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De Bivaksen

Eindelijk is het zover!!
Het grote kamp is in aantocht, de leiding is volle

bak bezig om alles in orde te zetten voor het 
kamp, van de balken tot de tenten, alles wordt 

klaar gezet.
Alhoewel in de Limburg het er allemaal wat 

trager gaat, willen wij er zo snel mogelijk zijn 
en zo snel mogelijk onze tenten en masten 

zetten.
Dit jaar mogen we onze tenten en slaapzakken 
zetten in het hartje van Limburg… Oudsbergen! 

Oudsbergen HERE WE COME!!
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Dag beste CHIRO-vrienden,
Binnenkort kunnen we er terug een ferme lap op geven. 

We trekken naar Limburg dit jaar. We verkennen de 
bossen en zandvlaktes van Oudsbergen. Die zullen voor 

ons na het onvergetelijke kamp geen geheimen meer 
hebben. Jaja, we sloegen daar al enkele jaren terug onze 

tenten op. Toen werd er nog gesproken van Meeuwen 
Gruitrode. 

De krakjes vliegen er in en kijken al uit naar de 
verhalentocht waar ze overspoeld worden door mooie 

verhalen die tot de verbeelding spreken.
De speelclub staat te springen om een megafantastisch 

kamp te bouwen die ze op leven en dood zullen 
verdedigen.

De rakkers kunnen niet wachten om zich in hun tent te 
installeren en voor hun vendel te strijden.

De toppers kijken al uit naar de dagtocht waarna hun 
hoofd vol zit met grappige anekdotes en zalige 

herinneringen.
De kerels smeren hun kuiten al in om de kilometers 

voettocht tot een goed einde te brengen op de 
tweedaagse.

 

Veebee

4



De aspi’s pimpen alvast hun campeerstoeltje om hun zo
comfortabel mogelijk aan een vuurmandje te kunnen

nestelen en verhalen te vertellen die hun nog lang zullen bij
blijven.

Naast de mooie afdelingsmomenten kijken we uit naar de
familiedag waar elke leefgroep zijn kookkunsten kan tonen
op een vuurtje in de grond, de fakkeltocht waar we het even
stil maken, den bahaar waar we onze knutsel-skills kunnen

boven halen en nog veel meer.
 

De monsters van monsters en co zullen ook van de partij
zijn. Elke avond kunnen we dan ook weer van een de

spannende verhalen genieten. Dit jaar gaan we mee in de
avonturen van Mike en Sully. We kijken er alvast naar uit.

 
Leven op het ritme van de wind en van de zon. Zingen op de

melodie van bos en beek en bron. Slapen met het
getrommel van de regen op het dak. Ontwaken met de

morgendauw, we zijn we op bivak!!
 

Tot dan!!
Pieterjan

Veebee
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Kussen    
Voldoende spelkledij   
Kids-ID
Slaapzak   
Perfect uniform (niet verplicht)  
pyjama/ onesie
Toiletzak  
Verse kousen    
Knuffel
Wasgerief   
Vers ondergoed   
Stapschoenen
Simpele rugzak 

Krakjes op kamp!

Het is binnenkort weer tijd voor kamp! 
Wat gaat de tijd toch snel als je superveel plezier maakt op de 
Chiro. 
Nu we optimaal voorbereid zijn op het grootkamp door het 
voorbije paaskamp en de vele leuke chirozondagen, is er 
absoluut niets meer dat de krakjes kan tegenhouden om ook 
van deze zomer een fenomenale ervaring te maken. 
Natuurlijk kunnen we niet onvoorbereid op kamp vertrekken.

Daarom hieronder nogmaals het “ik vertrek op kamp” starter- 
kit:

Krakjes
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Space X en Elon Musk (Ruimtevaarder verkleedkledij)
Tour around the world (Toerist verkleedkledij) 
Tomorrowland (Feest verkleedkledij)

Natuurlijk zijn dit enkel de basics. 
Opdat de krakjes zich optimaal zouden kunnen inleven in
enkele van de grotere spelletjes nemen ze ook best
verkleedkledij mee hiervoor. Dit is natuurlijk niet verplicht.

Enkele van de grotere thema’s dit kamp zullen zijn:

Voor eventuele avondspelletjes waarin het de bedoeling is dat
de krakjes zo min mogelijk opvallen nemen ze ook best simpele
sluipkledij (donkergekleurde kleren) mee. 

Als er krakjes zijn die speciale medicatie moeten nemen kan dit
ook via de leiding geregeld worden. 

Hiermee is het belangrijkste gezegd.
Wij kijken alvast vol spanning uit naar grootkamp. 
We kunnen niet wachten om samen met de krakjes deze zomer
heel veel leuke herinneringen te maken.

Krakjes
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Met zomerse groeten,
De krakjesleiding 



Dag beste speelclubbers,
Na een heel jaar bangelijke activiteiten met ons te doen, zijn
jullie natuurlijk niet meer bang van dat stelletje monsters bij
Monsters Inc. Wij roepen daarom op om in verzet te gaan
tegen hun, ze zullen onze angstkreten niet langer meer
gebruiken als energiebron. Wij nodigen jullie uit om samen
met ons naar de monster wereld te trekken en ons daar een
heel bivak lang te amuseren tijdens verschillende
activiteiten. Hopelijk volgen jullie ons allemaal in dit
avontuur en zien we jullie daar.
Naast het kampthema Monsters, Inc. zullen jullie voor
volgende spelletjes ook verkleedkledij mogen meenemen op
kamp.

• Carnaval
• Squid game
• Rood kapje

Tot slot is er voor het besluipen van monsters natuurlijk ook
sluipkledij nodig (lees: donkere, minder opvallende kledij die
een beetje vuil mag worden).

Tot dan,
De speelclubleiding

Speelclub
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Beste ri-ra-rakkertjes

We gaan deze zomer weer op kamp en dat kan natuurlijk niet 
zonder enkele super coole mega de max spelletjes om ons in 
te verkleden. 
Beginnen doen we (bijna letterlijk) in legoland tijdens ons 
ultra nice LEGO spel. Bouwen, afbreken, het kan allemaal.

Daarna gaan we zoals echte rakkers ons eens goed vuil 
maken tijdens ons VIEZE VARKENTJES AVONTUUR, jullie 
mogen het beest vanbinnen eens goed loslaten. 
Dat zal dienen als de perfecte opwarming voor de traditionele 
PARACOMMANDO DAG waar jullie zullen strijden om de 
felbegeerde titel met bloed zweet en tranen.

Rakkers
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 Als we als echte stoere rakkers die beproeving overleefd
hebben gaan we van het avontuurlijke terugkeren naar het
alledaagse tijdens het MEGA SUPER COOLE SUPERMAKT
GEDOE waar we waarschijnlijk wel meermaals langs de kassa
zullen passeren. 

Naast superchique verkleedkleren zeker niet vergeten om ook
SLUIPKLEDIJ mee te nemen en genoeg warme truien voor
avondspelletjes.
We kijken er al naar uit en hopen jullie allemaal op kamp te
zien!

Tjörven, Siegfried en Maarten

Rakkers
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Toppers

Dag beste TOePPERS

Voelen jullie het al? Het wordt al een beetje warmer, het gras 
begint er verdacht groener uit te zien dan in de rest van het 
jaar…? De zomer staat weer voor de deur! en wie zomer zegt, 
zegt uiteraard BIVAK.

Ook dit jaar gaan we weer 10 dagen lang lachen, gieren, brullen, 
smullen, roepen, chillen, dollen en ravotten. We zouden hier nog 
30450 pagina’s kunnen schrijven over waarom je zeker moet 
meegaan op Groot Kamp, maar dat is niet nodig. Wie mee was 
op klein kamp, weet genoeg. En dat was nog maar een 
voorproevertje! Groot kamp belooft nog amusanter te worden.

