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WAT KAN JE ALLEMAAL IN DIT BOEKJE VINDEN?
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WOORDJE VAN DE BIVAKSEN

Speciaal voor jullie, een nieuwe versie van het lied 'Kamperen is de
mooiste zomersport':

Bivak zijn is echt heel fijn,
we vormen met drie één groot brein.
We fixen kamp met veel plezier
en zorgen voor heel wat vertier.

Lalalala, hey, bivak op en top,
hey, tenten af en op,
ja hop hop hop!

Ons favoriet moment is etenstijd,
we eten veel zonder spijt.
We tieren, gieren, brullen elke dag
en doen dit steeds met een lach.

Lalalala, hey, bivak elk jaar,
hey, tenten hier en daar,
ja wij zijn klaar!
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WOORDJE VAN DE VB'S

Hallo iedereen

Het is bijna niet te geloven maar we zijn weer bijna zo ver: we vertrekken 
op BIVAK, 10 dagen vol CHIRO. Dit jaar trekken we terug naar de 
zandvlaktes in de provincie Limburg, naar Oudsbergen waar we 
kamperen vlak naast de grootste landduin van België. Het is dus een 
combinatie van bos, zand en heel veel speelplezier. 

Oudsbergen heette vroeger Meeuwen-Gruitrode en is een kampterrein 
waar we al meer dan 20 jaar naar toe trekken. Nog steeds worden we 
verwelkomd door de hartelijke kampbazin die onze Chiro goed kent. We 
komen dus met ons hele hebben en houden een beetje thuis, en dat is 
wat we als Chiro willen zijn: een thuis voor iedereen. 

De beleving van bivak begint eigenlijk bij het ontvangen van dit 
bivakboekje: vlug bladeren naar het artikel van je afdeling en verrast 
worden door het thema. Daarna uitzoeken welke verkleedkledij je 
allemaal nodig hebt. Een tip voor de verkleedkledij: hou het gerust 
eenvoudig, er hoeft niks nieuws aangekocht worden. Wie graag tips  
heeft, kan dit steeds aan de leiding vragen. 

                                                            Peter Pan en zijn vrienden nemen je 
                                                            tien heerlijke dagen mee op grootse                  
                                                            avonturen. Met flink wat elfenstof
                                                            kunnen we dromen, vliegen en die
                                                            vervelende kapitein Haak verslaan.
                                                            Haak mag al beginnen bibberen: meer
                                                            dan 100 dames van Chiro Sint-Bartel
                                                            gaan samen met Peter Pan op jacht
                                                            naar hem. Hij is gewaarschuwd. 
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Samen de slappe lach krijgen
Vuile spelletjes
Groepsdag
Samen stappen op dagtocht en 2-daagse
Voor een 3de keer aanschuiven voor het lekkerste eten dat er 
bestaat: kampeten
Zand overal
Swingpaleis
Platte luchtmatrassen

En vanaf nu is het aftellen naar: 

Als volwassen begeleiders is het een unieke ervaring om al dat jong 
geweld het beste van zichzelf zien te geven. Het is genieten van alle 
vuile snoeten, gegiechel vanuit de tent, slaapoogjes bij de ochtendwas. 
Het is mooi om te zien hoe oudere afdelingen zich bekommeren om de 
jongere afdelingen. Want dat is een groot deel van ons Chiroverhaal: 
zorg dragen voor elkaar en er voor ijveren dat we dat verhaal nog 
tientallen jaren kunnen verder vertellen. 

Aan de ouders: jullie mogen gerust zijn, een warme bende staat klaar 
om jullie dochter(s) tien dolle dagen te laten beleven. We dragen er zorg 
voor!

Als je ’t ons vraagt: CHIRO!

Griet en Line 
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PINKELS

De Pinkels 
gaan op kamp
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De Pinkels
gaan op kamp

In dit verhaal beleven Pinkels het kamp 
van hun leven. Samen met hun 

leidsters maken ze er een prachtige 10 
dagen van, vol spelletjes en plezier. 

Samen ploeteren we in de modder en 
sprinten door de bossen. 

Zijn jullie klaar voor een ongelofelijk 
avontuur? Wij alvast wel! 

Paarse kusjes 
Femke en Amber 
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SPEELCLUB

Hey allerliefste Speelclubbers!!!
 

 Hebben jullie ook al zo een zin in groot kamp? 
Wij anders wel! 

Kom mee naar Nooitgedachtland en dan kunnen we 
avonturen beleven met zeemeerminnen, piraten 

en de verloren jongens! 
Kunnen jullie ons alvast vinden tussen al deze figuren!

 
Groetjes Leidster Ianka, Ine en Lisa
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KWIKS

 Je hoort het goed! 
Wij halen de fijne 
feestdagen terug 

uit de kast. 
Willen jullie met ons 

meevieren? 

We wish you een leuk groot kamp
We wish you een leuk groot kamp
We wish you een leuk groot kamp 

en veel zonnig weer
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Veel groetjes 
leidster Britt, 

leidster Jeanne 
en leidster Louise



TIPPERS
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TIPTIENS

Ben je klaar voor het 
grootste avontuur 

van je leven?
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WIJ ZOEKEN JOU!
Ben je sinds kleins af aan al grote fan van K3?

