
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Ode 2016 

 

 



Beste ouders, liefste leden,  

Het is weer zo ver, binnenkort vertrekken we met onze chiro op kamp! Dit wil zeggen 
dat we 10 dagen vol avontuur, spanning, plezier, lekker eten, leuke spelletjes, 
hopelijk goed weer en zo veel meer gaan beleven. Dit jaar doen we dat in Saint-
Ode.  

In dit Sikamberke, dat naar goede gewoonte is omgedoopt naar het Bivakamberke, 
vinden jullie alle informatie die jullie nodig hebben om op kamp te vertrekken. In de 
komende weken komt de leiding eens langs om alles te overlopen en om de 
medische fiche en het inschrijvingsstrookje op te halen. Alle documenten moeten 
voor 15 juli bij ons terecht gekomen zijn. 

De kampprijs dit jaar bedraagt:  
150 EUR voor leden (= lidgeld betaald en minimum 8 keer naar de chiro geweest) 
180 EUR voor niet-leden (iedereen is welkom, neem dus gerust een vriendje, 

vriendinnetje, neefje, nichtje,… mee!) 
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) 
 
100 EUR voor de RIBBELS die opkomen vanaf 3 augustus en lid zijn 
125 EUR voor RIBBELS die opkomen vanaf 3 augustus en niet-lid zijn 
 
Dit is te storten op het rekeningnummer BE25 0688 8911 7282 
  

Het bivak gaat dit jaar door van zondag 31 juli tot en met woensdag 10 augustus. 
Naar goede gewoonte, vragen we aan de ouders om de kinderen te brengen naar de 
kampplaats, waar jullie verwelkomd worden op onze heerlijke barbecue (zie verdere 
info + inschrijvingsstrookje!). Bovendien wordt er ook een prachtige wandeling 
georganiseerd voor wie niet meteen terug wilt rijden en de buurt wat wilt verkennen. 
Op 10 augustus komen we dan allemaal samen weer terug met de bus. De ribbeltjes, 
onze jongste groep, hebben de keuze om het kamp te starten op zondag 31 juli of 
woensdag 3 augustus, maar daar zullen Jolien en Arne jullie ongetwijfeld al van op 
de hoogte gebracht hebben.  

Op de volgende pagina’s vinden jullie de overige praktische gegevens: uur van 
vertrek,  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 Ribbels, 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,…)! 

 

En het ongelooflijk zalige thema van dit jaar is….. 

FEESTDAGEN 

We vragen dus aan iedereen die mee op kamp komt om de eerste dag verkleed toe 
te komen in dit thema. Wees maar zo creatief als je wil, alles wat met een feestdag te 
maken heeft, is goed! Dit hoeven geen officiële feestdagen te zijn en mogen ook uit 
andere landen komen. Keuze genoeg dus en perfect om origineel uit de hoek te 
komen. 

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, aspi: oranje)!  

De mensen die er voor zorgen dat we ook dit jaar weer elke dag geweldig lekker eten 
voorgeschoteld krijgen, zijn niemand minder dan Tarras, Linda, Joke, Jonas, Frank & 
Ella. We zijn uiteraard enorm dankbaar dat ze weer twee weken klaar staan om 
ons te verwennen!  

Voor de Ribbels, 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 minstens 8 keer gekomen zijn, mee op kamp 
kunnen gaan. 
 

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

 

Chirogroetjes,  

Mattias & Sam, Hoofdleiding  

Frieda & Karen, Veebees  



 

 

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

de leiding bezorgd te worden voor 15 juli. Op 31 juli geef je je identiteitskaart 

(GEEN KOPIE!) aan de leiding. 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 31 juli 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 onze barbecue (zie 

inschrijvingsstrookje!). Rond 14.30 starten de activiteiten en nemen de leden voor 

10 dagen afscheid van papa en mama. Voor de geïnteresseerden wordt er 

daarna ook nog een wandeling voor de ouders georganiseerd. 

 

- Het adres van de kampplaats is Amberloup 2, 6680 Sainte-Ode. Op de site 

(www.sikambers.be) staat de precieze kampplaats ook op een kaartje aangeduid. 

