
 
 

 BIVAKAMBERKE 
  Möderscheid 2014 

Bekende 
Vlamuingen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Beste ouders en liefste leden, 

Het einde van het schooljaar is in zicht en daarmee ook het einde van ons Chirojaar. 

Gelukkig wil dit ook zeggen dat de zomervakantie in aantocht is en daarmee ook ons 

jaarlijkse BIVAK, dat dit jaar zal doorgaan te Möderscheid! 

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 steekkaart 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) 
130 EUR voor ieder tweede en volgend lid dat binnen een gezin meegaat (en 
doorheen het jaar ingeschreven was en minimum 8 keer naar de chiro is geweest). 
 
175 EUR voor NIET-LEDEN (iedereen is welkom, neem dus gerust een vriendje, 
vriendinnetje, neefje, nichtje,…mee!) 
 
Storten op rekeningnummer BE25 0688 8911 7282  

met vermelding van naam lid en afdeling. 

Het Bivak zal dit jaar doorgaan van 3 tot en met 13 augustus 2013. We zullen op 3 

augustus ons kamp starten met een ouderbezoekdag. Dit wil concreet zeggen dat we 

aan de ouders vragen om de leden zelf naar de kampplaats te brengen, waar we voor 

iedereen een warm welkom voorzien en waar iedereen de geledenheid krijgt om zijn 

buikje rond te smullen op ons kippenfestijn. Op 13 augustus keren we gezamenlijk met 

de bus terug naar huis.  

Op de volgende pagina’s vinden jullie de overige praktische gegevens: uur van vertrek 
en terugkomst,  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.  
 
-Roken is verboden voor Speelclub, Rakwi’s en Tito’s. Bij Keti’s en Aspi’s worden er 
hieromtrent onderlinge afspraken gemaakt tussen de ouders en leiding. 
 
-Leden nemen zelf geen elektronische apparatuur mee (iPods, gsm’s, game-
materiaal,…)! 



Verder kunnen wij jullie het thema verklappen……  
 

BEKENDE VLAMINGEN! 
 
We vragen dat iedereen verkleed komt in het thema ‘bekende Vlamingen’. Dit is een 
breed thema dus… 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 Tarras, Linda, Lio, Valérie, Chris en Thalassa. Zieke leden 
kunnen bij hun leiding, bij Katrien of bij Thalassa terecht voor een plakker voor de 
wondjes, zalf voor de pijntjes, …  
 
Voor de Speelclubbers, Rakwi’s, Tito’s en Keti’s is het 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! Voor Aspi’s 
zal het een gesloten kamp zijn. Dit wil zeggen dat enkel de leden die ingeschreven zijn 
en tijdens het jaar gekomen zijn, mee op kamp kunnen gaan. 
 
Bij de Keti’s en Aspi’s wordt er nog €10 extra bij de kampprijs gevraagd om op kamp 
wat drank en versnaperingen te kunnen voorzien. Het is het gemakkelijkste als deze 
bijdrage cash tijdens de ouderbezoeken betaald wordt.  
 
Wij kijken er alvast enorm naar uit en wij hopen natuurlijk dat jullie dat ook doen!  
 
Vele Chirogroeten  
 
De groepsleiding en veebees  
 
Karen De Waele              Frieda Roekaers                    Ine De Smet 
 0479/41.63.50                 0472/37.90.36                      0477/20.33.46 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTISCHE AFSPRAKEN  
 
- De medische fiche en het inschrijvingsformulier dienen afgedrukt en ingevuld aan 

de leiding of Linda bezorgd te worden voor 15 juli. Op 3 augustus geef je je 

identiteitskaart en siskaart (GEEN KOPIE!) aan Linda. 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 

zaterdag 3 augustus tussen 10.30 en 11.30 uur. Let op, het is minstens anderhalf 

uur rijden! We vragen ook dat iedereen instaat voor het transport van zijn of haar 

eigen bagage. Op de kampplaats kan iedereen genieten van ons kippenfestijn. 

Rond 14.30 starten de activiteiten en nemen de leden voor 10 dagen afscheid van 

papa en mama. Belangrijk: Het kamp duurt voor alle afdelingen 10 dagen. Het is 

niet mogelijk om later op te komen of vroeger naar huis te gaan. 

 

- Het adres van de kampplaats is Hollborn 3, te 4770 Möderscheid. Om het adres 

met een GPS te vinden, kan de kampplaats ook in graden ingegeven worden:  

50° 22' 52" NB, 6° 12' 2" OL.  

 

- 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:  

 

Chiro Sikambers  

Muller Peter t.a.v. (naam kind) 

Hollborn 3 

4770 Amel-Möderscheid 

 
- In geval van nood kan je de kampplaats steeds telefonisch bereiken. De 

groepsleidster, keuken en volwassen begeleiders zijn steeds bereikbaar. 

