Bivakamberke 2010

Beste ouders, liefste leden

Het is weer zover… Saint Vith wacht op ons. We zullen er met z’n allen 10
onvergetelijke bivakdagen beleven. In dit boekje, 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:
150 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 068-8891172-82

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.
-Gedrag dat de werking van het kamp ernstig hindert, is ongepast en
onaanvaardbaar.
- Het is verboden om zelf alcohol mee te nemen op kamp.

Verder kan ik jullie al verklappen dat het thema dit jaar SUPERHELDEN is. We
vragen dat iedereen verkleed in een superheld (met een zelfgemaakte cape in de
kleur van zijn/haar afdeling; speelclub: geel, rakwi: groen, tito: rood, keti: blauw,
aspi: oranje) de kampplaats betreedt.

De mensen die ons tien dagen lang van lekker eten en drinken gaan voorzien, zijn
niemand minder dan Eddy, Tarras, Linda, Magda en Erik. Zieke leden kunnen bij
verpleger Marc terecht.

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

De groepsleider
Tim Van Grembergen
0485 03 94 34

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 1 augustus
geef je een kopie van je identiteitskaart en je SIS-kaart aan Linda. Voorzie ook
twee kleefbriefjes van de mutualiteit en je Eurocrosskaart (we zitten dicht bij
de Duitse grens en dus is ziekenhuisopname in het buitenland mogelijk).
-Zoals vorig jaar starten we ook met een ouderbezoekdag. We verwachten alle
leden op de kampplaats op zondag 1 augustus tussen 10.00 en 11.00 uur. Let op
het is minstens 2uur rijden. Daarna kan iedereen genieten van een hapje en een
drankje! Rond 15.00 starten de activiteiten en nemen de leden voor 10 dagen
afscheid van papa en mama.
-We vragen ook dat iedereen instaat voor het transport van zijn of haar eigen
bagage.
-Iedereen krijgt graag eens post op kamp. Brieven kunnen gestuurd worden naar:
Mr. Patrick Krings
Rödgen 4A
4782 Saint Vith

- In geval van nood kan je de kampplaats steeds telefonisch bereiken. De
volwassen begeleider, de keuken en de groepsleider zijn steeds bereikbaar.
Eddy: 0479 47 88 02
Tim: 0485 03 94 34
Sven: 0473 53 46 70
LEDEN NEMEN ZELF GEEN GSM MEE!
 Ook de keti’s en de aspi’s niet 
- Na tien vermoeiende dagen komen we op woensdag 11 augustus omstreeks
18.00 uur aan in de lokalen te Koningslo.

INSCHRIJVINGSSTROOKJE
Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 150 EUR- niet-Lid: 175 EUR

Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 150 EUR- niet-Lid: 175 EUR

Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 150 EUR- niet-Lid: 175 EUR

Naam + Voornaam:
Adres:
Telnr:
Afdeling: speelclub-rakwi-tito-keti-aspi
Lid: 150 EUR- niet-Lid: 175 EUR

TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: … EUR

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 regenactig 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
- Zonnecrème

