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De Bivaksen 
PEW, PEW, PEW,… 
 
BANG, BANG,BANG,… 
 
Horen jullie dat ook? 
Jep, heren, 
 
Julie horen het goed, dat is het nieuwe kamp dat er aan komt, het 
kamp waar iedereen naar uit kijkt, het kamp dat voor ieder lid en lei-
der toch nog altijd dat “leven op het ritme van de wind en van de 
zon”, weer eens naar boven brengt. 
Dit jaar willen wij met veel plezier, het nieuwe kamp terrein voorstel-
len, 
Gelegen in het kleine dorpje Petit-Thier, is hier “the one and only” 
Mauvaises Pierre!! 
Hier waar we de tenten zullen opzetten, sneller als onze schaduw en 
waar we ons 11 dagen gaan ravotten en amuseren!! 
 
Maar, jullie vragen zich waarschijnlijk af, wat die geluiden zijn, he?? 
 
Wel dat zal Lucky Luke zijn, die de Daltons achter na zit.  
Maar ik denk niet dat Lucky Luke 
het deze keer alleen aan kan, hij 
zal jullie hulp nodig hebben. 
Hopelijk kom jullie onze vriend 
Lucky Luke helpen. 
 
Tot dan! 
 
De bivaksen 
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Onze Veebee 
Dag allemaal, 
 
We trekken binnenkort 
terug richting Petit Thier! 
Een zalig stukje natuur 
met bossen vol avontuur. 
Tien dagen ravotten en 
zoveel onvergetelijke mo-
menten beleven met een 
hele hoop chirovrienden. 
Grenzen verleggen in har-
monie met de natuur. 
 
 
We kijken uit naar de super spannende verhalen van Lucky 
Luck. Hopelijk is hij de Daltons weer te snel af en neemt hij 
ze te grazen. 
Spanning en humor wisselen elkaar af. Het wordt gegaran-
deerd een topverhaal! 
 
Familiedag waar de grootsten de kleinsten ondersteunen. 
Een dag waar we braadworst met aardappelen en appel-
moes klaarmaken op een zelfgemaakt vuurtje. 
Dagtocht waar we door middel van verschillende tochttech-
nieken beek en bos doorkruisen. “Ist nog ver leider?” 
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Onze Veebee 
Op vlaggenwacht wordt de banier met man en macht be-
waakt, het vuurtje zorgt voor warmte en licht tijdens de 
spannende nacht. 
Tijdens het kampvuur maken we het even stil en denken we 
terug aan de mooie afgelopen dagen. Dagen vol met leuke 
herinneringen die voor eeuwig in ons gedachten zullen blij-
ven hangen. 
 
Ik heb er in ieder geval al zin in, jij ook?? 
Aftellen geblazen dus!! 
 
Tot op kamp! 
Pieterjan 
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Krakskes 
 

Allerliefste krakjes en ouders 
 
Na ons super leuke 
paaskamp komt nu 
het echte werk, na-
melijk ons zomerbi-
vak. Waar we dus 10 
dagen lang kunnen 
ravotten, plezier ma-
ken en eens goed zot 
doen. Dus als jullie het paaskamp al leuk vonden, kom dan 
zeker mee dan kunnen we er samen weer een topeditie van 
maken. 
 
Dit jaar gaan we naar het exotische Vielsalm waar we samen 
met een coole cowboy en 4 idiote daltons een gigantisch 
spectaculair avontuur gaan beleven. Dus mochten jullie het 
al kunnen raden, het kampthema is Lucky Luck  
 
 
“Maar leider, wat gaan we daar allemaal doen?” Hoor ik jul-
lie al denken. We hebben enkele themadagen (waar jullie 
verkleedkledii voor nodig zullen hebben), een heuse dag-
tocht, elke avond een stuk van het kampverhaal, een bezoek-
dag en op het einde van het kamp een groot kampvuur. Dus 
krakjes, vervelen gaan jullie zich zeker niet doen! Dan voor 
verkleedkledij hebben jullie nodig:  
- Gevangeniskledij (oranje kleren/overal)  
- Pikmin thema kledij  
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Krakskes 
- Prinsessen kleren  
- Survival kleren 
 Lucky Luck kledij voor tijdens het kampverhaal! 
 
 
Dan hopen we dat jullie 
zeker allemaal zullen 
meekomen op kamp. 
Mochten de ouders nog 
met vragen zitten mo-
gen jullie altijd een sms/
mailtje sturen, eens bel-
len of ons op een zon-
dag aanspreken.  
 