 

Karen: 0479 41 63 50 

Tarras (Eric Mathues): 0495 84 48 62 

Ine (0477 20 33 46) of Frieda (0472/37.90.36) 

 

  

LEDEN NEMEN ZELF GEEN GSM MEE! 

Ook de Keti’s en de Aspi’s niet  

 



- Op dinsdag 13 augustus zullen wij ons Bivak afsluiten en gezamenlijk met de bus 

terug naar huis komen. We zullen rond 16u30 à 17u toekomen aan de chirolokalen 

(Romeinsesteenweg 55, 1800 Koningslo-Vilvoorde) en hopen dat we dan nog wat 

op de hulp van ouders kunnen rekenen om de vrachtwagen zo vlot mogelijk uit te 

laden. 

 
Beste ouders en liefste leden, 
 
Zoals jullie reeds allemaal weten, vertrekken we dit jaar niet met de bus op kamp. Het is de 
bedoeling dat de leden naar onze kampplaats te Möderscheid 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 zondag 3 augustus 
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 jullie 
buikjes te vullen op ons KIPPENFESTIJN. 
 
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 eten we moeten voorzien op ons kippenfestijn, vragen we 
ook om onderstaand strookje in te vullen en samen met het inschrijvingsformulier en de 
medische fiche terug te bezorgen aan de leiding. 
Het bestelstrookje voor het kippenfestijn moet enkel ingevuld worden voor familie en 
vrienden van de leden die op kamp gaan. Voor de kampleden zelf voorzien wij sowieso 
voldoende kip en deze maaltijd is voor hen ook gratis! 
 
Dank bij voorbaat en vriendelijke groetjes, 
De leidingsploeg 
 
 

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

 
Wij, ouders van .......................................................................................................(naam + 
afdeling) bestellen volgende hoeveelheden kip: 
          1/2e kip (€10 p.p.): ………………… personen 
 1/4e kip (€8 p.p.): …………………… personen      
Groentjes en aardappelen zijn à volenté. 
OP KAMP AF TE REKENEN.  
Handtekening ouder: 

 



INSCHRIJVINGSSTROOKJE  
 

1) Naam+Voornaam:  

Adres:  

 

Telnr:  

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

Lid: 150 EUR – Tweede of volgend lid: 130 EUR - Niet-Lid: 175 EUR  

 

2) Naam+Voornaam:  

Adres:  

 

Telnr:  

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

Lid: 150 EUR – Tweede of volgend lid: 130 EUR - Niet-Lid: 175 EUR  

 
3) Naam+Voornaam:  

Adres:  

 

Telnr:  

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

Lid: 150 EUR – Tweede of volgend lid: 130 EUR - Niet-Lid: 175 EUR  

 
4) Naam+Voornaam:  

Adres:  

 

Telnr:  

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

Lid: 150 EUR – Tweede of volgend lid: 130 EUR - Niet-Lid: 175 EUR  

 
 
 
TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: … EUR 
 



 
 
WAT NEEM JE MEE? 
 
Slapen: 
 
- Isoleermatje (indien nodig) 
- Veldbed of luchtmatras (indien luchtmatras: breng ook een pomp mee!) 
- Slaapzak 
- Pyjama 
- Knuffeldiertje 
- 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) 
- Voldoende warme pulls en lange broeken 
- Badmuts en zwembroek 
- 12 paar sokken en 12 onderbroeken (minstens!) 
- Voldoende schoenen, ook 1 paar stapschoenen voorzien. 
- Regenjas en gewone jas 
- Regenlaarzen 
 
Andere: 
 
- Zaklamp 
- 10 wasknijpers 
- Briefpapier, omslagen (voor de kleinsten: schrijf best de adressen reeds op 
de omslagen) 
- Schrijfgerief 
- Rugzak (trekrugzak) 
- Drinkbus 
- Zonnecrème 
- Eventueel medicatie 
- Fluovestje 



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 

 

                                                     

 

                              

 

 

 



NEE 

 

          

 

                   

 

Adressen 

Makro: Woluwelaan 11, 1830 Machelen 

Decathlon: Olympischedreef 50, 1070 Anderlecht 

AS Adventure: Weiveldlaan 35, Nossegem of Rode-Kruisplein 14, Mechelen 

 



Hey lieve speelclubbertjes, 

 

Het aftellen naar het kamp is begonnen, nog 2 maanden en we zijn 

weg!  

Hopelijk zijn jullie allemaal klaar voor 10 dagen: 

- Heel veel spelletjes 

- Een super grappig toneeltje van de leiding 

- Lekker eten van kok Tarras! 

- Slapen in een echte tent  

- en …. Elke avond een echt kampvuur ! 

Wij zijn er alvast klaar voor en staan te popelen om met jullie 10 dagen 

naar de Ardennen te trekken.  

 

Net zoals elk jaar gaan wij ons verkleden en moeten jullie ook in je 

verkleedkoffer duiken. Dit jaar is het thema: BEKENDE TV-FIGUREN 

en mag je je verkleden in je favoriete Disney Channel personage, je 

lievelingsacteur of actrice, de leukste zanger of zangeres, de coolste 

sporter, …  

Wij komen ook nog zeker eens langs om jullie bezorgde mama’s en 

papa’s wat meer informatie te geven over het kamp.  

 

Tot binnenkort en hopelijk (allemaal) tot op kamp !! 

Groetjes, 

Joke en Ella 

 



liefste Rakwi’s, 
 

Erik van Looy zou zeggen: ’t is gebeurd 
Regi zou zeggen: hoow Joh 
Annemie struyf zou zeggen: AMAAAAAAAAAI 
 
En jullie leiding zegt: AMAAAAAAI, ’t is gebeurd: het chirojaar zit er bijna op. Hoow 
Joh dat is snel gegaan. MAAR: wees niet getreurd want er wacht nog een schitterend 
 

BIVAK 
 
Dit jaar is het thema ……..   
 

BEKENDE VLAMINGEN  

 
dus wij verwachten van jullie dat jullie het onderste uit de kan halen om als een echt 
televisiefiguur te komen. Zorg er ook voor dat de kleur groen aanwezig is: dit kan in de vorm 
van een accesoire, kledingstuk, pruik, enz…  
 
Hieronder al een lijstje met enkele BV’s, maar dit is enkel ter inspiratie:  
-sabine hagedoorn 
-Regi(nald) Penxten 
-Koen Wouters 
-Showbizz Bart 
-Ian thomas 
-Philippe Geubels 
 
 
Wij komen zeker ook nog eens langs (of zijn misschien al langs geweest) bij jullie ouders om 
alle praktische zaken van het kamp te regelen. 
 

Dikke kussen van jullie leiding 
 
Jolien, Joke & Lenn  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROFICIAT! U bent 1 van de gelukkigen!  

U hebt een 10-daagse kampeerreis naar Möderscheid gewonnen, een Duitstalige plaats in de 

deelgemeente Heppenbach in de Belgische provincie Luik.  

U wordt op zondag 3 augustus 2014 verwacht in Möderscheid tussen 10 uur 30 en 11 uur 30.  

Na een onvergetelijke reis wordt u met de bus afgezet in Koningslo op woensdag 13 augustus 2014 

omstreeks 17 uur.  

Chirojets staat erom bekend een zeer uitgebreid programma te voorzien zodat u zich op de plaats 

van uw bestemming geen seconde kan vervelen. We gaan hierover niet te veel in detail treden, 

behalve dat het spectaculair zal worden. Bovendien hebben we enkele bekende televisiefiguren 

ingehuurd om de boel dagelijks een beetje op te fleuren en u een avondanimatieprogramma te 

bezorgen van topkwaliteit. Ook is er elke avond de mogelijkheid voorzien om nog een beetje na te 

keuvelen aan een kampvuurtje waarna u dan kan slapen in onze luxe-kamers:  

 

We hebben enkel het beste met u voor, daarom voorzien wij all-in eten en drinken. Het eten wordt 

gemaakt door een topkookteam dat meer dan 5 sterren verdient.  

Zodat onze bekende medemens zich ook eens gewoon zou voelen, vragen wij u op 3 augustus 

verkleed als een bekende Vlaming  naar keuze toe te komen.  

Wij komen bij de winnaars thuis nog eens langs om persoonlijk de inschrijvingsstrookjes en 

medische fiches op te halen. Indien u nog vragen heeft, kan u ze dan stellen.  

Elke winnaar is vrij nog iemand van dezelfde leeftijd mee te nemen ( vriend, vriendin, neef, nicht,..) 

Wij hebben er alvast zin in!  

De reisbegeleiders van Chirojets,  

Sam Balcaen en Lien Van Grembergen 



 
 

HEEEEEEEEEEEEEY Keti's! 

 

Wauw dit is alweer het laatste briefje dat we gaan schrijven voor jullie. Het jaar is snel gegaan! Het was dan 

ook zo een superzalig jaar he! We willen jullie ook nog is kei hard bedanken voor het harde werk dat jullie op 

het steakweekend en op alle andere momenten hebben geleverd! Super gedaan! 

Maar zo een superjaar gaan we eerst afsluiten met een super kamp! En dan nu de info waarop jullie zo lang 

gewacht hebben! De info waarover jullie nachten hebben zitten piekeren! De info die jullie hele leven gaat 

veranderen! Het thema van dit kamp is......... ........(tromgeroffel).................... BEKENDE VLAMINGEN!  

Jaja, jullie mogen allemaal verkleed komen als jullie favoriete BV dit jaar! Maar dat betekent dus niet dat 

enkel personen van Tv-programma's mogen. Ook bekende muzikanten, sporters, politici en zoveel meer 

zitten in dit thema!  Wees origineel zou ik zeggen en zorg er alstublieft voor dat er geen 10 Piet 

Huysentruyten rondlopen :D Keuze genoeg! 

We hebben op de weekends alleszins gemerkt dat sommigen onder jullie 's nachts opeens nog iets actiefs 

willen doen. Daar zullen we dus zeker en vast al voor zorgen :D Maar als er nog dingen zijn die jullie absoluut 

willen doen dit kamp, laat het ons dan zeker weten! Als wijzelf het ook een beetje leuk vinden, zou het wel 

eens kunnen dat we het ook echt gaan doen. 

Wat we sowieso gaan doen op kamp is onze 2-daagse. Voor sommigen is dit de eerste keer,                                                                                               

-spannend! - maar vergeet dus zeker geen goede trekrugzak mee te nemen en een matje om op te slapen 

(veldbedjes gaan namelijk niet mee!). En goede stapschoenen, want dit jaar willen we namelijk het record 

breken! Het grootste aantal kilometers stappen dat er ooit gestapt is in onze chiro! Op dit moment staat het 

op 103 kilometer op 2 dagen, we denken dat we dit kunnen verbeteren! Hahaha nee dat gaan we 

(waarschijnlijk) toch maar niet doen. Maar we gaan toch een eindje stappen, dus bereid jullie maar voor! 

Natuurlijk komen we na de examens nog eens langs bij jullie om al de overige vragen te beantwoorden.  

Eerst wensen we jullie nog heeeeeel veel succes bij jullie examens!  

En tot  op kamp! 

 

De beste leiding ooit geleefd, 

Jana en Mattias 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste Aspi’s / Bijna-Leiding… 

 

Chiro is spelen om het spel. 

Chiro is verbondenheid. 

Chiro is een deel van jezelf. 

Chiro is voor iedereen. 

Chiro is voor altijd. 

Leiding worden is groeien. 

Leiding zijn is spel verzinnen en niet om te winnen. 

Leiding zijn is creatief en zot, is vrolijk, ernstig en tof. 

Leiding zijn is talenten ontdekken en uitdagingen zoeken, 

is dromen en doen, vinden en toch verder zoeken. 

Leiding zijn is nooit ophouden met leren 

van leden en leiding, van vallen en proberen. 

Leiding zijn is de wereld in beweging en vervoering brengen, 

is elke dag een portie verwondering, 

is altijd een beetje kind blijven, 

is thuiskomen in de ploeg en uitwaaien op bivak, 

is ruimte voor alle kinderen en dat waarmaken, 

is ervoor zorgen dat iedereen mag meedoen en daar samen voluit voor gaan. 

Chiro is stil en luid, in vreugde en verdriet, anders en gelijk. 

Chiro is vriendschap en vertrouwen, Chiro zit vanbinnen. 

Als je 't mij vraagt: ik wil Chiroleid(st)er zijn! 

 

We zijn ondertussen weer aan het einde van een chirojaar gekomen. En voor jullie was dit wel een 

héél speciaal chirojaar, want volgend jaar gaat er voor jullie allemaal een nieuwe deur open als 

leiding. We hopen dat jullie enorm genoten hebben van de zondagen, de groep, de bangelijke (al 

zeggen we het zelf) aspiweekends, de aspidag, jullie megacoole leiding en natuurlijk ook van de 

dürüms die dit jaar in grote hoeveelheden gepasseerd zijn!  

 

We hopen bovendien ook dat we jullie wat warm hebben kunnen maken om jullie volgend jaar 

VOLLENBAK te smijten in het leiding geven! Want wij zien niets liever dan een geëngageerde, 

enthousiaste verse lading leiding die zich met veel energie inzet voor de jeugd. En daar hebben we 

bij jullie alle vertrouwen in! Bovendien moeten jullie zich geen zorgen maken, want zoals jullie 

hierboven kunnen lezen in het leidingswoord, betekent leiding zijn ook altijd nog een beetje kind 

blijven! :-D 

 

En als kers op de taart hebben wij voor jullie binnenkort nog 12 dagen (jaja, voorkamp is ook fun 

) vol kind zijn, het varken uithangen, total losgehen en megaveel plezier hebben in petto!! Wij 

hebben er alvast onvoorstelbaar veel zin in en jullie hopelijk ook! PRANK TIMEEEE!!  

 

Bedankt aan iedereen voor het onvergetelijke jaar en maak jullie borst alvast nat voor het kamp!!  

 

Dikke bezen, Bram en Karen xxx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