Beste Chirofans,
Het chirojaar loopt weer op zijn einde en het bivak komt langzaam in zicht. De tijd
nadert, dat we terug onze tenten kunnen opslaan en genieten van de wonderlijke
schoonheden in de natuur zoals de mystieke ochtendnevels, de bloemen die
schitteren in de zon en vooral het gezang van de vogels.
Het bivak is echter ook een mooie gelegenheid om te laten zien wat we waard zijn.
Ik zou het bivak willen vergelijken met het bouwen van een huis en dacht daarbij aan
het volgende sprookje: Sprookjes zijn mooi, omdat ze ons iets te vertellen hebhen. :
"Er was eens een man en die bouwde een bungalow. En die bungalow die hij
bouwde zou zo sterk zijn, zo onverwoestbaar dat geen enkele storm, geen enkele
orkaan hem kapot kon krijgen. Dus trok hij het oerwoud in en velde daar de hardste
bomen. Dagen duurde het voor hij ze geveld had gekregen en tot kepers en balken
gehakt . Terwijl hij bouwde en sjouwde, merkte hij dat de inlanders almaar trachtten
hem iets duidelijk te maken, maar hun kreten en klanken verstond hij niet en het spel
van hun vingers en armen al evenmin. Dus werkte hi j voort en na enkele dagen
kappen en hijsen en klinken en passen was de bungalow klaar. De sterkste
bungalow die ooit in dat woud gebouwd was. Jaren stond de bungalow daar en het
kwam uit wat de bouwer verwacht had : stormen trotseerde hij en zelfs een orkaan
kreeg hem niet verwoest. Maar toen hij op een dag van zijn werk in het oerwoud
terug kwam, stokte ineens zijn stap en zijn aders sloegen hem tegen de keel van
ontzetting : onder zijn ogen zakte zijn bungalow, die sterke, onverwoestbare
bungalow geruisloos in elkaar. Nooit in al die jaren van fierheid en trots was het in
hem opgekomen een balk te betasten of een keper aan te slaan. Anders had hij aan
hun holle klank de aanwezigheid gemerkt van houtworm."
Beste vrienden,Wij gaan ook een woning-.ons kamp- bouwen. Maar een kamp
bouwen is niet alleen een tent opzetten, waar we kunnen wonen en slapen. :Wie een
woning bouwt, zorgt dat het een gezellige woning is, waar een goede sfeer uitstraalt,
een woning waar het gezellig is om er in te wonen, een woning waar men zich thuis
kan voelen. Voor zo'n toffe woning, zo'n kamp moeten wij zorgen en dit kunnen we
door een goede vriend voor elkaar te zijn, elkaar te helpen, verdraagzaam te zijn,
door ons blij en enthousiast in te zetten bij sport en spel en niet te vergeten de
diensten ! Als we allen geestdriftig meewerken zal ons kamp stevig en
onverwoestbaar zijn
Wie echter steeds ruzie maakt, niet meespeelt omdat het spel niet naar zijn of haar
zin is, of de diensten aan een ander overlaat, of iemand uitsluit, is een houtworm.
Een houtworm die vreet aan de vriendschap en aan het enthousiasme én aan de
goede sfeer van het bivak. Zo’n houtworm bouwt het kamp niet op, maar breekt het
af tot het tenslotte in elkaar stort.
Ik denk dat niemand zo’n bivak zou willen. Dus…we duimen allen voor een tof bivak.
Onze inzet zal niet ontbreken.
Aan ieder wens ik een prettig en deugddoend bivak

Ton, de pater

Dag allerliefste, schattigste maar ook luidruchtige speelclubbertjes!!

We kunnen het haast niet geloven, maar dit is al ons laatste briefje van
het jaar  snif snif! Maar wel het leukste briefje natuurlijk, want we
hebben van alles te vertellen over het super mega cool bivak dat doorgaat
van 1 augustus tot 11 augustus! Zeg maar snel tegen mama en papa dat ze
deze datum in hun agenda schrijven!

De laatste weken komen er aan, hoe jammer het ook is. Maar geen nood,
natuurlijk zullen dat nog fantastisch coole weken worden! Voor ons was het
echt een super jaar vol plezier! Denk maar eens terug aan het bezoek bij
de brandweer of aan alle toffe spelletjes die we gespeeld hebben zoals
kiekeboe en potteke stamp, hoe nat jullie wel niet geworden zijn bij alle
waterspelletjes toen het lekker warm weer was en natuurlijk ook de dag
aan zee met de hele chiro was super plezant! Voor ons was het dus een
onvergetelijk jaar en we hopen dat jullie dat ook vonden! Jullie zijn
allemaal schatjes van patatjes, maar toch deugnieten hoor!

Nu het belangrijkste deel van onze brief : HET KEI NEIG BIVAK!! 10
dagen kamperen met al je chirovrienden en toffe leiding, 10 dagen slapen
in een grote tent, overdag super coole spelletjes spelen en toffe
activiteiten doen, in het bos spelen, knutselen, rond het kampvuur zitten…
EN NOG ZOVEEL MEER!! Zoals jullie waarschijnlijk al weten is ons bivak
altijd ingekleed in een thema. Dit jaar is dat thema ‘ SUPERHELDEN ‘ ,
jullie mogen jullie dus allemaal verkleden in dit thema en je mag zeker niet

vergeten om bij je kostuum een gele cape te dragen, zoals een echte
superman 

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal meekomen op kamp, want met hoe
meer we zijn, hoe toffer het wordt! Daarom vragen we jullie ook om eens
aan al jullie vriendjes te vragen of ze graag zouden meekomen op kamp,
iedereen is welkom op kamp!

