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Beste ouders, liefste leden

Het is weer zover… Nadrin wacht op ons. We zullen er met z’n allen 10
onvergetelijke bivakdagen beleven. In dit boekje, dat voor het eerst in de
geschiedenis van onze Chiro digitaal verschijnt, vinden jullie alle informatie die
jullie nodig hebben om op kamp te vertrekken. Eind juni of begin juli zal de
leiding

ook

eens

langskomen

om

de

medische

steekkaarten

en

het

inschrijvingsformulier op te halen. Alle documenten moeten voor 15 juli in ons
bezit zijn.
De kampprijs dit jaar bedraagt:
145 EUR voor leden (= lidgeld betaald en minimum 8 keer naar de chiro geweest)
175 EUR voor niet leden (iedereen is welkom, neem dus gerust een vriendje,
vriendinnetje, neefje , nichtje,…mee.
Storten op rekeningnummer 310-0476146-59

Op de volgende pagina vinden jullie de praktische gegevens: vertrek,
aankomst,adres,…
Voor de goede orde is het belangrijk dat iedereen nog eens op de hoogte
gebracht wordt van wat nu wel en niet kan op kamp:
-Gebruik van soft- of harddrugs is ten strengste verboden. Bezit of gebruik van
drugs geeft de leiding het recht om het lid naar huis te sturen.
-Gebruik van alcohol en sigaretten is voor speelclub, rakwi, tito en keti verboden.
De aspi’s roken en gebruiken alcohol (max 2 pintjes per dag) na overleg met hun
leiding.
-Gedrag dat de werking van het kamp ernstig hindert, is ongepast en
onaanvaardbaar.
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Verder kan ik jullie al verklappen dat het thema dit jaar PIRATEN is. We vragen
dat iedereen verkleed in echte piraat de kampplaats betreedt. Zorg er ook voor
dat je een ooglapje aanhebt in de kleur van je afdeling! (sc: geel, rw:groen,…)
De matrozen die onze piraten gaan voorzien van eten en drinken zijn niemand
minder dan Eddy, Tarras, Linda, Laurie en Sandra. Zieke piraatjes kunnen
terecht bij verpleegster Lieve.

Ik kijk er alvast enorm naar uit en ik hoop natuurlijk dat jullie dat ook doen!
Chirogroeten

De groepsleider
Sven Van Grembergen
0473 53 46 70

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
-de medische fiche en het inschrijvingsformulier dienen afgedrukt en ingevuld
aan Linda bezorgd te worden voor 15 juli. Dit kan via de leiding. Op 3 augustus
geef je een kopie van je identiteitskaart en je SIS-kaart aan Linda. Voorzie ook
twee kleefbriefjes van de mutualiteit.
-Zoals vorig jaar starten we ook met een ouderbezoekdag. We verwachten alle
leden op de kampplaats op zondag 3 augustus tussen 10.00 en 11.00 uur. Daarna
kan iedereen genieten van een hapje en een drankje! Rond 15.00 starten de
activiteiten en nemen de piraatjes voor 10 dagen afscheid van papa en mama.
-We vragen ook dat iedereen instaat voor het transport van zijn of haar eigen
bagage.
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-Iedereen krijgt graag eens post op kamp. Brieven kunnen gestuurd worden naar:
Mr. Van Hoecke
Rue de Houffalize 33
6660 Nadrin

-

In geval van nood kan je de kampplaats steeds telefonisch bereiken. De
volwassen begeleider en de groepsleider zijn steeds bereikbaar.
Eddy: 0479 47 88 02
Sven: 0473 53 46 70
LEDEN NEMEN ZELF GEEN GSM MEE!

-

Na tien vermoeiende dagen komen we op woensdag 13 augustus omstreeks
18.00 uur aan de nieuwe lokalen te Koningslo.
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Beste ouders en liefste leden,
Zoals jullie misschien al vernomen hebben, vertrekken we dit jaar niet met de bus op kamp. Het is de bedoeling dat de
leden naar onze kampplaats te Nadrin gebracht worden. 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 tussen 10u en 11u
zodat jullie nog ruim de kans hebben om jullie kinderen te helpen om zich te installeren. Er is dan ook de mogelijkheid om
een broodje te eten en een drankje te consumeren.
Indien er leden zijn die niet op de kampplaats kunnen geraken, gelieve dit dan tijdig te laten weten door onderstaand
strookje samen met het inschrijvingsformulier af te geven. Op die manier weten wij of we nog auto’s van de leiding
moeten inschakelen. Let wel, we hebben slechts een aantal auto’s ter beschikking. Gebruik dit strookje dus enkel als het
echt nodig is...
Om ongeveer te weten hoeveel broodjes we moeten voorzien, vragen we ook om onderstaand strookje in te vullen en
samen met het inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan de leiding.
Dank bij voorbaat en vriendelijke groetjes,
De leidingsploeg

