
Bivak 2022



Redactie

Hallo,

Wij hier voor de laatste keer van het jaar. In dit boekje staan alle dingen
die nodig zijn voor het aankomende kamp. Hier vind je per afdeling
welke verkleedkleren je kind nodig heeft. Het staat telkens mooi vermeld
over welke groep het gaat en onder de afdelingen staan de praktische
dingen omtrent het kamp.

Wij zien het alvast zitten, hopelijk jullie ook …

Groetjes,
Lune en Maithe



Leiding en Kookploeg

Speelclub Aaron Clique
Fien Soete
Lune Vanfleteren
Stiene Parein

Sloepoen Fleur Vercambre
Nicolas Bogaert
Warre Vereecke

Rakwi Brent Dubois
Luna Vandeweghe
Jelle Fermaut

Tito Annabel Vandamme
Maithe Lambrecht
Imke Debruyne
Lucas Dejonghe
Jelle Goemaere

Keti Maxim Kuypers
Matties Dubois
Wout Denorme

Aspi Jelle Verbeeck
Lars Pattyn
Kobe Defranq

Hoofdleiding Luna Vandeweghe
Matties Dubois
Brent Dubois
Stiene Parein

VB Berten Gryson

Kok’s Berten Gryson
Anouk Swyngedauw
Thomas Broutin
Bram Casier
Elke Saver
Pieter Dezutter
Caitlin Lemahieu



Kostprijs

De prijs van het kamp voor het eerste kind is €170, de prijs voor het
tweede kind is €160. Voor de SPEELCLUB is het €95.

Het bedrag kan worden overgeschreven op het onderstaande
rekeningnummer.

BE93 7995 0131 2267



Kampinfo en trein

Dit jaar gaan we naar De Hoeve in Bokrijk. Het adres vindt u hieronder:

De hoeve,
Hasseltweg 383,
3600 Genk

We vertrekken maandag 1 augustus. De uren worden via mail/
facebook doorgestuurd .

De valiezen moeten binnengebracht worden op donderdag 28 juli van
14 uur tot 17 uur.

Op donderdag 11 augustus komen we terug aan in Menen met de
trein. Dezelfde dag kunnen jullie ook de valiezen van jullie bengel komen
halen in de chiro, uiteraard kunnen jullie daar nog iets drinken op het
VZW-café.

Op zaterdag 6 augustus staat de bezoekdag gepland. Voor deze dag,
kunnen jullie als ouder rekenen op vervoer naar de kampplaats.
Uiteraard moet jullie plekje op de bus vooraf gepland zijn. Jullie kunnen
zich hiervoor inschrijven. Ook is er op de bezoekdag een middagmaal
gepland, hiervoor vragen we jullie ook om zich in te schrijven.

Op zaterdag 6 augustus kunnen de leden van de speelclub tussen 10
en 11 uur de kampplaats betreden voor de tijd van hun leven. Het is als
ouder dus de bedoeling om je kind zelf naar de kampplaats te brengen.

Speelclub



Lieve speelclubbers,
Hier zijn wij voor de allerlaatste keer. Ons jaar is voorbij gevlogen!
Maaarrrrr, eindelijk is het dan zover…. Wij gaan op kamp!!! Ons kamp
gaat door van 6 augustus tot 11 augustus in Bokrijk. Aan de ouders
willen wij vriendelijk vragen dat u uw gastje op 6 augustus zelfstandig
naar onze kampplaats brengt. Dit mag tussen 10u en 11u. Daarna kunt u
gerust nog eentje blijven drinken want voor de oudere kinderen is het
dan bezoekdag. Op 11 augustus keren wij met de hele bende samen
terug met de trein. Wij kijken er alvast heel erg naar uit en hebben een
fantastisch kamp voorbereid voor jullie! Wij hopen natuurlijk dat jullie er
met zoveel mogelijk bij gaan zijn want dit wordt een kamp om nooit
meer te vergeten. Moesten jullie nog met vragen zitten mogen jullie ons
natuurlijk altijd contacteren.
Lieve groetjes,
Stiene, Lune, Aaron en Fien

PS1: Wij hebben er zin in!!!!
PS2: wij winnen die zangcrochett!!
PS3: Kleine tip aan de ouders, steek volledige outfitjes voor iedere dag in
een apart zakje voor uw kind. Dit zal het voor hun een heel stuk
makkelijker maken maar voor ons zeker ook!
PS4: vergeet niet alles te naamtekenen, zodat alle spullen weer met de
juiste eigenaar weer naar huis mee kunnen 😊

