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Beste ouders, liefste leden, 

Het jaar is alweer voorbij gevlogen! En wat voor een jaar was het: we hebben nog steeds 
aanpassingen moeten doen vanwege Covid, maar tot onze grote vreugde konden wel al onze 
evenementen en Chiroactiviteiten doorgaan: met onder andere een zeer fijn Kaas- en 
Breugelfestijn, een Eetfestijn, een Feestweekend voor ons 75- (alè, 77-)jarig bestaan en een 
topuitstap met heel de Chiro naar Plopsaland blikken wij terug op een geslaagd jaar! We 
naderen ondertussen de zomervakantie en daarmee natuurlijk ook de kers op ons Chirojaar: 
het Bivak, dat dit jaar door zal gaan in Pondrôme. Dat wil zeggen dat het bij deze natuurlijk 
weer tijd is voor het laatste boekje van het jaar: ons Bivakamberke!  

In dit Bivakamberke vinden jullie alle informatie die jullie nodig hebben om op bivak te 
vertrekken, zoals de medische fiche, het inschrijvingsstrookje, het bestelformulier voor de 
ouderbezoekdag en de lijst met wat u uw kind meegeeft in zijn/haar koffer.   

Voor de nieuwkomers (en de minder nieuwkomers ) vragen we, met aandrang, om onze 
voorstellen voor het maken van de koffers, hoeveelheden en de verschillende 
kledij/materialen te respecteren.  Dit vloeit voort uit een jarenlange ervaring van wat leden 
nodig hebben om een bivak warm, droog, gezellig, aangenaam,… door te komen, zelfs al 
zouden de weersomstandigheden niet optimaal zijn. 

Voor het kamp willen we natuurlijk graag alle ouders nog eens spreken, zodat alle papieren 
in orde gebracht kunnen worden en we jullie vragen kunnen beantwoorden. De leiding van 
uw kind zal u dan ook persoonlijk contacteren om hiervoor af te spreken. 

We verwachten alle, duidelijk ingevulde, inschrijvingsdocumenten voor 1 juli in ons bezit. 

U kan de documenten invullen, scannen en mailen naar info@sikambers.be of u kan de 
ingevulde documenten komen afgeven aan onze lokalen tijdens een Chirozondag of anders 
deponeren in de brievenbus aan onze Chirolokalen (brievenbus naast de groene poort). 

De kampprijs bedraagt: 

190 euro voor leden (= lidgeld betaald) 
220 euro voor niet-leden 
170 euro voor ieder tweede en volgend lid dat binnen een gezin meegaat en doorheen het jaar 
ingeschreven was.  
140 euro voor de RIBBELS die opkomen vanaf 20 juli en lid zijn 
170 euro voor de RIBBELS die opkomen vanaf 20 juli en niet-lid zijn 
 
Voorbeeld van een gezin met 3 kinderen die al ingeschreven waren als lid: oudste kind = €190; volgend 
kind = €170; jongste kind dat bvb een ribbel is die vanaf 20 juli meegaat = €140.  
 
Het inschrijvingsgeld is te storten op het rekeningnummer BE25 0688 8911 7282 met vermelding van 
naam lid/leden.  Graag ten laatste betalen tegen 1 juli. 
Betalen in schijven is mogelijk en kan besproken worden met de leiding! 
Leden die een vrijetijdspas van Stad Vilvoorde hebben, kunnen ook genieten van een korting op de 
kampprijs.  Spreek hierover gerust de leiding aan. 

 

 



 
 

Het Bivak gaat dit jaar door van zondag 17 juli tot en met woensdag 27 juli 2022. 

We vragen ook dit jaar om de eerste dag van het kamp de kinderen naar de kampplaats te 
brengen en we organiseren op die dag opnieuw een volwaardige ouderbezoekdag (onder 
voorbehoud dat er tegen dan geen verstrengingen meer zijn van de Covid-maatregelen). 
Verder in dit boekje, bij de praktische afspraken, vinden jullie alle info terug. Op 27 juli komen 
we dan allemaal weer samen terug met de bus.  

De ribbeltjes, onze jongste groep, hebben de keuze om het kamp te starten op zondag 17 juli 
of woensdag 20 juli. 

Op de volgende pagina’s vinden jullie de overige praktische gegevens: adres, kampafspraken, 
… 

Voor de goede orde is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van onze klassieke 
afspraken: 

- Gebruik van soft- of harddrugs is ten strengste verboden!  Bezit of gebruik van drugs 
geeft de leiding het recht om een lid naar huis te sturen. 

- Gedrag dat de werking van het kamp ernstig hindert, is ongepast en onaanvaardbaar. 
- Het is verboden om alcohol mee te nemen op kamp. 
- Roken is verboden voor Ribbels, Speelclub, Rakwi’s en Tito’s.  Bij de Keti’s en Aspi’s 

worden er hieromtrent onderlinge afspraken gemaakt tussen de ouders en leiding. 
- Leden nemen GEEN elektronische apparatuur mee (iPods, gsm’s, game-materiaal) 
- Horloges zijn op kamp voor niets nuttig en blijven ook thuis. 

 

En dan kunnen we nu het thema verklappen: 

VIDEOGAMES! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

We vragen dus aan iedereen die mee op bivak komt om de eerste dag verkleed toe te komen 
in dit thema. Denk aan: Minecraft, Super Mario, Zelda, Fortnite, Pokémon,… De 
mogelijkheden zijn eindeloos! 

Wees zo creatief als je wil, maar zorg er wel voor dat er iets aan je kostuum in de kleur van je 
groep is (Ribbels: paars, Speelclub: geel, Rakwi: groen, Tito: rood, Keti: blauw en Aspi: oranje)! 

Ook dit jaar nemen we weer een enthousiaste kookploeg mee! We danken Linda, Wouter, 
Ella, Arne, Arno en Jarno nu al voor hun inzet en zijn dankbaar dat ze ons opnieuw gaan 
verwennen met allemaal lekkers. 

Voor al onze afdelingen is het dit jaar een open kamp. Dit wil zeggen dat alle vriendjes, 
vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, … ook meer dan welkom zijn om mee te gaan op kamp, ook 
al zijn ze in het jaar niet naar de Chiro gekomen en zijn ze nog niet ingeschreven in onze Chiro. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  
 
 

Wij kijken er alvast enorm naar uit en hopen dat jullie dat ook doen! 

Iris en Brent - Groepsleiding                                                                                                               

Karen en Frieda - Veebees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN  
 
- De medische fiche, het inschrijvingsformulier, het bestelformulier voor de 

ouderbezoekdag en het invulstrookje rond roken/alcohol (enkel voor de Keti’s en Aspi’s) 
dienen afgedrukt en ingevuld aan de leiding bezorgd te worden voor 1 juli. U kan deze 
documenten invullen, scannen en mailen naar info@sikambers.be of u kan de ingevulde 
documenten komen afgeven aan de leiding tijdens een Chirozondag of anders in de 
brievenbus van de Chiro deponeren. Uiteraard kan u de documenten ook meteen 
meegeven als de leiding op ouderbezoek komt. 
 

- Op zondag 17 juli geef je je identiteitskaart (GEEN KOPIE) aan de leiding/VB’s. Voorzie ook 
2 kleefbriefjes van de mutualiteit. 

 
- We starten het Bivak met een ouderbezoekdag. Op die manier krijgen jullie de 

gelegenheid om de weide waar jullie oogappels gedurende tien dagen zullen verblijven, 
eens te bezoeken! We verwachten alle leden op de kampplaats op zondag 17 juli tussen 
10.30 en 11.30 uur. We vragen ook dat iedereen instaat voor het transport van zijn of haar 
eigen bagage. Op de kampplaats kan iedereen genieten van een belegd broodje (zie 
inschrijvingsstrookje!). Rond 14.30 starten de activiteiten en nemen de leden voor 10 
dagen afscheid van papa en mama. Wie wil, kan na de ouderbezoekdag wel nog 
deelnemen aan de gratis begeleide wandeling in de omgeving! 
 

- De wegbeschrijving en coördinaten van de kampplaats:   

Wegbeschrijving: 

1. U rijdt naar het gebedshuis “Les Sœurs de la Fraternité de Tibériade”:  Rue de 
l'Ermitage 20, 5574 Pondrôme 

2. U komt op een splitsing waarbij Rue de L’Ermitage overgaat in Les Quarte-Quarts. 
Indien u uit Rue de l’Ermitage komt (het gebedshuis ligt achter u), houdt u links aan 
om Les Quatre-Quarts in te rijden. 

3. Na de eerste bocht, zal u langs uw rechterkant de kampplaats zien. 

Of je kan ook gewoon de coördinaten van de kampplaats ingeven in je GPS: 

50°04'46.5"N  5°01'10.9"E 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Indien er leden zijn die niet op de kampplaats kunnen geraken, gelieve dit dan tijdig te 
laten weten aan de leiding. Op die manier weten wij of we nog auto’s van de leiding 
moeten inschakelen of kunnen we zoeken naar een andere oplossing.  
 

- Iedereen krijgt graag eens post op kamp. Brieven kunnen gestuurd worden naar:  
 
Dubois Stéphane 
Chiro Sikambers t.a.v. (naam kind)  
Rue du Tombois 19 
5574 Pondrôme 
 

- In geval van nood kan je de kampplaats steeds telefonisch bereiken. De groepsleiding en 
volwassen begeleiders zijn steeds bereikbaar.  
Iris: 0471/56 50 61 
Brent: 0474/72 35 06 
Karen: 0479/41 63 50  
Frieda: 0472/37 90 36  
LEDEN MOGEN TIJDENS HET BIVAK NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN GSM!  
 

- Onze jongste groep, de ribbels, kunnen kiezen of zij 7 of 10 dagen mee willen gaan op 
kamp. Ofwel komen zij mee van 17 juli tot 27 juli, zoals de oudere groepen, ofwel komen 
zij op woensdag 20 juli toe. We verwachten dan ook dat de ouders hun kinderen zelf naar 
de kampplaats brengen en rond 10u aankomen op de kampplaats.  
 

- Iedereen keert op 27 juli gezamenlijk terug met de bus naar onze Chirolokalen 
(Romeinsesteenweg 55, Koningslo). We zullen rond 17u toekomen aan de Chirolokalen 
(Romeinsesteenweg 55, 1800 Koningslo – Graag allemaal vanachter op ons grasveld de 
kinderen opwachten) en hopen dat we dan nog wat op de hulp van ouders kunnen 
rekenen om de vrachtwagen zo vlot mogelijk uit te laden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WAT NEEM JE MEE: Gelieve overal de naam in te schrijven!! 

 

Slapen: 

 Degelijk veldbed (zie volgende blz!) of een 1-persoonsluchtmatras (inclusief pomp!) 
 Isoleermatje (indien nodig) 
 Degelijke slaapzak (zie volgende blz!) 
 Warme pyjama 
 Knuffeldiertje 
 Kussen met kussensloop

 

Hygiëne: 

 4 handdoeken 
 4 washandjes 
 Waskom, i.e., een stevige en grote waskom en dus geen keukenkom of 

tupperwaredoosje. 
 Maandverband/tampons  
 Papieren zakdoekjes 
 Vochtige doekjes 
 Toiletzak met toiletgerief (shampoo, conditioner, zeep, tandpasta, tandenborstel, 

drinkbeker, borstel of kam, deo, scheergerief (voor de ouderen)). Graag ook anti-
klittenspray voor de leden met lang haar. 

 
 

Kleding: Ongeacht de weersvoorspellingen alle kledij meegeven!

  Uniform! 
  Voldoende speelkledij: Het kan in juli regenachtig kan zijn en omdat niemand graag 

natte kleren aandoet, voorzie zeker voldoende speelkledij die ook vuil mag worden. 
 Voldoende warme pulls en lange broeken (minstens 3) 
 12 paar sokken en 12 onderbroeken (minstens!) 
 Voldoende schoenen, ook 1 paar stapschoenen voorzien.  
 Waterschoenen 
 Regenjas en gewone jas 
 Regenlaarzen of caoutchouc laarzen 
 Badmuts en zwemkledij (jongens: breng ook een zwembroek(je) mee, zwemshorts 

zijn niet overal toegelaten) 
 Voor de jongere leden: eventueel een opbergsysteem dat je kan ophangen in de tent 

& aparte zakjes maken voor verschillend gerief (vb zakje voor sokken, ondergoed, …)

 

 

 



 
 

Andere: 

 Zaklamp 
 10 wasknijpers 
 Briefpapier, omslagen (voor de kleinsten: schrijf de adressen reeds op de omslagen), 

postzegels 
 Schrijfgerief 
 Rugzak geschikt om zwemgerief en andere dingen in op te bergen voor 1-daagse; 

grote trekrugzak verplicht voor Keti’s en Aspi’s. 
 Zonnecrème 
 Eventueel medicatie 
 Persoonlijk fluohesje! 
 Linnen zakken om vuile was in op te bergen 
 2 drinkbussen (met naam) 
 Tekenspray of andere sprays tegen andere beestjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kies de juiste slaapzak en het juiste veldbed voor op kamp   

Twijfel je of je kleine schatten genoeg slapen op kamp? Gun ze geen excuses en kies voor  hen 
de beste slaapzak en het beste veldbed waarin ze na een dag ravotten heerlijk kunnen  
wegdromen.   

Geschikt kampeermateriaal kan je vinden in winkels als AS Adventure, Decathlon of Makro.  
Hoe mooi de kinderslaapzakjes in sommige speelgoed- of kinderwinkels ook lijken, deze zijn  
meestal ongeschikt om mee te nemen op kamp. In onze Chiro slapen immers alle kinderen in  
tenten, en ook in de zomer zijn de nachten in de Ardennen erg koud. Dunne  kinderslaapzakjes 
of luchtmatrasjes dicht bij de grond zijn dus geen goed idee.   

Hieronder vinden jullie enkele afbeeldingen van geschikt en ongeschikt kampeermateriaal,  
evenals de adressen van enkele winkels in de buurt waar jullie degelijk materiaal kunnen  
aankopen.   

 

JA  

 

    

 

NEEN   

 

Adressen   

- Makro: Woluwelaan 11, 1830 Machelen   
- Decathlon: Olympischedreef 50, 1070 Anderlecht  Jules Bordetlaan 1, 1140 Evere  
- AS Adventure:  

Vilvoordsesteenweg 170, 1861 Meise  
Weiveldlaan 35, Nossegem  
Rode-Kruisplein 14, Mechelen 



 
 

LIEDJES: Enkele liedjes om zeker in te oefenen tegen het Bivak!   

 

Avondlied  

O Heer, d'avond is neergekomen,  

de zonne zonk, het duister klom.   

De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom...   

Wij knielen neer om u te zingen  

in 't slapend woud ons avondlied.  

Wij danken u voor wat we ontvingen,   

en vragen, heer, verlaat ons niet!   

Knielen, knielen, knielen wij neder,  

door de stilte weerklinkt onze beê   

Luist'rend fluist'ren kruinen mee   

en sterren staren teder.   

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.   

 

Bivaklied   

Leven op het ritme van de wind en van de zon,  

zingen op de melodie van bos en beek en bron.  

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

ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak.  

Ieder die ons ziet kijkt raar, wat niet kon, dat wordt hier waar.   

Vreemd wordt vriend en klein is groot;   

in onze ploeg valt geen een uit de boot.  

Trek er mee op uit, breek grenzen open;  

samenspel wordt teken om te hopen.  

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;  

EEN NIEUWE WERELD ROEPT OM DOOR TE GAAN !  

 

 

 



 
 

Liefste Ribbels,  

 

Hier zijn we al met het laatste briefje van dit fantastisch leuke jaar. We 
hebben samen in Plopsaland en op ons weekendje veel plezier gehad. 
Jullie hebben duidelijk de Chirospirit te pakken.  

Neem deze Chirospirit zeker mee op het BIVAK. Dit zal voor jullie 
een eerst ontmoeting zijn met ons Chirokamp.  Spannend he ? 
Maar geen zorgen, jullie leuke leiding Amber en Stijn zijn mee. En 
wij gaan jullie een top kamp bezorgen. Hopelijk kunnen we samen 
met de hele groep ons jaar mooi afsluiten. 

Tijdens het kamp spelen wij elke dag spelletjes, krijgen wij lekker 
eten van onze kookouders, doen wij veel kampvuurtjes en slapen 
wij allemaal samen in een grote tent. Leuk he?  

Ohjaa, op ons Chirokamp is er altijd een Thema 
aanwezig. Dit jaar is het VIDEOGAMES. Alle 
leden en leiding komen verkleed naar het kamp. 
Denk maar aan fortnite, Packman, Mario Kart, 
Spider-Man, Wii spelletjes, Just dance, Tetris, … 
Eindeloos veel opties. Laat jullie creativiteit 
maar eens los.  

Jullie leiding zal voor het kamp nog eens langskomen bij jullie thuis. Dan 
bespreken we samen hoe ons Chirokamp er zal uitzien en wat jullie 
allemaal moeten weten. Hiervoor zullen wij contact opnemen via onze 
whatsappgroep.  

Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal meekomen naar het Bivak. Jullie 
leiding is alvast heel trots. Jullie zijn stuk voor stuk unieke leden. 

 

(Hieronder vinden jullie inspiratie voor het thema VIDEOGAMES)   

 

Heel veel Chiro Groetjes  

Stijn en Amber  

XOXO 

 



 
 

 INSPIRATIE VOOR HET THEMA VIDEOGAMES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hoi supergeweldige Speelclubbers, 

Hier is alweer ons laatste briefje van het jaar. En dat is dan ook de perfecte gelegenheid om nog eens 
te zeggen hoe leuk we het vonden om dit jaar aan jullie allemaal leiding te geven. Hopelijk hebben 
jullie even veel plezier gehad dit jaar als wij! 

Maar dit jaar is nog niet gedaan, want binnenkort komt er nog een super geweldig fantastisch, cool, 
leuk, plezierig bivak! 

Zoals jullie al eerder in dit boekje hebben kunnen lezen, gaan we met de hele Chiro van 17 tot en met 
27 juli op Bivak in Pondrôme.  

Dat zijn nog 10 dagen waar we allemaal samen met de andere Speelclubbers spelen en plezier 
maken, slapen in een tent, lekker eten krijgen van de kookploeg, een supercool bosspel spelen met 
de hele Chiro en nog allemaal andere leuke dingen gaan doen om het jaar af te sluiten! 

Net als elk jaar hebben we met de leidingsploeg ook weer een thema uitgezocht voor het Bivak en dit 
jaar is het thema Video Games. Iedereen van de Chiro gaat dus verkleed zijn in een personage van 
een Video Game en aangezien jullie Speelclubbers zijn, zouden jullie iets geel aan jullie 
verkleedkleren moeten hebben. 

Omdat het altijd leuker is om met zo veel mogelijk op kamp te zijn, hopen we dat iedereen mee kan 
en mogen jullie altijd ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen op kamp die nog niet in de Chiro 
zitten. Hoe meer Speelclubbers, hoe toffer het maar kan worden   . 

Binnenkort komen we nog eens langs bij jullie ouders om wat meer uitleg te geven! 

Hopelijk zien we jullie allemaal op kamp! 

 

Heeeeel veeel groetjes, 

Sara en Ward 



 
 

JAJAAAAA RAKWI’S, DAAR ZIJN WE WEER!!! 

Deze keer wel voor de aller aller allerlaatste keer voor dit jaar. Dit 

betekent dat het jaar weer bijna gedaan is, maaaar toch niet helemaal, 

want er komen nog een paar zondagen aan en natuurlijk een vetcool 

super de max Bivak! Wij zijn alvast volop bezig met de 

voorbereidingen zodat we dit jaar kunnen eindigen met een knaller 

(hopelijk niet letterlijk).             

Zoals jullie al gezien hebben is het thema Videogames! Jullie zullen 

waarschijnlijk niet te veel moeite hebben om jullie in dit thema te 

verkleden, maar als dat toch niet het geval zou zijn dan hebben we 

hier nog een paar ideetjes voor jullie: een villager uit Minecraft (met 

de nodige geluiden erbij), Magikarp uit Pokémon, een geest uit pacman 

(of het doolhof zelf?), Princess Peach uit Mario (of Donkey Kong) en ga 

zo maar door. Als je hier toch geen ideetjes hebt uitgehaald, mag je 

altijd nog meer inspiratie aan ons komen vragen. Hoe dat wij het ons 

inbeelden is ongeveer zoiets:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele groetjes van jullie leiding Arne, Willem en Britt 

 



 
 

Beste Tito's 

 

Het jaar loopt jammer genoeg op zijn einde, maar niet getreurd, want dat wil enkel 
zeggen dat het bijna tijd is voor het ✨ K A M P ✨. 

 

Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben, is het kampthema videogames. Wij 
hopen dan ook dat we jullie allemaal op kamp zien in jullie coolste game-outfit, met 
daar uiteraard een vleugje Titorood in verwerkt. Net zoals vorig jaar zal diegene met 
de beste outfit een beloning krijgen, dus stel ons niet teleur! 

 

Verder kunnen jullie uitkijken naar tal van leuke activiteiten op kamp, waaronder 
verschillende megacoole programma's, het bos- en nachtspel, het kampvuur (groot en 
klein), een constructie, de zangstonde en, voor de eerste keer in de geschiedenis van 
Chiro Sikambers, een Titotweedaagse!  

 

Ja ja ja, dat lezen jullie goed, dit jaar gaan ook wij op tweedaagse! Wij zullen de 
wondere, Waalse wereld verkennen en bewijzen dat een Tito dat allemaal aankan! Bij 
deze vragen we dat jullie allemaal een goede, deftige trekrugzak meenemen, met veel 
plaats,  zodat al ons materiaal zonder problemen meekan. We zijn er zeker van dat dit 
een ervaring wordt die jullie nooit zullen vergeten!  

 

Wij beloven alvast dat de laatste paar zondagen en het kamp fenomenaal zullen zijn! 
Hopelijk hebben jullie er ook superveel zin in en kunnen jullie niet wachten om op de 
kampwei te staan. 

 

Xoxo 

Jullie megasympathieke leiding 

Ben, Naini en Robert 

 

 

 

 

 

 



 
 

Heylaaabaaaa mega super coole Keti’s  
 
Hier jullie leiding weer met spijtig genoeg het laatste tekstje voor dit jaar. 😞 Zoals jullie 
allemaal al weten vertrekken we binnenkort op Bivak: het leukste moment van het jaar! 
Kijken jullie er al naar uit? Wij alvast wel. 🤪 Het kamp begint voor jullie 17 juli en eindigt 27 
juli. Niet getreurd dat het snel voorbij zou zijn, want wij gaan jullie een spetterend, 
adembenemend en onvergetelijk kamp bezorgen! 😏 Wij kijken er alvast naar uit en we 
hopen jullie ook.  
 
En dan is de moment suprême eindelijk aangebroken en kunnen we jullie het mega coole 
thema onthullen en dat is ……. tromgeroffeeeeeeeeeeeel ………………………………….. 
VIDEOGAMES!!!!! 
 
Jajaaa je hoort het goed, jullie mogen jullie fantasierijke brein loslaten en er met volle 
overtuiging invliegen om verkleedkleren te zoeken of te knutselen. 😅 
 
En dan nu even de praktische zaken die jullie zeker niet mogen vergeten op kamp, want we 
gaan natuurlijk ook op tweedaagse dit jaar, wat voor sommigen onder jullie de eerste keer is. 
Maar geen paniek, het gaat superleuk worden en sowieso iets dat je altijd bijblijft. Dus 
vergeet zeker niet mee te nemen:  
 

 Trekrugzak  
 Stevige stapschoenen  
 Een deftige slaapzak 
 Een matje  
 Drinkbus   

 Goed humeur  
 Regenjas 
 en veel humor  
 en ooh jaa goede muziek die je kan 

droppen in de Keti Spotify  
 
Dus kindjes, dit is het einde van ons berichtje, maar nog niet het einde van het Chirojaar. 
Laten we van de laatste zondagen nog eens goed profiteren en superveel plezier maken!!! 
 
Peace out  
 
Jullie coole leiding  
 
Ilka en Brent  
 
PS: Vergeet jullie strookje voor roken en drinken niet te laten invullen door jullie ouders 
😅🤪 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

What uuuuuuuuuuuuuuuppppp rukkers!! 

 

Hopelijk alles goed met jullie! Het is dan bijna zover! HET KAMP!!!!!! Wij zijn super excited 
om jullie een onvergetelijk kamp te bezorgen! Hopelijk gaan jullie allemaal mee. Little side 
note, jullie mogen zeker vriendjes en vriendinnetjes meenemen!  

Het thema van dit kamp is: Videogames! 

Dus jullie mogen jullie allemaal verkleden in de leukste spelletjes, denk aan Mario Bros, Just 
Dance, Tetris, Pac Man, enz! En er moet natuurlijk iets oranje in jullie outfit zitten. 

Dit jaar mogen jullie ook mee op voorkamp, dit start de 14de juli ‘s morgens; Wat doen we op 
voorkamp? We zetten alles klaar van tenten, kookgerief, WC’s, …. Dit zijn zware dagen dus 
wees uitgeslapen! Wat doen we daar nog? Elkaar nog beter leren kennen en natuurlijk veel 
plezier maken.  

Het kamp gaat door in Pondrôme, ligt heel dicht bij de Franse grens. Wij hebben enorm 
leuke dingen in petto voor jullie, dus bereid jullie al maar voor, hihi ;p 

Natuurlijk voor we op kamp vertrekken hebben we nog een aantal leuke zondagen voor de 
boeg, denk aan Aspidag, geld inzamelen voor de kas, enz.  

Het enorm leuke jaar zit er bijna op dus laten we het afsluiten met nog een paar fantastische 
momenten die jullie jullie leven bij zullen blijven! 

Lots of love  

Jullie enorm leuke fantastische meest geweldige leiding  

Iris & Wout 

Peace out <3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ADMINISTRATIE 

 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE 

 

1) Naam + Voornaam kind: .................................................................................................. 

Adres: .......................................................................................................................................... 

Telnr: ........................................................................................................................................... 

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi 

Lid: 190 EUR – Tweede of volgend lid: 170 EUR – Niet-lid: 220 EUR 

Ribbel 7 dagen lid: 140 EUR – Ribbel 7 dagen niet- lid: 170 EUR 

 

2) Naam + Voornaam kind: .................................................................................................. 

Adres: .......................................................................................................................................... 

Telnr: ........................................................................................................................................... 

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi 

Lid: 190 EUR – Tweede of volgend lid: 170 EUR – Niet-lid: 220 EUR 

Ribbel 7 dagen lid: 140 EUR – Ribbel 7 dagen niet- lid: 170 EUR 

 

3) Naam + Voornaam kind: .................................................................................................. 

Adres: .......................................................................................................................................... 

Telnr: ........................................................................................................................................... 

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi 

Lid: 190 EUR – Tweede of volgend lid: 170 EUR – Niet-lid: 220 EUR 

Ribbel 7 dagen lid: 140 EUR – Ribbel 7 dagen niet- lid: 170 EUR 

 

 

TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: .............. EURO 

Te storten op het rekeningnummer BE25 0688 8911 7282 met vermelding van naam 
lid/leden. Graag ten laatste betalen tegen 1 juli. 



 
 

Beste ouders en liefste leden,  

Zoals jullie allemaal in dit boekje kunnen lezen, organiseren wij dit jaar de eerste dag van het 
bivak opnieuw een ouderbezoekdag. Op die manier krijgen jullie de gelegenheid om de 
weide waar jullie oogappels gedurende tien dagen zullen verblijven eens te bezoeken.  

We verwachten alle leden zondag 17 juli tussen 10u30 en 11u30 stipt zodat jullie nog ruim 
de kans hebben om jullie kinderen te helpen om zich te installeren. Vervolgens krijgen jullie 
allemaal de gelegenheid om iets te drinken en te genieten van een verse tas soep en een 
belegd broodje. Om te weten hoeveel belegde broodjes en soep we moeten voorzien, 
vragen we om onderstaand strookje in te vullen en samen met het inschrijvingsformulier en 
de medische fiche terug te bezorgen aan de leiding.  

Het bestelstrookje voor de belegde broodjes/soep moet voor iedereen ingevuld worden (dus 
de kinderen die meekomen op kamp + bezoekers). Voor de kampleden is de soep en het 
broodje wel inbegrepen in de kampprijs en dit moet voor hen dus niet apart betaald worden 
op 17 juli!  

Voor de belegde broodjes kan u kiezen voor volgende opties: 

- Kaas 
- Hesp 
- Kaas + Hesp 
- Kip Curry 
- Tonijnsla 
- Vegan Kaas 

De groentjes en saus kan u naar keuze zelf nog toevoegen wanneer u het broodje krijgt.  

Na de ouderbezoekdag (die we afronden omstreeks 14u30), kan er nog gekozen worden om 
gratis een BEGELEIDE WANDELING in de prachtige natuuromgeving mee te doen. Tijdens de 
ouderbezoekdag kan je hierover alle info bekomen. Vergeet, indien je interesse hebt in de 
wandeling, geen gepast schoeisel en gepaste kledij mee te brengen.  

 

Tot dan! 

De leidingsploeg, VB’s en kookploeg 

 

 

 

 

 

 



 
 

BESTELFICHE BELEGDE BROODJES / SOEP OUDERBEZOEKDAG 17/07 

 

 

Wij, ................................................................................................................................., ouders 

van ...............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(naam lid/leden + afdeling)  

bestellen volgende hoeveelheden belegde broodjes (aan €3 per broodje) tijdens de 
ouderbezoekdag 17/07/2022 (kampleden mee bijrekenen aub):  

 

- ………… X KAAS  

- ………… X HESP 

- ………… X KAAS + HESP 

- ………… X KIP CURRY 

- ………… X TONIJNSLA  

- ………… X VEGAN KAAS  

 

En bestellen in totaal volgende hoeveelheden verse soep van de dag: 

 

………………… X SOEP aan €1 per tas  

 

OP KAMP CASH AF TE REKENEN  

 

Handtekening ouder: 

 

 

 

 

 



 
 

GDPR/privacy: 

 

CHIRO SIKAMBERS - KONINGSLO 

Betreffende de privacywetgeving wat foto's betreft van Chiro Sikambers tijdens het 
werkingsjaar en tijdens het Bivak. 

Ik, ................................................................................................................................... (Naam ouder), 

ouder van ...................................................................................................................... (Naam Chirolid),  

O Geef WEL toestemming om foto's van mijn zoon/dochter online te zetten (op de facebookpagina 
van Chiro Sikambers en/of op de website www.sikambers.be).  

O Geef toestemming om enkel groepsfoto's van mijn zoon/dochter online te zetten (geen individuele 
foto's). 

O Geef GEEN toestemming om foto's van mijn zoon/dochter online te zetten (in groepsfoto's wordt 
het gezicht weg gefotoshopt).  

Deze afspraak blijft gelden zolang uw kind lid is van Chiro Sikambers. U kan deze afspraak steeds 
wijzigen door de leiding te contacteren of een mail te sturen naar info@sikambers.be. 

Datum:         Handtekening ouder(s): 

 

 

 
CHIRO SIKAMBERS - KONINGSLO 

Betreffende de privacywetgeving wat foto's betreft van Chiro Sikambers tijdens het 
werkingsjaar en tijdens het Bivak. 

Ik, ................................................................................................................................... (Naam ouder), 

ouder van ...................................................................................................................... (Naam Chirolid),  

O Geef WEL toestemming om foto's van mijn zoon/dochter online te zetten (op de facebookpagina 
van Chiro Sikambers en/of op de website www.sikambers.be).  

O Geef toestemming om enkel groepsfoto's van mijn zoon/dochter online te zetten (geen individuele 
foto's). 

O Geef GEEN toestemming om foto's van mijn zoon/dochter online te zetten (in groepsfoto's wordt 
het gezicht weg gefotoshopt).  

Deze afspraak blijft gelden zolang uw kind lid is van Chiro Sikambers. U kan deze afspraak steeds 
wijzigen door de leiding te contacteren of een mail te sturen naar info@sikambers.be. 

Datum:         Handtekening ouder(s): 

 



 
 

 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND 
Voornaam en familienaam:  

 

 
Geboortedatum: . 
 
Adres(sen): 

 

 

 
 

 
 
 

Telefoonnummer(s):  
 
 

 
Mailadres(sen): 

 

 
 

 
 
 

Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn? 

Naam: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART 
Met deze individuele medische steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen  

over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal die informatie vertrouwelijk behandelen. 

OPGELET! 

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 

- ISI+-kaart of identiteitskaart 

- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 

Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek. 



 
 

 

 

 

 



 
 

ROKEN/DRINKEN 

Deze briefjes in verband met roken en alcohol moeten enkel ingevuld worden door ouders 
van keti’s en aspi’s. 

 

ROKEN 

Ik, ......................................................................................................................... (naam ouder), 

ouder van Keti/Aspi ………………………………………………………………………………………...... (naam kind) 

geef mijn zoon/dochter wel/niet de toestemming om te roken op kamp (zonder dat dit de 

kampwerking stoort en enkel op vooraf afgesproken momenten). 

Extra info: .................................................................................................................................... 

 

ALCOHOL 

Ik, ......................................................................................................................... (naam ouder), 

ouder van Keti/Aspi ………………………………………………………………………………………...... (naam kind) 

geef mijn zoon/dochter wel/niet (schrappen wat niet past) de toestemming om alcohol 

(enkel bier/kriek) te consumeren op kamp, uiteraard niet meer dan de met de leiding 

afgesproken hoeveelheden en op de afgesproken momenten (’s avonds aan het kampvuur). 

Extra info: .................................................................................................................................... 

 

Datum:       Handtekening ouder: 

 

 

 

 