PAS OP!! Het adres om post te versturen is een ander adres! De post moet 

namelijk allemaal toekomen in het postkantoor. Om een brief te versturen moet er 

dus het volgende op de envelop staan: 

 

Coppin Jean Michel 
Chiro Sikambers t.a.v "naam van degene waarnaar u de brief wilt sturen" 
Poste d'Amberloup  
6680 Ste-Ode 

 

- 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.  

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

groepsleiding, keuken en volwassen begeleiders zijn steeds bereikbaar. 

 

Sam: 0474 30 33 70 

Mattias: 0478 52 71 11 

Karen: 0479 41 63 50 

Frieda: 0472 37 90 36 

Tarras (Eric Mathues): 0495 84 48 62 

 

http://www.sikambers.be/


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 31 juli tot 10 augustus, zoals de oudere 

groepen, ofwel komen zij op woensdag 3 augustus toe.  

We verwachten dan ook dat de ouders hun kinderen zelf naar de kampplaats 

brengen en rond 10u arriveren op de kampplaats. Iedereen keert 10 augustus 

gezamenlijk terug met de bus. 

 

- Op woensdag 10 augustus zullen wij ons Bivak afsluiten en gezamenlijk met de 

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

chirolokalen (Romeinsesteenweg 55, 1800 Koningslo) en hopen dat we dan nog 

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

uit te laden. 

 
Chiro is levend vier-op-een-rij spelen 

en er toch voor zorgen 

dat niemand zich het vijfde wiel aan de wagen voelt 

Chiro is vol enthousiasme op tocht gaan 

en tegelijk af en toe heel bewust 

halt houden 

Chiro is je helemaal smijten in een spel zonder grenzen 

en toch elkaars grenzen leren aanvoelen 

en respecteren 

Chiro is ongeremd meebrullen tijdens een massazangstonde 

en tegelijk oren hebben naar 

de fijnste stemmetjes in de groep 

Chiro is in het kotjesspel de andere leden wild in het volgende vak 

duwen 

en toch weigeren anderen 

in hokjes te stoppen 

 

 

 
 



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 
- Maandverband en tampons  

Kleding: Gelieve overal de naam in te schrijven! 

 

- 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 zwemkledij (jongens: breng ook een zwembroek(je) mee, zwemshorts zijn niet 

overal toegelaten!!!)  
- 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), postzegels 
- Schrijfgerief  
- Rugzak (trekrugzak)  
- Drinkbus  
- Zonnecrème  
- Eventueel medicatie  
- Fluovestje 
- Tekenspray 

 

 



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



Leukste, liefste en actiefste ribbels,  

Ondertussen is het chirojaar bijna afgelopen en zijn we dus toegekomen aan het 

laatste sikamberke, maar wel een heel belangrijk sikamberke (of bivakamberke), 

want in dit boekje vind je heel veel informatie terug over het geweldige kamp dat er 

loopt aan te komen.  

Wanneer jullie dit briefje krijgen, zal onze geweldige sleepover er wellicht al opzitten. 

Hopelijk vonden jullie het superfijn en hebben jullie nu extra veel zin om mee te gaan 

op kamp. Wij alvast wel! 

Een kamp ziet er een beetje uit als een zondagnamiddag, maar dan 7 of 10 dagen 

lang, klinkt dat niet geweldig? JA! :-D Omdat het voor velen onder jullie het eerste 

kamp is, maken we hieronder een lijstje met wat we zo allemaal doen tijdens die 10 

dagen:  

 we slapen allemaal samen in een tent op een veldbedje met een slaapzak (in 

onze dikste pyjama ;-)) 

 elke dag spelen we geweldige spelletjes, met een vuile dag inbegrepen (breng 

jullie slechtste kleren maar mee ;-)) 

 we mogen eens lekker ravotten want wassen doen we in de rivier of met de 

waskom 

 we gaan op eendaagse naar een geweldige locatie (dat is nog een verassing ;-)) 

 we zingen erop los (oefen de chiroliedjes almaar :-D) 

 onze kookploeg zorgt steeds voor superlekker eten (dus verhongeren zullen 

we niet doen :-)) 

 elke dag kunnen jullie kijken naar het toneeltje van de leiding => daarom 

moeten ook jullie verkleed zijn in het thema FEESTDAGEN (want het kamp is 

gewoon één groot feest! :-D) 