Hierbij vragen wij, ouders van (naam + afdeling lid/leden) ................................................................
................................................................
................................................................
om vervoer te regelen voor ons kind/onze kinderen.
Handtekening ouder:

Wij, ouders van ...................................................................(naam + afdeling) bestellen ....... (aantal) broodjes. Gelieve hieronder
aan te duiden met welk beleg u de broodjes wenst.
Americain:
Kaas:
Hesp:
Tonijnsla:
Handtekening ouder:
OP KAMP AF TE REKENEN.
OPGELET: OOK EEN BROODJE BESTELLEN VOOR DE LEDEN, ZIJ DIENEN DIT ECHTER NIET TE BETALEN!

INSCHRIJVINGSSTROOKJE
Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 145 EUR- niet-Lid: 175 EUR

Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 145 EUR- niet-Lid: 175 EUR

TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: … EUR
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Dag liefste speelclubbers,

Zoals jullie wel weten komt aan alles ooit een eind, en dus ook jammer genoeg aan
dit chiro jaar…
De laatste weken komen er aan, hoe jammer het ook is. Maar geen nood,
natuurlijk zullen dat nog fantastisch coole weken worden !
Ook al is het bijna gedaan, is er nog iets heel belangrijk / tof / cool / leuk /
geweldig dat er gaat gebeuren…

Het bivak natuurlijk !

10 dagen lang op een wei kamperen met de chiro. 10 dagen slapen in een tent en ’s
avonds rond een kampvuur zitten, rondlopen in het bos, knutselen, spelen, …
Dat zijn maar een paar dingen die je mag verwachten op bivak (maar natuurlijk
zijn er nog veel meer leuke dingen die we doen op bivak).

Belangrijk is ook om te weten dat het bivak begint op zaterdag 3 augustus. Je
mama en papa komen je dan afzetten en kunnen is rondkijken op de wei.
Daarna is het tot 13 augustus op de wei kamperen !

We hopen alvast dat jullie allemaal mee willen gaan, want met hoe meer we zijn
hoe toffer het wordt !

We gaan jullie mama en papa nog is bellen voor te horen of jullie mee willen, en
dan komen we eens langs om alles praktisch is te overlopen.

