
 

  



Beste ouders, liefste leden 

 

Het is weer zover… Salles 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 kunnen wij jullie het thema verklappen…… . 

RUIMTE 

 We vragen dat iedereen verkleed komt in het thema 

‘Ruimte’. Ruimte is meer dan marsmannetjes, aliëns,… 

Wees creatief! Zorg er wel voor dat er iets is aan je kostuum dat in de kleur is 

van jouw groep. (Speelclub = geel, rakwi = groen, tito = rood, keti = blauw, aspi = 

oranje.)  

De mensen die ons tien dagen lang van lekker eten en drinken gaan voorzien, zijn 

niemand minder dan Eddy, Tarras, Linda, Lio en Valérie. Zieke leden kunnen bij 

Laurie terecht voor een plakker voor de wondjes, zalf voor de pijntjes, …   

Wij kijken er alvast enorm naar uit en wij hopen natuurlijk dat jullie dat ook 

doen! 

 

 

Chirogroeten 

De groepsleiders en veebee 

Tim Van Grembergen                 Karen Dewaele  Sven Van Grembergen 

0485 03 94 34   0479 41 63 50  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 31 juli geef 

je een kopie van je identiteitskaart en je SIS-kaart aan Linda. Voorzie ook 2 

kleefbriefjes van de mutualiteit. 

-Zoals vorig jaar starten we ook met een ouderbezoekdag. We verwachten alle 

leden op de kampplaats op zondag 31 juli 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: 

Leurquin Philippe 

t.a.v. (naam kind) 

Hameau De Désivier 107 

6460 Salles 

- 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 10 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 

  



 
 

 

  



 

  



Liefste Speelclubbertjes,  
 
Dit is al het laatste briefje dat we dit Chirojaar voor jullie kunnen 
schrijven!  
Jaja, jullie lezen het goed, dat wil zeggen dat we bijna op kamp kunnen 
vertrekken! Het kamp zal dit jaar doorgaan van 31 juli tot en met 10 
augustus en we hopen natuurlijk dat jullie allemaal meegaan met ons!  
Wij hebben er alvast enorm veel zin in! We gaan voor jullie namelijk 
een programma in elkaar steken vol met leuke activiteiten, bosspelletjes, 
waterspelletjes en natuurlijk af en toe ook eens vuile spelletjes!  
Dus wij stellen voor dat jullie alvast jullie valies beginnen klaarmaken, 
jullie knuffelkonijn inpakken en jullie vuilste Chirokleren verzamelen! 
Zo zijn jullie helemaal klaar voor 10 dagen vol plezier en avontuur!  
Dit jaar hebben we ook weer voor een leuk thema gezorgd, namelijk 

DE RUIMTE, dus vergeet jullie zeker en vast niet allemaal te 
verkleden!  
Op het einde van het Chirojaar gaan we al jullie ouders ook nog eens 
contacteren, zodat we bij iedereen die mee wil op kamp kunnen 
langskomen om alle vragen te beantwoorden!  
Tot snel en een hele dikke zoen van jullie leiding  

Stef en Karen xxx 

  



Hey rakwi’s, 

 

Hier is het laatste briefje van jullie geweldige leiding (stoef stoef). 

Ook al betekent dit dat alweer een fantastisch leuk chirojaar bijna 

gedaan is, jullie moeten niet verdrietig zijn, want zoals jullie kunnen 

zien aan de naam van dit boekje is dit geen gewoon Sikamberke maar 

een Bivakamberke. Dit betekent natuurlijk dat het bivak eraan komt. 

Joepie 

 

Zoals elk jaar is er dit jaar weer een heel origineel thema: dit jaar is dit 

de ruimte en alles wat daarmee samen hangt: sterren, planeten, aliens, 

ruimteschepen en ga zo maar door. Verkleed jullie dus allemaal zo 

origineel mogelijk wanneer jullie op zondag 31 juli toekomen. We 

hopen dat jullie zeer talrijk aanwezig zullen zijn, want zonder jullie 

zou het kamp echt niet leuk zijn. 

 

Dus als jullie voor de verkleedkledij en een goed humeur zorgen, dan 

zorgen wij voor de rest. We gaan proberen om jullie een geweldig 

kamp te bezorgen vol met de leukste, origineelste en plezanste 

activiteiten en spelletjes . Om het nog leuker te maken moeten jullie 

wel nog voor 1 ding zorgen: VRAAG AL JULLIE VRIENDEN EN 

VRIENDINNETJES MEE. 

