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De Bivaksen 
Maak je borst maar nat, steek die handen uit de mouwen en trek je 

stoutste schoenen al aan, want het is bijna tijd voor het groot kamp 

van Chiro Sint-Bartel jongens! Dit jaar zetten we onze tenten recht in 

de velden van het kleine dorpje Martilly in het hartje van d'Ardennen 

en daar gaan we de boel onveilig maken van 22 juli tot en met             

1 augustus. 

Dit kamp zullen de tenten en de 

mast snel recht staan, want we      

krijgen hulp van Asterix & Obelix 

en hun geheime toverdrank. Dat  

belooft voor een kamp boordevol 

energie en avontuur! 

De hele leidingsploeg heeft er al 

veel zin in en zal dag en nacht       

werken om voor jullie een prach-

tig kamp neer te zetten! In dit 

boekje vinden jullie alle informa-

tie over het bivak. 

We hopen dat jullie er ook dit jaar allemaal bij zijn! 

De bivaksen, 

Sander, Niels & Stijn 
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Onze Veebee 
Dag beste Chiro-vrienden, 

Binnenkort vertrekken we terug op bivak voor een onvergetelijk   

avontuur! Voor velen zal dit terrein nog heel veel leuke herinneringen 

oproepen. Die kennen Martilly ondertussen uit hun broekzak. Voor 

een groot aantal onder zal het de eerste keer zijn dat ze de bossen en 

beken daar ontdekken. 

Iedereen kijkt er in ieder geval al naar uit! 

De groepsspelen zoals familiedag, bonte ring, Vlaamse kermis, waar 

iedereen voor iedereen zorgt… 

De krakjes wachten vol spanning op de spannende verhalen die ze 

zullen horen voor ze hun slaapzak in duiken. 

De speelclub wil al aan de plannen van hun kamp beginnen zodat ze 

de beste locatie uitkiezen en hun kamp kunnen inrichten met alles 

wat ze in de buurt vinden. 

De rakkers trainen zich al in het opsporen van de rakkers-schat. Waar 

zal die nu weer verstopt liggen? 

De toppers kijken uit naar de vlaggenwacht. Waar ze de trots van de 

Chiro zullen verdedigen! 

De kerels stappen hun benen al los voor de 2-daagse. Ze zullen 

beroep moeten doen op hun tochttechnieken. 

De aspi’s testen hun oriëntatie en kalibreren hun ingebouwde gps al 

om de dropping tot een goed einde te brengen. 
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De avonturen van Asterix en Obelix zullen ons ook weer slapeloze 
nachten bezorgen omdat we het niet kunnen houden van de span-
ning!  
Alle gekheid op een stokje, laat het kamp maar beginnen!!! 
Groeten 
Pieterjan 
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Krakskes 
Halloowkest supercoole krakjes, ouders, sympathisanten!!!! 
 
De meeste krakjes zijn nog maar juist uitgerust van het astronauten 
paaskamp. Maar hier zijn we terug om over het komende kamp te 
praten. Dit kamp gaat dit jaar door van 22 juli tot en met 1 augustus. 
Dit jaar gaan we naar het avontuurlijke Martilly waar we in de beek 
kunnen spelen, de hoogste bergen van d’Ardennen kunnen              
beklimmen en nog zo veel meer. Ook hebben we een super mooi   
gebouw waar wij mogen in slapen. Het eten is van hoog niveau 
dankzij de beste kookouders van het land. 
 
Maar nu zitten alle krakjes nog met een vraag: “leider, wat gaan we 
nu allemaal doen?”. Wel liefste krakjes hier hebben we al enkel      
antwoorden op. Natuurlijk gaan we op een reuze coole dagtocht waar 
we alle geheimen van Martilly en omstreken gaan ontdekken. Ook 
kunnen we een hemels mooi kampvuur zien. En nog vele andere 
dagen waar we de wildste avonturen zullen beleven. 
Jullie kunnen ook dagelijks genieten van het spetterende         
kampverhaal! Dit jaar is het kampthema Asterix en Obelix dus kunnen 
jullie je verkleden als een machtige Galliër, wijze druide of Romein. 
Hopelijk zien jullie het zitten want wij hebben er enorm veel zin in. 
Moesten jullie nog vragen hebben mogen jullie ouders ons altijd  
aanspreken met vragen of ons een seintje geven. 
 
Groetjes de krakskesleiding  
Jarne, Wouterken, Peace Paus, Sandiepoes en Holvoet! 
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Speelclub 
Halowkes, mieauwkes beste speelclubbertjes! 
 

