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Woordje van de bivaksen

Wist je dat het de eerste keer is dat we op bivak gaan naar
Merksplas?
Wist je dat leidster Annabel al 3 jaar bivaksleidster is?
Wist je dat leidster Silke als speelclubber op een bivak elke avond
bij het slapen de hand van leidster Annabel vast hield omdat ze een
beetje heimwee had?
Wist je dat leidster Ianka haar favoriete kampdans tot nu toe 'Can't
Hold Us' is?
Wist je dat het leidster Silke haar eerste jaar als bivaksleidster is
maar jammer genoeg ook haar laatste jaar als leidster?
Wist je dat Alice in Wonderland nu voor de tweede keer ons
kampthema is? Het is zo een leuk kampthema dat we het nog eens
wouden gebruiken!
Wist je dat leidster Ianka en Imke de nieuwe bivaksleidsters zijn
die nog vele jaren de leukste kampen gaan organiseren?
Wist je dat leidster Silke en Annabel al 16 jaar lang samen in de
chiro zitten?
Wist je dat leidster Imke op voorkamp met al haar kleren in de zee
is gevallen en hiervoor ook een prijsje kreeg?
Wist je dat een bivak met chiromeisjes Sint-Bartel de elf meest
magische momenten van het jaar zijn?

Wist je dat we deze zomer met maar liefst 4 bivaksleidsters op kamp
gaan! We stellen onszelf  en het bivak even voor door een paar leuke,
gekke en misschien rare wist-je-datjes.

Wij kunnen al niet meer wachten tot we eindelijk op bivak kunnen
vertrekken!

Onvoorstelbaar veel kussen en knuffels!

Annabel, Ianka, Imke en Silke
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Woordje van de VB's

2020, de zomer waarin ik 30 jaar na mijn allereerste Chirokamp
(Neerpelt 1990) nu als VB en kookouder opnieuw Chiro voelde
kriebelen tot in de toppen van mijn tenen! Hoe voelt dat, vraag je je af?

Niet kunnen slapen de nacht voor het vertrek, 1000 kriebels in je buik!
De heerlijkste kop koffie om wakker te worden, in de keukentent…
Kleine pinkels om 8u met de glimlach voorbij zien rennen naar de
wasplaats…
De maan boven de tenten zien staan vanuit je luie stoel aan de
vuurmand…
Doodmoe zijn maar toch elke dag opstaan met de grootste glimlach…
De post uitdelen in de eettent…
De kwiks hevig zien tekeer gaan bij de vuilste smerigste spelletjes…
Kippenvel krijgen bij het zien van de kampdans…
Aspiranten vol vuur stage zien doen bij een jongere afdeling…
Traantjes drogen bij heimwee ’s avonds, maar weten dat er ’s morgens
een nieuwe dag met een vrolijk gezichtje volgt…
Met de kookouders samen de patattenjas of de afwas doen en flauwe
moppen maken…
De eettent in vuur en vlam zien staan bij het zingen na het eten…
Met de kookouders een verhalentocht organiseren en de fonkeling in
de ogen van de speelcub zien…
De tiptiens zien sjorren en knorren aan de kampversiering…
Enthousiaste leidsters die het kampverhaal spelen voor gespannen
publiek…
Een kookvader die zijn gitaar neemt tijdens de platte rust, meezingen
en genieten…
De slappe lach krijgen op de leidsterskring om vijf voor middernacht…
Pudding voor 135 man…
De stilte en verbondenheid voelen tijdens de fakkeltocht…
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22 leidsters die samen ploeg vormen, ook al botst het ook wel eens…
Dappere pinkels hun eerste kamp glansrijk én vooral super
enthousiast zien doorstaan…
Je voeten even laten weken in een bekkentje…
Verwondering wanneer er spontane danssessies ontstaan en 101
Chiromeisjes in de ban zijn van elkaars talenten…
Een rij kinderen met blinkende oogjes zien bij het opdienen van het
eten…
Genieten van een koffie en een koekje als alles even stilvalt na de grote
afwas…
Je terug Chiromeisje voelen en er volledig voor gaan bij de act op de
Bonte Ring…
Een gezellig aperitiefje…
Buiten slapen, eten, spelen, leven… op het ritme van de wind en van de
zon…
11 dagen gewoon even weg van de wereld zijn…
Ook de eerste nacht thuis niet kunnen slapen, omdat je hoofd zo vol
herinneringen zit en je hart er te hard voor slaat!

Dit schrijven en wensen dat het alweer zover was… 

Samen met Line, alle leidsters 
en kookouders kijk ik alweer vol 
verwachting uit naar een 
supermegaformidastisch 
bivak om nooit te vergeten. 

Warme Chirogroeten
Griet 
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Pinkels
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Speelclub
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 Tien dagen lang gaat de leiding van Chiro Sint-Bartel

op zoek naar dé kwik die alles kan. Die ene persoon

die alle opdrachten tot een goed einde brengt, wint

het spel en staat vanaf dan bekend als de Kwik

Universalis.  

KWIK UNIVERSALIS
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Puuttttt 

Beste kandidaten, jullie zijn nog met 27. Maar, niet voor

lang meer. De opdracht van vandaag is simpel: maak een

woordzoeker. Let op! Het is niet gemakkelijk! Wie er in

slaagt deze woordzoeker op te lossen, mag mee op kamp.

Puuttttt
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Tippers
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DOE DE TEST! WELK
PERSONAGE BEN JIJ?

Outer

banks

Wat is jouw lievelingseten? 

Wat is jouw favoriete
bezigheid?

Op wat slaap je het liefst? In wat zou je je het liefst verkleden?

Zwitserse schijven + witte saus + 
bloemkool
Hoorntjes
Nasi goreng
Kip + gebakken patatjes

1
 
2
3
4

Platte rust
Avondspel
Quiz
Wild/actief spel

1
2
3
4

Tweepersoonsmatras
Veldbed
Matje
Luchtmatras 

1
2
3
4

Wat is jouw favoriete
chiroactiviteit?

Pastafestijn
KK
Wafelenbak
Oudersfeest/Wandeling

1
2
3
4

TIPTIENS

Hoe 'was' je je het liefst?

Deo
Vochtige doekjes
Koude buitendouche
Warme binnendouche

1
2
3
4

Wat is jouw lievelingsliedje? 

Het bivakslied
Het ketilied
'Met liefs'...
'En dit is de historie...'

1
2
3
4

Wat is jouw favoriete afdeling?

Alice  in Wonderland
Het konijn
De hartenkoningin
De rups

1
2
3
4

Pinkels
Kwiks
Tiptiens
Aspi's

1
2
3
4
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'Op straat en zag wahed meisje.
Zei tegen haar ewaa wat kijk je?

Soms kost het een prijsje, 
dus ik neem haar mee op reisje!

Ik zet d'r op een lijstje!
Ik geef haar wahed suikerwafel!

Eeyy je moet niet kijken! 
Ze blijft plakken net als kleien!'

ZOEK DE FOUT
IN DE

SONGTEKST:

Meest aantal 
keer 1

Meest aantal 
keer 2

Meest aantal 
keer 3

Meest aantal 
keer 4

 JOHN BKIARA POPE JJ
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Aspi's
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Alice in Wonderland

We kennen allemaal het gevoel alsof we net uit een magische droom
ontwaken. Je durft bijna niet te geloven wat je allemaal hebt
meegemaakt en toch voelt het allemaal zo echt aan. 

Alice kent het gevoel maar al te goed! 
Toen Alice een klein meisje was heeft ze de gekste droom ooit gehad. 
Het avontuur begon toen ze achter een konijn met een rood vestje en
een zakhorloge liep. Dit konijn bracht haar naar de wonderlijkste
wereld die ze ooit al had gezien.

De bloemen konden zingen, vogels waren gemaakt van potloden, er
was een paars gestreepte kat die zomaar in het niets kon verdwijnen.
Alice werd uitgenodigd om thee te drinken en haar niet-verjaardag te
vieren. Zo iets raar had ze nog nooit gehoord maar ze vond het
allemaal wel heel leuk.

Maar Alice zou zichzelf niet zijn als ze zichzelf niet een klein beetje in
de problemen werkte. Ze werd door de 
hartenkoningin uit Wonderland gestuurd 
omdat ze had valsgespeeld tijdens een 
spelletje flamingo cricket. 

Elke keer als Alice in haar droom Wonderland 
bezoekt, beleeft ze een nieuw en knotsgek 
avontuur! 

De volgende keer dat Alice naar Wonderland gaat 
zal ze niet alleen zijn. Want alle meisjes van 
Chiro Sint-Bartel gaan mee op avontuur. Want als 
er iets is waar we goed in zijn dan is het de leukste 
en gekste avonturen beleven tijdens ons kamp.
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Wat stoppen we in onze valies?

Het is heel belangrijk dat je alles bij je hebt op kamp, daarom
onderstaand lijstje om zeker niets te vergeten. Mogen we ook vragen
om zoveel mogelijk gerief te tekenen!

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.
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 gerief word best is een valies of goed afgesloten zak/tas gestoken.
Voor de Aspi’s en Tiptiens komt een trekrugzak ook zeker van pas.
Want met een valies op wieltjes is het moeilijk om op tweedaagse te
vertrekken.

Gerief om te slapen

- slaapzak

- dekentje

- luchtmatras of

veldbed

(200x72x08 cm)

- pomp

- knuffel

- pyjama’s

Kleding- 12 onderbroeken- 12 paar kousen- T-shirts en/of topjes- lichte truitjes- warme truien- korte broeken en/of rokjes- lange broeken
- regenjas

Gerief voor de voet
- stevige stapschoenen

(de oudsten gaan op

tweedaagse en de

anderen op dagtocht)

- lichte speelschoenen

- laarzen
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Gerief voor als het

 mooi weer is

- zonnehoedje of pet

- zonnecrème en

zonnebril

- zwempak, badmuts, 

badhanddoek

En ook nog- linnenzak
- rugzak- identiteitskaart- brillendoosje- geneesmiddelen- drinkbus- keukenhanddoek

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

Wasgerief 
- washandjes
- handdoeken

- toiletgerief (zeep, kam,
borstel, shampoo)
- tandenborstel en

tandpasta
- hygiënisch gerief
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Inschrijven voor het bivak

Inschrijven voor het bivak kan je op twee manieren doen. Er is de
keuze om op een inschrijvingsmoment op zondag namiddag of online
in te schrijven.

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.
Er is ook de mogelijkheid om het inschrijvingsgeld via een
afbetalingsplan te betalen. Het inschrijvingsgeld zal dan in drie keer
betaald worden. Bij de inschrijving zullen jullie alle details over de
betalingen krijgen. 

Online inschrijven
Inschrijven is mogelijk van 3 juni tot 13 juni 2021. We bezorgen jullie
tijdig de link met het formulier dat moet worden ingevuld. Wie
ingeschreven is, schrijft voor 20 juni 2021 het gepaste bedrag over op
onderstaande rekening. 

Rekeningnummer: BE36 7371 2729 6981 
Mededeling: Bivak + na(a)m(en) dochter(s)

Inschrijvingsmoment
Op zondag 13 juni organiseren we een inschrijvingsmomenten op de
Korendries van 13.30u tot 14.30u. Breng het inschrijvingsgeld zeker
cash mee. 

Inschrijven is dus mogelijk van 3 juni tot 13 juni 2021. 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.
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Corona - Bivak 2021

We zijn allemaal ontzettend opgelucht en blij dat we deze zomer terug
op kamp mogen. Op dit moment zijn er twee opties over hoe we het
kamp zullen organiseren. Welke van de twee opties het wordt zal
afhangen van de coronacijfers. We laten jullie tijdig weten hoe het
kamp uiteindelijk georganiseerd zal worden. 

Optie 1
We organiseren het kamp in bubbels van 50 leden. Het kamp zal
gelijkaardig aan vorig jaar verlopen. Het kampterrein wordt aangepast
aan dit bubbelsysteem zodat we de veiligheid kunnen waarborgen. 
Optie 2
Als de coronacijfers het toelaten zou het ook kunnen dat we in bubbels
van 100 leden op kamp mogen. Dit geeft ons de ruimte om hopelijk
allemaal samen in een grote bubbel op kamp te gaan.

Jammer genoeg zullen we ook dit jaar geen bezoekdag kunnen
organiseren, maar brieven en kaartjes krijgen is dan des te leuker. 

We 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. 

Griet Delahaye: 0496 34 01 43
Line Herregods: 0486 40 41 62

We begrijpen dat het moeilijke tijden zijn, maar we zullen telkens
open en eerlijk communiceren naar jullie toe. Jullie ontvangen tijdig al
de nodige informatie die stap voor stap door ons gestroomlijnd wordt. 
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Vertrek en terugkomst
Iedereen vertrekt op donderdag 22 juli. 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. 
Donderdag 22 juli 2021 
- 12.00u: aankomst bubbel 1 meisjes 
- 13.00u: aankomst bubbel 2 meisjes 
Zondag 1 augustus 2021
- 11.00u: vertrek bubbel 1 meisjes 
- 12.00u: aankomst bubbel 1 jongens
- 13.00u: vertrek bubbel 2 meisjes
- 14.00u: aankomst bubbel 2 jongens

Zoals vorig jaar, gaan we op kamp in verschillende 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

Zakgeld
Voor Pinkels, Speelclub en Kwiks is 15 euro zeker genoeg. Gelieve
dit mee te geven aan jouw dochter(s) in een kleine 
portefeuille. 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.
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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!

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.

Luizen
Elk jaar stellen we vast dat we ongewenste gasten hebben op kamp.
Controleer zeker op voorhand al eens op luizen.

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.
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Ons adres

Verkleedkleren

Tijdens het kamp zijn brieven  en kaartjes zeker welkom op
onderstaand adres! Postpakketjes in alle maten en gewichten vinden
we een beetje overbodig. Een brief of kaartje krijgen is minstens even
leuk als een postpakket, misschien zelf nog leuker!  Een wedstrijd om
het meeste post krijgen willen we er helemaal al niet van maken.

Esberg vzw
T.A.V. naam van het kind

Hoekeinde 72-74
2330 Merksplas

 
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  gerust enveloppen en postzegels meegeven,
maar deze kunnen ook aangekocht worden op kamp.

Tijdens het kamp kan je ons VOOR NOODGEVALLEN bereiken via
één van onze twee volwassen begeleidsters.

Voor de groepsdag en de bontering
mogen jullie zich verkleden in 
iemand uit de film Alice in
Wonderland. Jullie moeten
hiervoor zeker geen verkleedkledij
kopen maar kunnen ook zelf
creatief aan de slag gaan. Laat je
fantasie de vrije loop. 

Alice, de gekke hoedenmaker, de
kolderkat, de harten koningin...
Alles is goed!
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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
 
 

               5800
       

                    Veel luister plezier!
 

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

Bivaksleidsters

Pinkels

       Itza                            Judith                           Louise
0473 46 36 99            0485 00 54 66           0470 26 07 32

Speelclub

      
       Clara                                Ine                                Jeanne                        Rozelien
0486 18 31 11            0489 44 83 56           0498 44 83 64           0471 08 05 77

Kwiks

     Ianka                            Imke                            Lisa                           Silke
0473 50 77 64            0487 39 67 55           0493 11 83 52            0488 07 39 10

Wie gaat er mee?

Annabel Goemaere     0479 74 52 36
Ianka Delvoye               0473 50 77 64
Imke De Roeck             0487 39 67 55
Silke Merckaert            0488 07 39 10
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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 doordat ze heel druk bezig zijn met de kinderen.

Zoals eerder vermeld kunnen jullie TIJDENS het kamp bellen naar
onze volwassen begeleidsters 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.

Tippers

       Britt                            Iebe                             Kato
0476 62 66 75           0474 89 21 66           0497 94 30 55

Tiptiens

     Annabel                        Luka
0479 74 52 36           0471 41 57 71

Aspi's

    Amber                           Femke
0499 37 34 21           0468 08 35 03
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Wie zorgt er voor 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 
Griet, Benoit, Floris en Klaas

Evy en Pieter, Vic en Lola 
Severine en Peter-Jan 
Isabelle, Salim en Nio

Eline

De kookouders
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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"

Tot slot
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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 Alice in Wonderland 
- Ieders veiligheid komt telkens op de eerste plaats.

Vergeet-mij-nietjes

We kijken er enorm naar uit!
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Chiro Sint-Bartel meisjes