Veel chirogroetjes en tot zondag !
Valerie, Lio en Sam
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Liefste Rakwi’s
Hier alweer ons laatste briefje van dit jaar…
Maar niet getreurd…hierna komt nog het fantastische B-I-V-A-K! Dit zal
doorgaan van 3 tot 13 augustus en we hopen natuurlijk dat jullie allemaal massaal
meegaan! Meer info over het bivak vinden jullie nog uitgebreid in de rest van het
bivakamberke …
Om te bewijzen dat het jaar weer fantastisch goed was hebben we voor elk van
jullie nog enkele mooie herinneringen neergeschreven  Lezen de boel!
We beginnen met Alanis, die zich dit jaar enorm heeft kunnen uitleven op alle
mogelijke Chirofuiven en die begint te beseffen dat jongens misschien wel niet
zo erg zijn als ze eruit zien…  En bovendien kan ze als geen ander een lucifer
met hoofdpijn uitbeelden!
Dan hebben we Lise, die besloten heeft om alle mogelijke elastiekjes die er op
de Chiro te vinden zijn te verzamelen rond haar arm. Nja, ieder zijn ding he 
Maar Lise is niet de enige die vreemde dingen verzamelt, want Rani heeft sinds
kort haar eigen verzameling waterballonnen-in-alle-mogelijke-kleuren aangelegd!
Dus je weet wat je haar voor haar verjaardag cadeau kan doen… 
Ons Jana heeft dan weer uitgebreid kennis kunnen maken met… rauwe eieren!
Fantastisch hoe ze op Rakwi-weekend met een ei in haar mond achter Alanis
aanliep die het ei niet wou overnemen… En een vork uitbeelden kan ze ook als de
beste!
Lien heeft dit jaar ook iets bijgeleerd… ze weet nu wat er met een fruitella
gebeurt wanneer je hem in de microgolfoven stopt en bovendien heeft ze ook
pijnlijk kunnen ervaren hoe dat aanvoelt… Go Lien! 
Kaat kan als de beste vlechtjes leggen in het haar van haar leiding en ze heeft
haar grenzen ongelooflijk kunnen verleggen tijdens pictionary toen ze ‘de
bevalling’ moest uitbeelden (Ja hoor, we hebben het gefilmd )
Tenslotte hebben we dan nog Jasmien, die bij de uitzonderingen hoort omdat ze
een doop tof vindt… In het dagelijkse leven een braaf en lief meisje en op de
Chiro een echt varkentje in de modder. Maar zo hebben we het graag hoor! 
En dan komen we bij de jongens… Tobias heeft de uitzonderlijke gave om een
zure sliert in 1 keer volledig op te kunnen eten zonder met zijn ogen te
knipperen! Wie doet hem na???
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Geniepige Willem vindt het dan weer keitof om zijn leiding (en andere leiding)
volledig nat te maken tijdens het spelen van waterspelletjes… en als een echte
gentlemen heeft hij geleerd om de juiste schoenen bij het juiste meisje aan te
doen.. Schattig hè 
Arno heeft geleerd dat hij zijn rugby-technieken ook perfect kan toepassen in
een kussengevecht… levensgevaarlijk & het heeft als gevolg dat ons lokaal elke
keer half vernield is… 
Dan hebben we nog Arthur, die besloot om tijdens potteke-stamp zijn schoen
boven op het dak van de kerk te parkeren, waardoor we er een interventieteam
(lees: Lio) hebben moeten bijroepen om de schoen te redden… 
Zoals jullie kunnen lezen is alles dus volgens plan verlopen! Het was weer een
ongelooflijk-super-gezellig-fun-spannend-keicool jaar met jullie en als mooie
afsluiter gaan we er een nog beter en zaliger kamp van maken!
Heel veel groetjes en dikke zoenen van jullie onovertrefbare leiding…
Stijn & Karen XxX
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De tito-ster awards
Jolien:
De praat-ster
En daar hoeft echt
geen uitleg bij.

Joke:
De grappige ster
Joke (engels), heb
je hem?

Ella:
De pechvogel ster
Hoewel je altijd erg je
best deed, ging Mattias
toch vaak met je sterren
lopen.

Lisa:
De wenende ster
Omdat je erg
vertederend bent als je
afscheid moet nemen van
je leiding

Lore:
De verborgen ster
Omdat je er wel niet zo
vaak was, maar als je er
was, was je er voor de
100%
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Mattias:
De leidingspestende ster
Omdat je er genoegen in
schept complotten te
smeden tegen je leiding

Tristan:
De speelse ster
Omdat je graag ravot

Daan:
De wedstrijd ster
Omdat je er altijd
volledig voor gaat.

Lenn:
De bloemetjes ster
Omdat je de
bloemenverkoop in goede
banen hebt geleid.
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Hopelijk mogen we jullie
allemaal zien fonkelen tussen
3 en 13 augustus aan de titosterrenhemel van Houffalize.
Het was een super jaar, maar
het kamp wordt nog leuker!!