We zeggen voor even onze juf en meester vaarwel en gaan voor 11 
dagen volledig los.  
Zonnenbrilleken opzetten, klaksken tegen het zonneken, de botinnekes 
van onder het stof halen, rugzaksken maken, zien jullie het ook al in de 
sterren of dromen jullie er ook al van? Jullie weten waar ik het over heb, 
namelijk: We gaan terug op kamp! 
 
Bij deze nodigen wij jullie uit om samen met ons op een legendarisch 
avontuur te gaan. Waar draken en ridders standaard zijn, waar su-
perhelden op bezoek komen, kortom een groot fantasieland maar dan 
voor 11 dagen! De vraag van 1 miljoen is natuurlijk: waar kunnen we dit 
walhalla van pret en avontuur vinden?? In het enige echte Martily! 
 
Gedurende 11 dagen in een 87sterren hotel slapen, elke dag ons buikje 
vol eten en dan nog niet vergeten, ons elke dag, 24/24 rot amuseren! 
Jullie weten het ook, alles is gewoon mogelijk op kamp! 
Zoals elk jaar nemen wij de aller beste chef-koks mee waaraan Sergio 
Herman en Peter Goossens niet kunnen tippen. Door hen worden de 
beste maaltijden geserveerd die ervoor zorgen dat we energie zullen 
hebben voor 100 man, want dit is uiteraard nodig voor alle leuke acti-
viteiten die we voor jullie in petto hebben! 
 
Wat jullie zeker moeten meenemen is: 
 
Jullie knuffel 
Jullie goed humeur 
Jullie gezond verstand 
Jullie grootste glimlach 
Jullie grootste fantasieën 
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Kortom: 
Jullie Speelclub - hart 
 
Wij hopen dat jullie samen met ons dit grootse avontuur met ons willen 
meemaken en wij kijken alleszins er naar uit om ons heel het kamp rot te 
amuseren! 
  
Tot dan!! 
Groeten van jullie super coole leiding Janssens, Simon, Daan, Brecht en 

Bjarne! 
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Rakkers 
Beste rakkers 
Ben jij klaar om 10 dagen ondergedompeld te worden in een wereld 
van de Romeinen en de Galliërs? Ben jij in staat om 11 dagen jezelf 
vollenbak te geven op zowel sportief als mentaal vlak? Dan ben jij een 
echte rakker! Schrijf je daarom zo snel mogelijk in en beleef een groot 
avontuur in de wildernis van Martilly! Als je onderstaande rebus kan 
oplossen ben je alvast geslaagd voor het ingangsexamen. 

 
Wat mag je zeker niet vergeten? 
 Naar jaarlijkse gewoonte zal de sterkste, snelste, meest intelli-

gente en knapste rakker ook weer verkozen worden door de 
verschrikkelijk zware PARACOMMANDO. Hierdoor zijn al menig 
rakkers om het leven gekomen maar geen paniek! Jij kan dit jaar 
misschien wel de snelste, sterkste en slimste rakker worden en 
eeuwige roem krijgen. Neem daarom dus zeker LEGERKLEDIJ 
mee! 

 Dit jaar zitten we vlakbij de groene zee van Martilly waardoor 
we wel eens met een bootje zullen varen. Maar opgelet want er 
zijn kapers op de kust. Piraten! Ze willen al ons eten stelen. 
Maar dat zal niet gebeuren als het aan de rakkers ligt. Vergeet je 
daarom zeker niet te verkleden als PIRAAT, zodat we samen de 
zeven zeeën kunnen veroveren!  

 Een witte t-shirt! 
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Toppers 
Beste toppertjes, 
Het megaplezante paasweekend is nog niet verteerd of hier zijn we 
alweer met een exclusieve VIP-uitnodiging voor het grote kamp. Dit 
keer geen weekendje van 4 dagen maar een echt kamp van 11 dagen. 
Een kamp waar andere jeugdbewegingen maar kunnen van dromen, 
in het idyllische Martilly een 5-sterren terrein want niks is goed 
genoeg voor jullie. Jullie zullen verwend worden door onze mas-
terchefs die elke dag 3 keer jullie buikje zullen vullen met alles wat 
overheerlijk is. 
Ook zullen we van jullie echte mannen maken door jullie alles aan te 
leren wat echte toppers moeten weten! Zoals sjorren, een kampvuur 
maken, navigeren,… ook zullen we in tenten slapen die in alle luxe-
ressorts van de wereld gebruikt worden, met de hand gemaakt uit 
echte zijde. 
Als de bovenstaande argumenten nog niet genoeg zijn om jou te over-
tuigen dan weet ik het ook niet meer hoor.  
Het kamp voor alle coole boys gaat door van 22 juli tem 1 augustus. 
En moesten jullie toch een beetje heimwee krijgen, niet getreurd 
want op 24 juli kunnen jullie   
ouders weeral op bezoek komen. 
Dan kunnen ze samen met jullie 
een aangename dag beleven, 
door gezellig samen te eten en te 
drinken of deel te nemen aan de 
talloze activiteiten zoals de wan-
deling, vikingen,…  
 
