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Gegroet lieve kleine en grote dreuzels 

Gegroet ouders van deze lieve kleine en grote dreuzels 

Het zomerkasteel van Zweinstein is weer volop bezig met 
de voorbereidingen van het jaarlijks terugkerende zomer-
kamp. Jullie lieve, gekende leerkrachten: mevrouw Ander-
ling, mevrouw Zwamdrift en mevrouw Hooch staan te 
popelen om samen met jullie op 1 augustus af te spreken 
op perron 9 ¾ in Geraardsbergen. 

Elk jaar hebben we dezelfde toverformule maar toch is 
het elk jaar zoveeeeeeel anders. Een magisch gevoel niet te 
beschrijven. Jullie dreuzelkinderen groeien op tien dagen 
uit tot warme en magische tovenaars. 

We genieten van de gezellige maaltijden in de feeërieke 
eettent, we kletsen bij en leren elkaar verschillende tover-
spreuken. Griffoendor leert spelen met Huffelpuf, Raven-
klauw en ook met Zwadderich… is niet iedereen daar bij 
elkaar om SAMEN chiro te maken? 

Tuurlijk moeten we ons beschermen en zullen we ten strij-
de trekken in grootse toveravonturen, maar beschermd 
door onze Hagrid, heel wat keukenelfen en een team ma-
gische leidsters gaat dat zeker lukken. 

Het dromen is gestart! We voorzien een atmosferische be-
zwering om ons tien dagen te voorzien van een stralende 
zon. 

Zijn jullie hutkoffers al gepakt? Zorg voor voldoende post-
uilen jullie want dreuzelkinderen zijn verzot op post! 

Een krachtige toverzwaai 

Albus 





 



 



 







Ravenklauw, Zwadderich, Huffelpuf of Griffoendor? Tot welke familie je ook zal 

mogen toetreden, een avontuur wordt het gegarandeerd.  

 

Petit-Thier wordt voor tien dagen omgetoverd tot Zweinstein en zal bewoond wor-

den door onder andere Harry, Ron, Hermelien, de docenten, Perkamentus, dobby 

en Hagrid. Elke dag een nieuwe spreuk aanleren en raadsels oplossen zijn maar en-

kele van de vele dingen die ons te wachten te staan. Leuke workshops, leren tove-

ren, de perfecte toverstaf zoeken en nog zoveel meer! Maar kijk steeds goed uit je 

ogen want ook  Drako Malfidus en nog enkele andere slechteriken lopen rond op 

ons terrein. Heb je altijd al eens toverlessen willen volgen of een wedstijd zwerkbal 

willen spelen? Waar wacht je dan nog op?  

 

Tot in Petit-Thier!  

 



Het is heel belangrijk dat we alles mee hebben op kamp. Daarom onderstaand lijstje 

om zeker 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 meehebben. Dat is een enorme hulp voor de lei-

ding. 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 voor-

komt heel wat zoekwerk en rommel.  

 

Het maakt niet uit waarin het gerief gestoken wordt. Voor de Aspi’s en Tiptiens 

komt een trekrugzak ook zeker van pas. Zelfs met een valies op wieltjes is het moei-

lijk om op tweedaagse te vertrekken.  

 

GERIEF OM TE SLAPEN 

 slaapzak 
 dekentje 

 luchtmatras of veldbed ➡190x72x13 cm 
(geen luchtmatras voor 2 personen of brede eenpersoonsmatrassen!) 

 pomp om luchtmatras op te blazen 
 knuffel 

 pyjama’s 

 

GERIEF OM ONS 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) 

 lichte schoenen om te spelen 
 laarzen (voor het geval dat…) 

 voldoende kousen  



GERIEF VOOR DE REST VAN ONS LICHAAM 

 warme truien 

 lichte truitjes 

 voldoende ondergoed  

 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 op dagtocht te gaan 

 identiteitskaart 

 hygiënisch gerief 

 brillendoosje 

 geneesmiddelen (Gelieve deze ook af te geven aan de leidsters bij het vertrek.) 