Groetjes van de
supersterren
Ine, Sven en Katrien
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Big Chiro
Jooeee
Big Chiro:
Dit is onze laatste brief voor dit jaar.
Al meerdere keren hebben we gevraagd hoe het vorderde met de big chiro-opdrachten, en
nooit hebben we er iets van gehoord of gezien.
Dit wil zeggen dat jullie voor geen enkele opdracht geslaagd zijn, behalve één, en dat is
degene die jullie op weekend kregen, wat erg teleurstellend is.
Zoals jullie al wisten hadden de sancties iets te maken met een percentage. Dit percentage is
een déél van jullie verdiende geld dat jullie moeten afgeven.
Geen enkele gelukte = ALLES AFGEVEN!
We zijn bereid jullie toch iets te geven voor het geslaagde eerste weekend, namelijk €2 per
persoon. Have fun with it 
Kamp
Nu dat jullie Keti‟s zijn en volwassen worden!,gaan we als groep mee op voorkamp zodat
jullie kunnen zien dat chiro niet alleen rond spelen en amuseren gaat, maar dat er ook een hele
voorbereiding aan voorafgaat.
Jullie hierbij nog een kleine opdracht dat jullie moeten in orde brengen voor dat we op kamp
vertrekken. Wij willen dat jullie elk zoveel mogelijk foto‟s van elkaar nemen zonder dat jullie
dit zelf te weten komen. Hier hangt een bijzondere mooie beloning aan vast. We gaan
quoteren op aantal foto‟s, aantal verschillende leden en best gelukte foto‟s. Doe dit serieus en
verklap niets aan elkaar. De foto‟s mogen pas voor het eerst door iedereen op kamp gezien
worden. Als we te weten komen dat er vals gespeeld wordt, zal het een onvergetelijk kamp
worden. (in slechte zin dan, moehahaha)
Effe samenvatten:
mee op kamp?
- fiets
- foto‟s
- en de usually stuff! (check de “wat neem ik mee –lijst”)
Vergeet zeker niet voldoende kledij mee te brengen voor de extra dagen.!
1 augustus , om 7u 30 boven aan de nieuwe lokalen met al jullie pakken en zakken.

