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Proficiat met de aankoop van je combiticket voor
chiROCK festival!
Het enige festival dat deze zomer doorgaat. Dankzij dit dit ticket kan je 7 dagen genieten van mooi
weer, vriendschap en geweldige muziek. We kijken
ernaar uit jullie te ontvangen op ons festivalterrein om een fantastische week tegemoet te gaan.
De line-up houden we nog even voor ons maar op
de pagina van jouw afdeling vind je alvast enkele
essentiële dingen die je moet meenemen.Gelukkig
kocht je ook drankbonnen waardoor je voor een
week het lekkerste eten geserveerd zal krijgen.
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DAGINDELING
8u00 Iedereen staat op
8u30 Ochtendformatie en ontbijt
9u15 Tanden poetsen en orde scheppen in de slaapzalen
9u30 Lolproeven en spelactiviteiten
12u30 Middageten
13u30 Platte rust
14u45 Spelactiviteiten
16u00 Vieruurtje
18u30 Avondeten
20u00 Avondformatie en spelactiviteiten wanneer de ribbels hun buikje
gevuld is, gaan ze zich wassen en kruipen het bedje in
20u30 Speelclub gaan zich wassen
21u00 Speelclub gaan naar hun bedje kwiks gaan zich wassen
21u30 Kwiks zoeken hun nestje op Tippers gaan hard schrobben
22u00 Tippers begeven zich naar hun slaapzak, tiptiens en aspi’s was-

AANKOMST
Dit jaar vertrekken we uitzonderlijk niet met de trein of de fiets maar
verwachten we de leden op het ‘festival’terrein voor de start van
het kamp. Voor de drie jongste afdelingen is dat op zaterdag 4 juli en
voor de drie oudste zaterdag 11 juli. Je dochter afzetten gebeurt in
shiften van een half uur. We vragen om je aan dit uur te houden zodat
alles vlot en veilig verloopt.
De leiding zal iedereen ontvangen met mondmasker en handschoenen. De leidsters halen de valies uit de koffer en de leden stappen
uit de auto zodat de ouders in de auto kunnen blijven zitten en onze
kampbubbel niet moeten betreden. Zorg er dus voor dat je op voorhand al afscheid nam. Zussen mogen samen afgezet worden tijdens
de shift van het jongste lid.
Exacte uren:
• 16u tot 16u30: ribbels/tippers
• 16u30 tot 17u: speelclub/tiptiens
• 17u tot 17u30: kwiks/aspiranten
BELANGRIJK: Als je dochter vijf dagen voor het kamp symptomen van
corona vertoont, mag ze, hoe jammer dat ook is, niet mee op kamp.
Breng de leiding op de hoogte door een mail te sturen naar
willebroek.chiromeisjes@gmail.com zo kan alles geregeld worden
voor de terugbetaling.

sen zich
22u30 Tiptiens en aspi’s gaan uitgeput slapen

1

2

HOE RIJ IK NAAR KASTERLEE?

HET UNIFORM

Om de files richting kust te vermijden, rij je best richting Antwerpen over
Boom. De ring rond Antwerpen op en vervolgens neem je afrit Turnhout-Hasselt-Luik. Nu rij je op de E313. Nadat je ongeveer 10 km hebt gereden op deze
E313 neem je de afrit Turnhout-Eindhoven: de E34.  Nu mag je rustig een heel
eindje rijden en kan je reeds genieten van de sparren langs de baan. Je neemt
afrit nummer 24 TURNHOUT-KASTERLEE, richting kasterlee.  Aan het rondpunt,
volg je richting Lichtaart tot aan het volgende rondpunt.  Daar neem je rechts
(eveneens richting Lichtaart).  Na enkele honderden meters ziet u op de rechterkant een Taverne. Na ongeveer 100 meter zie je op je rechterkant een pijl
‘Chiromeisjes Willebroek’.  Aan de andere kant van de baan staat er een bord
‘Provinciaal Domein Hoge Mouw’.  Wanneer je dus de juiste zandweg rechts
ingedraaid bent, zie je recht voor je het beroemde HUIZEKE staan.