Omdat zo'n kamp wel heel veel informatie inhoudt, zullen wij in de loop van juni of 

juli nog eens langskomen bij jullie thuis om alles goed uit te leggen en jullie vragen te 

beantwoorden. De belangrijkste vraag, waar jullie nu al eens over kunnen nadenken, 

is hoeveel dagen jullie meegaan op kamp: 7 of 10? Wij gaan alvast 10 dagen mee, dus 

jullie zijn altijd welkom! :-D  

Tot snel!  

Vele ribbelgroetjes van Jolien en Arne! :-D  

 



Hey hey allerliefste Speelclubbers, 

Hier is het dan: ons laatste briefje van dit jaar! Jaja, wat is dit Chirojaar toch snel gegaan… 

Maar ja, de tijd vliegt als je je amuseert he! Wij hebben ons echt enorm goed geamuseerd 

met jullie en vonden jullie een geweldige groep om ons eerste (voor Sean) en laatste (voor 

Lien) jaar leiding aan te geven.  

Na vele leuke zondagen met super veel leuke spelletjes en natuurlijk na ons geweldig 

weekend kijken wij heel hard uit naar het kamp. Ons weekend was slechts een voorproefje, 

want op kamp gaan we nog meer stappen (ook al hebben jullie op weekend ook al veel 

gestapt en wil Lien nog eventjes vermelden dat Team Lien gewonnen was), gaan we ons 

nog vuiler maken en gaan we nog leukere dingen doen. Met de opbrengst van de 

snoepbrochettenverkoop kunnen we alvast iets leuk doen op eendaagse!  

Wij hopen dat we jullie allemaal met evenveel enthousiasme mogen verwelkomen op de 

kampplaats op 31 juli, verkleed in het thema ‘feestdagen’. Wees maar creatief in het 

uitwerken van jullie verkleedpakje, maar houd er rekening mee dat er iets GEEL aan jullie 

outfit moet zijn. Wij willen ook nog eventjes herhalen dat jullie zeker nog vriendjes of 

vriendinnetjes mogen meenemen op kamp.  

Om eens na te gaan wie er veel van de Chiro en onze groep kent, volgt een kleine quiz. Wie 

ons op kamp het meeste juiste antwoorden bezorgt, krijgt een leuke verrassing. 

1) Met hoeveel leden waren we op weekend?  
2) Hoeveel flapjes van Joyvalle en Appelsientje heeft onze Chiro dit jaar verzameld?  
3) Wat was er dit jaar nieuw om te eten op het steakweekend?  
4) Hoeveel jaar zit Sean al in de Chiro? 
5) Hoeveel jaar zit Lien al in de Chiro?  
6) Welk team was het eerst bij de frituur op weekend?  
7) Waar zijn we dit jaar op uitstap geweest met de hele Chiro?  
8) Van welk dier is Lien heel bang?  
9) Wat is Sean zijn favoriete K3-liedje? (hij heeft het zelfs als wekker op zijn GSM) 
10) Welke groep is de leukste, liefste en grappigste groep van de Chiro?  

 
We kijken er echt naar uit om met jullie op kamp te gaan. We kijken vooral uit naar de 

energie van Aurélie, het gebabbel van Lore, de K3-optredens van Léah, Luna en Olivia, de 

motivatie om spelletjes te winnen van Camille en Eléonore en naar de enige jongen in de 

groep: Mehdi (Sean is blij dat hij niet zoals op weekend de enige jongen zal zijn).                       

We vinden het ook super jammer dat Sophie niet mee kan op kamp en we gaan haar dan 

ook missen.  

We zijn aan het einde van ons briefje gekomen en dan willen we graag nog één ding 

zeggen: bedankt voor dit leuke Chirojaar, fantastische Speelclubbers! We gaan dit geweldige 

jaar afsluiten met een nog geweldiger kamp!  

