetje hebben?  

… dit over een krokodil gaat? 

… hij zijn tong niet kan uitsteken?  

… sommige mensen met hun tong aan hun neus kunnen? 

… je tong lang genoeg moet zijn?  

… dit een speciale gave is?  

… wij uitkijken naar het eten op kamp? 

… dit wordt bereid door de kookouders? 



… ze heel lekker kunnen koken? 

… de jongste groepen in kamers slapen? 

… de oudste groepen buiten in tenten slapen? 

… zij meer last zullen hebben van muggen? 

… de meeste muggen vegetariërs zijn?  

… je als vegetariër geen vlees eet? 

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

… wij hopen dat jullie dit ook vinden  

… wij nu afscheid nemen? 

 

De redactie  

 



Liefste pagadders, 

Zoals elk jaar vertrekken we bijna weer op bivak. Maar omdat de meeste 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 effe terug 

  Brieven zijn steeds welkom  

 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) 

 Verkleedkleren cowboys en indianen  

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

 Liefst veldbedje voor lekker te voorkomen 

Kusjes  

Stannie & Klaasje 

 

 

  



 

 

Er was eens….. een hele leuke bende, de pinkels!! 

 

Die elke zondag afspraken om de gekste spelletjes te spelen 

en dit met een hapje en een drankje (soms heeeel veel 

hapjes). 

 

     

 

 

 

 

 

Heel het jaar door waren ze er steeds voor elkaar! Zo ontstonden de mooiste vriendschappen en werd 

iedere zondag een dag vol liefde en plezier.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk moet iedere zondag niet even mooi en prettig zijn. Van een 

beetje cacaopoeder en verf zijn de pinkels niet bang.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bovendien hebben ze op weekend getoond dat ze zelf de jongens aankunnen!  

 

 

MAAR niet alleen de jongens maar ook de 

tiptienmeisjes!! 

 

 

 

 

Na ons geweldig papiweekend, komt het hoogte punt van 

het pinkeljaar wel echt in zicht. Wij (jullie leiding) kunnen 

zeker niet wachten om met jullie op de bus te stappen 

richting bivak!  

 

Om jullie helemaal voor te bereiden op de 11 mooiste dagen van jullie pinkeljaar nemen jullie best alles 

mee dat in ons onderstaande lijstje te vinden is. 

 

- Verkleedkleren thema cowboy en indiaan  
- Een grote oude T-shirt die kapot mag 
- Kleren die vuil mogen worden 
- Prinsessenkleren  
- Zwembandjes indien nodig 
- Heel veel knuffels en jullie goed humeur  

 
 
 

Wij tellen alvast af naar 1 juli!!! 

Hopelijk jullie ook! 

 

 

 

Vele groetjes van jullie knotsgekke 

leiding 

Xxx Carla, Brokkie en Brittnie 

 

 

 



 

Dag liefste speelclub jongens, 

Ja ja het is weer zover, we vertrekken bijna op kamp. Wij kijken hier alvast heel hard naar uit, jullie ook?  

Wij hebben al veel leuke dingen voorzien voor op kamp te doen en hierom mogen jullie zeker volgende 

dingen niet vergeten. 

Wat neem je zeker mee: 

- Indianen verkleedkleren 

- Verkleedkleren in thema van de 4 elementen (water, vuur, aarde, lucht) 

- Pinguïn of Eskimo verkleedkleren 

- Goed humeur 

- Stevige dosis humor 

 

Kusjes Vies manneke en Marinus 

 

 

 

  



 

Dag liefste speelclubmeisjes, 

 

Goed nieuws! Nog enkele nachtjes slapen en de zomervakantie begint. Dat wil zeggen 

dat het ook bijna tijd is voor het bivak! We hebben er al een heel jaar naar uitgekeken om 

samen met jullie op kamp te vertrekken en ons 11 dagen lang rot te amuseren! 