 drinkbus 

 een keukenhanddoek 

 

UNIFORM 

Vanaf Kwiks draagt iedereen het volledige uniform. Speelclub en Pinkels mogen dit 
ook natuurlijk maar het is nog niet verplicht. We willen graag aan iedereen tonen 
dat we van de Chiro zijn en dragen daarom allemaal een beige rok/broek en rode T-
shirt. Tijdens de opening dragen we kousen en gesloten schoenen. Ontbreek je nog 
iets dan kan je altijd terecht in de Chirowinkel ‘De Banier’. Meer informatie vind je 
op het einde van het bivaksboekje.  



 

INSCHRIJVEN VOOR HET BIVAK 

De kostprijs van het bivak is €110 voor de oudste van het gezin (jongen of meisje 

speelt geen rol) €100 voor de broers of zussen.  

Op zondag 24 juni en 1 juli organiseren we een inschrijvingsdag op de Korendries 

van 13u30 tot 14u30. Breng zeker het inschrijvingsgeld cash mee.  

Voor wie het onmogelijk is om naar de inschrijvingsdag te komen, geen nood. Jullie 

hebben tot 8 juli om jullie dochter of zoon in te schrijven.  

 

BAGAGE 

De bagage van de kinderen mogen jullie afzetten op dinsdag 31 juli op het            

Karmelieten  tussen 18u00 en 19u30.  

Vergeet dit zeker niet! Bagage meenemen op de trein is niet gemakkelijk. 

 

VERTREK  

Iedereen, behalve Aspi’s en Tiptiens, vertrekt op woensdag 1 augustus. We verza-

melen aan het station van Geraardsbergen om 8u45. We nemen ook een lunchpak-

ket en wat drinken mee. 

De Aspi’s en Tiptiens krijgen nog aparte informatie van hun leiding. 

 

TERUGKOMST 

Wij komen terug op zaterdag 11 augustus in Geraardsbergen om 16u34.  

De bagage kan opgehaald worden 12 augustus tussen 10u00 en 11u00 op het Kar-

melieten.  



 

ZAKGELD 

Voor Pinkels, Speelclub en Kwiks is 15 

euro zeker genoeg. Gelieve dit mee te 

geven aan jouw dochter(s) in een   

kleine portefeuille of enveloppe. 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 er 

voor dat we geen honger of dorst 

moeten lijden. Ze zorgen voor een 

goede afwisseling tussen gezonde en 

zoete tussendoortjes.  

GSM 

Tijdens het kamp hoeven we helemaal 

niet bereikbaar te zijn. Van Pinkels tot 

Kwiks vragen we om geen gsm mee te 

nemen. Voor Tippers, Tiptiens een 

Aspi’s worden er afspraken binnen de 

afdeling gemaakt. 

LUIZEN 

Elk jaar stellen we vast dat we         

ongewenste gasten hebben op kamp. 

Controleer zeker op voorhand al eens 

op luizen.  



Op zondag 5 augustus  mogen alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vriendjes en vrien-

dinnetjes eens een kijkje komen nemen op het bivak.  

Jullie zijn welkom op ons kampterrein vanaf 12u00.  

‘s Middags kunnen jullie aanschuiven voor een lekkere barbecue, maar ook ‘s 

avonds hoeven jullie niet met een lege maag naar huis.  Dit alles aan democratische 

Chiroprijzen.  

Jullie kunnen deelnemen aan verschillende leuke activiteiten, dus jullie hoeven zich 

niet te vervelen. 

Om 19u00 nemen we van iedereen afscheid.

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.  

Kaartjes en briefjes zijn zeker welkom op dit adres: 

Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 

T.A.V. naam van het kind 

Ferme des Mauvaises Pierres 107  

6692 Petit-Thier  

Mogen we aan de ouders van de kleinsten vragen om  op voorhand enveloppen te 

schrijven waarnaar ze moeten schrijven of etiketten mee te geven. Jullie mogen 

enveloppen meegeven maar deze kunnen ook aangekocht worden op kamp.  

 

Tijdens het kamp kan je ons VOOR NOODGEVALLEN bereiken via onze volwassen 
begeleidster. 

Line Herregods: 0486 40 41 62 



Voor de bontering en de groepsdag mogen jullie je verkleden in een personage naar 

keuze uit het kampthema. Wie is je favoriete personage uit 

Dankjewel aan iedereen die meegeholpen heeft aan het sparen van de flapjes van        

Joyvalle, Appelsientje en de stickers van Lotus.  

D-A-N-K-U, DANKU!  

 

 

 



 

Net als de voorbije jaren kunnen jullie de avonturen van jullie liefste spruiten dag na 

dag 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 kinderen uitsteken. 

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 5787 

(0.45 euro/minuut) 

 

VEEL LUISTERPLEZIER!  

 



We gaan natuurlijk allemaal mee! Wie wil er nu 11 dagen kamp missen met de  

leukste leidsters en de beste kookouders? 

Bivaksleidsters Eline Van Keymeulen 

Ellen Janssens 

0475/ 26 29 29 

0472/ 09 87 94 

Pinkels Eline Van Keymeulen 

Emma Bazargard 

Ruth Van Eenooghe 

Yara Lemarcq 

Lindsy Herregodts 

0475/ 26 29 29 

0472/ 64 80 43 

0488/ 46 52 63 

0472/ 09 88 05 

0497/ 73 01 65 

Speelclub Jolien Willekens 

Lisse Deurbroeck 

Sarah Van Impe 

Marthe Van Eenooghe 

0470/ 29 05 83 

0472/ 40 33 84 

0479/ 83 67 39 

0488/ 58 69 81 

Kwiks Femke Haegeman 

Silke Merckaert 

Iebe De Quick 

Astrid Steenhaut 

Katrien Steenhaut 

0476/ 25 22 81 

0488/ 07 39 10 

0474/ 89 21 66 

0494/ 67 56 10 

0498/ 40 22 03 

Tippers Emma Spitaels 

Jana Soetens 

Annabel Goemaere 

0478/ 45 32 29 

0478/ 74 83 93 

0479/ 74 52 36 



We zullen voor het kamp met plezier al jullie vragen beantwoorden. Indien jullie 

graag extra informatie willen of met een vraag zitten, mag je zeker bellen.  

Eens we vertrokken zijn op kamp zullen de leidsters niet meer kunnen opnemen 

daar ze heel druk bezig zijn met de kinderen. Zoals eerder vermeld kunnen jullie 

TIJDENS het kamp bellen naar onze volwassen begeleidster Line.  Wie graag op de 

hoogte blijft van de gebeurtenissen op kamp kan elke dag naar het radioverslag 

luisteren via de kampradio of een kijkje nemen op onze Facebookpagina Chiro Sint-

Bartel Vrouwtjes.  

 

Tiptiens Judith Van Eenooghe 

Itza Swerts 

0485/ 00 54 66 

0473/ 46  36 99 

Aspi’s Ellen Janssens 

Isha Adriaensens 

0472/ 09 87 94 

0470/ 50 33 58 



Wie zorgt ervoor al dat lekkere eten en zoveel meer op kamp? Wie heeft er de   

beste kookouders in heel Chiroland? Wie zorgt ervoor dat we onze borden aflikken? 

 

Line en Bart 

Evy en Pieter 

Vic en Lola 

Katty 

Isabelle, Salim en Nio 

Peter-Jan en Severine 

 



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.  



͐ Lunchpakket meenemen bij vertrek. 

͐ Bagage brengen op 31 juli tussen 18u00 en 19u30 op het Karmelieten. 

͐ Bezoekdag op zondag 5 augustus  van 12u00 tot 19u00. 

͐ Verkleedkleren: een personage uit ons kampthema. 

 

 

 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit!  





Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen 