We gaan jullie mama en papa nog eens opbellen om te vragen of jullie
meekomen op kamp en dan komen we eens langs om alles praktisch te
overlopen!

Zo dit was het dan, Dikke chirokussen en tot zondag!

Joké, Shana en Aurélie

Ps: hebben jullie al opgemerkt dat het teken van superman toevallig de eerste
letter is van SPEELCLUB??

Gegroet beste superrakwihelden,
Eindelijk is het zover. Na een jaar vol fun en avontuur komt nu het hoogtepunt van het jaar
eraan. Jullie zullen wel al weten waarover we het hebben… inderdaad het BIVAK is in zicht.
Maar eerst zullen jullie het nog wel druk hebben met de toetsen op school en dan is er nog een
maandje vakantie en dan 1 augustus is het zover. Dan trekken we weer met zen allen voor 10
dagen de Ardennen in. Wij hopen natuurlijk dat elke rakwi meegaat, maar wij hopen ook dat
jullie nog veel andere vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Wij hebben namelijk een
weddenschap afgesloten met de andere leiding dat de rakwi’s de grootste groep gaan vormen
op kamp. En aangezien wij geboren winnaars zijn, willen we deze weddenschap natuurlijk
winnen. Dus als jullie ons hiermee helpen dan mogen jullie jullie op kamp aan een grote
verrassing verwachten.
Om jullie en jullie vriendjes en vriendinnetjes nog eens extra te motiveren zullen we nu 10
redenen geven waarom jullie het kamp zeker niet mogen missen.

1) je kan 10 dagen aan een stuk het beest uithangen
2) je bent 10 dagen omringd door vriendjes en vriendinnetjes
3) je verveelt je geen moment op kamp
4) je maakt ongelooflijke avonturen mee
5) je speelt er de leukste spelletjes
6) het eten is er SUPERlekker
7) we hebben een beek door onze kampplaats lopen
8) je bent 10 dagen zonder het gezeur van je ouders
9) de laatste avond is er een supergroot kampvuur
10)
wij willen de weddenschap winnen
en zo zouden we nog even kunnen doorgaan, maar jullie zullen de boodschap wel begrepen
hebben.

Het wordt een onvergetelijk kamp dat niemand wil missen.
P.S: Wij komen eind juni eens langs om met jullie ouders alle praktische dingen
voor het kamp te regelen!

Tot dan.