Ken je alle liedjes, films, musicals van K3 vanbuiten?

Dan bij jij DE ideale persoon 

Schrijf je dan zeker in, deze kans kan je niet laten liggen!

PAS OP: het verraad ligt op de loer...
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te slapen bi j  platte rust

te lachen met de onnozelste dingen

samen te zingen en stappen op twee daagse

bij  elk  spel  hun best te doen om te winnen

zoveel  mogeli jk  te  eten,  al leen maar ongezond als  

het kan

hun haar  zo vettig  mogeli jk  te  laten worden

alles te geven en oneindig veel  plezier  te  maken

De Aspi's  van chiro Sint-Bartel  meisjes zi jn  hun 

laatste kamp in  sti j l  gestart!

Dit  is  voor  hun het startschot om voor  10  dagen lang 

ASPI'S

KNAL
De kurk vl iegt van de 

f les Bubbly Fiesta!

Dat kan maar een ding betekenen.. .

We weten dat de leidsters 

er  klaar  voor  zi jn.  

Nu is  de vraag zi jn  de 

Aspi's  er  ook klaar  voor? 
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PETER PAN

Heb jij ook geen zin om op te groeien? 
Dan ben je zeker niet alleen. 

Wendy vertelt graag verhalen aan haar broers John en Michael voor het
slapen gaan.  Maar haar broers zijn niet de enigen die van haar verhalen
houden. 
Ze krijgen bezoek van Peter Pan, een jongen die op magische wijze niet
opgroeit en kan vliegen. Peter Pan komt niet alleen naar de verhalen van
Wendy luisteren, hij krijgt hierbij het gezelschap van Tinkerbel, een elfje
uit Nooitgedachtland.
Peter Pan nodigt hen uit om mee te gaan naar Nooitgedachtland waar hij
samen met de Verloren Jongens allerlei avonturen beleeft. Wendy, John
en Michael gaan graag mee, de enige manier om in Nooitgedachtland te
geraken is door te vliegen. Gelukkig kan iedereen leren vliegen met een
beetje elfenstof van Tinkerbel.
Aangekomen in Nooitgedachtland moeten ze al direct vluchten voor
Kapitein Haak en zijn piraten. Terwijl ze de piraten ontwijken, toont
Peter Pan hen het eiland en zijn magische bewoners, zoals de
zeemeerminnen, feeën en indianen en alle andere eilandbewoners...

Zijn jullie klaar om zelf een fantastisch avontuur te beleven in
Nooitgedachtland?
Samen met alle leidsters kunnen jullie zeemeerminnen 
ontmoeten, vluchten voor piraten, dansen met elfen 
en nog veel meer...

Voel je de magie van het elfenstof al overal tintelen? 
Dat betekent dat jullie klaar zijn voor de meest 

magische vlucht van jullie leven? 
Drie - twee - een - vliegen maar...

15
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Kleding
- 12 onderbroeken
- 12 paar kousen

- T-shirts en/of topjes
- lichte truitjes
- warme truien

- shorten 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
- pantoffels

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 in zoveel 
mogelijk kledij en andere zaken een naam te schrijven. Op deze manier 
geraken verloren voorwerpen sneller terug bij de juiste persoon. 

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 in 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)
- hoofdkussen

- pomp
- knuffel

- pyjama’s

WAT STOPPEN WE IN ONZE VALIES?
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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

Wasgerief 
- 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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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 in te schrijven of 
online.

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 6 juni tot 3 juli 2022. We bezorgen jullie tijdig 
de link met het formulier dat moet worden ingevuld. Wie ingeschreven 
is, schrijft voor 5 juli 2022 het gepaste bedrag over op onderstaande 
rekening. 

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

Inschrijvingsmoment
Op zondag 26 juni en zondag 3 juli organiseren we twee 
inschrijvingsmomenten op de Korendries van 13.30u tot 14.30u. Breng 
het inschrijvingsgeld zeker cash mee. 

Inschrijven is dus mogelijk van 6 juni tot 3 juli 2022. 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.

17



Bagage
De bagage van de kinderen mogen jullie afzetten op zondag 31 juli op het 
Karmelieten tussen 18.00u en 19.00u. 
Vergeet dit zeker niet! Bagage meenemen op de trein is niet gemakkelijk.

Vertrek
We gaan dit jaar terug met het openbaar vervoer op kamp. Jullie moeten 
jullie dochters dus niet zelf naar het kampterrein brengen en ophalen. 

Iedereen, behalve Aspi's en Tiptiens, vertrekt op maandag 1 augustus. We 
verzamelen aan het station van Geraardsbergen om 8u00. We nemen ook 
een lunchpakket en wat drinken mee. 
De Aspi's en Tiptiens krijgen nog aparte informatie van hun eigen leiding.

Terugkomst
Wij komen terug op donderdag 11 augustus aan het station van 
Geraardsbergen om 16u59. De bagage kan opgehaald worden op vrijdag 12 
augustus tussen 10u00 en 11u00 op het Karmelieten.

