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WOORD VOORAF
Dit kampboekje bevat alles wat u moet weten over ons 10-daagse bivak.
Van inschrijven tot bagage, van tanden poetsen tot vervoer. U leest het
allemaal hier.
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INLEIDING
Beste Sprokkelaar
Beste Ouder
Hierbij willen we jullie overtuigen om mee te komen op bivak! Ons
zomerbivak is altijd ons hoogtepunt van de vakantie en dit zal ook voor
jullie zo worden!
Zoals geweten, maken veel zielen meer vreugde en dat is zeker ook op
de chiro zo! De jongens die al eens meekwamen op bivak kunnen het
bevestigen, kamp is het ALLERLEUKSTE van een heel jaar chiro.
Kwam je nog niet mee op kamp? Gooi alle twijfels over boord en spring
op de wagen. Wij hebben gezorgd voor een cool programma en vragen
nu aan jullie om het te vervolledigen door erbij te zijn.
Omdat voor de ribbels 10 dagen van huis wat lang kunnen zijn,
bieden we hen de optie om van 5 t.e.m. 10 augustus mee te gaan.
Via het online inschrijvingsformulier (zie website/facebook) kan u uw
kind inschrijven om deel te nemen aan ons doldwaze zomerkamp.
Naast enkele algemene gegevens omvat het formulier ook een
medische fiche die u met de nodige nauwkeurigheid dient in te vullen.
Wij kunnen alvast niet meer wachten! Tot dan!

1

RIBBELS

(6 – 8 jaar)

Het is eindelijk zover! Voor sommige het eerste en voor andere al het
tweede chirokamp. Op 1 of 5 augustus mogen jullie allemaal afzakken
naar Lommel, waar we dagen vol plezier gaan beleven.
Het kampthema van dit jaar is “Circus”. Naar jaarlijkse gewoonte
organiseren we op kamp ook een thema-avond. Haal jullie clowns,
acrobaten pak alvast vanonder het stof om verkleed naar deze
thema-avond te kunnen komen.
Nog een paar dingen die jullie niet mogen vergeten:
o Verkleedkleren thema-avond;
o De gebruikelijke zaken die verder in het kampboekje staan.

Bereid jullie al maar voor op een superleuk kamp. Jullie leiding heeft er
alvast veel zin in!
Tot dan!
Yorrith & Pepijn!

Verantwoordelijke Ribbels
Yorrith Roumans
+32 472 25 42 69
chirosprokkelgellik@gmail.com

KAMPB
OEKJE

Pagina 5

2

SPEELCLUBBERS

(8 – 10 jaar)

Over iets minder dan 2 maanden is het hoogtepunt van ons chirojaar
weer daar. En dit jaar… een bivak in Lommel weliswaar.
Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin in. Jullie ook? Fijn, schrijf jullie
dan zo snel mogelijk in!
Het kampthema van dit jaar is “Circus”. Naar jaarlijkse gewoonte
organiseren we op kamp ook een thema-avond. Haal jullie clowns,
acrobaten pak alvast vanonder het stof om verkleed naar deze
thema-avond te kunnen komen.
Nog een paar dingen die jullie niet mogen vergeten:
o Verkleedkleren 3thema-avond;
o De gebruikelijke zaken die verder in het kampboekje staan.

Bereid jullie al maar voor op een superleuk kamp.
Tot dan!
Michiel & Luka!

Verantwoordelijke Speelclub
Michiel Massot
+32 479 61 74 06
chirosprokkelgellik@gmail.com

Pagina 6

KAMPBOEKJE

3

RAKKERS – RAKWI’S

(10 – 12 jaar)

Over iets minder dan 2 maanden is het hoogtepunt van ons chirojaar
weer daar. En dit jaar… een bivak in Lommel weliswaar.
Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin in. Jullie ook? Fijn, schrijf jullie
dan zo snel mogelijk in!
Het kampthema van dit jaar is “Circus”. Naar jaarlijkse gewoonte
organiseren we op kamp ook een thema-avond. Haal jullie clowns,
acrobaten pak alvast vanonder het stof om verkleed naar deze
thema-avond te kunnen komen.
Nog een paar dingen die jullie niet mogen vergeten:
o Verkleedkleren thema-avond;
o De gebruikelijke zaken die verder in het kampboekje staan.

Bereid jullie al maar voor op een superleuk kamp.
Tot dan!
Tom & Jacob!

Verantwoordelijke Rakkers
Tom Paulissen
+32 477 96 60 59
chirosprokkelgellik@gmail.com
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4

TOPPERS – TITO’S

(12 – 14 jaar)

Eindelijk is het zover, WE GAAN OP KAMP! Op 1 augustus mogen jullie
allemaal afzakken naar Lommel. Daar zullen we weer 10 dolle dagen
beleven.
Het kampthema van dit jaar is “Circus”. Naar jaarlijkse gewoonte
organiseren we op kamp ook een thema-avond. Haal jullie clowns,
acrobaten pak alvast vanonder het stof om verkleed naar deze
thema-avond te kunnen komen.
Jullie worden op 1 augustus om 9u30 verwacht aan de chirolokalen in
Gellik. Zorg dat je fiets tip top in orde is. Neem zeker een fluohesje,
ijzersterke fietsbenen en een stevig lunchpakket mee.
De leiding neemt nog contact met jullie op i.v.m. bagage.
Nog een paar dingen die jullie niet mogen vergeten:
o Verkleedkleren thema-avond;
o Fiets + fluohesje;
o De gebruikelijke zaken die verder in het kampboekje staan.

Bereid jullie al maar voor op een superleuk kamp.
Tot dan!
Sam!
Verantwoordelijke Toppers
Sam Hermans
+32 498 51 61 71
chirosprokkelgellik@gmail.com
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KRASPI’s – KERELS/ASPI’S

(14 – 16 jaar)
Amai, wat vliegen de dagen, het is namelijk weer tijd om op kamp te
gaan! Na een stevige fietstocht zullen we aankomen op een super leuk
kampterrein in Lommel, omgetoverd in het thema “Circus”. Zijn jullie
klaar om het kamp op stelten te zetten (in de goede zin

😉)? Naar

jaarlijkse gewoonte organiseren we op kamp ook een thema-avond. Haal
jullie clowns, acrobaten pak alvast vanonder het stof om verkleed naar
deze thema-avond te kunnen komen.
Jullie worden op 1 augustus om 9u30 verwacht aan de chirolokalen in
Gellik. Zorg dat je fiets tip top in orde is. Neem zeker een fluohesje,
ijzersterke fietsbenen en een stevig lunchpakket mee.
De leiding neemt nog contact met jullie op i.v.m. bagage.
Wat mogen jullie dus niet vergeten:
o Verkleedkleren thema-avond;
o Fiets + fluohesje;
o De gebruikelijke zaken die verder in het kampboekje staan.

Tot dan!
Jasper!

Verantwoordelijke Kerels
Jasper Janssen
+32 476 06 32 52
chirosprokkelgellik@gmail.com
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6

BIVAKDATA

We gaan op kamp van 01/08/2022 t.e.m. 10/08/2022.
De Ribbels (6 – 8 jaar) kunnen ervoor kiezen om slechts van 5 t.e.m.
10 augustus mee te gaan.

BEGIN DATA

EIND DATA

1 augustus 2022

10 augustus 2022

AFDELDING
Ribbels

OF
5 augustus 2022
Speelclubbers
1 augustus 2022

10 augustus 2022

1 augustus 2022

10 augustus 2022

1 augustus 2022

10 augustus 2022

1 augustus 2022

10 augustus 2022

31 juli 2022

10 augustus 2022

Rakkers – Rakwi’s
Toppers – Tito’s
Kerels – Keti’s
Aspi’s - Aspi’s
Leiding, VB,
Vlinders en
Kookploeg
*Indien er wijzigingen zouden optreden verneemt u tijdig iets van de leiding.
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TOCHT NAAR DE KAMPPLAATS

7.1

Vervoer

Elk lid wordt gebracht en gehaald naar en van het kampterrein.
Mochten er zich problemen voordoen betreffende het vervoer,
contacteer dan tijdig iemand van de leiding.

7.2
Locatie
We trekken dit jaar naar Lommel, in een omgeving van de Lommelse
Sahara

Kampterrein:
Scouting Lommel
Adres:
Nieuwe kopen 4,
3920 Lommel
KAMPB
OEKJE
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7.3

Tijdstip

Bekijk goed onderstaand schema voor de juiste tijdstippen.

7.4

Schema heenreis

HEENREIS
TIJDSTIP

LOCATIE

VERVOERSMIDDEL

AFDELING

Ribbels

01/08/2022 – 14u00

Kampterrein

OF

Lommel

05/08/2022 – 17u00
Speelclubbers

Kampterrein
01/08/2022 – 14u00

Rakkers

Lommel

Kampterrein
01/08/2022 – 14u00

Toppers

Lommel

Chirolokalen
01/08/2022 – 9u30

Kerels & Aspi’s

Gellik

Chirolokalen
01/08/2022 – 9u30

Gellik

*Indien er wijzigingen zouden optreden verneemt u tijdig iets van de leiding.
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7.5

Schema terugreis

TERUGREIS
TIJDSTIP

LOCATIE

VERVOERSMIDDEL

AFDELING

Ribbels
Speelclubbers
Rakkers
Toppers

10/08/2022 – 11u00

Kampterrein
Lommel

Kerels & Aspi’s
*Indien er wijzigingen zouden optreden verneemt u tijdig iets van de leiding.
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8

HOE ZIET EEN DAG KAMP ERUIT?

Uur

Dagindeling

7u00

De VB, vlinders en kookploeg starten de dag.

7u45

De leiders worden gewekt.

8u00

Leden worden gewekt

8u20

De mix wordt afgespeeld en leden verzamelen voor formatie.

8u30

Ontbijt

9u30

Start ochtendactiviteiten

12u00

Massaspel of losse spelletjes

12u30

Middagmaal in het 5-sterren restaurant bij de kookploeg

13u30

Platte rust

14u30

Start middagactiviteiten

16u30

Vieruurtje

18u30

Avondmaal in het 5-sterren restaurant!

19u45

Start avondactiviteiten

20u45

Ribbels gaan naar hun bedje!

21u00

We zeggen slaap lekker Speelclubbers!

21u30

Rakkers gaan naar bed.

22u00

Toppers gaan naar hun tent.

23u00

Vermoeid strompelen de Kerels en Aspi’s naar hun tent!

00u30

De leiding vergadert verder en blaast uit na een toffe dag!

We hebben op kamp enkele klassiekers die niet mogen ontbreken:
-

Zweedse omloop

-

2-daagse

-

Zwemdagje

-

Thema-avond: verkleed, een avond vol lekker eten!

-

Filmavond: met een lekker drankje en een leuke snack.

-

Brunch: uitslapen en hierna aan tafel voor een overheerlijke brunch!

-

Survival

-

Dropping

-

Barbecue met kampvuur
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WAT MOET JE MEENEMEN?

9.1

Bagage

Wat neem ik mee?

Wat neem ik niet mee?

Slapen:
- Veldbedje / matras
Er zijn geen bedden voorzien op de
kampplaats!!
- Slaapzak of bedovertrek met donsdeken
- Hoofdkussen, kussensloop en hoeslaken
- Pyjama ( + knuffelbeer)
- Muggenmelk
Toiletgerief:
- Toilettas ( tandenborstel, tandpasta, beker)
- Shampoo, douchegel
- Handdoeken + badhanddoek
- Kam, gel
- Ondergoed (+ reserve)
- Sokken( + reserve)
Ravotten:
- Voldoende korte en lange broeken
- T-shirt en truien/vesten
- Stevige schoenen
- Gemakkelijk schoeisel
- Slippers
- Zwembroek
- 1 set kleding die na gebruik mag worden
weggegooid
- Sluipvermomming/bivakmuts
- Chirokleren
Weergoden:
- Zonnebrand
- Pet
- Regenjas
Belangrijk:
- ID-kaart
- Stevige rugzak waarin je tenminste je
slaapzak en reservekledij kwijt kan
- Een klein zakcentje
Eten:
- Bord, bestek, beker
Extra:
- Zaklamp (voorzie eventueel extra batterijen)
- Een beetje snoepgoed in een zakje met je
naam en groepsnaam.
- Mondmasker

-

Waardevolle spullen
Gsm liever niet meenemen, leden
krijgen die enkel ter beschikking tijdens
de platte rust
Alcohol en pepdranken
Gevaarlijke voorwerpen, messen,
vuurwerk, explosieven

BELANGRIJK:
Schrijf de naam van uw zoon op ALLE etiketten van zijn kleren,
materialen... Op deze manier bespaart u ons een hele hoop zoekwerk
en uzelf een hoop verloren voorwerpen.
KAMPB
OEKJE
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9.2

ID – Kaart / Kids – ID

Iedereen moet zijn ID-kaart of Kids-ID meenemen. Deze kaart geef je af
bij aankomst aan het terrein aan DRIES JACKERS: 0472 45 32 46
(kookploeg). Wij houden deze allemaal bij in een map, aan het einde van
het bivak zal Dries deze ID-kaart of kids-ID terug bezorgen aan de
leden/ouders.
Mogen wij vragen je ID-kaart/Kids-ID in een hersluitbaar zakje te steken
en dit zorgvuldig af te geven.