Heel veel chirogroetjes van jullie rakwileiding

Liefste tito’s,
Zoals jullie ondertussen misschien al gehoord hebben, is het kampthema dit jaar
superhelden. Om jullie kwaliteiten als superhelden alvast te testen, hebben wij
een kleine uitdaging voor jullie. Wij hebben besloten onze brief deze keer in
codetaal te schrijven. Enkel ware superhelden kunnen deze codetaal ontcijferen.
Wie ons op kamp de juiste vertaling van de brief overhandigt, en de opdrachten
in de brief het best uitvoert, krijgt een fantastisch superheldenpakket.
8/1/12/12/15/20/9/20/15’19,
8/9/5/18/19/16/18/5/5/11/20/10/21/12/12/9/5/19/21/16/5/18(8/5/12/4)-12/5/9/4/9/14/7.
23/9/10/22/15/14/4/5/14/8/5/20/1/12/5/5/14/19/21/16/5/18-13/5/7/1-8/25/16/5/18-3/15/15/12
10/1/1/18/13/5/20/10/21/12/12/9/5. 13/1/1/18/8/5/20/10/1/1/18/9/19 7/5/12/21/11/11/9/7
14/15/7/14/9/5/20/22/15/15/18/2/9/10. 5/18/22/15/12/7/20/14/1/13/5/12/9/10/11/14/15/7
5/5/14/19/16/5/20/20/5/18/5/14/4/2/9/22/1/11/22/1/14 A 20/15/20 K 1/21/7/21/19/20/21/19.
23/9/10/8/15/16/5/14/21/9/20/5/18/1/1/18/4/4/1/20/10/21/12/12/9/5/1/12/12/5/13/1/1/12
13/5/5/11/15/13/5/14/26/15/4/1/20/23/5/5/18/13/5/20/26/9/10/14/1/12/12/5/14 5/5/14
6/1/14/20/1/19/20/9/19/3/8/5/1/6/19/12/21/9/20/5/18/22/1/14/8/5/20/3/8/9/18/15/10/1/1/18
22/1/14/11/21/14/14/5/14/13/1/11/5/14. 23/9/10/26/9/10/14/5/3/8/20/5/18/22/1/14/8/5/20
16/18/9/14/3/9/16/5/8/15/5/13/5/5/18/26/9/5/12/5/14, 8/15/5/13/5/5/18/22/18/5/21/7/4/5.
10/21/12/12/9/5/5/5/18/19/20/5/15/16/4/18/1/3/8/20/12/21/9/4/20/4/1/14/15/15/11/1/12/19
22/15/12/7/20: 14/5/5/13/1/12/12/5/13/1/1/12/13/9/14/19/20/5/14/19 A 22/18/9/5/14/4/10/5
13/5/5/15/16/11/1/13/16!
23/1/14/14/5/5/18/23/5/4/1/14/5/5/14/7/18/15/20/5/20/9/20/15/7/18/15/5/16
7/5/23/15/18/4/5/14/26/9/10/14, 23/9/12/12/5/14/23/5/1/12/19/19/21/16/5/18/8/5/12/4/5/14
14/1/20/21/21/18/12/9/10/11/26/15/15/22/5/18/20/21/9/7/5/14/4/13/15/7/5/12/9/10/11
15/22/5/18/11/15/13/5/14. 1/12/19/20/23/5/5/4/5/15/16/4/18/1/3/8/20/22/18/1/7/5/14/23/9/10
4/1/14/15/15/11/22/1/14/10/21/12/12/9/5/15/13/1/12/12/5/13/1/1/12/5/5/14/18/15/4/5
19/21/16/5/18/8/5/12/4-3/1/16/5/13/5/5/20/5/2/18/5/14/7/5/14.

1/12/19/12/1/1/20/19/20/5/15/16/4/18/1/3/8/20/23/9/12/12/5/14/23/9/10/10/21/12/12/9/5/20/5/
14/19/12/15/20/20/5/22/18/1/7/5/14/15/13/5/12/11/A/22/15/15/18/23/5/18/16/13/5/5/20/5/14/
5/13/5/14/23/1/1/18/1/1/14/10/21/12/12/9/5/1/12/19/19/21/16/5/18/8/5/12/4/5/14/8/5/5/12/5/1
8/7/7/5/8/5/3/8/20/26/9/10/14.5/5/14/22/15/15/18/23/5/18/16/4/1/20/1/12/19/8/5/20/23/1/18/5/
10/21/12/12/9/5/12/5/22/5/14/7/5/18/5/4/8/5/5/6/20.
26/9/5/26/15/4/9/20/23/1/18/5/14/4/5/C/15/16/4/18/1/3/8/20/5/14/4/9/5/10/21/12/12/9/5/20/15
/20/5/5/14/7/5/15/4/5/9/14/4/5/13/15/15/20/5/14/26/9/5/14/20/5/2/18/5/14/7/5/14.23/5/8/15/16
/5/14/4/1/20/9/5/4/5/18/5/5/14/26/9/10/14/2/5/19/20/4/15/5/20/5/14/23/9/12/12/5/14/10/21/12/
12/9/5/15/16/A/1/21/7/21/19/20/21/19/13/1/19/19/1/1/12/1/1/12/26/9/5/12 !
C/4/9/11/11/5/19/21/16/5/18/8/5/12/4/26/15/5/14/5/14
11/1/18/5/14/5/14/9/14/5

P.S: Wij komen eind juni eens langs om met jullie ouders alle praktische dingen
voor het kamp te regelen!
Liefs,
Karen en Ine