Vriendelijke groeten,
Big chiro (en voor de dumm-asses onder ons, Big Chiro waren de hele tijd Ben & Nico)
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Hey allerliefste aspirantjes,
Nu dat het chirojaar bijna om is en het bivak voor de deur staat zullen we eens alle mooie
herinneringen van het voorbije jaar op een rijtje zetten. Dit zullen we doen in de vorm van een
klein gedichtje.
We begonnen dit jaar met negen
Nu zijn we nog met zeven
En er valt nog heel wat te beleven
Allereerst was er jullie doop
Wat was dat dat door jullie haar kroop
Jaja Stijn, het was een madenhoop
Aurelie houdt van onze zelfbereide drankjes
Ze moest het bijna uitspuwen op de bankjes
En daarna zei ze nee bedankjes
Dan Sara ook bekend als BOMB JANE
Houdt van bananen maar alleen,
Vindt ze het te veel lijken op een …
Om het gedichtje nu wat op te krikken
Zullen we het nu hebben over De Krikke
Hij was de enige die op ons welnessweekend wel kon verdikken.
Daar heb je dan Shana die verzot is op blauwe plekken,
Bij de paintball kwam ze goed aan haar trekken,
En voor een spelletje met Stijn is ze altijd wel te strekken
En dan hebben we het nu over haar goede vriendin Joke
Die wel houdt van een lekker potje koken
Maar na haar dodoke is ons joke wel geen kadoke
Eindigen doen we altijd in glorie,
Daarom hebben we het nu over Lori,
Die graag een dutje doet in de mori (= morning)
Nu is het uitkijken naar ons kamp,
Hopelijk voor jullie wordt het geen ramp,
Want anders krijgen jullie van ons een stamp
Zoals jullie zien hebben we aan jullie gedacht,
We hopen ook dat je er mee lacht,
Dit gedicht is dan ook een pracht !
Bitches en teven,
We gaan jullie laten
Tim en Steven
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Beste vrienden,
Het verbaast me steeds weer dat alles zo snel gaat. Pas is de winter voorbij of in de tuin
knikken al de gele narcissen, glanzen de tulpen en bloeien de fruitbomen...
De paasvakantie is zojuist voorbij gehold en de grote vakantie met het bivak is al in aantocht.
Hieraan denkend begon plots het bivak voor mijn ogen te zweven. Verschillende beelden van
vroegere bivakken schoven met heimwee voorbij, en gaf . een stil verlangen naar het
komende bivak, want hoewel mijn leeftijd niet bepaald meer voor een bivak in aanmerking
komt, snuif ik nog altijd graag de sfeer ervan op. Na zovele bivakken versleten te hebben kan
ik het zelfs op mijn 70 jaar niet nalaten om ook dit bivak een paar dagen van nabij mee te
maken.
Wat zal het bivak 2008 worden? Die vraag houdt ook de leiding bezig en stelt daarom alles
in het werk om van het bivak weer een spannend en leutig avontuur te maken. Ze rekenen
wel op de goede wil en inzet van allen om alles tiptop mee te doen.
Wellicht kan het volgende verhaaltje dit verduidelijken:
Er waren eens vier instrumenten: een saxofoon, een dwarsfluit, een klarinet en een viool. Ze
waren van elkaar de beste vrienden. Tweemaal in de week kwamen ze bijeen in het
muziekhuisje, waar ze naar hartelust op hun mooie instrumenten speelden. Ze oefenden voor
de uitvoering van een muziekstuk en als het eenmaal zover was, zou dieren komen luisteren.
En die uitvoering zou al heel gauw zijn, over een week! Maar toen gebeurde er iets heel
ergs...
Ze waren op een avond samen aan het repeteren en tijdens die repetitie kon de klarinet het
niet laten om stiekem bij zichzelf te denken, dat zij toch wel het mooiste instrument was, met
het fijnste geluid. En ze dacht: Zou ik niet beter solo spelen. Zo helemaal alleen op het
podium en dan beroemd worden. En ze had geen zin meer om met de anderen samen te
spelen.
Maar de klarinet was niet de enige, ook de viool dacht dat ze alleen moest spelen.
Niemand had immers zulke mooie snaren. En ook de viool had geen zin meer om met de
anderen te oefenen.
Ook de dwarsfluit dacht bij zichzelf: 'Ik ben eigenlijk een bijzonder iemand'. En ook zij
speelde niet meer mee.
De saxofoon maakte zich toen kwaad. Hij kon niet verdragen dat de andere instrumenten de
beste plaatsen opeisten en geen aandacht hadden voor zijn warme klanken. Dus, blies hij zijn
laatste noot en kroop mopperend in een hoekje. Gedaan was het met de harmonie ... Het
orkestje kon je nu wel opdoeken. En toen gebeurde het. Op een avond hadden alle
instrumenten in hun huisje de radio aangezet om naar de nieuwsberichten te luisteren . En
wat ze hoorden? De grote trom kondigde met droeve stem aan, dat de muziekuitvoering niet
kon doorgaan omdat er spelers ziek waren. Ziek...vroegen alle instrumenten in het
muziekhuis. Ja, zei de bas met een zware stem. De spelers zijn ziek. Ze hebben allemaal de
ziekte: solisme. Solisme ?. Vroegen de instrumenten. Wat is dat? En de bas zei gewichtig:
van solisme ben je zo ziek dat je niet meer met de andere instrumenten wil spelen maar
alleen op je eentje. En dan is een concert onmogelijk. Verdrietig gingen de instrumenten uit
elkaar. Het concert ging niet door. Maar ze wisten nu allemaal dat ze moesten oppassen
voor de gevaarlijke ziekte, die de bas 'solisme' had genoemd.
Laten we dit verhaal even toepassen op ons bivak.
Het orkest is het bivak. Wij zijn de spelers, de muzikanten. Wil dit orkest prachtig, tof met
volle klank klinken, dan moeten alle muzikanten meespelen. Wie niet meespeelt of vals
speelt, die geeft aan het orkest een minder goede, zelfs slechte klank.
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Zo is het ook met het bivak . Wie niet meedoet, ruzie maakt, de solist uithangt (dat is
iemand die zijn eigen goesting doet), die verbrodt de goede sfeer op het bivak en
dat mag niet gebeuren.
Neen, we zorgen voor leute en plezier en werken aan alles goed mee, ook aan die
dingen, die je minder goed liggen en ....laten we oppassen voor de gevaarlijke ziekte
„solisme‟!
Aan iedereen wens ik een prettig en deugddoend bivak!

Ton, de pater

WAT NEEM JE MEE?
Slapen:
- Isoleermatje (indien nodig)
- veldbed of luchtmatras
- slaapzak
- pyjama
- knuffeldiertje
- eventueel kussen met kussensloop

Hygiëne:
-

4 handdoeken
4 washandjes
Toiletzak met toiletgerief (shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstel, drinkbeker,
borstel of kam, deo, scheergerief (voor de ouderen )
waskom

Kleding:
-

-

uniform!
Voldoende speelkledij: houd er rekening mee dat het in augustus regenachtig kan zijn,
niemand doet graag natte kleren aan dus voorzie zeker voldoende speelkledij (kledij
die vuil mag worden)
Badmuts en zwembroek
12 paar sokken en 12 onderbroeken.
Voldoende schoenen, ook 1 paar stapschoenen voorzien.
Regenjas en gewone jas.

Andere:
- zaklamp
- 10 wasknijpers
- Briefpapier, omslagen
- Schrijfgerief
- Rugzak
- drinkbus
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