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Eindelijk mogen we terug beginnen denken aan chirokamp. De vroege 
ochtenden, de koude douche, het lekkere eten, de leuke spelletjes, en 
al die andere herinneringen die je zal overhouden aan de tofste 10 
dagen van het jaar! 
 

Wij kijken er alvast superhard naar uit, en laten ons niet van ons stuk 
brengen door de coronaregels die proberen om ons kamp minder leuk 
te maken, integendeel!  
 
Dit jaar zoeken we het in minder verre oorden als vorig jaar, we gaan 
namelijk naaar (tromgeroffel) Merksplas! Merksplas? Hoor ik jullie 
vragen. Merksplas is een kleine gemeente in de provincie Antwerpen, 
en ik heb onlangs gehoord dat Indiana Jones daar zou zijn voor een 
optreden in het sportpaleis, dus hebben we besloten om die uit te 
nodigen op onze 10-daagse, en jawel!  
Wij zullen 10 dagen vergezeld worden door de enige echte Indiana 
Jones die ons zijn avonturen zal laten zien in het kampverhaal. 
 

Een hoed, een zweep, een leren jack en een angst voor slangen, meer 
hebben jullie niet nodig om ervoor te zorgen dat hij zich zeker thuis-
voelt bij ons, en hij er samen met alle leiding, alle kinderen en de vol-
ledige kookploeg een fantastisch kamp zal van maken!  
 
Aan het enthousiame van ons zal het in alle geval niet liggen, wij ho-

pen aan dat van jullie ook niet.  

 

Tot dan! De bivaksen. 

Bivaksen 
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Dag Chirovrienden, 
Wat een mega-goed nieuws…WE KUNNEN OP KAMP!! Ik moet eerlijk 
toegeven dat ik een gat in de lucht sprong toen ik het verlossende 
nieuws hoorde. 
Het afgelopen jaar heeft ons op de proef gesteld. Het jaarthema 
‘onvoorSPELbaar’ was dus ook heel toepasbaar.  
In augustus strijken we neer in Merksplas. De bossen, beken en hei-
den daar zijn voor ons nog onbekend terrein. Daar gaan we dringend 
eens verandering in brengen! We zijn er van overtuigd dat we ons 
daar weer fantastisch goed gaan amuseren.  
@ Krakjes: train je camouflage skills al maar om jullie als de beste te 
kunnen verstoppen achter een boom of onder bladeren tijdens een 
spel ‘potteke stamp’. 
@ Speelclubbers: sterk maar al jullie bouw-technieken. Deze zullen 
jullie zeker kunnen inzetten tijdens het bouwen van het speelclub-
kamp. 
@ Rakkers: loop al maar een toerke in de tuin en kruip overal onder 
en over. Op die manier zijn jullie in vorm voor de spannende avontu-
rentocht. 
@ Toppers: leg je al maar eens languit in het gras en probeer dit mini-
mum een uur vol te houden. Als dit lukt, ben je zeker en vast klaar 
voor de chill-dag op kamp. 
@ Kerels: ga alvast aan de slag met sjortouw. We verwachten een su-
per-de-luxe vlaggenmast, een blikvanger waar we fier kunnen op zijn 
en die staat te pronken op ons kampterrein. 
@ Aspi’s: stap jullie stapschoenen al maar in zodat die schoenen niet 
te hard schrikken als jullie er enkele dagen mee rond trekken op 
tweedaagse. 
@ Leiding: ga al maar op zoek naar supertoffe en creatieve activitei-
ten om er terug een onvergetelijk kamp van te maken voor ons alle-

VeeBee 
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maal. 
@ Mama’s en papa’s: wen maar aan de stilte in huis als jullie zoon op 
kamp is en bereid je voor op een overvloed aan enthousiaste verhalen 
achteraf. 
 
Indiana Jones is ook van de partij in Merksplas. Hij zal ons ongetwij-
feld mee nemen in een spannend avontuur. Elke avond zullen we van-
op de eerste rij, nagelbijtend het verhaal kunnen volgen. Wij kijken er 
naar uit en kunnen niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te be-
ginnen. 
 
Als je ’t mij vraagt…CHIRO!! 
 
Tot binnenkort 
Allerbeste CHIROgroeten, 
Pieterjan 
  

VeeBee 
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Gegroet liefste krakjes, wij hebben een vraag voor jullie. 
Wie woont in een ananas diep in de zee? We denken dat jul-
lie daar het antwoord wel op weten! 
Jullie hebben een paar maanden geleden al eens een voor-
proefje gekregen van hoe een kamp er zou kunnen uitzien. 
Alleen is dit kamp zelfs NOG beter want nu kunnen we daar 
zelf overnachten (iedereen nu juichen!) 
Zijn jullie klaar om eens 10 dagen echt, ma dan ook echt al-
les te geven? GOED wij ook! 
Als jullie samen met ons de tijd van jullie leven willen bele-
ven gaan jullie echter wel wat verkleedkleren moeten mee-
nemen om volledig in jullie element te komen. 
Daarnaast moeten jullie ook zorgen dat jullie snel zijn.  
“Maar hoe snel leider?” 

Krakjes 
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 HEEEEEEEEL SCHNNNNEEEELLLLL. Daarvoor moeten jullie er 
uit zien als echte racers. Krakjes met een snelle bril (zie foto) 
hebben hierbij al een redelijk grote voorsprong! 
Ook gaan we eens een dag ons extra speels gedragen! 
Speels? Speel? Speelgoed! Toy story! 

 
Ja inderdaad jullie  
mogen jullie verkleden als jullie favoriete toy story persona-
ge! 
Verder geven ze voor één van de dagen heeeeel raar weer. 
Het zou namelijk toverpoeder regenen. Wij gaan daar na-
tuurlijk gebruik van maken en ons een verdiepen in de we-
reld van het enige echte wonderkind Harry Potter! Haal dus 
maar jullie coolste toverspreuk boven en verkleed jullie als 
de meest magische tovenaars die er zijn. 
Last but definitely not least hebben we nog het KAMPTHE-
MA. Dit jaar is dat de legendarische Indiana Jones. Hij komt 
10 dagen ons kampterrein rondslingeren. Dus vergeet ook 
deze kledij zeker niet! 
Alle andere nuttige info vinden jullie in dit boekje. 

Krakjes 
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 Deze zomer gaan we weer op een super 
tip-top zomerkamp! Dat is schitterend 
nieuws dat ons allemaal blij maakt. De 
speelclubbers en de leiding gaan weer op 
een mega-avontuur waar we samen vele 
uitdagingen zullen aangaan! We zullen 
deze zomer samen met Po echte kung-fu 

strijders worden! We zullen de verschillende krachten van deze ge-
mene wereld aanpakken en verslaan! 

 
Eens dat we dat gedaan hebben en als echte strijders 
op onze eigen benen kunnen staan is de wereld van 
ons. De wereld van de speelclubbers! We maken onze 
eigen regels en gaan op een punk avontuur tegen het 
systeem in en we zullen leven volgens de wijze der 
speelclubbers. Niemand zal ons nog de regels kunnen 
opleggen! 
  

Eens je je echt stoer voorgedaan hebt als een punk speelclubber moet 
je jezelf ook in elke situatie kunnen bewijzen. Je moet niet enkel stoer 
zijn wanneer het je goed uitkomt. Daarom zullen we de stoerheid van 
onze speelclubbers testen via het angst-
aanjagende en mega griezelige Luigi’s 
Mansion Spel. Luigi gaat samen met de 
speelclubbers alle spoken van deze grie-
zelige wereld verjagen! 
 
 
 
 

Speelclub 
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 Jong en tegendraads zijn kan 
je maar voor zo lang doen in je 
leven. Ooit zal het tijd zijn om 
op te groeien en de volwasse-
nen wereld in te stappen. En 
dat doe je best als multimiljar-
dair. Daarom gaan we samen 
met de speelclub de business kant uit en zullen we grote sommen 
geld najagen. Investeren, kopen, verkopen en goede zetten maken 
zullen cruciaal zijn voor onze 
gigantische inkomsten. Hoe 
zullen de speelclubbers rijk 
worden? Zullen ze eerder een 
Mark Zuckerberg worden, een 
Elon Musk of eerder een klas-
sieke John D. Rockefeller? 
 
  
Eens we immens rijk geworden zijn is het tijd om van het leven te ge-
nieten. Op het strand zitten, slapen en spelen zonder einde zal voor 
ons dagelijkse kost zijn. We zullen tijd hebben voor alles, zelfs voor 
bizarre game shows! De speelclub zal uitgedaagd worden om mee te 
doen aan het grote Fall Guys spel. Wie zal de grote winnaar zijn?  

Speelclub 
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Beste rakkertjes 
Het is weer zo ver, de beste en mooiste periode van het jaar. Het BI-
VAK! Om er een onvergetelijk kamp van te maken vragen wij, de lei-
ding, om zeker wat dingen 
mee te nemen! Volgende 
checklist geeft een perfecte 
kadering rond alles wat je 
moet meehebben! 
 
-Wasgerief en heeeel goeie-
zeep 
-Een goed paar stapschoenen 
-Een drinkbus met je naam op 
-Rugzak 
-Indiana Jones verkleedkledij 
-Legerkledij 
-Jullie Arabieren outfit 
-Een Dinosaurus trainers outflits. Je weet maar nooit, misschien lopen 
daar wel nog T-rexen rond? Je weet maar nooit. 
-Een goed humeur, en een glimlach. 
- Je snorkerlgerief, wij voorzien de zuurstoffles-
sen wel ;) 

Ook dit jaar brengen de rakkers de nacht door in tenten, vergeet dus 
zeker niet jullie matras of veldbed, slaapzak en warme slaapkledij 
niet! Dit jaar mogen we weer aan ons avontuur beginnen door de 
trein te nemen naar het kampterrein. We zien jullie in Merksplas, om 
er samen een onvergetelijk, wijs en mooi kamp van ter maken. 

Rakkers 
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Liefste Toppertjes 
Het is al eventjes geleden dat we op kamp zijn geweest, maar augus-
tus is al in zicht. Corona heeft lang genoeg 
roet in het eten gegooid, maar dit jaar heb-
ben jullie de kans om mee te gaan op een 
super deluxe super cool gastronomisch 
graaf kamp. Jullie weten waarschijnlijk nog 
niet wat jullie te wachten staat en wat er 
allemaal in die mega grote koffer zal moe-
ten. Dit jaar is er natuurlijk weer een leuk 
kampthema namelijk Indiana Jones. Het is 
logisch dat jullie zich kunnen inkleden in dit 
thema. Daarnaast hebben wij niet stilgeze-
ten en zijn volop bezig met het maken van 
de spelletjes en kampverhaal. Dit jaar gaat 
het leuke kamp door in het groene 
Antwerpse Merksplas.  
 
Wat neem je mee: 

Kledij in thema van special forces 
Kledij in thema van breaking bad 
Zo rood mogelijke outfit (alles 

kan punten waard zijn ;)) 
Warme pulls 
GENOEG Ondergoed  
GENOEG Kousen 
Regenjas 
Sluipkledij 
Stevige schoenen 
Kledij die extreem vuil of kapot mag gaan 

Toppers 
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Matras (veldbedden zijn verboden) 
Knuffelbeer 
Zwemgerief 
Zaklamp 
Medicatie 

Dit zijn de essentiële zaken die 
jullie moeten meenemen. 
Elektronische apparaten, 
snoep en zakmessen laten 
we thuis.  

Als er nog vragen zijn kan je altijd terecht bij de leiding van de Top-
pers. Als de spelkledij zou veranderen, laten we dit zeker weten 
via de whatsapp groep. 

 Thibaut Wyngaerd: 0470 06 13 69 
Michael Herregodts: 0479 23 73 51 
Daimy Malfroot: 0474 76 21 56 

Toppers 
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Koene Kerels van de driehoeken tafel! 
Hier zijn we alweer met een oproep naar iedereen die horen wil! Jullie 
zijn geselecteerd voor een extreem belangrijke missie! Namelijk India-
na Jones helpen in zijn zoektocht naar het opperrelikwie! Maar jullie 
weten dat jullie opdrachten nooit zo simpel zijn als deze.  Zo staat er 
jullie nog veel meer op te wachten dan de queeste Indy zijn queeste.  
Eerst zullen jullie jullie stalen 2 wielmotoren moeten laten brullen om 
helemaal naar daar te geraken, zodat ons reispad moeilijk te volgen is 
want er zijn veel mensen die onze missie willen doen falen! Dat kan 
natuurlijk niet we zullen moeten slagen in deze missie.  
Eenmaal aangekomen zal jullie eerste zware taak zijn om onze vlag 
omhoog te hijsen. Dit liefst zo hoog en imposant mogelijk! Dat de we-
reld kan zien dat dit ons stukje grond is om stand op te houden voor 
10 ellelange dagen. 
Tussen de vele moeilijke taken dat op jullie liggen te wachten gaan wij 
ook tijdens deze missie ook nog eens op een 2dagen lang durende ex-
peditie. Dit naar vele onbekende schatten die zich in de buurt van on-
ze nederzetting bevinden. 
Op het eind van deze missie wordt er nog verwacht dat jullie kijken 
naar het helse vagevuur en controleren of deze niet uit zijn voegen 
loopt. 
Wij, jullie koningen, hebben jullie nodig om deze missie tot een suc-
cesvol eind te brengen. Want zelf met al onze glorie kunnen wij dit 
niet alleen. Zie dit dus als een oproep waar jullie niet alleen voor jullie 
eigen roem kan strijden maar ook een boost in je eer en populariteit 
zal geven. Wees dus niet bevreesd dat na deze tocht je de jonkvrou-
wen van je af zal moeten slaan. Dit doordat de verhalen van deze 
tocht snel doorheen het koninkrijk zal reizen. 
Dus daarom koene ridders antwoord op jullie oproep! Help ons met 
deze belangrijke missie! Jullie zijn de enige waarop deze wereld kan 

Kerels 
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rekenen want wees zeker het falen in deze missie heeft catastrofale 
gevolgen. 
Dank bij voorbaat! 
 

Koning Jonas en koning Brent 
Zullen op je wachten! 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kerels 
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Beste Aspikranten en ouders 
 

Het is al een verrassend jaar geweest met vele aanpassingen, maar 
dat heeft ons nog geen seconde tegen gehouden. Dat wil ook zeggen 
dat wij volop Groot Kamp aan het voorbereiden zijn en da belooft iets 
geniaal te worden ze. Ontdek samen met ons van 1 augustus tot en 
met 10 augustus wat het is om als Aspi op groot kamp te gaan. Voor 
zo een kamp komt natuurlijk een voorkamp. Dat wil zeggen dat wij 2 à 
3 dagen op voorhand vertrekken op avontuur naar het Antwerpse 
Merksplas. Normaliter is dit al liftend, maar we mogen niet beginnen 
zweven. Liften of niet, we maken er een trip van om nie te vergeten !  
 

Zoals jullie ondertussen wel al weten (Zie voorpagina boekje) is het 
kampthema Indiana Jones. Hiervoor dienen jullie uiteraard verkleed-
kledij mee te nemen. Neen Aspi’s zijn daar niet té cool voor ;) Steek 
die kleren maar in een aparte valies, want er komen nog een aantal 
andere thema’s bij.  
 
Tijdens ons verblijf in Merks-
plas, gaan we toch even het 
leven opzoeken als 6th gra-
der uit het fantasierijke 
South Park. Hierbij zal een 
rolverdeling van toepassing 
zijn, dus hoef je nog niet naar kleren te zoeken. Je zal die dag in een 
bepaalde rol kruipen die wij jullie later nog mededelen.  
  

Aspi’s 
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Aspi’s 
 
“Life in plastic, it's fantastic” zei een wijs power 
couple ooit. Met die woorden kunnen we niet blij-
ven zitten, van dit leventje willen wij ook wel eens 
proeven.  
Een dag door het leven gaan als Ken of Barbie? Oh 
eM Gee écht wel. Ook voor dit thema volgt verdere 
info.  
 
Normaal gezien zou er op dit moment nog een 30 liter plaats moeten 
zijn in jullie valies. Steek dat niet vol met snoepen, want die plaats is 
voor iets anders voorzien. Namelijk kledij van een échte 90’s skater 
in de fleur van zijn punk-fase. Geen snelheid is te snel, geen uitda-
ging is te neig. Voor deze gestoorde mafkezen kan alles door de beu-
gel.  
 
Zo zo zo, is dit het gevoel van enthousiasme? Wij 
denken van wel. Genoeg tijd gestoken in dit artikel-
tje, tijd om het kamp effectief verder uit te werken. 
Kan jij ook niet wachten? Aarzel dan zeker niet en 
verzilver je plaats door je in te schrijven !  
Zijn er toch nog onduidelijkheden? Stuur gerust een 
Messenger- of SMS berichtje naar één van jullie fa-
voriete leiders. 
 
Tom Van Waeyenberghe (0476030814) 
Jannes De Meyer (0479725931) 

https://genius.com/1613295/Aqua-barbie-girl/Life-in-plastic-its-fantastic
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 Bivaksleiding 
 
 Remi De Pril    0494/76.63.70  
 Noach Van Driessche  0468/29.41.90 
 Tjörven Van Der Pulst  0475/89.02.08 
 
 Veebee 
 
 Pieterjan Kindekens  0498/29.83.26 
 
 Krakskesleiding 
 Lars Van Tilborgh   0494/66.19.92  
 Rob Scheirlinckx   0468/32.25.89  
 Siegfried Coppens   0472/34.10.74 
 Tjörven Van Der Pulst  0475/89.02.08 
 
 Speelclubleiding   
 Pieterjan Van Laethem  0472/37.56.31  
 Maarten Eylenbosch   0472/82.85.55 
 Mark Sipos    0473/42.18.11  
 
 
 

Leiding 
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Leiding Leiding 
 Rakkersleiding 
  
 Pieter-Jan Goessens  0473/29.04.21 
 Jelle Waeyenbergh   0497/64.87.30   
 Remi De Pril 0494/76.53.70 
 Noach Van Driessche 0468/29.41.90 
  
 Toppersleiding 
 Daimy Malfroot 0474/76.21.56 
 Michael Herregodts 0479/23.73.51 
 Thibaut Wyngaerd  0470/06.13.69 
   
 Kerelsleiding 
 

 Jonas Janssens  0472/31.57.79  
 Brent Roels 0496/92.89.22  

 Aspileiding 
 
 Jannes De Meyer  0479/72.59.31  
 Tom Van Waeyenberghe  0476/03.08.14   
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Dames en Heren 
Zoals we intussen al gewend zijn en er eigenlijk al kunnen van uit 
gaan dat we lekker zullen eten op kamp, zouden we graag toch 
onze prachtige kookploeg nog eens voorstellen. 

Helaas hebben Wannes en Lieve na 18 jaar deel uit te maken van de 
kookploeg, besloten om er een punt achter te zetten. Via deze weg 
zouden we hen graag nog eens bedanken voor alle mooie herinnerin-
gen, het altijd lekkere eten en de bakken met sfeer die ze elke keer op-
nieuw in de keukentent wisten te smijten, we gaan ze missen! D-A-N-K-
U!  
 
Op de foto van links naar rechts: 
Wannes- Lieve- Luna- Randa- Wardjen- Katja- Wim- Saartje- Joke- Mar-
the- Sven- Tuur- Natalie- Pieterjeest– Nolle 

KOOKIES 
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Zoals elk jaar vergezellen deze 8 volwassen mensen, 3 kinderen en 1 
labrador x teckel ons op ons 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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Het terrein 
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Het terrein 
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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 
  Hoekeinde 74  
  2330 Merksplas 
 
 

 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 !! Indiana Jones!! 

Mijn rugzak 
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 SCHOENEN 

 Lichte (sport) schoenen 

 Bottinen 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 ge-
zin. De anderen betalen slechts €115.  
Dit bedrag kan worden overgeschreven op onderstaand rekeningnum-
mer met de juiste vermelding, of kan cash worden betaald op het in-
schrijvingsmoment op 13 Juni op het karmelieten, of van 3 juni tot 13 
juni online. 

 
 BE64 7370 2245 6452  

 BIVAK + NAAM KIND + AFDELING  
(+vemelding zakgeld)  

 (krak,speel,rakkers. Zie p26) 
 
Indien u kiest om uw kind online in te schrijven, gelieve dan het geld 
over te schrijven voor 1 juli. De link voor het online inschrijvingsfor-
mulier volgt nog, dus houd onze Facebook in de gaten.  
 