 

Als het kamp even leuk is als ons speelclubweekend, dan komt het zeker goed! Hier zijn 

enkele herinneringen :)



Om er een zalig kamp van te maken, zou het tof zijn als je enkele dingen meeneemt. 

Maar omdat jullie allemaal zo’n slimme kindjes zijn, mogen jullie deze zoeken in dit 

kruiswoordraadsel: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat je zeker moet meenemen op kamp:   

 

Stapschoenen Slaapzak 

Zaklamp Verkleedkledij (thema cowboys & indianen) 

Snoepzak Versiering   

Veldbed Strips 

Knuffel Zaklamp 

Doopkledij (slechte kleren)    
 
 

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit! 

 

Xxx Anke en Fee 



Beste rakkertjes,  

Binnenkort is het weer zo ver, dan gaan we 10 dagen op kamp!! Aangezien we er toch al een 

geestig jaar op hebben zitten zijn we zeker dat het kamp even leuk gaat zijn.  

Er zijn enkele dingen die jullie niet mogen vergeten meenemen op kamp:  

- verkleedkledij van een drugsbaas:  -  

- leger kledij  

  - kleren die vuil mogen worden 

- een goei mop of een straf verhaal  

- verkleedkleren thema cowboys en indianen 

 

Natuurlijk mogen jullie ook jullie goed humeur en al jullie onnozelheden niet vergeten op 

kamp!  

Groetjes Mutti & Kapser xxx 

 

 

 

  



Lieve kwiks,  

Het is bijna bivak en we kijken er al erg naar uit om samen met jullie naar Avelgem te vertrekken.  We 

hebben al veel leuke momenten beleeft op zondag zoals onze eet namiddag met de kom vol 

chocomousse of de rotte eieren waarvoor jullie een bescherming moesten ma ken.  

 

 

Voor het programma op kamp zijn er ook nog enkele dingen die jullie best meenemen:  

• Verkleedkleren voor een personage van “de kampioenen” (dit mag een oud, als 

zowel nieuw personage zijn. Wees creatief!) 

• Cowboy of indianen  

• Diva kledij (zangeres/ Film ster/ beroemde mensen/..) 

• Versiering voor de kamer op te fleuren 

 

 

 

 

 

 

 

Moest er nog iets zijn dat ze moeten meenemen zullen we dit zeker op tijd nog laten weten via sms. 

xxx Silke & Frauke 



 



 

 



 



  



 

Toppers. 

 

Wat moeten jullie meebrengen op kamp? 

 

Basic zaken: 

-Je kleren die je anders ook meeneemt. 

-Wasgerief. 

-Slaapzak. 

-2 keukenhanddoeken. 

-Je goed humeur. 

-Je lievelingsknuffel zodat je ‘s nachts geen bang hebt.  

(Fotootje van de mama mag ook altijd) 

 

Verkleedkledij: 

-Survival kleren (bandana, Leger kleren…etc)  

-Snelle outfit (planga, training, kleurrijk….)  

 

Extra: 

 

Dit jaar nemen de Toppers hun fiets mee voor tweedaagse, 

deze wordt samen bij de valiezen afgegeven.  

 

-Fiets (!DIE VOLLEDIG IN ORDE IS!) 

-Extra band. 

-Helm. 

  



Dag allerliefste tippertjes! 

Het is eindelijk weer tijd om op kamp 

te vertrekken! Wij zijn alvast aan het aftellen 

om te vertrekken met jullie.  

We hebben als zoveel gelachen en ons rot 

geamuseerd met jullie en twijfelen er dan ook 

niet aan dat het kamp geweldig, fantastisch, 

onvergetelijk zal zijn.  

 

Wat mag je zeker niet vergeten! 

- Wij slapen als Tipper in tenten. Vergeet dus zeker je veldbedje niet 

(dit is handig in geval van regen en voor de valiezen ordelijk te 

kunnen plaatsen). 