Jij gaat toch ook mee?!  
Kusjes van jullie leiding: Allert, Tibo (ankeloverke69), smettah, Jef, 
janssens 
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Kerels 
Beste Kerels, 
 
De zomermaanden komen er weer aan en dat wil zeggen: BIVAK! 
Yeeeehoooo! De meesten van jullie zijn nog nooit op voorkamp 
geweest en daarom wat meer uitleg. Voorkamp is 3 dagen lang, we 
vertrekken dus 3 dagen eerder dan normaal. We vertrekken met de 
fiets en fietsen dan naar het kampterrein. Onderweg vinden we dan 
slaapplaatsen. Jullie moeten dus ook een goede rugzak voor op de 
fiets hebben met slaapgerief in, wat verse kleren, etc. Zorg dus dat de 
beentjes fit zijn en dat de fiets inorde staat ;). Verdere info volgt nog!  
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Eens op het kampterrein aangekomen begint dan het echte bivak 
waar wij echt al naar uitkijken.  10 dagen vol chillen, super coole 
spellekes en memorabele momenten! Dus boys ik hoop dat iedereen 
er zin in heeft want wij zien het echt zitten! 
 
Groetjes, 
Jullie Leiding! 
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Aspi’s 
Beste aspiranten!  
Binnenkort wordt het weer de beste periode van het jaar! De periode 
waarvan iedereen al het water in de mond krijgt. De periode waar ie-
dereen weer uitkijkt naar ribbekens, naar stoemp met saucissen, naar 
kipfilet, naar varkenslapkens, naar trippen, naar nazi goreng, naar 
blinde vinken, naar GOE VLEES AJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.  
Wij kunnen het echt wel al bevestigen: dit wordt het hoogtepunt van 
jullie chirocarrière. Dit jaar voert een helse tocht ons naar een luxe-
oord in Martilly. Voor sommigen onbekend en onbemind, maar voor 
menig aspi een resort van relaxatie en vertier. Jullie zullen overwel-
digd worden met spectaculaire acts, acteertalent en kennis zal zich 
een weg banen onder jullie. Groot kamp wordt iets dat –ook al is het 
voor sommigen de laatste keer - niemand meer zal vergeten! 
 
Voordat we aan dit avontuur beginnen nemen we jullie nog mee op 
een hels voorkamp om jullie klaar te stomen voor 10 dagen amuse-
ment. Aangezien we ook nog over een aardig budgetje beschikken dat 
de leiding zo angstvallig heeft beheerd, zullen we menig kapitalist ja-
loers laten worden van de dingen die wij gaan verwezelijken op da 
kamp. We laten jullie op tijd wel nog weten waar, wanneer en hoe we 
dit zullen doen. Jullie moeten gewoon zorgen dat jullie er zeker kun-
nen bijzijn, want het gaat ongetwijfeld onvergetelijk zijn!  
Tot slot kan ik nog een tipje van de sluier geven, het luxeresort is uit-
gerust en voorzien van een prachtig warmwaterparadijs en grote hoe-
veelheden water zijn beschikbaar. Iets waar menig aspirant jaloers 
van zou worden.  
 
Groetjes van de meeste knappe leiding die jullie ooit gekend hebben 
(en ferre) 
Ferre, Randa en Segers 
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Leiding 
 Bivaksleiding 
 Niels Van den Driessche 0496 88 02 00 

 Sander Somers 0478 67 34 26 
 Stijn Janssens 0472 31 56 94  
   

 Veebee 
 Pieterjan Kindekens 0498 29 83 26 
 
 Krakskesleiding 
 Sander Somers 0478 67 34 26 
 Jasper Holvoet 0498 28 32 13 
 Jonas de Guismé aka Peace Paus 0479 30 04 93 
 Wouter Franceus 0479 74 39 27 
 Jarne Haegeman 0468 20 98 46 
  
 Speelclubleiding 
 Simon Vermeir 0494 82 11 27 
 Jonas Janssens 0472 31 57 79 
 Daan Dierickx 0494 90 42 70   
 Bjarne Van Der Pulst 0468 20 62 21 
 Brecht De Roeck 0478 37 24 74 
  
 Rakkersleiding 
 Ward Van de Velde 0479 78 51 91 
 Jeffrey Cobbaert 0497 86 64 53  
 Ward De Bremme 0471 03 97 51  
 Jochen De Meyer 0472 09 88 00 
 Pieterjan Van Laethem 0472 37 56 31 
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 Toppersleiding 
 Dries De Smet 0472 41 48 41  
 Jef Schouppe 0498 06 94 45  
 Stijn Janssens 0472 31 56 94  
 
 Kerelsleiding 

 Niels Van den Driessche 0496 88 02 00 
 Bastian De Vos 0498 20 89 53 
 Dickson Vandesande 0471 25 19 76  
 Evert Van de Velde 0471 62 27 33 

   
 Aspileiding 

 Jonas Segers 0472 08 81 03 
 Randa De Pelseneer 0485 42 03 65 
 Ferre Van Damme 0479 64 04 04 
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Keuken 
Dames en Heren 
Ook dit jaar zullen wij verwend worden met culinaire              
hoogstandjes door enkele sterrenkoks! Bij deze willen wij hen aan 
u voorstellen… (van links naar rechts) 

Gaston - An - Nathalie - Pieterjan met Fiel - Wannes - Lieve met Luna- 
Olivier - Wardje - Sven met Tuur - Joke met Marthe 
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Zoals elk jaar vergezellen deze 9 volwassen mensen en ondertussen 5 
kinderen en labrador x teckel op ons 11-dagen lange kamp. Het meest 
recente kindjes Nolle mist nog op de foto! 
 
Zij zullen in staan om ons nodig ijzer- en vitaminegehalte op peil te 
houden zodat we nooit of te nimmer honger of dorst moeten lijden. 
Ze zullen ons laten kennis maken met hun alomgekende gastronomie 
dus bereid je maar voor op vele gerechten op kookmoeders wijze. 
 
Wij danken hen nu al voor hun inzet! 
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Het Terrein 
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Asterix & Obelix 
In het jaar 50 voor Christus was België met ondoordringbare wouden 

bedekt waar een grootse stilte heerste, alleen de vogels en de      

everzwijnen kon je horen. Maar Julius Caesar is er na een geduchte 

strijd in geslaagd het land te overwinnen om er de stempel van de  

Romeinse beschaving te drukken. Heel België was door de Romeinen 

bezet. 

 

Heel België? Neen. 

In Martilly blijft een klein dorpje weerstand bieden. Een klein dorpje 

omringd door Romeinse kampen. De inwoners van dit dorpje moet ik 

niet meer aan jullie voorstellen. Idéfix  de gevaarlijke hond, Obelix de 

menhir leverancier en natuurlijk Astérix, de dappere Galliër en beste 

strijder van heel het land. U vraagt zich af hoe dit dorpje met een 

handvol strijders weerstand kan bieden tegen de machtige                

Romeinen. Wel, dit is te danken aan de magische toverdrank van de 

druïde Panoramix die de drinker ervan bovennatuurlijke kracht geeft.  

 

Maar die domme Romeinen zijn slimmer dan ze lijken. Het dorp staat 

lastige tijden te wachten. Julius Caesar komt de Galliërs zelf onder 

handen nemen. De schaduw van Rome is donker en gevaarlijk en ze 

hangt recht boven het hoofd van onze  Helden. Asterix en zijn vrien-

den zullen meer nodig hebben dan enkel brute kracht om de            

Romeinen voor altijd op de knieën te krijgen.  

 

Ze hebben hulp nodig van de Goden.  

Ze hebben hulp nodig van jullie.  
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Bezoekdag 
Zijn jullie nieuwsgierig over hoe onze kampplaats er dit jaar uit-
ziet, over hoe het met jullie jongen(s) gesteld is of willen jullie 
ook eens van dat lekkere eten komen proeven, wel dat kan alle-
maal op onze BEZOEKDAG die doorgaat op 

zondag  
24 juli 
 
Breng gerust jullie 
Oma, opa, pépé, 
mémé, ouders, zussen, 
broers, vriend(in), 
liefjes, oudleiding en al wie jullie lief is mee naar onze Bezoekdag 
 
Jullie zijn WELKOM vanaf 12:30 en vragen vriendelijk om dan 
weer om 20:00 afscheid te nemen. 
Eens jullie daar zijn, kunnen jullie aanschuiven aan onze heerlijke 
BBQ, die wij jullie met veel plezier aanbieden. In de latere namid-
dag staan er tal van activiteiten op het programma, waar jullie 
kunnen aan deelnemen.  
Wie het liever rustig aan doet, kan altijd genieten van de zon en 
zijn/haar fris pintje. 

Hopelijk allen tot dan! 
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Ons Adres 
 
 
Wanneer jullie een briefje(s) of een kaartje(s) willen sturen naar jullie 
allerliefste jongen/vriendje, kunnen jullie dit doen naar het volgende 
adres: 
 
  Chiro Sint Bartel  
  Naam Van Het Kind  
  Rue Du Centre 38  
  6887 Martilly  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In geval van nood kan u onze veebee bereiken op zijn GSM:   
0498 29 83 26 
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Mijn Rugzak 
 

Wat neem je zoal mee: 
 

SLAAPGERIEF 
 Luchtmatras 
 Slaapzak en ev. Een deken 

 Pyjama  

 Zaklamp 

 Hoofdkussen 
 
WASGERIEF 
 Handdoeken, washandje en zeep 

 Tandenborstel + tandpasta 

 Shampoo 
 Zakdoeken 

 ZAK VOOR VUIL LINNEN 
   
KLEDIJ (ALLES MERKEN MET NAAM) 

 T-shirts (voldoende) 

 Korte broeken (genoeg) 
 Lange broeken voor een sluipspel 

 Kousen heb je nooit genoeg mee 
 Vers ondergoed  

 Enkele warme pulls 

 Regenjas en KW 
 Verkleedkledij voor Asterix en Obelix 
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 SCHOENEN 

 Lichte (sport) schoenen 
 Bottienen of laarzen 
 
ONTSPANNING 
 Zwembroek  

 Badhanddoek 
 Balpen, briefpapier, enveloppen en adressen 

 Drinkbus 
 
DIVERSEN 
 Fotomateriaal 

 Middeltjes tegen insecten- en muggenbeten 
 Zonnemelk 

 Keukenhanddoek 

 Identiteitskaart of Kids-ID 
 
 
 Voor de kleinsten is het misschien handig om per dag een 

plastic zak te voorzien met de kleren voor een dag.  
     Reservekleren zijn zeker een aanrader. 
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Inschrijvingen 
 
De kostprijs van het bivak bedraagt €110 voor de oudste van 
het gezin. De anderen betalen slechts €100. Het bedrag 
dient zo snel mogelijk overgeschreven te worden op         
volgende rekening met de correcte vermelding: 
 
 BE64 7370 2245 6452 (737-0224564-52) 
 BIVAK + NAAM KIND,  
 
Gelieve dit te doen vóór 8 juli. Op 26 juni en  3 juli zal er 
een inschrijvingsmoment zijn op het karmelieten van 13u30 
tot 14u30 waar iedereen die meegaat op kamp een           
medische fiche dient in te vullen. Mogen wij dan ook vragen 
om al het nodige op dat moment bij zich te hebben 
(klevertjes mutualiteit, datum laatste medisch onderzoek,  
medicatie die dient genomen te  worden, ...). 
 
In het boekje zit een     
medische fiche als losse 
bijlage, u kan deze op 
voorhand al invullen en 
afgeven tijdens de          
inschrijvingsmomenten. 
 
Tot dan! 
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Splintertjes 
Bagage 
 De bagage moet worden afgezet op woensdag 20 juli om 

18:30 op het Karmelieten in Geraardsbergen. 
 

Vertrek 
 Speelclub, Rakkers & Toppers  vertrekken vrijdag 22 juli om 

08:30 aan het station in Geraardsbergen. Zorg dat jullie op tijd 
zijn, want de trein wacht NIET. Kerels & Aspi’s krijgen zeker 
nog een berichtje van hun leiding,  

 

Terugkomst 
 Zowel Speelclub, Rakkers, Toppers, Kerels & Aspi’s komen te-

rug op maandag 1 augustus. Jullie kunnen hen afhalen om-
streeks 17:30 aan het station in Geraardsbergen. De bagage 
kan dan ook afgehaald worden op het karmelieten. 

 

Kledij 
 Beste ouders gelieve ALLE kledij en handdoeken van een 

MERKTEKEN te voorzien zodanig dat zoonlief zijn kledij terug-
vindt. Dit geldt zowel voor onze kleinsten als voor onze grote. 
 

Geneesmiddelen 
 Moet uw kind geneesmiddelen innemen, gelieve dit enkel en 

alleen aan de leiders te geven, omdat we anders geen zicht 
hebben op wat ze al genomen hebben. Bij vertrek geef je die 
af aan de leiders, vermeldt duidelijk de naam van het kind op 
het geneesmiddel en voeg er een duidelijke gebruiksaanwij-
zing bij. 
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Muziek 
 Onze radio’s, mp-3’s & andere HIFI-ketens laten we thuis. Wij 

zullen wel voor muziek zorgen met onze engelenstemmen. Om 
ons te begeleiden mogen jullie altijd een of ander muziekin-
strument meebrengen. 

 

Wapens 
 De wereld telt al genoeg wapens, dus laten we die maar thuis. 

Vanaf toppers mag een zakmes meegenomen worden voor het 
sjorren. Worden rakkers of speelclub toch betrapt met een 
zakmes, dan zien ze het niet terug voor het kamp ten einde is. 

 

Uniform 
Vanaf rakkers is het verplicht om in PERFECT uniform te ver-
trekken. Dit betekent een korte beige chirobroek en blauw chi-
rohemd. Dit kan je steeds bestellen bij één van de leiders. 

 

 
Het Lunchpakket  
           Vergeet zeker jullie lunchpakket niet mee te nemen voor de 

eerste dag.  
 
Snoep 
 Laten we dit maar eens thuis. Wij zijn er zeker van dat de   

keuken wel voor iets lekkers en gezonds zal gezorgd hebben. 
Tijdens de fourage is er ook altijd gratis fruit te verkrijgen. 
Snoep die afgenomen wordt, wordt verdeeld onder de         
afdeling. 
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Zakgeld 
 De Speelclub & Rakkers komen zeker toe met 15 Euro en stor-

ten dit samen met het inschrijvingsgeld. Bij een positief saldo 
krijg u dit na het bivak zeker terug. Mogen wij er nogmaals op 
hameren om de kleinsten geen persoonlijk zakgeld mee te ge-
ven. Ze zullen het toch maar verliezen. 
Toppers komen zeker ook toe met 25 Euro. Kerels en Aspi’s 
bepalen dit zelf, maar zijn er dan ook zelf verantwoordelijk 
voor. 

 
Mobiele bereikbaarheid 
 Velen onder ons beschikken reeds over een GSM. Die laten we 

zéker thuis. Je kan er toch niets mee aanvangen op kamp. Wie 
betrapt wordt, ziet hem niet terug voor we terug thuis zijn. 

 
Zeker niet vergeten 
 Jullie identiteitskaart of Kids-ID. Speelclub, Rakkers &        

Toppers geven dit af aan hun leiding voor ze vertrekken op 
kamp. Kerels & Aspi’s moeten dit zelf bijhouden. 
 

Keukenhanddoeken 
 Elk jaar sneuvelen er een aantal handdoeken om de afdroog te 

doen. Sommigen gaan al een lange tijd mee, en zijn aan ver-
vanging toe. Wie thuis één of meerdere keukenhanddoeken 
op overschot heeft, mag deze graag afgeven aan de leiding op 
één van de volgende zondagen.  
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Belangrijke Mededeling 

 

“Wij willen vermijden dat sommige leden vroeger vertrek-
ken of later aankomen”. 
 
Dit omdat dit ten nadele is van de groepssfeer en omdat dit nogal 
voor problemen kan zorgen, zowel voor de jongeren als voor de oude-
ren onder ons. 
 
Het is de bedoeling om met de hele groep een nauwe band en een 
goede groepssfeer op te bouwen gedurende 11 dagen en dit is onmo-
gelijk als de groep voortdurend van samenstelling zou veranderen.  
 
Een uitzondering kan natuurlijk altijd, doch indien er teveel uitzonde-
ringen zouden zijn, hopen wij op uw begrip. 
 
Noteer alvast de kampdata voor volgend jaar: van 1 tot 11 augustus 
2017, zodat je hiermee rekening kan houden in de planning van verlof 
of vakantiejob. 
 
We hopen dit jaar opnieuw met een grote groep te mogen               
vertrekken. 
 
We kijken er alvast naar uit! 
 
        
       De jongensleiding. 
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