Tot dan! 
 

Inschrijvingen 
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Vertrek en terugkomst! 
We vertrekken op zondag1 augustus. Dit jaar nemen we niet 
het openbaar vervoer, maar rekenen we erop dat jullie zelf jul-
lie kind kunnen afzetten en ophalen.  
 
Uurregeling:  
 
Zondag 1 augustus: 
-11u vertrek bubbel 1 meisjes 
-12u aankomst bubbel 1 jongens 
-13u vertrek bubbel 2 meisjes 
-14u aankomst bubbel 2 jongens 
 
Woensdag 11 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 gebruiksaanwij-
zing 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 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 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 op de trein.  
 
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 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. 
Vanaf kerels en aspi’s worden er regels binnen de afdeling ge-
maakt. 

 
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.  

Splintertjes 
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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 ieder-
een ten alle tijden te garanderen. We volgen steeds ontzettend strikt 
en nauwkeurig de opgelegde regels. 
 
Wij weten op dit moment ook nog niet precies hoe ons zomerkamp er 
zal uit zien, maar wij communiceren in de weken voor kamp zeker hoe 
alles in zijn werk zal gaan.  
 
We begrijpen dat het in tijden van corona 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 rond de maatregelen op 
kamp volgt nog!  
 
Als laatste willen we ook graag beklemtonen dat jullie TIJDENS het 
kamp alleen maar contact kunnen opnemen met onze volwassen be-
geleider, Pieterjan Kindekes, en dat enkel in uiterste nood. De leiders 
zijn tijdens het kamp te druk bezig ;p 
 
 
Ook dit jaar mag er geen bezoekdag plaatsvinden, wij duimen voor 
versoepelingen tegen dan, maar gaan ervan uit dat het nog een jaar-
tje zonder bezoekdag zal zijn. 

Belangrijk 
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“Wij willen vermijden dat sommige leden vroeger vertrekken of la-
ter 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 
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.  B el 19 7 3  

2 . Bel 19 7 4  

3 . Bel 19 7 5  

4 . Recht  19 7 6  

5 . Bel 19 7 7  

6 . Koersel 19 7 8  

7 .  Koersel 19 7 9  

8 . Koersel 19 8 0  

9 . Koersel 19 8 1 

10 . Koersel 19 8 2  

11.  B el 19 8 3  

12 . E ssen 19 8 4  

13 . Koersel 19 8 5  

14 . Atz erat h 19 8 6  

15 . Bree 19 8 7  

16 . Koersel 19 8 8  

17 . Koersel 19 8 9  

18 . Neerpelt  19 9 0  

19 . S ourbrodt  19 9 1 

2 0 .  Lommel 19 9 2  

2 1.  Bredene 19 9 3  

2 2 .  M irwart  19 9 4  

2 3 .  Koersel 19 9 5  

2 4 .  S J- Weert  19 9 6  

2 5 .  M artelange 19 9 7  

2 6 .  Opoeteren 19 9 8  

2 7 . K eerbergen 19 9 9  

2 8 .  Oppange 2 0 0 0  

2 9 .  M eeuwen 2 0 0 1 

3 0 .  Westout er 2 0 0 2  

3 1.  Weywert z 2 0 0 3  

3 2 .  M eeuwen 2 0 0 4  

3 3 .  Bel 2 0 0 5  

3 4 .  M art illy 2 0 0 6  

3 5 .  Bel 2 0 0 7  

3 6 .  M eeuwen 2 0 0 8  

3 7 . Amel 2 0 0 9  

3 8 .  Berendrecht  2 0 10  

3 9 .  M art illy 2 0 11 

4 0 .  Tessenderlo 2 0 12  

4 1. Vielsalm 2 0 13  

4 2 .  M eeuwen 2 0 14  

4 3 .  Vielsalm 2 0 15  

4 4 .  M art illy  2 0 16  

4 5 .  M eeuwen 2 0 17  

4 6 .  Vielsalm 2 0 18  

4 7 . Geel 2 0 19  

4 8 .  Amel 2 0 2 0  

4 9 .  M erksplas 2 0 2 1 


