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bruine zeep

WOORDJE VAN DE BIVAKSEN

4

B
Als je 't ons vraagt: de leukste dingen van het kamp.

Niet alleen de vuile spelletjes natuurlijk, maar alle
spelletjes. Niettemin blijven de vuile spelletjes wel
stiekem één van onze favorieten. 

I
insecten
Is er iets meer bivak dan af en toe een spin in de tent of
minstens achttien muggenbeten na de eerste nacht?

V
voornemen
Ik leerde dit jaar al ontzettend veel bij en wil dit op kamp
ook blijven doen zodat ik het volgend jaar aan iemand
anders kan leren. -- Annabel
Mijn voornemen is om dubbel zo hard te genieten van
elke seconde van mijn laatste kamp. -- Eline

A
Annabel
Leidster Annabel is sinds dit jaar onze nieuwe
bivaksleidster. Een taak die ze met ontzettend veel
plezier uitvoert! 

K
kindjes
Het allerleukste zijn natuurlijk de fijne kinderen van onze
Chiro. Lange leve de Chiromeisjes!

Annabel & Eline



Leven op het ritme van de wind en van de zon… 
 
Na die rare coronatijd waar we afgesloten van elkaar en van
de wereld leefden is dat waar al die chiroharten nu
ongelooflijk hard naar uitkijken: leven op het chiroritme en
samen met onze grote Sint-Bartelfamilie even 10 dagen met
z’n allen van de wereld zijn. Bij het schrijven van deze tekst
begon ik alvast te mijmeren en hoorde ik in mijn gedachten
de eettent uit zijn voegen barsten door het zingen op de
melodie van bos en beek en bron. Wat is er ’s avonds
gezelliger dan slapen met ‘t getrommel van de regen op het
dak? En dan ’s morgens nog wat moe maar blij ontwaken met
de morgendauw of wie weet op tweedaagse in een
koeienstal?
 
We zijn weer op bivak, de mooiste tijd van het jaar, een tijd
van plezier, verbondenheid en herinneringen bricoleren. Wie
ons ziet, kijkt raar, want chiromeiden durven al eens in hun
eigen gekke wereldje leven op kamp. Het kampthema brengt
ons in andere sferen, de leidsters sleuren koffers vol
verkleedkledij mee. We sluiten ons af van de grote wereld en
even heel intens samen, zonder schermen of andere
stoorzenders. We hebben enkel elkaar en dat is zo zalig. Wat
niet kon, dat wordt hier, op kamp waar… Onze kleinsten
zetten hun eerste stappen van huis maar amuseren zich te
pletter en zijn na tien dagen zoveel wijzer en zelfstandiger.
De oudere meisjes maken hun vriendschapsbanden nog
hechter en denken ook al eens na over de serieuzere dingen
des levens. Kortom: vreemd wordt vriend en klein is groot
want in onze ploeg valt geen één uit de boot. In de Chiro
dragen we zorg voor eenieder en respecteren we iedereen uit
onze ploeg. 

WOORDJE VAN DE VB'S
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Jullie ouders kunnen gerust zijn, er wordt enorm veel zorg
gedragen van al jullie pagadders. Naast de leidsters zijn er
ook de kookmama’s en –papa’s die naast het zorgen voor alle
lekkers ook kleinere en grotere probleempjes kunnen
wegtoveren.
 
Ik kan het jullie enkel aanbevelen: trek er mee op uit, breek
grenzen open! Samenspel wordt teken om te hopen. Durf,
vlieg, ren, spring, zing en ervaar Chiro tot  in de toppen van je
tenen. Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan want een
nieuwe wereld roept om door te gaan!
 
Er rest me nog één ding, samen met Line, de leidsters, de
kookouders en jullie allemaal uitkijken naar een super bivak
in Amel en het moment waarop we dit bivaklied vol
overtuiging luidkeels in de opening kunnen zingen!
 
Warme chirogroeten
Griet
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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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We keren terug naar de middeleeuwen. In de bossen van de
Amelse highlands strijden vier clans om de macht.
 
Merida is de impulsieve dochter van koning Fergus en koningin
Elinor. Al van kleins af aan wordt ze door haar moeder voorbereid
op de troon. Merida gaat echter veel liever haar eigen gang en
wanneer ze de kans krijgt, haalt ze stoere streken uit en spijkert
ze haar boogschietkunsten bij.
 