Wanneer we aankomen en vertrekken dragen we ons uniform!

Voor de GPS gebruikers: Boskabouterpad 1 is een nieuwe straatnaam (2008)
en zal je misschien niet terugvinden. De hoofdbaan is “Lichtaartsebaan”.

POST

Dit is:
•
•
•

Beige chirorok of chiroshort
Witte chiro t-shirt
Onze chirotrui

Voor zij die geen uniform hebben:
• Beige rok of short
• Witte t-shirt
• Een bordeaux sweater of trui

Moeke, vake, mama,
Papa, oma, opa, moemoe,
Vava, bomma, bompa,
Broer, zus, lief,
Tante, nonkel, klasgenoot,
SCHRIJF EENS!!!
(Naam van je lieveling)
Vakantiehuis Sint-Lutgardis
Boskabouterpad 1
2460 Kasterlee
Het telefoonnummer van onze VB is 0497 83 46 85
ENKEL IN NOODGEVALLEN!
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SNOEP, FRUIT EN FRISDRANK

AFDELING SPOEDGEVALLEN

Graag zouden we iets willen zeggen in verband met snoep, fruit en frisdrank
op kamp. Snoepen is ongezond, dat weet iedereen. Maar wie snoept er niet
eens graag? Zeker wanneer kinderen op kamp zijn, weg van de ouders die altijd zeggen ‘dit mag niet en dat mag niet’, is snoep iets plezant. Daarom vragen
wij niet om de kinderen geen snoep mee te geven. Maar wel maximum 1 zakje snoep van 300gr. Elk jaar is er veel te veel snoep over, we doen ons best om
deze terug meegegeven met het kind maar vaak moeten we het wegsmijten.
De kinderen mogen geen chips en frisdrank meenemen, enkel snoep!

Bij dit bivakboekje vind je een medische fiche, gelieve deze zorgvuldig in te
vullen en te bezorgen aan Maud Bruggeman (adres: Heindonksesteenweg 166,
2830 Blaasveld + email) voor de jongste afdelingen en aan Janne Van Waterschoot (adres + email) voor de oudste en dit voor zondag 28 juni.

Om ook hier zo veilig mogelijk te werk te gaan vragen we u om het snoep van
uw kind in een aparte verpakking mee te geven. Vermeld hier ook duidelijk
haar naam op, zodat er geen verwarring kan ontstaan!
Fruit zoals appels, peren, perziken, watermeloen,… is heel gezond, maar wordt
wel snel rot en stinkt dan vreselijk. Wij vragen dan ook van GEEN fruit mee
te geven.  Elke middag krijgen wij na de maaltijd een stuk fruit, dus iedereen
krijgt voldoende vitaminen. We hebben uitstekend kookouders dus … aan eten
geen tekort!! Wij hopen dat wij op uw begrip mogen rekenen.
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De kids ID in de portefeuille van je dochter te steken zodat je dochter die meteen kan afgeven bij aankomst in Kasterlee.
Ook vragen wij om:
• Duidelijk de naam en de te nemen hoeveelheid op de medicatie van
uw dochter te schrijven.
• Speciale aandachtspunten te melden op de medische fiche (en
eventueel bij vertrek bij iemand van de leiding).
• Twee klevertjes van de mutualiteit samen met de medische fiche af
te geven.

TERUGKOMST

ROKEN, DRUGS EN ALCOHOL

Leden worden vrijdag afgehaald tijdens hetzelfde half uur als ze afgezet zijn.
Het kamp eindigt voor de jongste op 10 juli en de oudste op 17 juli.

