
1 - 11 augustus 2022 

  



Dag Ribbel, Speelclubber, Kwik, Rakker, Tipper, Topper, Kerel, 

Tiptien en Aspirant 

De zomer staat weer voor de deur en dit wil zeggen dat we met ons allen 

aftellen naar de leukste activiteit van het Chirojaar, namelijk het bivak ('ons 

kamp'). 

Van 1 tot 11 augustus gaan we met heel onze Chiro samen op kamp. Elf dagen 

lang zullen we samen spelletjes spelen, ons amuseren en hopelijk kunnen 

genieten van het mooie weer. 

Elk jaar wordt ons kamp ingekleed door een thema en dit jaar is dat.... 

 

 

 

 

Alle praktische informatie over het kamp kunnen jullie terugvinden in dit 

boekje. Voor bijkomende vragen kunnen jullie altijd terecht bij de leiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vertrek 
1 augustus 2022 

De leden worden verwacht vanaf 16u op het kampterrein. Het is de bedoeling 

dat u uw kind(eren) zelf naar het kampterrein brengt. Als dit niet lukt, stuur 

dan een berichtje naar de leiding, dan kunnen we iets regelen.  

Terug naar huis 
11 augustus 2022 

De kinderen gaan met de bus naar huis, en komen aan ergens in de namiddag 

op de Chiro. !Let op dit is anders dan andere jaren! Het vertrek op het 

kampterrein zal iets rond 13u (afhankelijk van het verkeer) zijn. Het exacte uur 

wordt de dag zelf meegedeeld. 

 

 

 

 

 

 



 

Adres 
Het adres van ons kampterrein is  

FC Pundershoek Eksel  

Sint- Willebrordusstraat  

3940 Hechtel- Eksel 

 

  



Bezoek op kamp 
We vragen ouders niet op bezoek te komen tijdens het kamp. 

Briefje schrijven 
Je kan je kind(eren) of favoriete leiding een briefje schrijven op volgend adres: 

Naam en afdeling 

FC Pundershoek Eksel  

Sint- Willebrordusstraat  

3940 Hechtel- Eksel 

! Let op: verstuur de post tijdig want de post 

wordt niet dagelijks uitgedeeld. 

Website 
Op onze website, Facebook en Instagram 

komen (afhankelijk van ons bereik) af en toe 

foto’s van op bivak. Check jowen.be of zoek 

ons op op de socials         

Noodgevallen 
Voor noodgevallen tijdens het kamp kan u bellen naar onze Volwassen 

Begeleiding (Veebee’s) 

An Deprez: 0486 80 46 69 of Hanne Wieers 0474 48 09 03 

In geval van nood mag er ook naar de leiding zelf gebeld worden, maar omdat 

zij meestal met activiteiten bezig zijn, zijn zij niet altijd even goed bereikbaar 

 

  



Verzekering 
Iedereen die deelneemt aan onze activiteiten, dus ook het kamp, is via onze 

landelijke koepelorganisatie Chirojeugd Vlaanderen VZW verzekerd voor 

ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Voor meer info kan u terecht op 

de website van Chirojeugd Vlaanderen. 

Verloren Voorwerpen 
Indien u spullen of kleren bent verloren tijdens het kamp, kan u deze elke 

chirozondag tot de dia-avond ophalen. Desondanks deze kansen, blijven elk 

jaar een hele hoop “verloren voorwerpen” over. Alles wat overblijft na de Dia-

Avond (datum wordt nog meegedeeld) wordt aan spullenhulp geschonken. 

Vergeet zeker niet om OVERAL de naam van je kind in te zetten, niet alleen in 

kleren maar ook in handdoeken, zeep,… .  

GSM / Ipad / ps4 / Nintendo switch 
Mogen wij uitdrukkelijk vragen uw kind(eren) GEEN GSM, Ipad, ps4,… mee te 

geven op kamp. De leiding heeft steeds zijn gsm bij en gebruikt deze indien 

nodig. Bij een noodgeval kunt u erop vertrouwen dat zij u tijdig zullen inlichten. 