- Eventueel een abonnement voor het openbaar vervoer als je dit 

hebt.  

- Grote rugzak en stevige wandelschoenen voor op tweedaagse.  

- Versiering voor in de tent (moet zeker niet gekocht worden, wees 

creatief)  

- Cowboy of indianenkledij die vuil mag worden en misschien niet 

meer proper geraakt. Je hoeft hiervoor niets te kopen, zelf iets in 

elkaar steken mag ook altijd. ;)  

- Een klein cadeautje voor iemand van de tippers (Niemand mag dit 

weten!!) Dit is voor ons verwendagje.  

- Veel inspiratie voor kreten 

- Een GOED humeur  

Moesten we nog iets vergeten zijn, laten we dit zeker nog weten! 

Heel veel groetjes en tot snel!  

Dien en Lien 

Xxx  

 

  



HET IS BIJNA ZO VER!! 

Binnen enkele weken/dagen/uren vertrekken we op kamp naar Avelgem. 

Om al onze gekke ideeën waar te maken zijn er enkele dingen die jullie moeten weten. 

 

Eerst en vooral gaan we als echte avonturiers dit jaar met de 

trein naar Avelgem. (Wooohoooow één en al enthousiasme en 

verbazing) 

We spreken wel nog steeds af aan ’t chiro om mee te doen met de vertrekmis 

en rekenen op de ouders om ons erna naar het station te brengen (vraag dat 

dus maar eens x) 

 

 

ZEEEEER belangrijk om een mooi resultaat te bekomen: (punt 2 heeft enkele 

onderverdelingen) 

 

- Controleer je fiets op voorhand en zorg ervoor dat die HELEMAAL in 
  orde   staat. (helm en fluohesje ook meenemen) 
- Neem een hamer mee 
- Neem een hangmat mee als je dat hebt 
- Neem een fancy sportoutfit mee (valt niet te definiëren, wees creatief) 
- Neem opblaasbare dingen mee voor in een zwembad (bandjes, mat,     

                band, bal…) → moet je niet mee overdrijven want dat is gewoon om te     
  chillen 

 

 

En punt drie, last but not least, vergeet jullie goed humeur niet. 

 

 

Ps: voor de ouders die de mogelijkheid hebben om met bezoekdag de fiets terug mee naar huis te 

brengen zouden we willen vragen om dit te doen indien mogelijk. Dat is voor ons wat minder werk 

tijdens op de laatste dag.  

Punt 1 

Punt 3 

Punt 2 

Rustig blijven Kyana… 

We beloven dat we deze keer bij 

jullie blijven en jullie met onze 

avonturierskills tot in Avelgem 

begeleiden xxx 



Liefste kindjes 

Wat zijn jullie benodigdheden voor het kamp: 

☆Pampers. 

☆Indien mogelijk 1 proper onderbroek en andere kledij voor 10dagen. 

☆Verkleed kledij cowboys en indianen. 

☆Goed humeur (gezaag kan ik missen.) 

☆Minstens 1 reserve binnenband.  

☆Versiering voor de tent. 

 

Info voorwacht voor Simon en Carsten: 

Op woensdag 26/06/19 zullen we om 10uur ‘s morgens samenkomen op het chiro voor ons vertrek 

naar de kampplaats. 

Breng zeker een trekkerszak mee met slaapgerief en andere benodigdheden voor deze zware periode 

tot een goed einde te brengen.  

De anderen van de groep worden zoals anders op het chiro verwacht de 1ste juli voor het vertrek 

met de bus. 

 

Kusjes kiekske! XXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hey liefste Aspi’s,  

Zoals gewoonlijk vliegt het jaar weer voorbij. Nog een paar weken/dagen en het kamp staat weer 

voor de deur.  We dachten dit jaar : “hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die meisjes zeker beu zijn 

na kamp?”. Daarom hebben we besloten om dit jaar met de fiets naar de kampplaats te vertrekken.  