Sigaretten, drugs en alcohol zijn verboden voor leden op kamp. Indien toch
iemand betrapt wordt, kan dit zware sancties tot gevolg hebben.
Indien u vindt dat uw dochter op kamp toch mag roken, moet u dit persoonlijk aan iemand van de leiding melden EN dit ook op een briefje schrijven en
ondertekenen. De LEIDING zal dan een moment bepalen waarop dit kan.

Exacte uren:
• 16u tot 16u30: ribbels/tippers
• 16u30 tot 17u: speelclub/tiptiens
• 17u tot 17u30: kwiks/aspiranten
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WAT MOET ER IN JE VALIES?
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• Hoeslaken
• Kussen + Kussensloop
• Dekbed of slaapzak
• 1 pyjama of nachtkleedje
• Toiletzak met daarin:
		
o Zeep + zeepdoos of douchezeep
		
o Kam of borstel
		
o Tandenborstel, bekertje en tandpasta
		o Shampoo
		
o Eventueel rekkertjes voor het haar
		o Zonnecrème
o After-sun
• 2 Grote handdoeken
• 2 Kleine handdoeken
• 2 Washandjes
• Ondergoed: 8 slipjes
• 6 Shorten
• 6 T-shirten
• 8 paar Kousen
• Schoenen (in een aparte zak):
o 1 paar sleffers of sloefen
		
o 1 paar gesloten schoenen
o 1 paar botten
• 1 Regenjas
• 3 Truien
• 2 Lange broeken
• Badpak of bikini
• 1 Pet of hoedje
• 1 Vuillinnenzak
• Zakdoeken
• Leesboeken of strips (voor tijdens de platte rust)
• 1 Knuffel
• Briefpapier + enveloppen (denk aan de adressen van de mensen waarnaar je
wil schrijven). Aan de mama’s en papa’s willen we graag melden dat de kinderen slechts 1 maal in de week, een korte periode, tijd hebben om brieven te
schrijven.
• Zaklamp
• Drinkbus MET JE NAAM OP

• Zakgeld (10 euro, liefst in muntstukken )
• Je hebt je uniform aan als je aankomt, dus steek dit niet in je valies.
• Voor vertrek behandelen en controleren op luizen. Gelieve aan 		
leiding te melden indien er problemen zijn.
BELANGRIJK!
• Handcreme (tegen droge handen)
• Herbruikbaar mondmasker
Bij het artikel van je afdeling kan ook nog iets staan dat je zeker 		
niet mag vergeten!
Voor de ouders van de kleinsten hebben we nog een TIP. We hebben ondervonden dat het voor ribbels niet altijd makkelijk is om na een paar dagen hun
kousen, onderbroeken,... in hun grote valies te vinden. Daarom raden wij aan
om op voorhand per dag een zakje te maken met kledij, onderbroek en kousen. Je kan dan bijvoorbeeld een etiket plakken op het zakje met een zonnetje
op voor dagen met mooi weer en met een wolkje voor de iets koudere dagen.

WAT LATEN WE ZEKER THUIS?
•
•
•
•

Juwelen
iPod, iPad, tablet of mp3-speler
Al je waardevolle spullen
Gsm

• Tippers, tiptiens en aspiranten mogen hun gsm meenemen op kamp. Tippers moeten deze sowieso afgeven aan de leiding. Steek je gsm samen met
je oplader in een apart zakje, zodat er zeker niets verwisseld of verloren kan
gaan! Enkel wanneer de leiding het nodig acht krijgen de leden hun gsm (bv.
voor een spel). Tiptiens en aspiranten mogen hun gsm afgeven en krijgen elke
avond een kwartiertje ‘gsm-tijd’. Als ze ervoor kiezen hun gsm niet af te geven
en we betrappen hen dan zal de leiding de gsm voor de rest de week bewaren. Deze regels gelden enkel voor de drie oudste afdelingen. De drie jongste
afleveringen hebben geen gsm nodig op kamp.
• Handgel en dergelijke producten moet je niet meegeven. Wij zorgen ervoor
dat dit aanwezig is en iedereen zich op de juiste momenten kan ontsmetten.
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RIBBELS