Dikke kusjes van jullie feestneuzen  

Sean en Lien (PS: Wij verwachten de laatste avond een slijmbrief die minstens even goed is 

als de onze ;) ) 



Heeeyyy meest fantastische rakwi’s! :D 

 

Na een jaar lang ons elke zondag geamusseerd  te hebben is het kamp in zicht! Maar eerst zullen 

jullie het nog wel druk hebben met jullie grote toetsen op school dan hebben jullie nog een maandje 

vakantie en dan is het zo ver 31 juli verwachten we jullie allemaal op de kampplaats en hopelijk zijn 

jullie zo goed mogelijk verkleed in een feestdag vergeet niet dat er iets groen in jullie outfit moet 

zitten want zoals jullie allemaal wel weten is groen de mooiste kleur dat we op de chiro kunnen 

aantreffen namelijk de kleur van de rakwi’s! :D Als jullie nog vriendjes of vriendinnetjes hebben die 

graag mee zouden willen op kamp kan dit zeker want wij hebben een weddenschap afgesloten met 

de rest van de leidingsploeg dat de rakwi’s met het meeste ging zijn. Jullie weten dat wij niet graag 

verliezen en hopen dan ook dat jullie nog vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Als dit jullie lukt 

kunnen jullie zich op kamp aan een grote verrassing verwachten!!!! 

We hebben ook minder goed nieuws dit is zoals jullie al wel gemerkt zullen hebben dat jullie een 

paar zondagen andere leiding zullen hebben, dit komt door de stomme examens  

Maar hier zijn al een aantal dingen waar jullie jullie aan kunnen verwachten op kamp: 

1. Super leuke programma’s 
2. Geweldige leiding 
3. Veel avonturen waar je achteraf nog veel over gaat vertellen 
4. 10dagen lang het beest uithangen 
5. 10 dagen geen gezeur van jullie ouders 
6. lekker eten 
7. een gigantisch groot kampvuur de laatste avond 
……… 

Zo kunnen we nog wel even doorgaan! 

Hier nog een foto van ons toen wij nog rakwi waren. 

 

     

 

Vele groetjes Bananis en Coomans 

 



Hej tito’s 

Jammer genoeg komt aan alles een einde en zo ook aan dit fantastische jaar. Na vele dagen 

vol leuke spelen en een superweekend zit het jaar er (bijna) op. Nu  jullie examens hebben, 

zijn er nog maar een paar zondagen over waarop we van 16u tot 18u leiding geven om jullie 

van wat ontspanning te voorzien tijdens het hard werken. 

 

Na die, iets minder leuke, periode, staat er ons gelukkig nog iets fenomenaal te wachten, ons 

BIVAK!  

Zoals jullie overal in dit boekje al kunnen lezen is dat dit jaar in het thema feestdagen, want 

de chiro is altijd 1 groot feest ! Dit wil zeggen dat jullie alvast kunnen nadenken over een 

origineel, cool, opvallend kostuum. Alles kan, zolang er maar op 1 of andere manier een link 

is met een (of meerdere) feestdag(en). Zorg gewoon ook dat er ergens iets rood te vinden is 

in jullie kostuum (want jullie zijn nu eenmaal tito’s). 

 

Natuurlijk is het bivak meer dan gewoon een verkleedfeest, jullie kunnen jullie immers 

verwachten aan 10 dagen vol plezier. Een vuile dag, een trektocht, waterspelletjes, bosspel, 

nachtspel en nog veel meer staat er sowieso op de planning! 

 

Wij komen eind juni of begin juli eens langs bij jullie om alle praktische zaken te overlopen. 

We hopen natuurlijk dat iedereen mee gaat, want zo’n fantastisch jaar als we gehad hebben, 

verdient natuurlijk een fantastische afsluiter met iedereen op bivak ! 

 

Groetjes en succes met de examens! 

Jasmien & Sam 

 

 

 



Whatuuuuuuuuuuuuup keti’s!!! 