Voor meer info: 
0472/37.56.31 
Of pieterjanvanlaethem.pvl@gmail.com 
 
Veel kusjes van jullie krakjesleiding  
Dries, Pieterjan, Pieter-Jan, Tom en Jannes 
 

 

 
 
 

mailto:pieterjanvanlaethem.pvl@gmail.com
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Speelclub 
Beste Speelclubbertjes! 
 

In de paasvakantie hebben wij met jullie een 
van de meest leuke kampen beleefd dat jul-
lie je kunnen voorstellen. Nu, we horen jul-
lie allemaal in koor roepen, ‘maar dat was 
zo kort!!’ 
Wel, wij hebben hiervoor een oplossing! 
Zoals elk jaar gaan wij ook op groot kamp!! 
Nog leuker dan paaskamp, en vooral een 
paar dagen meer zodat we meer spelletjes 
kunnen spelen en grotere kampen bouwen! 
Enkelen van jullie zullen al 1 of 2 keer de 
kans gehad hebben om een 10 daags bivak 
met de chiro mee te maken. Maar voor de 
debutantjes onder jullie zullen we het mis-

schien nog even verduidelijken. Wat staat jullie dus allemaal 
te wachten? Wel 10 dagen spelletjes spelen, een dagtocht, 
gezellige avondmomentjes al dan niet rond een vuurtje, een 
familiedag, een bezoekdag...om 
maar een idee te geven. Maar 
leeeeeidddddeeeer, dat is toch niks 
speciaaaaaaaals???  Ja, inderdaad 
maar om de rest van het program-
ma te weten te komen zullen jullie 
zelf moeten meekomen ( om een 
tipje van de sluier prijs te geven: 
het gaat een megasupercoolple-
zantgraafspannendkeitofamusant 
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Speelclub 
kamp zijn om het in mijn meest bescheiden woorden uit te 
drukken)  
We horen jullie al denken; moeten wij daar iets speciaal voor 
meenemen?? 
Wel ja natuurlijk! Naast jullie normale valies mogen jullie 
een aantal verkleedkleren meenemen. Om te beginnen jullie 
beste verkleedkleren van ons de max kampthema!! 
Om jullie volledig te kunnen inleven mogen jullie je zo goed 
mogelijk ver-
kleden in jullie 
favoriete studio 
100 personage! 
Verder mogen 
jullie je om ter 
beste gladiator-
kledij meebren-
gen! Ook jullie 
beste sluipkle-
dij(legerkledij) 
mag mee in jullie valies! 
Zo kunnen jullie samen met jullie supertoffe leiding er een 
superdeluxedemaxleuk kamp van maken vol onvergetelijke 
momenten! Hopelijk zien we jullie allemaal samen binnen-
kort op kamp!! 
Wij hebben er alvast heel veel zin in!! 
Tot dan!  
Groetjes van jullie leiders!  
Dickson, Midas, Arthur, Vince, Thibaut en Robin 
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Rakkers 
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Toppers 
Beste rode sloebertjes, 
 
Hier is het langverwachte 
moment, de brief der brie-
ven. De apotheose van een 
heel werkjaar. Wij zijn al-
vast zeer verheugd dat jullie 
mogen deelnemen aan deze 
grote reis. Een reis van 11 
interessante, grappige, soms 
eens iets minder grappig,  
leuke, aangename, chill da-
gen. Kortom, Chiro-dagen.  
Al dertig jaar jaar maken wij artikelkes of ze voor ons zelf 
zouden zijn, oerdegelijk op maat en aan de scherpste prijzen. 
Zo maken wij onze artikelkes. Nergens vind je kwaliteit aan 
een betere prijs.  
 
Dit jaar gaan we naar een vijfsterren luxeressort gelegen te 
Pétit-Thier, Vielsam. Bekend om haar pittoreske omgeving 
en top-bediening door een handvol top chefs. Overnachten 
doen we in luxeressort Pétit-Thier in paradijselijke tenten-
kampen met op loopafstand sanitaire voorzieningen. Anima-
tie wordt dagelijks verzorgd door vier getalenteerde, knappe 
en gemotiveerde jonge knapen van tussen de 21 en 24 jaar 
oud.  
 
We zullen ook nader kennis maken met de natuurelementen 
die zich verschuilen in de omgeving. Zo zullen we ook op 
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Toppers 
bezoekgaan bij een lokaal 
dorpje bosnympfen. Wat 
moeten jullie nu speciaal 
meenemen om deze fan-
tastische ervaring tot een 
goed einde te brengen? 
Wel eerst en vooral vra-
gen we jullie vriendelijk 
om extreme-sports-kledij 
mee te nemen. Laat jullie 

inspireren door: Surfboys,skaters,wakeboarders, bmx-
ers,rocket power,…  
Ten slotte zouden we graag hebben dat jullie zwerverkledij 
meenemen ook.  
Hopelijk zijn jullie klaar om je geest te laten openbloeien 
door volledig in de chiro en bivaksfeer opgenomen te wor-
den. Wij zijn alvast enorm blij om jullie onze toppers te 
noemen en hopen ook op kamp te zeggen… dit zijn al onze 
toppers. 
 