 

We zijn alweer aan het einde gekomen van dit briefje en we willen 

nog maar 1 ding zeggen: tot op kamp (en de volgende zondagen 

natuurlijk). 

 

Dikke bees, 

 

Shana en Stijn 
  



Lieve tito’s ! 

Dit is alweer het laatste briefje van het jaar, en voor dit briefje hebben we 

onze beste songwriterskills boven gehaald, zie hier het resultaat! 

Aurélie : Waar gaan we dit jaar naartoe de vakantie komt eraan? 

Joke: ’t is elk jaar weer hetzelfde liedje, welke weide kan ons aan? 

Aurélie: In Spanje dat is wat te ver, en aan de zee is te  veel zand! 

Joke: Daarom heeft Stijn dit jaar  een maanraket gebouwd! 

Wij gaan naar Salles 

Wij gaan naar Salles 

Als je mee wilt er is plaats genoeg 

We blijven weg tot 10 augustus 

Wij gaan naar Salles! 

(Op de melodie van ‘Wij gaan naar de maan’ van Samson en Gert) 

Dit jaar is het thema RUIMTE, wij willen geen 13 – 14 aliëns zien toekomen! 

Laat je creativiteit dus maar de vrije loop, want wie het best verkleed is wordt 

rijkelijk beloont!  

Met deze laatste woordjes nemen wij afscheid: 

Tito’s jullie hebben er een super jaar van gemaakt, wij waren heel graag jullie 

leiding, de carwash hebben jullie schitterend gedaan met een goed gevulde 

titokas als gevolg! We gaan jullie hopelijk nog een super leuk kamp bezorgen, 

zodat jullie volgend jaar weer smeken om ons als leiding te krijgen!  

Studeer goed tijdens de examens en maak ons fier met jullie resultaten! Wij duimen voor 

jullie allemaal! Geniet daarna van een welverdiende vakantie! 

(Een laatste keer) HELE DIKKE KUSSEN en EEN HELE DIKKE KNUFFEL !!!!!  

Aurélie en Joke  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  



Liefste Keti’s, 

  

  

Spijtig genoeg is dit het laatste briefje van het jaar. Maar … 

dat wil natuurlijk ook zeggen dat het bijna vakantie is en dat we de dagen tot het kamp al kunnen 

beginnen tellen. 

Eerst komen de examens nog, waarvoor we jullie dan ook veel succes wensen!  

Hopelijk doen jullie het allemaal zeer goed, zodat jullie met een gerust geweten mee op kamp 

kunnen komen! 

  

  

Wij hebben ongelooflijk veel zin in het kamp, vooral door de toffe leden, en we hopen dat jullie er 

even veel zin in hebben als wij.  

Bram en ik zorgen voor een onvergetelijk kamp, zorgen jullie dan voor een goed humeur! 

  

  

Hopelijk hebben jullie evenveel genoten van het chiro jaar als wij.  

En we hopen dan ook dat het een onvergetelijk kamp zal worden, dat het een mooie afsluiter mag 

worden voor ieder van ons! 

  

  

We komen sowieso ook nog eens op ouderbezoek, we zullen hiervoor wel iets laten weten. 

  

  

Dikke kussen 

Xxx 

  

Bram & Vanessa 

  



Liefste aspi”s, 

Omdat enkel een brief maar een beetje flauw zou zijn, hebben wij een mega, geweldig, leuk, 

fantastisch, groots, geniaal, goed bedacht kruiswoordraadsel voorzien (we moesten nog wat 

adjectieven compenseren voor de opening van de laatste chirozondag). 

Als jullie dit kruiswoordraadsel oplossen, verschijnt een woord. Dit woord is een ‘voorwerp’ dat jullie 

moeten knutselen en meenemen op kamp. Het is belangrijk dat jullie dit doen, maar we hebben geen 

zin om dat nu uit te leggen… 

 

1) In welk dorpje in Frankrijk woont Alison haar familie? 

2) Wie ging ergens in December boos zijn op Shawny? 

3) Hoe heet de zus van Kevin? 

4) Waar staat haar op bij Kevin? 

5) Wie is Lien haar ‘favoriete’ actrice? 

6) Waar waren we zondag 7 november? 

7) Welk kinderboerderij-dier zit in onze groep? 

8) Welke film zagen we 16 maart? 

9) Wie vindt Kevin kei-knap? 

10) Welke tieneridool is al gespot op de chiro? 

11) Wie is de vorst van Aspistan? 

12) Waarmee maakten de aspis de affiches voor de chirofuif? 
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Groetjes, 

Ine en Sam 



 

 