Voor zij die eraan twijfelen. Dit is niet echt om elkaar beu te worden hé !!!  

We zijn alvast benieuwd naar wie de slechtste conditie heeft en hoeveel terrasjes onze aandacht 

zullen trekken. Aangezien het jullie laatste jaar als lid is, gaan we voor een laatste keer proberen om 

het onderste uit de kan te halen en jullie een zot leuk kamp te geven. 

Het afgelopen jaar is al bijzonder plezant geweest, maar dat kon natuurlijk ook niet anders met zo 

een zotte bende. Die leuke momenten hebben uiteraard ook mooie herinneringen en toffe foto’s 

opgeleverd.  

Ik denk dat er wel unaniem 

besloten kan worden dat 

onze leefweek tot nu toe 

weer het hoogtepunt van 

het jaar was. We hebben 

super goed gelachen, 

veeeeel gegeten, goed 

gebabbeld en gedanst.  

Om jullie toch al wat voor te 

bereiden op wat komen gaat 

hebben we dit jaar onze 

eigen fuif georganiseerd. We 

hebben hier samen veel tijd 

ingestoken, maar dat heeft 

ook geloond! Onze fuif was ondanks onze zorgen toch succesvol en we hebben er allemaal van 

genoten. Hopelijk gaan de t-shirts nog lang mee en doen ze ons genoeg herinneren aan dit leuke 

apsi-jaar!  

We houden nog wat leuke 

momenten en verhaaltjes 

voor de volgende doediet 

zodat we deze verder 

kunnen aanvullen met onze 

zotte verhalen van op kamp. 

Wij kijken er alvast super 

hard naar uit en we hopen 

jullie ook!  

We love you guys 

Celle, Jinsie en Ul xxxxxxx  

 

 

  



Het is bijna weer zo ver! Binnenkort vertrekken we op bivak! Dan zingen we het bivaklied 

steeds uit volle borst. Maar hoe goed kennen jullie de tekst? Vul de tekst van het bivaklied 

aan.  

 

Kies uit: melodie, vriend, grenzen, morgendauw, wind, boot, bron, wereld, samenspel 

 

Bivaklied 

Leven op het ritme van de ………………….. en van de zon, 

zingen op de ………………  van bos en beek en ……………………….. 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de………………………………: we zijn weer op bivak. 

 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 

wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt …………………….., en klein is groot; 

in onze ploeg valt geen een uit de…………………………. 

 

Trek er mee op uit, breek ………………………open; 

…………………………………wordt teken om te hopen. 

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 

een nieuwe …………………………….roept om door te gaan.     

  



Vissen 
 

Nu het zomer is, ben jij in je beste humeur. Je 
loopt met je hoofd in de wolken en niets kan 
misgaan. Dat is natuurlijk geweldig, maar loop 
niet te hard van stapel. Deel je optimisme met de 
rest van de groep en fleur mensen op die een beetje 
down zijn op kamp. 
 
 
Tip: Geef iedereen die een dipje heeft een dikke 
knuffel en een goede peptalk. 

Ram 
 

Je bent helemaal in de party spirit geraakt die je zo 
hard nodig had na die verschrikkelijke examens. Jij 
maakt er elke dag een onvergetelijk feestje van. 
Maar dat is natuurlijk niet goed voor je 
portemonnee. Sparen is dus de boodschap.  
 
 
 
Tip: Op kamp hoef je je niet in te houden: van elke 
dag een feest maken is daar gratis. 

Stier 
 

Je hebt grote verwachtingen voor deze zomer. Het 
is natuurlijk leuk om naar iets uit te kijken, maar 
dingen gebeuren nooit zoals je denkt dat ze gaan 
gebeuren. Dat is niet per se iets slechts. Laat je 
deze zomer verrassen en zie wat er op je afkomt.  
 
 
 
Tip: Stop met al dat plannen! School is voorbij, leg 
je agenda opzij. Verwacht het onverwachte. 

Tweelingen 
 

Op Chirokamp wordt het soms wel een beetje te 
veel, vind je niet? Je voelt je moe en lastig om alles 
en iedereen. Maak je maar geen zorgen; binnen 
een paar dagen slaap je nog eens de volle zeven 
uur, en kun je weer ten volle genieten van de 
vakantie.  
 
 
Tip: Neem oordopjes mee op kamp om de snurkers 
een stapje voor te zijn. 

Kreeft 
 

De energie die jij uitstraalt, is enorm aanstekelijk. 
Je spoort iedereen aan om mee te doen met de 
spelletjes en zo creëer jij groepsgevoel. Waar haal 
je die energie toch vandaan?  
 
 
 
 
Tip: Help mensen die al een beetje uitgeput zijn 
om terug op hun benen te staan. Blijven gaan! 

Leeuw 
 

Probeer deze zomer je crush aan te spreken. Niet 
dat je je liefde hoeft te verklaren, maar hij of zij 
moet in elk geval te weten komen dat je bestaat. 
Als het niets wordt, is dat geen ramp. Op 
Chirokamp heb je vrienden die je alles kunnen 
helpen vergeten.  
 
 
Tip: Wees open over je gevoelens, je weet nooit 
wat er dan gebeurt. Een nee heb je, en een ja kun 
je krijgen.  

 



Maagd 
 

Jij bent het zonnetje in huis, maagd. Deze zomer is 
het your time to shine! Het was de laatste tijd 
misschien iets minder, maar vanaf nu verandert 
alles. Binnenkort zal er iets gebeuren dat je 
perspectief helemaal zal veranderen.  
 
 
Tip: kijk uit naar nieuwe mensen, misschien 
ontmoet je binnenkort wel de liefde van je leven! 

Weegschaal 
 

Na de drukke examenperiode is het tijd om alles 
weer een plaatsje te geven in je leven. Het is tijd 
om je nu volledig te focussen op de Chiro. Kijk niet 
te veel terug en probeer van dit kamp het meest 
creatieve en gelukzalige kamp ooit te maken.  
 
 
Tip: spreek af met vrienden die je door al die 
drukke schoolperiodes niet kon zien. 

Schorpioen 
 

Je creativiteit loopt de spuigaten uit. De laatste tijd 
doe je niets anders dan nieuwe dingen bedenken. Je 
brein gaat alle kanten op. Zorg ervoor dat je met je 
voetjes op de grond blijft, maar verlies dat 
creatieve kantje zeker niet.  
 
 
Tip: Versier je Chirotent. Zo kun je je creativiteit 
delen, en ziet het er nog leuk uit ook! 

Boogschutter 
 

Kijk niet te veel achterom. Er zijn leuke en 
mindere leuke momenten geweest, maar het heeft 
geen zin daarop te focussen. Kijk naar wat er nu 
gebeurt, en naar wat er voor je staat. Soms zie je 
dingen vanuit een andere hoek beter.  
 
 
Tip: Vertel elke avond, voor de leiding je instopt, 
wat je leuk vond aan de dag. Zo kan iedereen 
meegenieten van je topmomentje. 

Steenbok 
 

De laatste tijd ben je behoorlijk lui, Steenbok. Je 
hebt daar ongetwijfeld je redenen voor, maar 
probeer eens uit je bed te komen en te participeren. 
Anders gebeurt er namelijk niks. Doe één keer heel 
actief mee met een spel, en je zal zien dat die 
luiheid verdwijnt als sneeuw voor de zon.  
 
 
 
Tip: Geef jezelf elke dag een challenge, zoals een 
toertje rond het kampgebouw lopen. 

Waterman 
 

Je bent een geboren leider. Dat vind je op bepaalde 
momenten leuk en op andere dan weer niet. 
Probeer je dominantie een beetje los te laten. Je 
zult zien dat andere mensen ook dingen op zich 
zullen nemen. Bovendien zal je je relaxter voelen 
zonder al die verantwoordelijkheid op je 
schouders.  
 