Tot binnenkort en bereid jullie stapbeentjes ook maar al 
zeker voor. 
 
Groetjes van 
 

De Toppersleiding 

Peace paus, Ward, Ferre en Wouter 
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Kerels 
Beste stoere kerels 
Deze zomer is het weer zover en trekken we er weer voor 11 
dagen op uit! 11 dagen pure ontspanning! Geen ouders, geen 
broers of zussen, geen vrouwen, alleen maar mannen, mak-
kers en maten!  
Om jullie nu al warm te maken voor ons super goed kamp 
dat al volledig in elkaar zit, lichten we het tipje van de slui-
er…..  
Jullie moeten verkleedkledij meenemen voor onze vuile vo-
ze stinkende vrouwendag. 1 dag op kamp waarin onze le-
vensstijl compleet zal worden gewijzigd.  
Voor een tweede themadag brengen jullie best sportieve kle-
dij mee! Met sportieve kledij bedoelen we sportkledij van 
één of andere sport naar keuze. Ik denk daarbij spontaan aan 
voetbal, basketbal, rugby,… 
Na deze motiverende en wervende tekst hopen we dat jullie 
al staan te popelen om mee te gaan en dat jullie valies dus 
meer dan een maand op voorhand al gemaakt zal zijn!  
Kusjes van de knapste leiding xxx 
P.S. hier nog een lijstje met andere benodigdheden: 
-Luchtmatras 
- Slaapzak 
- Trekkersrugzak 
- Zakdoekjes voor iedereen die zijn mama gaat missen 
- Een doos sardienen of 
pilchards 
- Plumeau 
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Aspi’s 
Beste aspiranten, 
Het is weer zover, 
Het legendarische kamp, gelegen in het 
Vielsalm dans ardenne. 
Jullie zullen met paard en kar naar de 
kampplaats moeten begeven  ( of al lif-
tend). 

 

Dit jaar is het 
kampthema 
“Lucky Luke” 
dus verwachten 
we jullie in jul-
lie beste cowboy outfit!!! 
We hebben ook dit kamp, weer een tal van activiteiten ge-
pland, we zouden jullie dan ook willen vragen om jullie 
dan voor die dagen ook goed te verkleden (want dat doen 
we toch zo graag é) 
Zonder al echt het thema van ons eerste spelleke te ver-
klappen, zouden we jullie willen vragen jullie veilig te kle-
den. (domme) Aspi: “maar leider, wat bedoel je met veilig 
kleden?” 
Wel met veilig kleden bedoel ik: 
-Een overal (mag zeker niet brandbaar zijn (als je geen 
overal hebt, zorg dan voor dikke kledij (werkkledij))) 
-Een veiligheidsbril (mag ook niet brandbaar zijn) 
-Veiligheid handschoenen (of handschoenen die niet rap 
fikken) 
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Aspi’s 
 
Zorg voornamelijk dat het kleren/overals zijn die tegen een 
stootje kunnen, of moet ik zeggen “vlammetje” kunnen. 
Voor het 2de spel waar we jullie in verkleed willen zien gaan 
is het “eiland” spel, jullie zullen zich moeten verkleden in de 
rollen die wij jullie gaan opgeven, zie hieronder welke rol jij 
je zult in moeten vertoeven: 
(mocht je niet weten, wat “het eiland” is, dan word het is tijd 
om vanonder “Dwayne” de rots “Johnson” te komen en is te 
googelen, wat het eiland is) 
De volgende rollen, per aspi: 
Michael: technieker 
Jelle: sammy 
Noah: liesje 
Rob: draag iets da nen werkmeinsj draagt 
Robbert: anita 
Lars: madam pro-
tut 
Aaron: Frankie 

Brent R: Michel 
Brent O: Frederik 
Siegfried: Hanz 
Kwinten: Alain 
Vandamme 
Maarten: Guido 
Marc: draag iets da nen werkmeinsj draagt 
Remi: Bucky 
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Leiding 
 Bivaksleiding 

 
 Stijn Janssens 0472 31 56 94  
 Pieterjan Van Laethem 0472 37 56 31  
 Veebee 

 
 Pieterjan Kindekens 0498 29 83 26 
 
 Krakskesleiding 

 
 Jannes De Meyer  0479 72 59 31  

 Pieterjan Van Laethem 0472 37 56 31  
 Tom Van Waeyenberghe  0476 03 08 14  
 Dries Van Keymeulen 0471 62 62 87 
 Pieter-Jan Goessens  0473 29 04 21   
 Speelclubleiding 