Na onze Keti-carwash is dit spijtig genoeg het laatste briefje van het jaar…  

Maar dat wil ook zeggen dat de vakantie eraan komt en niet te vergeten 

het bivak!! Wij kijken er alvast naar uit en hopelijk jullie ook. Maar eerst 

nog een iets mindere periode in het leven van een student. Wij duimen 

alvast voor jullie en zijn er zeker van dat jullie dat goed zullen doen. We 

wensen jullie veel motivatie en goede moed mee! 

Het was al een zeer leuk jaar samen. Hier hebben we al heel veel leuke 

momenten beleefd. We hopen dan ook dat jullie allemaal aanwezig 

kunnen zijn op bivak. Dan kunnen jullie daar verder genieten van de 

leukste programma’s. Want op kamp gaan jullie zeker niet het lokaal 

moeten opruimen. Voor diegene die het nog niet wisten, het kamp thema 

zijn de leukste dagen van het jaar: “Feestdagen!”. Wij zijn al zeker en 

vast goed voorbereid #cursus brandveiligheid. 

 

PS: neen jullie mogen geen vis als huisdier totdat jullie een constructie 

een volledig kamp heel kunnen houden. 

PSS: we hebben nog geen groepsfoto 

 

Veel liefs ;$ & succes!  

Amberik  en Kristoffel! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heeeey aspi’s!!! 

 

Jammer genoeg zit het Chirojaar er al bijna op… 

Maar jullie zullen ons niet te lang moeten missen!! Want in augustus gaan we op 

bivak. Het kan niet anders dan leuk worden met het ongelooflijk originele thema: 

FEESTDAGEN!!! Daar kunnen jullie verder genieten van onze geweldige 

programma’s! Maar eerst even hard werken op voorkamp. We hopen natuurlijk 

dat jullie er allemaal bij kunnen zijn. 

 

Maar voor iedereen al met zijn gedachten bij het kamp zit moeten we eerst nog 

examens afleggen. Een net iets mindere periode. Wij wensen jullie dan ook super 

veel succes toe en zijn ervan overtuigd dat jullie dat echt goed gaan doen  

 

Wij vonden het alvast een super tof Chirojaar met jullie. Hopelijk hebben jullie je 

even hard geamuseerd als wij. We hopen ook dat wij een beetje van onze Chiro 

wijsheid hebben kunnen overbrengen naar jullie en dat jullie het volledig zien 

zitten om volgend jaar leiding te worden! Het is nu aan jullie om onze Chiro 

verder te zetten. Zorg ervoor dat de leden blijven komen, de ouders jullie 

vertrouwen en dat iedereen zich blijft amuseren! Succes er mee!  

 

Hier is nog wat info voor jullie apart: 

 

1. Jullie gaan mee op voorkamp. Dus jullie vertrekken al 29 juli op kamp. 
2. We verwachten dat jullie een zeer aangename aspidag voorbereiden voor 

op kamp en we zouden graag jullie programma’s ten laatste tegen 15 juli 
hebben en ook met een materiaallijst erbij, zodat wij daarvoor kunnen 

zorgen.  
3. Er wordt verwacht dat jullie je leiding elke dag van het kamp een 

compliment geven. 

 

 

Xxxxx 

M&M 

 

 

 



Liedjesteksten 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DEZE BRIEFJES IN VERBAND MET ROKEN EN ALCOHOL MOETEN ENKEL 

INGEVULD WORDEN DOOR OUDERS VAN KETI’S EN ASPI’S 

 

ROKEN 

Ik, ……………………………………………………………………………………………, 

ouder van Keti/Aspi (schrappen wat niet past) 

……………………………………………………………………………………… geef mijn 

zoon/dochter wel/niet (schrappen wat niet past) de toestemming om te roken op 

kamp ( zonder dat dit de kampwerking stoort en enkel op vooraf afgesproken 

momenten).  

Handtekening ouder:  

 

ALCOHOL 

Ik, ……………………………………………………………………………………………, 

ouder van Keti/Aspi (schrappen wat niet past) 

……………………………………………………………………………………… geef mijn 

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

(bier/kriek) te consumeren op kamp, uiteraard niet meer dan de afgesproken 

hoeveelheden met de leiding en op afgesproken momenten (’s avonds aan het 

kampvuur).  