Drie prinsen zullen tijdens een toernooi moeten uitvechten wie
de beste is want enkel de winnaar mag vervolgens met Merida
trouwen. Dat is de traditie, en de traditie moet worden gevolgd.
 
Tijdens een boogschiettoernooi zet ze de
boogschietvaardigheden van de drie prinsen - en hun clan - voor
schut. De wijze koningin Elinor weet de menigte gelukkig te
bedaren, maar is niet te spreken over het gedrag van haar rebelse
dochter.
 
Merida wil helemaal niet trouwen met één van hen. Tradities zijn
er om te doorbreken toch? 

MERIDA IN DE AMELSE HIGHLANDS
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Het is heel belangrijk dat je alles bij je hebt 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 daarop alles wat in hun valies zit. 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 één dag. Dat voorkomt heel wat zoekwerk en rommelige
valiezen.
 
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 moeilijk om op tweedaagse te
vertrekken.

WAT STOPPEN WE IN ONZE VALIES?
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- slaapzak

- dekentje

- luchtmatras of veldbed

   (200x72x08 cm)

- pomp

- knuffel

- pyjama’s

GERIEF OM TE SLAPEN

GERIEF VOOR DE VOET

WASGERIEF

- stevige stapschoenen(de oudsten gaan optweedaagse en de
anderen op dagtocht)- lichte speelschoenen- laarzen 

- voldoende kousen

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



Vanaf de Kwiks draagt iedereen
het volledige uniform. Speelclub
en Pinkels mogen dit natuurlijk
ook, 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. Wanneer je nog iets
ontbreekt, kan je altijd terecht in
de Chirowinkel ‘De Banier’.

UNIFORM
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- warme truien- lichte truitjes- voldoende ondergoed- korte broeken en/ofrokjes
- lange broeken

KLEDING

EN OOK NOG

GERIEF VOOR ALS HET

MOOI WEER IS

- linnenzak
- rugzak
- identiteitskaart- brillendoosje
- geneesmiddelen
- drinkbus
- een keukenhanddoek- MONDMASKER

- zonnecrème en

zonnebril
- zwempak, badmuts en

badhanddoek, hoedje



De kostprijs van het bivak is €125 voor de oudste van het gezin (jongen
of meisje speelt geen rol) en €115 voor de broers en/of zussen.
De inschrijvingen verlopen UITSLUITEND ONLINE. Inschrijven is
mogelijk van 3 juni tot 10 juni 2020. Na die datum is het niet meer
mogelijk om jouw dochter(s) nog in te schrijven voor het kamp. We
bezorgen jullie tijdig de link met het formulier dat moet worden
ingevuld.
Wie ingeschreven is, schrijft voor 20 juni 2020 het gepaste bedrag over
op onderstaande rekening.
Rekeningnummer: BE36 7371 2729 6981
Mededeling: Bivak + na(a)m(en) dochter(s)

BELANGRIJKE INFORMATIE
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INSCHRIJVEN VOOR HET BIVAK

VERTREK EN TERUGKOMST
Iedereen, ook Aspi’s en Tiptiens, vertrekken op zaterdag 1 augustus. We
gaan dit jaar niet met het openbaar vervoer, maar vragen om jullie
dochter(s) zelf naar het kampterrein te brengen en terug op te halen. 
 
Dat verloopt volgens een streng tijdsschema. 

Zaterdag 1 augustus 2020
- 11.00u: vertrek bubbel 1 jongens
- 12.00u: aankomst bubbel 1 meisjes
- 13.00u: vertrek bubbel 2 jongens
- 14.00u: aankomst bubbel 2 meisjes
Dinsdag 11 augustus 2020
- 12.00u: vertrek bubbel 1 meisjes
- 13.00u: vertrek bubbel 2 meisjes

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.
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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 of een drankje te kopen.
 
Vanaf de Tippers zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor hun
centjes.

ZAKGELD

SNOEP
Te veel snoepen is niet goed dus daarom laten we het thuis. De
keuken zorgt ervoor 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. Bij
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.



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 begeleiders, Line en Griet, en dat enkel in uiterste
nood. De leidsters zijn tijdens het kamp niet bereikbaar.  
 
We begrijpen dat het moeilijke tijden zijn, maar we zullen telkens
open en eerlijk communiceren naar jullie toe. Dit wordt later nog
concreter gemaakt. Jullie ontvangen tijdig al de nodige informatie
die stap voor stap door ons gestroomlijnd wordt. 