9.3

Geneesmiddelen

Als uw zoon geneesmiddelen moet nemen, gelieve duidelijke instructies
op een briefje te noteren, telefoonnummer + naam ouder(s) en de
daarbij horende geneesmiddelen in een hersluitbaar zakje te steken met
vermelding NAAM + GROEP van uw zoon.
De geneesmiddelen kunnen bij aankomst zorgvuldig worden afgegeven
aan HILDE GERIS: 0496 29 36 04 (kookploeg). Zij zal de medicatie
geven aan uw zoon gedurende het kamp. Bij vertrek zal Hilde de
geneesmiddelen terug bezorgen aan de ouders.

9.4

Medische formulier

Tijdens de inschrijving worden er medische gegevens gevraagd. Met dit
formulier geeft u alle noodzakelijke inlichtingen over uw kind aan de
chiroleiding. De leiding zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.
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INSCHRIJVEN

Wanneer u het digitale inschrijvingsformulier hebt ingevuld (zie website/
facebook) dient u enkel nog de betaling uit te voeren.
De betaling van het kamp kan gebeuren via overschrijving, met
vermelding:
‘VOORNAAM, ACHTERNAAM, GROEP’ en ‘BIVAK 2022’ op
rekeningnummer:

BE17 7353 0811 4121 (KBC KREDBEBB)
De bedragen:
o

Ribbels (6 dagen): € 65,00

o

Ribbels, Speelclubbers, Rakkers, Toppers, Kerels (10 dagen):€ 130,00

Gelieve de betaling in orde te brengen voor 17 juli.
Uw zoon is ingeschreven zodra het formulier is verzonden en wij de
overschrijving hebben ontvangen.
Wij willen alle ouders alvast bedanken voor hun vertrouwen in onze
chirowerking. Wat krijgen jullie daarvoor terug?
o 10 dagen sport, spel en avontuur
o onvergetelijke momenten met vrienden
o lekker eten van onze kookploeg
o 10 dagen rust voor mama en papa
o ...

KAMPB
OEKJE
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11

VERZEKERING

Iedereen op kamp is verzekerd voor lichamelijke letsels en
verwondingen. Uw kind is bij ons in goede handen. Indien het nodig is,
gaan we ermee naar de dokter, apotheker … Op kamp betalen wij alle
kosten, na kamp vragen wij wel om de volledige som terug te betalen.
Later kan u dan een beroep doen op de terugbetaling van uw mutualiteit
of verzekering.
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13

VRIENDEN VAN DE LEIDING

13.1

Volwassen begeleider

De V.B. (Volwassen begeleider) heeft een bemiddelende rol, is de kracht
achter de leidingsploeg, geeft feedback, ondersteunt, is de ruggensteun
van de groep!

13.2

Vlinders

Zij zorgen voor de logistieke steun tijdens ons bivak, zorgen voor het
nodige materiaal, springen in bij de kookploeg, inventariseren, staan in
voor de EHBO en ga zo maar verder! Ze zijn een enorme hulp voor onze
ploeg.
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13.3

Kookploeg

Dat er op kamp lekker gegeten wordt, is een feit! Dat kunnen de leden en
leiding van de voorgaande jaren alleen maar bevestigen. We worden dagelijks
verwend door enkele sterrenchefs. Afgelopen jaar hebben ze voor hun
kookkunsten hun 5de ster op rij ontvangen!
De kookploeg staat onder leiding van Hilde. Zij zorgt samen met haar topchefs
Dries, Alex en Roy voor een overheerlijk en gevarieerd menu!

KAMPB
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14

PRAKTISCHE TIPS en AFSPRAKEN

14.1

Briefje sturen

Wil je weten hoe het met je zoon gaat? Stuur hem zeker een kaartje
tijdens ons bivak. Ook de leiding en kookploeg krijgen wel eens graag
een kaartje toegestuurd.
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15

BESLUIT

Wij kijken uit naar een super tof bivak! Hopelijk jullie ook? Schrijf jullie
snel in via de doorgemailde link of de link op onze facebookpagina. Tot
dan!
Bedankt voor het vertrouwen!
Heeft u nog vragen, zijn er nog dingen onduidelijk? U kan steeds terecht
bij de volgende personen. Laat zeker een voicemail achter wanneer er
niet meteen wordt gereageerd. Wij nemen daarna zo snel mogelijk
contact op.
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