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’t Is weer van dat! Eindelijk! 

De schoonsten tijd van het jaar komt er aan, 

terwijl alle leiding al volop bezig is met 

vanalles en nog wat klaar te maken, kunnen 

jullie stilaan beginnen dromen van BIVAK! Dit 

jaar slaan we ons kamp op in Amel, een rustig 

stadje niet zo ver van Duitsland, waar de 

naam rustig zal verdwijnen wanneer wij 

toekomen! 

Tijdens de voorbereiding hoorden we wel al 

dat het daar de laatste tijd een pak minder 

rustig is, verhalen doen de ronde dat de 

vuurnatie daar begonnen is met de wereld 

over te nemen?! Die mannen hebben ons nu 

gevraagd om samen met avatar aang 10 

dagen te proberen om hun te stoppen, wij 

kunnen alvast niet wachten.  

Samen spelen, samen eten, samen zingen, 

samen vuil worden, het zijn maar een paar 

dingen die het kamp beschrijven, maar ook 

dit jaar zal het een onvergetelijke 10-daagse 

worden,  

jij gaat toch ook mee?  

 

De bivaksen 

Bivaksen 
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Dag beste leden, ouders, sympathisanten… 

Eindelijk mogen we uit ons kot! Het was even spannend maar gelukkig 
kunnen we nu toch op kamp. Het bivak is namelijk het beste medicijn 
tegen allerlei kwaaltjes! 

Sommige leiding zullen het zich 
misschien nog herinneren… En-
kele jaren terug gingen we al 
eens in Amel op avontuur. We 
kennen de bossen daar dus al 
een beetje. Maar nu gaan we 
naar een nieuw kampterrein in 
Schoppen (Amel). Daar liggen 
dus heel wat nieuwe avonturen op ons te wachten. 

We kijken alvast uit naar verschillende groepsactiviteiten als familied-
ag, Vlaamse kermis, de fakkeltocht,… Ook binnen de afdelingen zijn er 
steeds meerdere hoogtepunten… De Krakjes maken een supermega 
krakjeskamp die ze met man en macht verdedigen tegen andere 
afdelingen. De Speelclub kijkt al uit naar de verhaaltjestocht met een 
spannende sprookjes bij het licht van een fakkel. De Rakkers staan te 

springen voor hun paracommando tocht waar ze zich door de 
modder rollen en touwenparcours overwinnen.  

De Toppers verdedigen de vlag tijdens de vlag-
genmacht met al hun hebben en houden 
terwijl ze een kampvuurtje stoken.  

De Kerels schaven hun sjor-skills al bij om 
een prachtige mast uit de grond te toveren.  

De Aspi’s blijven ’s avonds,  

VeeBee 
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na een inspannende dag, een beetje  
bijpraten bij de vuurmand en wisselen wat straffe verhalen uit. 

Elke dag kunnen we ook terug genieten van de spannende avonturen 
van de Avatar. We zitten dan allemaal nagelbijtend te kijken en hopen 
op een happy end! 

Wij willen nu al leven op het ritme van de wind en van de zon! We 
kunnen haast niet wachten om te vertrekken!! 

Warme chirogroeten 

Pieterjan 

VeeBee 
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Skskkssk....... 

Kan iemand ons horen? 

... 

Skskskss....bzzz....piep...poep... 

We hebben ju...skskskss...hulp nodig!! 

De spoken zijn gevlu...skskssk naar Amel!! 

Tuut..tut...tuuuuuuuuuuuuuuut... 
 

Wow,  
 
Dat was raar? 
Maar bon, 
 
Wij de leiding zijn hier om ons kamp te 
promoten... ONS GROOT KAMP 
NATUURLIJK... Yeah!! 
Oke oke, dat stom corona heeft klein kamp 
verpest, we weten het, maar dat is een 
reden te meer om zeker mee te gaan op 
groot kamp!! 
Ben jij klaar om te leven op het ritme van de wind en van de zon, klaar 
om te spelen tussen bos en beek en bron en dit vanaf 22 juli tot 1 
augustus! 

Krakjes in koor; JAAA!! 
Ideaal! 
Vergeet dan zeker niet je ghostbuster kleren mee te nemen, want ik 
denk dat we ze wel eens zouden kunnen gebruiken... 