SPEELCLUB
Hey lieve speelclub!
Kijken jullie ook zo uit naar het kamp?
Wij alvast wel hoor! Na elkaar zo lang niet gezien te hebben wordt dit een super leuk kamp met al onze vriendjes om ons heen. Natuurlijk hebben wij weer
super leuke activiteiten voorzien maar daar moeten jullie een paar dingetjes
voor meebrengen!
Wat nemen jullie mee?
• Een gevulde pennenzak
• Legerkledij
• Een leuke vakantie outfit ( deze mag een beetje gek zijn ;) )
• Een Egyptische outfit
• Leeg parfumflesje
• Een rokje met leuke kleuren
• Oermensenoutfit

Lieve Ribbels,
Het is bijna zover, we mogen bijna op kamp. Natuurlijk kijken wij er naar uit om
jullie een zotte week te bezorgen, we hebben jullie al zo lang moeten missen.
Maak dus je koffer maar klaar en tel gerust met ons mee af naar het langverwachte chirokamp. Er wacht zelfs een verrassing op jullie!

Dan zien wij jullie ik Kasterlee!
Wij missen jullie!
Dikke kussen
Didem, Sabine, Kaat en Amber

Omdat gewoon soms een beetje saai is, vragen we jullie om de volgende speciale dingetjes mee te brengen:
• Indiaan- /cowboykledij
• Prinsessenkledij
• Letterkledij
• Waterpistool
• Safari kledij
Kusjes van jullie allerliefste leiding!
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KWIKS

TIPPERS

Allerliefste Kwiks,
We hopen dat jullie deze corona quarantaine hebben gebruikt om goed uit te
rusten, want met wat we voor jullie in petto hebben komend bivak, zullen jullie
je energie goed kunnen gebruiken!
Natuurlijk zal het kamp er iets anders aan toe gaan dan gebruikelijk, maar we
kijken nog meer uit naar ons weerzien dan ooit tevoren. We hebben jullie
namelijk allemaal stuk voor stuk gemist. Zelf al jullie lawaai, tegenspraak en
koppigheid wordt enorm gemist. Maar vooral al het lachen, plezier maken, de
groep momenten, activiteiten en mooie herinneringen missen we enorm!
Het bivak komt al in zicht en we tellen alvast de dagen af dat we jullie een
dikke knuffel kunnen geven.
Nog enkele zaken die jullie zeker niet mogen vergeten:
• Witte t-shirt
• Kookshort
• Donkere outfit
• Foute sportoutfit (70’s)
• Kleren die (extreem) vuil mogen worden
• Oversized t-shirt (Echt heel groot)
• Festivaloutfit
Dikke kussen,
Kato, Frauke, Chayenne, Imaani & Marie

Lieve lieve Tippers,
Het feit dat jullie dit lezen betekend dat Chirokamp doorgaat en daar zijn we zo
blij om. Het is ondertussen al een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben
en we missen jullie zo hard. Vandaar dat we op kamp alles moeten inhalen.
Hiervoor gaan jullie een paar spullen moeten meenemen van ons.
• Goedkope teensletsen die weg/kapot mogen
• Verkleedkledij toerist
• Verkleedkledij paparazzi
• Badjas
• Fancy festivaloutfit (die gaat niet vuil worden, maak jullie geen zorgen)
We kunnen alvast niet wachten op jullie!!
Groetjes,
De coolste leidsters van België
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TIPTIENS

ASPIRANTEN

Allerliefste Tiptiens <3

Liefste aspiranten

Het is ondertussen al een hele tijd geleden dat we elkaar gezien hebben, maar
het feit dat je dit nu kan lezen betekent dat onze hereniging steeds dichter bij
komt, hoera! In de vorige, bijna 4 maanden hebben we jullie heel erg gemist,
want online chiro was zeker leuk maar toch niet hetzelfde. We beloven jullie
wel al plechtig dat na onze epische 7 dagen samen de gemiste zondagen bijna
vergeten gaan zijn. Dus houd jullie gezond, slaap zeker goed uit en vergeet de
volgende dingen niet mee te nemen om er een onvergetelijk weerzien van te
maken:

Proficiat met de inschrijving voor het kamp 2020 #coronaedition #festivaledition. Het zal in veel opzichten een speciaal verblijf worden. Maar dat zal voor
jullie natuurlijk geen probleem zijn want we hebben dit jaar al gemerkt dat
jullie allemaal speciallekes zijn.

•
•
•
•
•

Een survival outfit
Jullie meest marginale zomeroutfit
Een blinddoek
Grote witte t-shirt
Een leuke festivaloutfit

Veel dikke zoenen van jullie favoriete leiding xo
Elise, Hanne, Lara en Sofie
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Wij kijken er enorm naar uit jullie te mogen verwelkomen op ons festivalterrein. Zodat we het jaar met een knaller kunnen afsluiten en nog een hoop
onvergetelijke herinneringen kunnen maken.
Om er een bangelijke week van te maken mogen jullie volgende dingen zeker
niet vergeten:
•     Een festivaloutfit (mooi niet margi)
•     Outfit typisch voor een land (vb. Frankrijk-baret, Schotland-quilt…)
• Random verkleedkleren
•     Western outfit (indianen of cowboys)
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LIEDJES

DE TIEN GEBODEN

Ochtendlied
Wij hijsen bij het gloren van de morgen
Ons vlagge als een biddend lied.
Want heilig is het geschenk van elke morgen
Dat God ons lied aanvaarde biedt.
Draag door weer en wind ons vlagge,
Teken van de heldere tijd,
Laat ze waaien, laat ze wuiven,
Allen voor de grote strijd. (x2)
Avondlied
O Heer
O Heer, d’avond is neergekomen,
De zonne zonk, de duister komt.
De winden doorruisen de bomen
En verre sterren staan alom.
Wij knielen neer om u te zingen
In ’t slapend woud, ons avondlied.
Wij danken u voor wat w’ontvingen
En vragen Heer, verlaat ons niet.		
Knielen, knielen, knielen wij neder
Door de stilte weerklinkt onze bee.
Luisterend, fluisterend kruinen mee
En sterren staren teder,
Geef ons Heer
Zegen en rust en vree.Daal nu
Daal nu bij het zinken van deze dag.
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag.
Gij zijt zegen troost en lach.
Daal in avond zonnevlag.
Heer, wij bergen in ons hart uw lag.
Zegen haar en ons uw jonge wacht.
Goede avond, vlag en dag.
Christus Koning, goede nacht.(x2)

17

Boven al bemin ALLE leidsters
ze verzorgen immers je wondjes met pleisters
Wees tijdig in de formatie, respecteer de rust van anderen
en de stilte in de slaapzaal zal je niet veranderen
Draag steeds uniform op de dag des Heren
ook al komt de ma met kleren
Sigaretten, drugs en drank zult gij weren
kookies, proost en naasten zult gij eren
De kampplaats is je ‘nieuwe’ thuis
zonder toestemming ga je niet van huis
en ze wordt dan ook elke dag gekuist
Mijd juwelen, gsm en waardevolle spullen
Ook het ijzer voor je krullen
Zo wordt het een aangenaam bivak
en zitten we allemaal op ons gemak!!!!
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BINNENKORT LEVEN WE OP HET
RITME VAN DE WIND EN VAN
DE ZON,
EN ZINGEN WE OP DE MELODIE
VAN BOS EN BEEK EN BRON.
DAN GAAN WE SLAPEN MET’T
GETROMMEL VAN DE REGEN OP
HET DAK?
ZULLEN WE ONTWAKEN MET
DE MORGENDAUW:
WE GAAN WEER OP BIVAK!