“Maar leider, leider, ik wil mij zo goed mogelijk voorbereiden op 
deze tiendaagse. Hoe doe ik dat het best?”

Wel beste toppertjes, om het jullie iets gemakkelijker te maken 
om gepast gepakt en gezakt aan dit avontuur te beginnen 
hebben we hieronder een beknopt lijstje die je gemakkelijk kunt 
afchecken. 

Genoeg kousen en ondergoed!
Goede stapschoenen
 Speelschoenen
 Een drinkfles
 Eén normale rugzak

Voor dagtocht
 Genoeg warme kleren
 Een Zaklamp
 Luchtmatras/Veldbed
 Slaapgerief
 Wasgerief
 Optioneel: een zakmes
 Je goed humeur 
 Alle andere logische zaken…
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Toppers

 Chef-kok kledij (oui haha baguette frommage)
 Sluipkledij
 Alien/buitenaards wezen 

Wees creatief 
 Traditionele Marokkaanse woestijnkledij (inspiratie: 

zie foto 😉) 
 Uiteraard ook kledij voor het kampverhaal: Monsters 

en co.

Verkleedkledij: 

Bij vragen, aarzel zeker niet om ons te contacteren!
De leiding kijkt er alvast naar uit,  jullie hopelijk ook! Tot dan 
broski’s. 
PEACE, spread the love, spread the power  ✌ 

Jelle en Jannes
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Kerels
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Traditionele japanse kledij
Haal jullie innerlijke barbie maar eens boven en neem
vrouwenkledij mee (sommigen van jullie moeten hiervoor al
geen extra moeite doen)
En dan natuurlijk ook Monsters inc kleren ahja

Gegroet beste Skeerels, coole leiders hier

Den besten tijd vant jaar komt eraan zie. Jaja, KAMP!!!
Hopelijk zijn jullie geen schrikkenpuiten want dit jaar gaat de
deur naar de monsterwereld eens open :o
En geloof het of niet maar ook jullie moeten hiervoor natuurlijk
verkleedkledij voor meenemen! (Neen jullie zijn daar niet te oud
en cool voor geworden)

Daarnaast zullen wij zelf natuurlijk ook heel leuke spelletjes
spelen ahja.
Hiervoor mogen jullie ook de volgende kledij meepakken:

Alle andere benodigdheden vinden jullie verder in dit boekske.

Als jullie vragen hebben weten jullie ons wel te bereiken eeeee

Met UITERST vriendelijke groeten,
Lars en Rob

Owja en nog een tip: 5318008



Hier zijn we dan weer met onze jaarlijkse 
aankondiging voor het grote grote kamp een kamp 
vol uitdaging en hier en daar wat klusjes maar ook 
spelletjes een heel veel leuke thema’s! Want ja ook 
wij verdienen eens wat dagen vol spelplezier nu we 
zo aan de vooravond staan van onze laatste dagen 
als lid van de chiro.
Domme aspirant: ‘ok leider wat moeten we verkleed 
zijn? Fortnite?’
Leider: ‘neen! Wie kiest er nu zo’n thema?’
Domme aspirant: ‘Wat moeten we dan meenemen?’
Wel de volgende kleren in thema zouden jullie wel 
eens heel goed kunnen helpen in het de spelen die 
er dit kamp gaan zijn.

Aspi's
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Outfit 1: Jaren 70 kleren, ja gwn kledij dat wat op de 
kleren van de jaren 70 lijken. Voor de waaghalzen je mag 
ook de vrouwelijke kledij van de jaren 70 aandoen deze 
kan u al dan niet meer voordeel geven. Ik weet het niet 
mag niet teveel zeggen maar het kan zijn dat het u wel 
eens een voordeel geeft in het spel en wij willen toch 
alleen maar winnen toch



Aspi's
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Outfit 2: uw beste anime outfit! Ja hoor jullie mogen 
jullie inner weeb channelen en als jullie favoriete over 
de top anime personage verkleed zijn. Hier zijn enkele 
voorbeelden: Goku (Dragonball Z), Ash Ketchum 
(Pokémon), Luffy (One Piece), Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh),... 
Je kiest maar het mag ook een ander kleurrijk 
personage zijn zoals hoe de superhelden er vroeger 
uitzagen

Outfit 3: Kijk eens heel goed hoe uw treinconducteur erbij 
loopt en probeer deze na te bootsen zo nauwkeurig 
mogelijk.
Voor de rest heb je nog het gebruikelijke nodig zoals: 
Sluipkledij, een matje voor op 2daagse en voorkamp, een 
extra paar sokken, een zakmes want ik ga mijn 
leatherman niet aan iedereen kunnen uitlenen, mss wat 
van die fietshandschoenen als je bang bent van al de 
wondjes die je gaat krijgen door al de sjorringen die we 
gaan doen!

Groetjes jullie helden!



De Leiding

 De volwassenbegeleider
Pieterjan Kindekens

Krakjesleiding
Mark Sipos
Noach Van Driessche
Tom Van Waeyenberghe

Speelclubleiding
Brent Roels
Michael Herregodts

Rakkersleiding
Maarten Eylenbosch
Siegfried Coppens
Tjörven Van Der Pulst

Toppersleiding
Jelle Waeyenbergh
Jannes De Meyer

Kerelsleiding
Lars Van Tillborgh
Rob Scheirlinckx

Aspileiding
Jonas Janssens
Stijn Janssens

 
0498 29 83 26 

0473 42.18.11 
0468 29.41.90 
0476 03.08.14 

0496 92.89.22
0479 23.73.51 

0472 82.85.55 
0472 34.10.74 
0475 89.02.08

0497 64.87.30 
0479 72.59.31 

0494 66.19.92 
0468 32.25.89 

0471 62.62.87
0472 31.56.94  
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Kookies

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)
 

Sven - Joke - Katja - Wardje - Pietjeest - Randa - wim - Natalie

De kadeien; Marthe en Saartje

Sinds dit jaar is Nolle geen kookie maar een krakkie
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Kookies

Zij zullen in staan 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!
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BOOEEE!!
Hoor je dat lawaai? Heb je al eens onder je bed 
gekeken voor je gaat slapen? Of misschien ’s 

nachts als je ligt te slapen heb je ze uit je kast zien 
kruipen om je te doen schrikken. Je hebt het niet 

gedroomd, het waren Mike en Sully en hun 
vrienden bij Monsters Inc., gelukkig bijten ze niet! 

De monsterwereld zit de laatste tijd spijtig genoeg 
met een ernstig probleem, ze krijgen minder 

schrikenergie dan normaal. Sully en zijn matties 
moeten dus op avontuur om uit te zoeken hoe dit 

komt en zijn wereld te redden. Ze kunnen dit 
jammer genoeg niet alleen, de stoere jongens van 
Chiro Sint-Bartel zijn gelukkig niet snel bang. Zorg 

dus dat je er zeker bij bent om mee de 
monsterwereld te verkennen en Mike en Sully te 

helpen op avontuur om de schrikenergie te 
vinden. 
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Foto's
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24/07
 
Breng gerust jullie Oma, opa, pépé, mémé, ouders,
zussen, broers, vriend(in), liefjes, oudleiding en al
wie jullie lief is mee naar onze Bezoekdag
 
Jullie zijn WELKOM vanaf 12:00 en vragen vriendelijk
om dan weer om 19:00 afscheid te nemen.
Eens jullie daar zijn, kunnen jullie aanschuiven aan
onze heerlijke BBQ, die wij jullie met veel plezier
aanbieden. In de latere namiddag staan er tal van
activiteiten op het programma, waar jullie kunnen
aan deelnemen. 
Wie het liever rustig aan doet, kan altijd genieten
van de zon en zijn/haar fris pintje.
 

BEZOEKDAG

Zijn jullie nieuwsgierig over hoe onze kampplaats er 
dit jaar uitziet, over hoe het met jullie jongen(s) 

gesteld is of willen jullie ook eens van dat lekkere 
eten komen proeven, wel dat kan allemaal op onze 

BEZOEKDAG die doorgaat op 

Hopelijk allen tot dan!
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Hoedje af

Hey, 
de leiding hier, 

Vraag jij je ook af hoe een kamp zo "hoed"koop kan 
blijven? 
Wel voornamelijk door de inspanningen die wij 
doen, doorheen het jaar. 
Maar ook vanwege onze hoed!! 
Kom zeker op de bezoekdag eens langs en gooi iets 
in de hoed... 
Hiermee wordt niet enkel uw eten betaald. Maar 
ook een groot deel van uw kind zijn kamp. 
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Ons Adres

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 
 Sparrenheem 
 Duinenstraat 5 
 3660 Oudsbergen

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

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-shirt
Korte broeken
Lange broeken voor een sluipspel
Kousen heb je nooit genoeg mee
Vers ondergoed
Enkele warme pulls
Regenjas of KW
Verkleedkledij voor !! Monsters Inc.!!
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Mijn rugzak

Schoenen
Lichte (sport) schoenen
Bottines of laarzen

Ontspanning
Zwembroek
Badhanddoek
Balpen,briefpapier, enveloppen en adressen
Drinkbus

Diversen
Fotomateriaal
Middeltjes tegen insecten en muggenbeten
Zonnemelk
Keukenhanddoek
Identiteitskaart of KIDS-ID

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.
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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 p29)

Gelieve dit te doen vóór 9 juli. Op 19 juni en 26 juni zal
er een inschrijvingsmoment zijn op het karmelieten van
13u30 tot 14u30 waar iedereen die meegaat op kamp
een medische fiche dient in te vullen. 
Mogen wij dan ook vragen om al het nodige op dat
moment bij zich te hebben (klevertjes mutualiteit,
datum laatste medisch onderzoek, medicatie die dient
genomen te worden, ...).
 
In het boekje zit een medische fiche als losse bijlage, u
kan deze op voorhand al invullen en afgeven tijdens de         
inschrijvingsmomenten.

Of je kan deze vinden op:
https://chiro.be/file/medische-steekkaart

Tot dan!
 

Inschrijvingen
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Splintertjes

Bagage
 De bagage moet worden afgezet op woensdag 20

juli om 18:30 op het Karmelieten in
Geraardsbergen.

 
Vertrek

 Krakjes, speelclub, rakkers & toppers  vertrekken
Vrijdag 22 Juli om 08:45 aan het station in

Geraardsbergen. Zorg dat jullie op tijd zijn, want
de trein wacht NIET. Kerels & Aspi’s krijgen zeker

nog een berichtje van hun leiding, 
 

Terugkomst
 Zowel krakjes, speelclub, rakkers, toppers, kerels

& aspi’s komen terug op Maandag 1 augustus.
Jullie kunnen hen afhalen omstreeks 17:34 aan het
station in Geraardsbergen. De bagage kan dan de
dag zelf worden afgehaald op het karmelieten om

18:00.
 

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.
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Splintertjes

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.

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 één van de leiders.
(1 uniform is genoeg, voor een heel kamp!!)
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Splintertjes

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 dat
afgenomen wordt, wordt verdeeld onder de        

 afdeling.

Zakgeld
 De Krakjes, 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.
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Splintertjes

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. 

30



BELANGRIJK

“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 2023, 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.

 
 

31



1. Bel 1973
2. Bel 1974
3. Bel 1975
4. Recht 1976
5. Bel 1977
6. Koersel 1978
7. Koersel 1979
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