Krakjes 
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 Ben jij cool, ben jij hip? Toon 
het dan maar is! Pak je coolste 
zonnebril, of een bandana. Wat 
jou stoer maakt dat mag je 
zeker meenemen 
(verkleedkledij; Stoere gast) 
Naast dat alles, is er ook elke 
avond een verhaal (het 
kampverhaal) deze kan enkel 
bekeken worden door 
afdelingen die verkleed zijn, 
dus...euhm... verkleed u maar 
als een echte Avatar! 
Derest dat je moet meenemen kan je vinden in dit boekje!! 
Maar stel dat je nog met een vraag zit, aarzel niet en contacteer ons! 
Er zal spijtig genoeg geen bezoekdag zijn dit jaar (vanwege de corona). 
Maar niet getreurd, wij zullen dit jaar (uitzonderlijk) vloggen en op 
ons Youtube Kanaal posten! 
Oke, oke ik denk dat we genoeg gezegd hebben,  
 
Tot dan!!  
De krakjesleiding 
Brent,Stijn,Rob,Mark,Michael,Midas 
 

Krakjes 
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 Allerliefste speelclub en ouders 
 
Na lang opgesloten gezeten te hebben wordt het 
eens tijd om volop te genieten van het schone 
weer, dat kan namelijk met je favoriete 
medespeelclubbers en jullie superieure leiding! 
Eind juli krijgen jullie van ons de vrijgeleide om 
10 dagen alleen maar plezier te maken op ons 
bivak, het groot kamp! 
 
 
“Maar leider, wat gaan we daar allemaal doen?” Hoor ik jullie al 
denken. We hebben enkele themadagen (waar jullie verkleedkledij 
voor nodig zullen hebben), een heuse dagtocht, elke avond een stuk 
van het kampverhaal en op het einde van het kamp een groot 
kampvuur. Dus speelclub, vervelen gaan jullie zich zeker niet doen! 
Dan voor verkleedkledij hebben jullie nodig:  

 
- Super mario kledij  
- Duivenmelkerskledij  
- Aladin kledij 
- Avatar kledij voor tijdens het kampverhaal! 
 
Dan hopen we dat jullie zeker allemaal zullen 
meekomen op kamp. Mochten de ouders 
nog met vragen zitten mogen jullie altijd een 
sms/mailtje sturen, eens bellen of ons op 
een zondag aanspreken.  
 

 

Speelclub 
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Voor meer info: 
0472/37.56.31 
Of pieterjanvanlaethem.pvl@gmail.com 
 

Veel kusjes van jullie speelclubleiding  
Remi, Pieterjan, Siegfried, Noach, Thibaut en Brent 

Speelclub 

mailto:pieterjanvanlaethem.pvl@gmail.com
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Dag allerliefste rakkertjes en ouders, 
 

Na maandenlang binnen zitten, tv kijken, skypen, huiswerk maken en 
misschien zelfs digitale lessen volgen, zijn wij heel blij dat we het 

groot kamp mogen aankondigen. Voor velen van jullie zal het dan ook 
al een tijdje geleden zijn dat jullie jullie chirovrienden en leiders 

gezien hebben. Wij hopen dit allemaal goed te maken WANT WIJ 
GAAN EINDELIJK OP KAAAAMPPP! Er zal gelachen ,gespeeld, gesport, 

gegeten, geravot, geavonturierd en 
gevanallesennogwatenzelfsnogveelmeer gedaan worden.  

 
Om het kamp gewoon legendarisch te maken, 

vragen wij om:  ‘chinese kledij’ , ‘rattekish 
kleren’ en een willekeurige hoed/hoofddeksel 

mee te brengen. Je weet maar nooit wanneer dit 
van pas komt. Het kamp zal doorgaan van 22 juli 

tot 1 augustus te Schoppen (Amel). We zijn er 
ons natuurlijk heel erg van bewust dat alles nu 
nog een vraagteken is en in welke mate wat zal 
kunnen doorgaan nog niet vast staat. Maar wij 

bereiden ons kamp voor zoals elk jaar en dat we 
het jaar op een onvergetelijke manier kunnen 

afsluiten! (mits mondmasker of hangel ;p ) 
Vele groene groentjes van jullie teerbeminde leiding, wij kijken er al 

naar uit!! 
 

Maarten, Lars, Tom, Jannes en Arthur 

Rakkers 
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 Dag Toppers 
Jullie hebben er lang op 
moeten wachten. Na een 
tijd van quarantaine, iso-
latie en 
zelfreflectie komt eindelijk 
het apotheose van ons chi-
rojaar het bivak. 
We willen natuurlijk nog 
niet te veel verklappen, 
toch hebben jullie leiding 
zich even in hun 
DeLorean gezet om even 
enkele foto's te gaan ne-
men in de toekomst. 
En kijk eens waar we mee 
terug zijn gekomen. 
 
Bijna niet te geloven wat wij allemaal hebben gezien. Dit moeten jullie 
meegemaakt hebben. 
We zagen plezier, avontuur, tienerzweet, tranen, gelach, diarree en 
purree. 
 