 
 Arthur Goethals  0471 36 67 91  

 Dickson Vandesande 0471 25 19 76 
 Vince Francq 0478 66 70 08 
 Robin De Pelsemaeker 0477 79 78 35 
 Thibaut Wyngaerd  0470 06 13 69 
 Midas De Nollin  0491 74 44 26  
 Rakkersleiding 

 
 Ben Gryspeirt  0475 52 10 66  

 Daan Diericx 0494 90 42 70 
 Brent De Smet 0479 48 99 82 
 Bjarne Van Der Pulst 0468 20 62 21 
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 Toppersleiding 

 
 Wouter Franceus 0479 74 39 27 
 Ferre Van Damme 0479 64 04 04 
 Jonas de Guismé 0479 30 04 93 
 Ward De Bremme 0471 03 97 51 
 Kerelsleiding 

 
 Jarne Haegeman  0468 20 98 46 
 Jasper Allert 0473 49 96 81 
 Brecht De Roeck 0478 37 21 74 

 Aspileiding 
 
 Jonas Janssens 0472 31 56 79 
 Stijn Janssens 0472 31 56 94  
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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) 

Wannes - Lieve met Luna - *An - Joke met Marthe -Sven met Tuur - 
Wardje -  Fiel - Olivier - Pieterjan  - Nathalie met nolle 
 
*Dit jaar zullen we het zonder An moeten doen, Randa zal de taak 
overnemen, als “kooky” 
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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. De meest 
recente kookouder mis nog op de foto, Randa De Pelseneer. 
 
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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LUCKY LUKE 
In een ongetemd gebied waar wetteloosheid en losbandigheid heerst. Een plek waar enkel 

echte mannen overleven. Helden zijn er amper, schurken des te meer. Als je niet koelbloe-

dig wordt neergeschoten door een bloeddorstige bandiet of geofferd wordt aan goden uit 

een lang verleden tijd door de wilde indianen, dan is het wel de moordende zon of de wilde 

slangen die je te pakken krijgen… 

 

Welkom in het Wilde Westen 
Maar gelukkig is er nog een arme eenzame cowboy die aan de goede kant van de wet staat. 

In het wilde westen noemen ze hem Lucky Luke. Een arme, eenzame cowboy. Ze zeggen 
zelfs dat hij sneller kan schieten dan zijn eigen schaduw. Als hij zijn geweer richt is het 

voor de boeven al te laat. Zelfs de Daltons, waar iedereen voor beeft, zijn bang van Lucky 

Luke. Tot op vandaag zorgt hij ervoor dat het wilde westen rustig en kalm is. 

Maar blijft dit wel zo… 
Het ooit zo mooie Daisy Town, de stad waar Lucky Luke is opgegroeid, wordt nu gedomi-

neerd door de smerige Pat Poker. Een echte oplichter die telkens een stap voor staat. Hij 

weet de duistere geheimen van Lucky Luke en haalt de meest duistere demonen uit het 

verleden naar boven. Geen enkele streek is voor Pat poker te vuil. Er zal bloed vloeien, 

tranen zullen stromen en wees maar zeker dat er onschuldige slachtoffers zullen vallen in 

deze strijd om het Wilde Westen.  
Slaagt Lucky Luke erin om de sterke arm der wet weer terug te brengen naar het mooie 

Daisy Town of wordt het tijd voor onze Poor Lonesome Cowboy om zijn hoed op te hangen 

en voor goed te verdwijnen… 

Trek je cowboyschoenen aan, tel je kogels, pak je geweer en help Lucky Luke. Want zonder 

jou is er geen hoop meer voor het arme Daisy Town. 

YIHAAA PARTNER 
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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  
29 / 07 
 
 
 
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  Geraardsbergen 
  Naam Van Het Kind    
  Fermes des Mauvaises Pierres 107  
  6692 Petit Thier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 LUCKY LUKE  
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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 6 juli. Op 24 juni en  1 juli zal er een 
inschrijvingsmoment zijn op het karmelieten van 13u30 tot 
14u30 waar iedereen die meegaat op kamp een           medi-
sche 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 vrijdag 20 juli om 18:30 op 

het Karmelieten in Geraardsbergen. 
 

Vertrek 
 Krakjes, speelclub, rakkers & toppers  vertrekken                  

zondag 22 juli om 08:45 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 krakjes, speelclub, rakkers, toppers, kerels & aspi’s ko-

men terug op woensdag 1 augustus. Jullie kunnen hen afhalen 
omstreeks 17:30 aan het station in Geraardsbergen. De baga-
ge 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 terugvindt. 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. Krakjes, 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 
2019, 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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