Handtekening ouder:  

 

 

 

 



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 31 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 jullie buikjes te vullen op onze 

CHIROBARBECUE. 

 

Om ongeveer te weten hoeveel eten we moeten voorzien op onze barbecue, 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 barbecue moet enkel ingevuld worden voor familie en 

vrienden van de leden die op kamp gaan. Voor de kampleden zelf voorzien wij 

sowieso voldoende eten en deze maaltijd is voor hen ook gratis! 

Voor volwassenen (€15 p.p.) voorzien wij een stuk spek, kip en chipolata of je kan kiezen 

voor een vegetarische burger. Voor kinderen kan de optie van één stuk vlees genomen 

worden (chipolata of vegetarische burger) voor €7. Groentjes en pastasalades zijn à 

volonté voor iedereen. 

 

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.  

 

Vriendelijke groetjes, 

De leidingsploeg en VB’s 

 

 

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

(naam + afdeling) bestellen volgende hoeveelheden barbecue: 

          BBQ Volwassene (€15 p.p.):  

VLEES: ………………… personen 

VEGETARISCH: ………………… personen 

 BBQ Kind (€7 p.p.):  

VLEES: …………………… personen 

VEGETARISCH: …………………… personen 

 

Groentjes en pastasalades zijn à volonté. 

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: 180 EUR – Ribbel 7 
dagen LID: 100 EUR – Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 125 EUR 

2) Naam+Voornaam: 

Adres: 

 

Telnr: 

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

Lid: 150 EUR – Tweede of volgend lid: 130 EUR - Niet-Lid: 180 EUR – Ribbel 7 
dagen LID: 100 EUR – Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 125 EUR 

3) Naam+Voornaam: 

Adres: 

 

Telnr: 

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

Lid: 150 EUR – Tweede of volgend lid: 130 EUR - Niet-Lid: 180 EUR – Ribbel 7 
dagen LID: 100 EUR – Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 125 EUR 

4) Naam+Voornaam: 

Adres: 

 

Telnr: 

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

Lid: 150 EUR – Tweede of volgend lid: 130 EUR - Niet-Lid: 180 EUR – Ribbel 7 
dagen LID: 100 EUR – Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 125 EUR 

TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: … EUR 



INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

Als je ’t mij vraagt: 

CHIRO

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
  Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
 [ Tel.]  03-231 07 95  [ Fax ] 03-232 51 62
 [ E-mail ]  info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

LET OP!
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.

Met deze Individuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun 
kind aan de Chiroleiding.  De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND
Naam ...................................................................................................................................................................................................................... 

Voornamen .......................................................................................................................................................................................................... 

Geboortedatum  ................................................................................................................................................................................................

Straat en nummer .............................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente ...................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer ....................................................................................................................................

Gsm-nummer ouders/voogd ........................................................................................................................................................................

Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn? 

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

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

MEDISCHE GEGEVENS
Naam en telefoonnummer huisarts ........................................................................................................................................................... 

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen ............................................................................................................................................. 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?                     Ja, in het jaar  ......................... ............................                  Nee

Uw kind lijdt aan:

 astma

 bedwateren

 epilepsie

 hartkwaal

 hooikoorts

 huidaandoening 

 reuma 

 slaapwandelen

 suikerziekte 

 allergie voor bepaalde 

voedingsmiddelen  .................................

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

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

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

 allergie voor bepaalde stoffen 

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

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

 allergie voor bepaalde  

geneesmiddelen  .....................................

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

 andere 



Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen?  Wat moet er gebeuren in noodsituaties? 

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

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

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet?

  Ja, namelijk: ...................................................................................................................................................................................................

  Neen

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?

  Ja            Nee          Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel? .......................................................................................................... 

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

Is uw kind vlug moe? 

  Ja            Nee

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd?

  Ja            Nee

Kan uw kind zwemmen?

  Ja            Nee

ANDERE INLICHTINGEN
.................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de 

leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren. 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn 

Voornaam en naam

 

Datum

 

Handtekening

Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte 
pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor 
dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek 

vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: *

  Ja            Nee
 

* Gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang


