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Een woordje van de VB

2016

Lieve ouders, we gaan er zorg van dragen...van jullie dames!
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Een woordje van de bivaksen
Het is heel moeilijk om te beschrijven wat op kamp gaan nu precies is. Hoe kies je
de meest geschikte woorden om uit de drukken wat we op de elf leukste dagen van
het jaar doen? Het is haast onbeschrijfbaar. Ofnee, je kan het wel beschrijven als je
het zelf meegemaakt hebt en als je het vertelt tegen iemand die het zelf meegemaakt heeft. Voor de rest kunnen we alleen heel diep nadenken over hoe je het
best omschrijft wat op kamp gaan is.

Wij, de bivaksleiding, hebben het voorrecht dat we een heel jaar lang mogen
werken aan het bivak. Wanneer in de zomervakantie het kamp voorbij is, denken
we al aan het volgende kamp. Op die manier is bivak en de zomer nooit zo ver weg
als het lijkt. Het is de leukste job die er bestaat!
We zullen samen met elf andere enthousiaste leidsters, onze volwassen
begeleidster Line en de kookouders er alles aan doen om ook dit kamp opnieuw
onvergetelijk te maken.

Wij hebben er alvast zin in!

En na lang nadenken hebben we dan toch een poging gedaan om neer te pennen
wat bivak voor ons is.

Elf dagen doorbrengen met je beste vriendinnen, elke dag de leukste
dingen doen, het lekkerste eten, de gezelligste momenten, de mooiste
plekjes van ons land en de eeuwige herinneringen.

Heel veel zonnige kampeergroetjes van de bivaksen
Eline en Marthe
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Pinkels
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Speelclub
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Kwiks
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Tippers
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Tiptiens
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Aspi’s
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Sjakie en de Chocoladefabriek
Welke wonderbaarlijke dingen staan je allemaal te wachten in de
fabriek van Willy Wonka? Je kan er velden van zacht, muntig suikergras verkennen in de chocoladekamer. Langs de chocoladerivier
varen in een boot van roze suiker. Je kaken lam kauwen op
eindeloze toverballen in de uitvindkamer. Een avontuur zo zoet en
heerlijk als een reep van Wonkas allerlekkerste chocolade.
Als Sjakie een gouden toegangskaart vindt in een reep chocolade, gaat zijn diepste
wens in vervulling. Hij krijgt een rondleiding door de geheimzinnige
chocoladefabriek van meneer Willy Wonka, de ongelofelijkste, geweldigste en
verbazingwekkendste chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen rondwandelen
op de plek waar ze opstijglimonade met prik, holle-kiezen-vullende karamellen,
aardbeiensap-waterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken? Maar in
de fabriek schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar Slok, die door een
rivier van hete chocolade wordt meegesleurd.
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Wat nemen we mee op kamp
Het is toch wel belangrijk dat we alles mee hebben op kamp.
Daarom onderstaand lijstje om niets te vergeten.
Aan de ouders van de Pinkels en Speelclub zouden we willen vragen om een lijstje
bij te voegen met alles wat ze mee hebben. Dat is een enorme hulp voor de
leiding. Mogen we ook vragen om zoveel mogelijk gerief te tekenen! Het is altijd
handig om per dag een zakje te voorzien met de kleren voor een dag, dat voorkomt heel wat zoekwerk en rommel.
Het maakt niet uit waarin het gerief gestoken wordt. Het enige wat we vragen is dat
Aspi’s en Tiptiens een trekrugzak mee hebben. Zelfs met een valies op wieltjes is
het moeilijk om op tweedaagse te vertrekken.
GERIEF OM TE SLAPEN







slaapzak
deken voor de koulijders
luchtmatras of veldbed (geen luchtmatras voor 2 personen!)
pomp om luchtmatras op te blazen
knuffel
pyjama’s

GERIEF OM TE WASSEN





washandjes
handdoeken
toiletgerief (zeep, kam, borstel, shampoo)
tandenborstel en tandpasta

GERIEF VOOR DE VOET





stevige schoenen (de oudsten gaan op tweedaagse en de anderen op dagtocht,
op sandalen is dit niet altijd interessant)
lichte schoenen om te spelen
laarzen (voor het geval dat…)
voldoende kousen
14

GERIEF VOOR DE REST VAN ONS LICHAAM


warme truien



regenjas



lichte truitjes



voldoende ondergoed (bijzondergoed)



korte broeken en/of rokken



lange broeken

GERIEF VOOR ALS HET ECHT GOED WEER IS


zonnecrème en zonnebril



zwempak, badmuts en badhanddoek, hoedje

EN OOK NOG


linnenzak



rugzakje voor als we op stap gaan



fototoestel (op eigen risico)



identiteitskaart



hygiënisch gerief



doosje om je bril in op te bergen



geneesmiddelen (Vermeld op de medische fiche wanneer je kind medicijnen
moet innemen. Gelieve deze ook af te geven aan de leidster)



drinkbus



een keukenhanddoek

UNIFORM
Vanaf kwiks draagt iedereen het volledige uniform. Speelclub
en Pinkels mogen dit natuurlijk, maar het is nog niet verplicht. We willen graag aan iedereen tonen dat we van de
chiro zijn. We dragen dus allemaal een beige rok/broek en
rode T-shirt. Tijdens de opening dragen we kousen en
gesloten schoenen. ‘s Morgens kan het nog vochtig zijn en
met natte voeten rondlopen is ook niet aangenaam.
Ontbreek je iets dan kan je atijd terecht bij de Chirowinkel
‘De Banier’. Meer informatie vind je in dit bivaksboekje.
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Goed om weten
INSCHRIJVING
De kostprijs van het bivak is €110 voor de oudste van het gezin (jongen of meisje
speelt geen rol). De anderen betalen €100.
Op zondag 26 juni en zondag 3juli organiseren we een inschrijvingsdag op de
Korendries van 13u30 tot 14u30. Mogen we vragen om volgende zaken mee te
hebben:


Inschrijvingsgeld + zakgeld (zie verder)



klevertjes van het ziekenfonds

Voor wie het onmogelijk is om naar de inschrijvingsdag te komen, geen nood. Ook
de week erna kunnen jullie voor of na de Chiro jullie dochter inschrijven.

BAGAGE
De bagage van de kinderen mogen jullie afzetten op zondag 31 juli op het
Karmelieten tussen 17u30 tot 18u30.
Vergeet dit zeker niet! Bagage meenemen op de trein in niet zo handig.

VERTREK
Iedereen, behalve Aspi’s en Tiptiens, vertrekt op 1 augustus. We verzamelen aan
het station van Geraardsbergen om 8u40. We nemen ook een lunchpakket en wat
drinken mee.
De Aspi’s en Tiptiens krijgen nog aparte informatie.
TERUGKOMST
Wij komen terug op donderdag 11 augustus in Geraardsbergen om 17u35.
De bagage kan de dag nadien opgehaald worden op tot 18u30 op het karmelieten.
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ZAKGELD
Voor pinkels, speelclub en kwiks is 15 euro zeker genoeg. Dit wordt betaalt bij de
inschrijvingen, zo kunnen ze het niet verliezen. Op het einde van het bivak krijgen
ze de overschot terug. Hun zakgeld kunnen ze gebruiken om postzegels, kaartjes,
een snoepje.. te kopen.
Vanaf de tippers zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor hun centjes.
SNOEP
Te veel snoepen is niet goed. Daarom laten we het thuis. De keuken zorgt ervoor
dat we geen honger of dorst moeten lijden. Willy Wonka en Sjakie zullen zorgen dat
er snoepjes en chocolade in overvloed zijn.

GSM
Tijdens het kamp hoeven we helemaal niet bereikbaar te zijn. Van Pinkels tot Kwiks
vragen we om geen gsm mee te nemen. Voor Tiptiens een Aspi’s worden er
afspraken gemaakt binnen de afdeling gemaakt.
LUIZEN
Elk jaar stellen we vast dat we ongewenste gasten hebben op kamp. Daarom vragen
we aan de ouders om op voorhand te controleren.

17

Bezoekdag
Op zondag 7 augustus mogen mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vriendjes en vriendinnetjes eens een kijkje komen nemen op ons bivak.
Jullie zijn welkom op ons kampterrein vanaf 12u00.
‘s Middags kunnen jullie aanschuiven voor een lekkere barbecue, en ook ‘s avonds
hoeven jullie niet met een lege maag naar huis.
Dit alles aan democratische Chiroprijzen.
Jullie kunnen deelnemen aan heel wat leuke activiteiten, dus jullie hoeven zich niet
te vervelen.
Om 19u00 nemen we van iedereen afscheid.

Hoe geraken we daar
We gaan ervan uit dat iedereen zelf op het kampterrein geraakt. Mocht je toch
problemen hebben om er te geraken, geef je maar een seintje aan de leiding en dan
zoeken we naar een oplossing.

Ons adres
Kaartjes en briefjes zijn zeker welkom. Dit kan op het volgende adres:

Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen
Naam van het kind
Ferme Gérard
Rue Du Centre 38
6887 Martilly
Mogen we aan de ouders van de kleinsten vragen om enveloppen te schrijven waar
ze naar moeten schrijven of etiketten mee te geven. Jullie mogen ook enveloppen
meegeven maar deze kunnen ook aangekocht worden op kamp.
In geval van nood kan je ons bereiken via onze volwassen begeleidster.

Line Herregods: 0486 40 41 62
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Verkleedkleren
Voor de groepsdag mogen jullie je allemaal verkleden in een echte superheld! Laat
jullie creativiteit maar de vrije loop.
Voor de bontering mogen jullie je verkleden in een personage naar keuze uit het
kampthema. Wie is je favoriete personage uit Sjakie En De Chocoladefabriek?

Dankwoordje
Graag willen we jullie allemaal bedanken voor het sparen van de flapjes van
Joyvalle, Appelsientje en de stickers van Lotus.

D-A-N-K-U, DANKU!
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Kampradio
Beste ouders
Net als de voorbije jaren kunnen jullie de avonturen van jullie liefste spruiten
volgen dankzij onze kampradio.
Kampradio is een systeem waarbij we een verslag uitbrengen van onze avonturen.
Op die manier kunnen jullie dan elke dag beluisteren wat jullie kind uitsteekt.
Het systeem is heel eenvoudig te gebruiken. Wij spreken een voicemailbericht in
dat jullie kunnen beluisteren via de telefoon.

Te volgen procedure
Je kan 24/24 uur bellen op het nummer:
0900 - 10 020
De code van ons verblijf is 5427
(0.45 euro/minuut)

VEEL LUISTERPLEZIER!
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Wie gaat er mee
We gaan natuurlijk allemaal mee! Wie wil er nu 11 dagen kamp missen met de
leukste leidsters en de beste kookouders?
Bivaksleiding

Pinkelsleiding

Speelclubleiding

Kwiksleiding

Tippersleiding

Tiptiensleiding

Aspileiding

Eline Van Keymeulen

0475/ 26 29 29

Marthe Van Eenooghe

0488/ 58 69 81

Yara Lemarcq

0472/ 09 88 05

Ruth Van Eenooghe

0488/ 46 52 63

Ellen Janssens

0472/ 09 87 94

Ine Schouppe

0496/ 15 06 60

Astrid Steenhaut

0494/ 67 56 10

Sara De Pelsemaeker

0475/ 78 98 28

Sarah Van Impe

0479/ 83 67 39

Eline Van Keymeulen

0475/ 26 29 29

Marthe Van Eenooghe

0488/ 58 69 81

Katrien Steenhaut

0498/ 40 22 03

Jolien De Coen

0494/ 83 22 74

Jolien Sevenoy

0472/ 86 97 75

Elissa Kentane

0484/ 59 17 84
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De Kookouders
Wie zorgt ervoor al dat lekkere eten en zo veel meer op kamp? Wie heeft er de
beste kookouders in heel Chiroland? Wie zorgt ervoor dat we onze borden aflikken?
Line, Bart en Roos
Evy en Pieter

Vic, Nel en Lola
Annelies en Nico
Katty
Isabelle, Salim en Nio

De Banier
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Tot Slot
Wij hopen dat jullie in dit boekje alles te weten zijn gekomen.
Als jullie toch nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om iemand van de leidsters
te contacteren.
De leidsters steken heel veel energie in het bivak. We hopen dan ook dat jullie
massaal meegaan.
We gaan er ook vanuit dat iedereen een volledig bivak meegaat. Het is altijd
jammer als er kinderen later toekomen, of vroeger vertrekken.
Er kunnen altijd redenen zijn, maar we hebben graag dat dit eerst besproken
wordt met de leiding.

Zeker niet vergeten


Lunchpakket meenemen bij vertrek.



Bagage brengen op 31 juli tussen 17u30 en 18u30 op het Karmelieten.



Bezoekdag op 7 augustus van 12u00 tot 19u00.



Verkleedkleren: superheld en een personage uit ons kampthema.
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