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.

BELANGRIJKE INFORMATIE

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

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.

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.

Ook bij het verzamelen van onze verkleedkleren zijn er duurzamere 
opties. Het is zeker niet nodig om elke keer nieuwe verkleedkleren te 
kopen. Er liggen waarschijnlijk genoeg kleren in jouw kast (of van broer, 
zus, mama, papa, opa, oma...) die je kan gebruiken als verkleedkleren. 
Ook zijn er veel dingen die je zelf kan knutselen of kan maken die je kan 
gebruiken als verkleedkledij. 

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.
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BEZOEKDAG

Na twee zomers met bubbel kampen, mogen we jullie eindelijk terug 
ontvangen op onze bezoekdag tijdens het bivak.  Dit wil zeggen dat op 
 zondag 7 augustus alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vriendjes en 
vriendinnetjes eens een kijkje mogen nemen op het bivak. Zo krijgt 
iedereen is de kans om te weten te komen hoe het er op ons bivak aan 
toe gaat.

Jullie zijn welkom op ons kampterrein vanaf 12.00u. 

‘s Middags kunnen jullie aanschuiven voor een lekkere maaltijd, maar 
ook ‘s avonds hoeven jullie niet met een hongergevoel naar huis te 
vertrekken. Dit alles aan democratische Chiroprijzen. 

Jullie kunnen deelnemen aan verschillende leuke activiteiten, dus jullie 
hoeven zich niet te vervelen. 

Om 19.00u nemen we afscheid van iedereen. 

We willen jullie graag vragen om op de bezoekdag je eigen bord en 
bestek mee te brengen zodat we geen plastic bordjes en bestek meer 
hoeven te gebruiken. Op het kampterrein zullen voldoende 
afwasbakken te vinden zijn. 

We gaan ervan uit dat iedereen zelf op het kampterrein 
geraakt. Mocht je toch problemen hebben om er te 
geraken, geef je maar een seintje aan de leiding en dan 
zoeken we naar een oplossing. 
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Tijdens het kamp zijn brieven  en kaartjes zeker welkom op onderstaand 
adres! Maar een wedstrijd om het meeste post krijgen willen we er niet van 
maken.
Postpakketjes in alle maten en gewichten vinden we overbodig. Een brief 
of kaartje krijgen is minstens even leuk als een postpakket, misschien zelf 
nog leuker! 

Sparrenheem
T.A.V. naam van het kind

Duinenstraat 5
3660 Oudsbergen

 
Mogen we aan de ouders van de kleinsten vragen om op voorhand 
enveloppen te maken met een adres op 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.

Line: 0486 40 41 62 OF Griet: 0496 34 01 43

Verkleedkleren

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

Peter Pan, Kapitein Haak, Wendy, een 
van de slimme jongens... 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
 
 

  
5806

 

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

     Amber                        Femke                    
0499 37 34 21            0468 08 35 03          

Speelclub

      
     Ianka                          Ine                              Lisa                        
0473 50 77 64        0498 44 83 56         0493 11 83 52          

Kwiks

      Britt                       Jeanne                        Louise                   
0476 62 66 75                                            0470 26 07 32            

WIE GAAT ER MEE?

Annabel Goemaere      0479 74 52 36
Ianka Delvoye               0473 50 77 64
Imke De Roeck             0487 39 67 55
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Tippers

       Clara                         Jinte                       Rozelien
0486 18 31 11            0499 48 74 78             0471 08 05 77

Tiptiens

     Imke                             Kato
0487 39 67 55           0497 94 30 55

Aspi's

   Annabel                        Luka
0479 74 52 36             0471 41 57 71

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.
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Wie zorgt er voor al dat lekkere eten en zoveel meer op kamp? Wie 
zorgt ervoor dat we onze borden aflikken? Dat kunnen alleen de beste 
kookouders van heel het Chiroland zijn. En dat zijn natuurlijk niemand 
minder dan onze eigen kookouders van Chiro Sint-Bartel meisjes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Line en Bart 
Griet, Benoit, Floris en Klaas

Evy, Pieter, Vic en Lola 
Severine en Peter-Jan 
Barbara, Kersten en Jef

Eline

DE KOOKOUDERS

25



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. 

We hopen dat jullie massaal meegaan. We gaan er ook vanuit dat 
iedereen een volledig bivak meegaat. Het is altijd jammer als er kinderen 
later toekomen, of vroeger vertrekken. Er kunnen altijd redenen zijn, 
maar we hebben graag dat dit eerst besproken wordt met de leiding. 

Eén ding is zeker: het wordt een onvergetelijk kamp!
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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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We kijken er enorm naar uit!

Lunchpakket meenemen bij vertrek.
Bagage afleveren op 31 juli tussen 18u00 en 19u00 op het 
Karmelieten.
Bezoekdag op zondag 7 augustus van 12u00 tot 19u00.
Verkleedkleren: personage uit Peter Pan

VERGEET-MIJ-NIETJES
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Chiro Sint-Bartel meisjes