CORONA -- BIVAK 2020 

18

We ijveren ervoor om geen wegwerpwashandjes te gebruiken
aangezien deze geen duurzame samenleving bevorderen. De
leidsters hangen voldoende waslijnen op zodat de washandjes
elke dag kunnen drogen.
 
Als laatste moedigen we jullie ook zeker aan om een drinkbus
mee te brengen in plaats van plastic flesjes. Samen kunnen we
ervoor zorgen dat de afvalberg een beetje kleiner wordt.

GROEN IS HET NIEUWE GOUD.

Ook Chiro Sint-Bartel draagt met toewijding haar steentje bij
aan een duurzamere planeet. We brachten reeds enkele
veranderingen aan, maar ook jullie kunnen meehelpen!



Kaartjes en briefjes zijn zeker welkom op dit adres:
Vakantiehuis 'Zum Breitenvenn'
T.A.V. naam van het kind
Aussenborner Weg 5
4770 Amel
 
Mogen we aan de ouders van de kleinsten vragen om op
voorhand enveloppen te maken 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 twee volwassen begeleidsters.
 
Line Herregods: 0486 40 41 62
Griet Delahaye: 0496 34 01 43

ONS ADRES
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Voor de groepsdag en de bontering mogen jullie zich verkleden in
iemand uit de film Brave. Laat je creativiteit de vrije loop. 
 
Merida, de drie broertjes, een beer of Fergus. Alles is goed.

VERKLEEDKLEREN



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

(0.45 euro/minuut)
De code van ons verblijf is

KAMPRADIO
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5798

Veel luisterplezier!



PINKELS

We gaan natuurlijk allemaal mee! Wie wil er nu elf dagen kamp
missen met de leukste leidsters en de beste kookouders?

WIE GAAT ER MEE? 
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BIVAKSLEIDSTERS

Eline Van Keymeulen   0475 26 29 29
Annabel Goemaere        0479 74 52 36

Ine
0498 44 83 56

Judith
0485 00 54 66

Lindsy
0497 73 01 65

Kato
0497 94 30 55

Silke
0488 07 39 10

SPEELCLUB

Annabel
0479 74 52 36

Luka
0471 41 57 71

Femke
0472 60 60 99

Amber
0499 37 34 21

Jeanne
0498 44 83 64

KWIKS

Rozelien
0471 08 05 77

Itza
0473 46 36 99

Marthe
0488 58 69 81

Ianka
0473 50 77 64



TIPPERS
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Ruth
0488 46 52 63

Hanne
0471 39 10 34

Eline
0475 26 29 29

TIPTIENS

Yara
0472 09 88 05

Clara
0489 18 31 11

Iebe
0474 89 21 66

ASPI'S

Femke
0476 25 22 81

Katrien
0498 40 22 03

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 begeleiders Line en Griet. 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.



Wie zorgt er veilig voor al dat lekkere eten en zoveel meer op
kamp? De kookouders vormen onze derde bubbel en zullen,
indien nodig, aangevuld worden met een afdeling zodat iedereen
mee kan op kamp.

DE KOOKOUDERS 
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Line en Bart
Evy en Pieter, Vic en Lola

Griet en Benoit, Floris en Klaas
Severine en Peter-Jan

Katty
Isabelle, Salim en Nio



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 en kookouders hebben het kamp tot in de puntjes
voorbereid en zetten alles op alles om het voor elke bubbel zo
vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 
Eén ding is zeker: het wordt een onvergetelijk kamp!

De Banier maakt deel uit van de groep
Chiro en zorgt er voor dat Chiroleden op
meer dan 10 plaatsen in Vlaanderen
terecht kunnen voor kledij en materiaal.
 
Op de website vind je alle winkels in
Vlaanderen. 
 
www.debanier.be/winkels

CHIROWINKEL 'DE BANIER'
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- Iedereen brengt een mondmasker mee!
- Afzetten en ophalen van jouw dochter(s) gebeurt volgens een 
   stipt tijdsschema zodat de bubbels niet overlappen.
- Verkleedkleren: personage uit Brave
- Ieders veiligheid komt telkens op de eerste plaats. 

VERGEET-MIJ-NIETJES
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WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT



Chiro Sint-Bartel meisjes