Ook andere elektronica is overbodig en kan enkel stuk gaan. 

Teken 
Wij controleren dagelijks op teken. De EHBO-koffer van de Chiro is ook 

uitgerust om deze lastige beestjes te verwijderen. Indien nodig wordt de teek 

verwijderd door een dokter. Wanneer u na het kamp merkt dat uw zoon of 

dochter een teek heeft, neemt u best contact op met uw huisarts. 

 

  



Inschrijving en betaling 
We vragen om je kind(eren) in te schrijven via een link dat via mail verstuurd 

zal worden, maar ook op onze site te vinden is. Het inschrijven kan tot 3 juli. 

Wij vragen  een bedrag van 150€ om met ons mee op kamp te gaan. 

Per extra kind van hetzelfde gezin gaat er 10 euro van de prijs. Het tweede 

betaalt dus 140€, het derde 130€ enzovoort.  

Dit inschrijvingsgeld moet voor 24 juli gestort worden op: 

BE20 0682 1643 9056 

Met vermelding van de naam van het kind en de afdeling 

Voor onze leden -12 jaar kan er 45% van het betaalde kampgeld teruggekregen 

worden van de belastingen van volgend jaar. Vraag een fiscaal attest aan bij de 

leiding van je kind. 

Voor ALLE LEDEN (zowel jonger als ouder dan 12 jaar) wordt het kampgeld 

deels terugbetaald via het ziekenfonds. Elke leiding mag deze papieren 

handtekenen indien ze worden afgegeven zowel op zondagen als op kamp. 

Medische fiche 
Ook dit jaar moeten er medische fiches worden ingevuld.   

De fiche moet doorgestuurd zijn aan de leiding van uw kind voor 24 juli. Zo kan 

er rekening gehouden worden met mogelijke allergieën. 



  



Wat mee te nemen 
Kleding: 

Omdat we gaan kamperen, moeten we ons voorzien op alle 

weersomstandigheden. Door te ravotten kan kleding vuil worden. Neem dus 

niet je beste kleren mee! 

 

● Uniform (Chirobroek, Chiro T-shirt en eventueel Chiro trui) 

● Lange/ korte broeken 

● T-shirts (korte/lange mouwen) 

● Dikke trui (min 2 stuks) 

● Voldoende ondergoed en kousen 

● Waterdichte regenjas 

● Stevige wandelschoenen 

● Speelschoenen 

● Regenlaarzen 

 

Wasgerief: 

● Badpak / bikini / zwembroek (min 2 stuks) 

● Slippers om mee onder de douche te gaan 

● Toiletzak 

● Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

● Kam of borstel 

● Douchegel & shampoo 

● Handdoeken (min 2 stuks) 

● Washandjes 

● wasspelden 



● Persoonlijk toiletgerief 

Keukengerief: 

● 2 keukenhanddoeken met je naam erop. Dit jaar extra belangrijk. 

 

Slapen: 

Wij geven mee dat het ’s nachts echt koud kan worden in een tent, ook al is 

het zomer. Een degelijke slaapzak en een extra deken zijn geen overbodige 

luxe! 

● Warme pyjama’s 

● Warme slaapzak en extra deken 

● Hoofdkussen 

● Luchtmatras, veldbed of matje 

● Eventueel een pomp voor je luchtmatras en een oud laken om je matras te 

beschermen 

 

Wat nog: 

● Themakleren (Mario, Luigi, Prinses Peach, Browser,…) 

● (Papieren) zakdoeken 

● Zonnecrème 

● handcrème 

● Linnenzak (voor vuile kleren) 

● Drinkbus 

● Makkelijk draagbare rugzak voor de wandeltocht 

● Zaklamp 

● Schrijfgerief + adressen + postzegels 

● Een boek, een strip of een tijdschrift met je naam in als ontspanning 

● Een klein zakcentje indien je postkaartjes wil kopen 



● Identiteitskaart / Kids ID (Af te geven aan de leiding bij de aankomst.) 

● 1 mondmasker per lid voor de zekerheid 

Zeker niet vergeten: 

o Overal je naam in te zetten (zeker in je uniform) 

o Steek al je spullen in een degelijke koffer of rugzak. Zorg ervoor dat er 

nog wat plaats over is om te rommelen. (Tip: je valies kan wel eens nat 

worden, daarom is het verstandig om al je kleren in een extra plastieken 

zak te steken.) 

o Stevig naamkaartje aan je bagage (en dus ook je veldbed) bevestigen 

o GEEN gsm, smartphone, tablet, iPod en/of gameconsoles meenemen. 

Deze spullen passen niet op een bivak en kunnen enkel stuk gaan op 

kamp. Indien je deze regel wenst te overtreden kan de Chiro / leiding 

niet aansprakelijk gesteld worden. 

o Het is VERBODEN alcohol en/of drugs mee te nemen op kamp. Indien dit 

toch wordt meegenomen zullen wij de nodige maatregelen treffen en je 

ouders hiervan op de hoogte brengen. 

 

  



Een dag op bivak 
 

7:00 De leiding staat op 
7:30 De leden staan op en gaan zich wassen 
8:00 Opening van de dag 
8:30 Ontbijt 
9:00 Diensten per afdeling 
9:30 Begin van de activiteiten 

12:00 Groepsmoment 
12:30 Lunch 

13:30 Platte rust 

14:30 Meer activiteiten 

16:00 Vieruurtje 

18:00  Wascassette 
18:30 Avondeten 
19:30 Sluiting van de dag 
20:00 Avondactiviteiten 
20:15 De ribbels gaan naar hun tent 
20:30 Ook de speelclubbers keren terug naar dromenland 
21:00 De rakwis zoeken hun nestje op 
21:30 De tito’s doen hun oogjes toe 
22:00 De keti’s gaan maffen 
22:30 De aspi’s kruipen in hun slaapzak 

 

  



Bivakindeling 
DAG Voormiddag Namiddag Avond  

1 augustus 
 

 Aankomst 16u Avondspel  

2 augustus 
 

Per Afdeling 

3 augustus 
 

Groepstocht 

4 augustus 
 

Per Afdeling + vertrek Aspi’s driedaagse 

5 augustus Per Afdeling + vertrek Keti’s 
tweedaagse 

Feestje 

6 augustus 
 

Afdelingstocht Terugkeer Keti’s 
en Aspi’s 

7 augustus 
 

Per Afdeling 

8 augustus 
 

Inschakeling 

9 augustus 
 

Familiedag Bezinning + 
Carwash 

10 augustus 
 

Per Afdeling Bonte ring 

11 augustus 
 

Opruimen  Naar huis 

 

 

  



Gegevens Leiding 
Wij kijken alvast heel hard uit naar het kamp en hopen jullie daar allemaal te 

zien!  

Bij deze ook nog eens alle gegevens van de leidingen genoteerd. 

Groepsleiding: 
Janelle – 04 89 39 58 35 

Lowie – 04 70 20 82 53 

Ribbelleiding: 
Lander – 04 85 94 35 25 

Lowie – 04 70 20 82 53 
Arwen  – 04 93 44 57 16 

Yoni – 04 74 37 63 57  

Speelclubleiding: 
Nicolas – 04 72 49 31 96 

Daan- 04 73 26 05 28 
Kwiksleiding: 

Ignace – 04 68 26 81 73 
Michelle – 04 71 19 15 88 

Rakkerleiding: 

Nick – 04 71 72 00 74 
Tuur – 04 77 09 10 95 

Tipperleiding: 
Lisa – 04 94 37 06 06 

Topperleiding: 
Pieter – 04 95 43 58 33 

Jasmine – 04 72 96 41 86 

Ketileiding: 
Janelle – 04 89 39 58 35 

Aspirantenleiding: 
Lilith – 04 68 28 16 58 

 



 