Joe beste keti’s,
Het is weer eens tijd voor een nieuw bivakamberke, dus jullie
weten al wat jullie binnenkort weer te wachten staat: het bivak.
We moeten natuurlijk niet vertellen dat wij er al vreselijk veel
zin hebben, en hopen dat jullie met dezelfde buikkriebels zitten.
Waarschijnlijk zijn jullie kriebels alleen nog wat erger aangezien
jullie nog niet weten welke akelige, gruwelijke, verschrikkelijke
en leuke (toch voor ons;) ) verrassingen we voor jullie in petto
hebben. Hieronder enkele uit het gamma:
- 11 dagen niets slapen
- elke nacht dropping
- 9 schriktochte
- 1000 km af te leggen (te voet, niet met de
auto/trein/vliegtuig)
- geen ete van de kookploeg
Kortom, niets om jullie al ongerust over te maken, want we
houden ons nog in (of toch niet? :p).
Het antwoord op deze laatste vraag kom je te weten als je mee
gaat op deze geweldige 11 dagen, samen met zoveel mogelijk
van jullie vrienden en vriendinnetjes. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugde en hoe minder jullie zullen afzien(muhahaha) dus

NEEM AL JULLIE VRIENDEN EN VRIENDINNETJES MEE.
Vooraleer we kunnen vertrekken is er natuurlijk nog een minder
leuke periode te overbruggen: de examens. We hopen dat deze
voor jullie allemaal geweldig goed zullen gaan zodat jullie
daarna kunnen genieten van een welverdiend kamp.
Als er nog vragen zijn, stel deze op het ouderbezoek of stuur
een mailtje.
Zo, dit was het voor de laatste keer dit jaar, amai, wat een brief
zeg.
Groetjes van jullie leiding,
Stijn, Bram en Lio

Geweldige aspi’s
Helaas pindakaas, het jaar is bijna gedaan. We hebben allerlei memorabele zaken gedaan,
zoals de 2 weekends, de poging tot een tipi recht te zetten, de 24u paintball, een zoektocht
naar de seriemoordenaar van Koninslo, een kleine massa corners, een zeer geslaagde aspidag
en nog vele andere geniale zondagen.
Gelukkig ligt er nog iets beter dan dit alles in het vooruitzicht (het bivak, voor diegenen die
het nog niet door zouden hebben)! In dit boekje hebben jullie normaal al alle algemene,
praktische info gevonden over dit geweldig 10 daags gebeuren. Maar aspis zijn nu eenmaal
niet zo normaal, dus hier volgt nog wat info voor jullie apart:
1) Er wordt van jullie verwacht mee te gaan op voorkamp. We vertrekken vrijdag 30
juli. Het uur laten we nog weten, maar dit is wellicht rond 6u30 (ja, zo vroeg ;))
2) Er wordt van jullie verwacht een gans kamp propere tanden te hebben, indien jullie
hier niet in slagen, zullen er zware sancties volgen.
3) Er wordt verwacht dat jullie een aangename aspi dag hebben voorbereid. 20 juli
zouden wij graag jullie programma’s en materiaallijst in onze mailbox hebben
4) Er wordt verwacht dat jullie een bedje, slaapzak en kussen mee hebben (Tim’s auto
is niet beschikbaar als slaapplaats ;))
5) Er wordt van jullie verwacht dat jullie op kamp aangenaam zijn, geen ruzie maken en
flink naar jullie leiding luisteren
6) Er wordt van jullie verwacht dat jullie een oranje superheldencape mee hebben voor
het thema (nee, dit is GEEN grapje)
7) Er wordt van jullie verwacht enige kennis van de wereld van de superheld te hebben
verworven.
8) Er wordt van jullie verwacht elke dag van het kamp jullie leiding een gemeend
complimentje te geven.
9) Er wordt van jullie verwacht zon te voorzien gedurende de 12 dagen dat we daar zijn
10) Er wordt van jullie verwacht te voldoen aan de 10 verwachtingen
Al jullie allemaal aan deze simpele verwachtingen voldoen, kunnen we jullie garanderen dat
het kamp behoorlijk to zeer aangenaam zal zijn. Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie
ook!
We willen jullie bij deze ook alvast bedanken voor het geweldige jaar dat jullie ons hebben
bezorgd. We hopen dat jullie jullie minstens even hard geamuseerd hebben als wij!
Tot volgende zondag, of vrijdag, of op kamp!
Groetjes!
Jullie enige echte vetcoole superhelden,
Sam & Katrien

Tot 1 augustus