 
Tip: Probeer op kamp eens een dagje iemand te 
'volgen' zonder zelf voor volgers te zorgen. 

 

 

  



 

Richtlijnen Bivak Avelgem 

2019 

  

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 : Driesstraat 69, 8580 Avelgem 

  

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, 

Heidi, Ingrid, Martine, Patrick en Bart. 

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/Meisjes en hun leiding) op maandag 1 juli 2019. Dit jaar worden de 

leden om 10u30 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 10u30 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 bij aankomst op de 

kampplaats !  

  

TERUGKOMST  

  

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

op donderdag 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 

29 juni tussen 17.00 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 Stan De 

Maeseneer op het nr. 0491/07 92 59.  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 + KLEVERS MUTUALITEIT 

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

Jongens en Aspiranten meisjes 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 7 juli 2019 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 2019. 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 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 Papi’s, Speelclub en kwiks slapen binnen. Ze nemen een hoofdkussen en 

een slaapzak mee. Dit jaar wordt ook een eigen veldbed meegenomen. 

Geen matrassen!!  

◼ slaapkleed of pyjama (in de pure is uit de nature).  

◼ Rakkers, Tito’s, Keti’s en Aspi’s slapen buiten in tenten.  Zij brengen 

eveneens een veldbed mee en hun slaapzak om te SLAPEN (eventueel ook 

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- of linnenzak 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 !)  

  

Trektocht/2-daagse  

◼ Handige rugzak met twee schouderlinten.    

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

◼ Fluovestje = VERPLICHT 

  

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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

◼ De fiets wordt voor vertrek gecontroleerd. Zie dat deze helemaal in orde is 

zodat we niet in de problemen komen op kamp. Fietsen zonder 

versnellingen nemen wij niet mee.  

 

  



VOOR DE PAPI’S, SPEELCLUB EN RAKWI’S   

◼ kledij in thema van cowboys en indianen 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/ Meisjes 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.  

 

 

 
 



BEZOEKNAMIDDAG  
Bivakplaats te Avelgem 

!! Vanaf 13u30 uur is iedereen welkom !! 

 

Programma 

13u 30  aankomst + verkennen van de bivakplaats en 

slaapplaatsen 

 

15 u   Kreten + openingsformatie 

Voorstelling van ons bivakthema 2019 

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 2019 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 2019 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 2020 (aanslagjaar 2019). 

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


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  

  



 



 

 

 

 

 

 

Wil jij of je onderneming ons steunen 

tijdens het trogfestijn?  
Reserveer alvast een ruimte op de onderlegger. 

Of heb je een aantal tombolaprijzen ter beschikking ? 

Neem gerust contact op met de hoofdleiding. 
(Celien: 0493/73 19 76 – Stan:  0491/07 92 59) 

Wil je meer info ? mail naar 

hoofdleiding@chiropepingen.be 

Alvast bedankt voor de steun 

namens Chiro Karreveld Pepingen 

PS: De opbrengst van het trogfestijn gaat naar de wekelijkse chirowerking en 

het jaarlijkse kamp. 

 

 

 

 

mailto:hoofdleiding@chiropepingen.be


  



Kalender  

Juli  

 Zondag 7 juli : KAMP - BEZOEKDAG 

 Zondag 14 juli : geen Chiro  

 Zondag 21 juli : Chiro 

 Zondag 28 juli  : geen Chiro  

 

 

Augustus  

 Zondag 4 augustus : geen Chiro 

 Zaterdag 10 augustus : BBQ 

 Zondag 11 augustus : geen Chiro 

 Zondag 18 augustus : Chiro  

 Zondag 25 augustus :  geen Chiro 

 

 

 

September 

 Zondag 1 september : Chiro  

 Zondag 8 september : Chiro 

 Zondag 15 september : OVERGANG 

  