Om zeker niet uit de toon te vallen raden we jullie aan om de vol-
gende kledij mee te nemen. 
 ● Verkleed je als een burgemeester 
 ● Trek je Avengers kostuum aan 
 ● Kom verkleed als archeoloog 
 

Toppers 
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Elk jaar heeft ook zijn 
kampthema. Zoals jullie wel 
weten is dat dit jaar de ava-
tar. We vragen 
aan jullie om je ook hierin 
te verkleden.  
Kom allemaal verkleed als 
de Vuurnatie, heersers 
van het rijk.  
Samen veroveren we de wereld 
Verder hoeven we jullie waarschijnlijk niet te vertellen wat jullie alle-
maal moeten meenemen 
op kamp. Mocht je toch twijfelen, kan je verder in het boekje een 
kijkje nemen, daar staat alles zorgvuldig opgelijst.  
Neem wel zeker ook nog je sport -en sluipkledij mee en heel 
belangrijk het mysterieuze voorwerp namelijk een nietjesmachine. Je 
weet maar nooit wat er 
jullie te wachten staat. 
 
Veel liefs! 
Leider Bjarne en Leider Dries 

Toppers 
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Kerels 

 
 
 
 
 
 

Wegens de maatregelen omtrent covid-19 moet het artikel van 
de kerels worden aangepast . 

Praktische informatie zal jullie later worden medegedeeld, via 
mail, sms of facebook. 
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Wat jullie wel kunnen voorbereiden: 

Wat steken jullie in de valies? 

 Genoeg ondergoed en kousen 

 Uw kleren ook niet vergeten 

natuurlijk 

 Handdoeken en wasgerief (want het wordt een smerig boeltje 

hoor, brrr) 

 Jullie mooiste wielrenners outfit/ wieler toeristen-outfit 

 jullie beautycase (Juan volgt namelijk een cursus, jullie worden 

allemaal mooie prinsesjes) 

 4 proteïne-bars 

 VERPLICHT à BADJAS of in de volksmond “een penoir “ 

 Sluipkledij, militairen outfit 

 Een disco outfit, afro pruik, dikke snor, en een swingende heup 

 Jullie goed humeur en jullie manieren! 

Wij kijken er alvast naar uit, tot snel, vrienden.  

De leiding. 

Kerels 
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Beste Aspi’s 

Hier zijn we dan weer in deze 

donkere tijden om jullie 

dagen wat te verlichten. 

Maar wat is dat licht aan het 

eind van deze donkere 

tunnel? Het enige echt super 

demax, deluxe Bivak komt eraan!!!! (Dit gaat sowieso door, Mark van 

Ranst is omgekocht, we hebben nu wel wat minder budget in de aspi-

kas) MAGA! (Make Aspi Great Again) 

Ik hoor jullie al vragen van Leidéééééééééééééééééééérrrrrrrrrr Wat 

moeten wij meepakken voor deze luxueze reis? Wel we zullen dit 

eventjes heel kort samenvatten zodat zelfs JULLIE dit zullen begrijpen. 

Bovenop alles wat jullie sowieso mee moeten hebben vragen we jullie 

nog om wat extra verkleedkleren mee te pakken. 

Dit zijn:  

 Overall (moet wat brandwerend zijn)  

 Leger outfit 

 Minecraft outfit, men kan kiezen uit: 

Steve 

Vrouwelijke steve (Alex) 

Creeper 

Aspi’s 
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Villager 

Zombie 

Pigman 

Endermen 

Ghast 

Blaze 

Enderdragon 

... 

 Tovenaars outfit 

VERGEET OOK ZEKER NIET JULLIE TREKRUGZAK 

MEE TE NEMEN ALSOOK SLAAPZAK EN MATJE 

OM MEE TE NEMEN! 

Gelieve deze kledij zeker niet te VERGETEN!!!! 

Aangezien dit een groot deel is voor de spelen 

die we gaan doen op kamp. Wij zullen ons zelf 

ook belachelijk aankleden zodat we een mooie 

groep onnozelaars bij elkaar zijn. We kijken 

enorm uit naar dit ongetwijfeld onvergetelijke kamp!  

Groetjes jullie enige helden! 

Jonas Janssens en Robin De Pelsemaeker 

Aspi’s 
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Leiding 
 Bivaksleiding 
 
 Stijn Janssens 0472/31.56.94  
 Brent De Smet 0492/23.18.00   
 Remi De Pril  0494/76.63.70  
 
 Veebee 
 
 Pieterjan Kindekens 0498/29.83.26 
 
 Krakskesleiding 
 
 Stijn Janssens 0472/31.56.94  
 Brent De Smet  0492/23.18.00  
 Midas De Nollin 0491/74.44.26  
 Michael Herregodts 0479/23.73.51  
 Rob Scheirlinckx 0468/32.25.89  
 Mark Sipos 0473/42.18.11  
 
 Speelclubleiding 
 
 Thibaut Wyngaerd  0470/06.13.69 
 Remi De Pril  0494/76.53.70  
 Pieterjan Van Laethem  0472/37.56.31  
 Brent Roels  0496/92.89.22  
 Siegfried Coppens  0472/34.10.74  
 Noach Van Driessche  0468/29.41.90  
 
 
 

Leiding 
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 Rakkersleiding 
  
 Jannes De Meyer  0479/72.59.31 
 Maarten Eylenbosch  0472/82.85.55  
 Tom Van Waeyenberghe  0476/03.08.14  
 Lars Van Tilborgh  0494/66.19.92  
 Arthur Goethals  0471/36.67.91  
 
 Toppersleiding 
 
 Bjarne Van Der Pulst 0468/20.62.21  
 Dries Van Keymeulen 0471/62.62.87 
  
 Kerelsleiding 
 

 Pieter-Jan Goessens  0473/29.04.21  
 Wouter Franceus  0479/74.39.27   
 Vince Francq  0478/66.70.08 
 Jelle Waeyenbergh   0497/64.87.30  

   
 Aspileiding 
 
 Jonas Janssens  0472/31.57.79   
 Robin De Pelsemaeker  0477/79.78.35 

Leiding 



  21 

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) 

 

Wardje - (Dit jaar gaan Ollie en Mieke niet mee) Lieve - Wannes - Joke - 
Natalie - Pieterjeest - Randa - Sven. 
 
Het is hun toch gelukt voor een nieuwe foto! 
Toch gaan we nog 1 moeten maken want we hebben er 2 nieuwe 
kookouders bij; Katja— Wim 
We heten ze van harte welkom en wensen hun veel plezier!! 

KOOKIES 
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Zoals elk jaar vergezellen deze 10 volwassen mensen, 5 kinderen en 1 
labrador x teckel op ons 11-dagen lange kamp. 
 
Zij zullen instaan 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! 
 
M-E-R-C-I => MERCI!! 

Kookies 
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Lang geleden leefden de 4 naties in vrede samen,  

maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel.  

Alleen de avatar meester van alle 4 de elementen kans ons nog 

redden.  

Maar toen de wereld hem het meest nodig had verdween hij.  

En nu 100 jaar na de start van de oorlog hebben we de avatar 

eindelijk teruggevonden in Amel.  

De tijd dringt want op het einde van de zomer keert de komeet terug, 

deze zal de vuurnatie onverslaanbaar sterk maken.  

Nu is het aan jullie om samen met de avatar op tocht te gaan rond de 

wereld om alle 4 de elementen te leren beheersen alleen zo zal hij in 

staat zijn om de vuurheer een pak rammel te geven en de wereld te 

redden.  

Bereid je dus voor op een episch avontuur te gaan van de noordpool 

tot de zuidpool, doorheen woestijnen en langs vulkanische eilanden. 

Kom dus zeker allemaal mee want anders zal de wereld zoals we die 

nu kennen vergaan tot as. 
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Foto’s 
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Foto’s 
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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 
  "Zum Breitenvenn" van Rainer Lentz  
  Schoppen, Aussenborner Weg 5  
  4770 Amel 

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

Ons Adres 
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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 !! AVATAR!! 

Mijn rugzak 
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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! 

 MONDMASKER! 

 
 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. 

Mijn rugzak 
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De kostprijs van het bivak bedraagt €125 voor de oudste van 
het gezin. De anderen betalen slechts €115. 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 + AFDELING (+vemelding zakgeld)  

       (krak,speel,rakkers. Zie p26) 

 
Gelieve dit te doen vóór 20 juni. De inschrijvingen verlopen 

uitsluitend online. Inschrijven is mogelijk van 3 tot 10 
juni. Dit is de enigste moment dat je je zoonlief kan 
inschrijven! De link voor het formulier volgt nog, dus houd 

onze Facebook in de gaten. 
 
Tot dan! 
 

Inschrijvingen 
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Vertrek en terugkomst! 
We vertrekken op woensdag 22 Juli. Dit jaar nemen we niet 
het openbaar vervoer, maar rekenen we erop dat jullie zelf 
jullie kind kunnen afzetten en ophalen.  
 
De leiding van elke afdeling laat zeker nog iets weten als er 
nog zaken bijkomen of veranderen! 
 
Aankomst en vertrek verloopt via dit tijdschema; 
Woensdag 22 Juli: 
-11u aankomst bubbel 1 
-12u aankomst bubbel 2 
Zaterdag 1 augustus: 
-11u vertrek bubbel 1 
-13u vertrek bubbel 2 

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 
gebruiksaanwijzing bij. 

Splintertjes 
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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 
muziekinstrument 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 
vertrekken. Dit betekent een korte beige chirobroek en blauw 
chirohemd. Dit kan je steeds bestellen bij de banier.
(www.debanier.be) 

1 uniform is genoeg, voor een heel kamp!! 
 

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. 

Splintertjes 
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Zakgeld 
 De Speelclub & Rakkers komen zeker toe met 15 Euro en 

storten 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 geven. 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. 
Vanaf kerels en aspi’s worden er regels binnen de afdeling 
gemaakt. 

 
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 
vervanging toe. Wie thuis één of meerdere 
keukenhanddoeken op overschot heeft, mag deze graag 
afgeven aan de leiding op één van de volgende zondagen.  

Splintertjes 
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Zoals jullie reeds weten, gaan we op kamp in verschillende en volledig 
van elkaar gescheiden bubbels. Het kampterrein wordt helemaal 
aangepast aan dit bubbelsyteem zodat we de veiligheid kunnen 
waarborgen. 
 
We benadrukken dat het ontzettend belangrijk is dat jullie deze uren 
respecteren. Wanneer de inschrijvingen gesloten zijn laten we weten 
tot welke bubbel jouw kind behoort. 
 
COVID-19 Bivak; 
We zijn allemaal ontzettend opgelucht en blij dat we deze zomer, mits 
het naleven van de maatregelen, toch op kamp mogen. We zullen er 
dan ook alles aan doen om de gezondheid en de veiligheid van 
iedereen ten alle tijden te garanderen. We volgen steeds ontzettend 
strikt en nauwkeurig de opgelegde regels. 
 
Jammer genoeg zullen we dit jaar geen bezoekdag organiseren, maar 
post krijgen is dan des te leuker! 
 
Als laatste willen we ook graag beklemtonen dat jullie TIJDENS het 
kamp alleen maar contact kunnen opnemen met onze volwassen 
begeleider, Pieterjan Kindekes, en dat enkel in uiterste nood. De 
leiders zijn tijdens het kamp te druk bezig ;p 
 
We begrijpen dat in de tijden van corona het moeilijk is, maar weet 
dat wij er alles aan gaan doen om alles zo duidelijk en zo 
gestroomlijnd mogelijk te krijgen, voor jullie. Meer info volgt nog! 

Belangrijk 
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“Wij willen vermijden dat sommige leden vroeger 
vertrekken 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 ouderen 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 onmogelijk als de groep voortdurend van 
samenstelling zou veranderen.  
 
Een uitzondering kan natuurlijk altijd, doch indien er teveel 
uitzonderingen zouden zijn, hopen wij op uw begrip. 
 
Noteer alvast de kampdata voor volgend jaar: van 1 tot 11 
augustus 2021, 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. 

Belangrijk 
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1. Bel 1973 
2. Bel 1974 
3. Bel 1975 
4. Recht 1976 
5. Bel 1977 
6. Koersel 1978 
7. Koersel 1979 
8. Koersel 1980 
9. Koersel 1981 
10. Koersel 1982 
11. Bel 1983 
12. Essen 1984 
13. Koersel 1985 
14. Atzerath 1986 
15. Bree 1987 
16. Koersel 1988 
17. Koersel 1989 
18. Neerpelt 1990 
19. Sourbrodt 
1991 
20. Lommel 1992 
21. Bredene 1993 
22. Mirwart 
1994 
23. Koersel 1995 
24. SJ-Weert 1996 
25. Martelange 
1997 

26. Opoeteren 
1998 
27. Keerbergen 
1999 
28. Oppange 2000 
29. Meeuwen 
2001 
30. Westouter 
2002 
31. Weywertz 
2003 
32. Meeuwen 
2004 
33. Bel 2005 
34. Martilly 
2006 
35. Bel 2007 
36. Meeuwen 
2008 
37. Amel 2009 
38. Berendrecht 
2010 
39. Martilly 2011 
40. Tessenderlo 
2012 
41. Vielsalm 2013 
42. Meeuwen 
2014 

43. Vielsalm 2015 
44. Martilly    
2016 
45. Meeuwen 2017 
46. Vielsalm 2018 
47. Geel 2019 
48. Amel 2020 