Verkleedkledij
• 1 witte en 1 zwarte T-shirt (eventueel nog een paar witte kousen,
een witte haarband of een ander kledingstuk naar keuze maar dit hoeft
niet. ) deze zullen niet in hun normale staat terug mee naar huis komen.
• Kleren die heel vuil mogen worden
• Kleren in je favoriete sport (combinaties mogen natuurlijk ook!)
• Babykleren + papfles
• Parakleren
• Themakleren
• Nineties kledij

Sloepoen



Lieve sloepoenen

Aaargh, het kamp is in zicht!!!!! Jaja het kamp is daar bijna! 1 augustus vertrekken we aan

het station in menen. Daar nemen we de trein naaarrr…. BOKRIJK! Wij hebben er alleszins

al veel zin in! En jullie???? Op 6 augustus is het bezoekdag en dan mag iedereen eens

langskomen op de kampplaats!! Op 11 augustus keren we dan allemaal samen terug met de

trein. Wij zien het al helemaal zitten. Het wordt een kamp om nooit te vergeten. Wij hopen

alvast dat iedereen mee kan want wij hebben al een fantastische voorbereiding gemaakt!

Hieronder zie je de verkleedkledij dat ze extra nodig hebben. Moest er nog vragen zijn kan je

ons altijd contacteren en dan helpen we u met plezier. Tot 1/08!!

Groetjes

Warre, Fleur en Nicolas

Ps1: Wij hebben er zeker en vast veel zin in!!!

Ps2: Tip: zorg dat bij ieder kledingstuk een naam instaat zo voorkomen we verloren spullen.

Ps3: Wie niet meekomt gaat zen kamp van zen leven missen!!

Ps4: TOT DAN!!

Verkleedkledij

· Parakledij

· maffia kledij

· schotse kledij

· oma en opa kledij

· bob de bouwer

· baywatch (zie foto hiernaast)

· 2 witte t-shirts (zal niet in perfecte staat terug gebracht worden)

Rakwi



Hallo liefste rakwi’s

Ook dit jaar gaan we terug op kamp, JOEPIEEEEEEE!!!

Op 1 augustus vertrekken we met de trein naar Bokrijk #verlangen. Om
het kamp extra lit te maken zouden we graag hebben dat jullie enkele
verkleedkleren meenemen. De rest regelen wij 😉.

Vergeet zeker niet naast deze verkleedkleren ook te kijken op het lijstje
met algemene zaken die je moet meenemen. Wij hebben alvast onze
kalender boven ons bed gehangen om te kunnen aftellen naar 1
augustus….

Wein ook gehoord da we de zangcrochet winnen….. yessssss!

See junder op 1 augustus xxx

Bij vragen kun je ons zeker altijd contacteren!

Vele groetjes

Luna, Fermaut en Brent

Luna: 0499/445518

Fermaut: 0472/976315

Brent: 0471/302358

Verkleedkleren:

Themakleren

Parakleren

Fuifkleren

Schotse kleren

Punker

Disney

Maffiakleren

Tito



Hallo lieve tito’s

Hier voor de allerlaatste keer jullie leiding, na het fantastische weekend,
waar we ons allemaal mega hard hebben geamuseerd hopen wij dat we
jullie allemaal terug mogen verwachten voor het kamp. Widder zient echt
ol hjil zitten. Jah wuk wil je anders, 10 dagen me de tofste bende van
chiro gilwe up kamp vertrekken. Maar vergeet niet: ALS TITO HEB JE DIT
JAAR OOK EEN LUCHTMATRAS (EN OPBLAASPOMP) OF VELDBED NODIG.
Gelieve dit zeker mee te doen. Alvast bedankt liefies.

Hieronder vindt je de verkleedkleren voor het kamp, aje da niet hebt
liggen. Geen probleem e, duik eens in de kast van je mama of papa of
combineer wat stukken bij elkaar en ge ku der mega goed uit zien. Dus
ga niet expres naar de winkel hiervoor.

Groetjes xxx
Annabel, Imke, Maithe, Billy en Goemaere

Verkleedkleren:
- Among Us
- Bouwvakkerskleren
- Parakledij
- Pokemonkleren
- Galakledij (deftig)
- Favorite sportkleren
- Themakleren (kung fu panda)
- Witte T-shirt

Keti



Yeet piet jolleoale

We are back and we are going strong, after a very geslaagd jaar en top
weekenden, die we altijd netjes hebben doorgebracht, kunnen we met
volle goesting vertrekken op kamp.

Dit jaar vertrekken we naar het idyllische Bokrijk, waar we ons fantastisch
jaar nog met een ferme afsluiter zullen eindigen. Dit jaar mogen jullie je
ook aan een tal van verrassing verwachten op kamp door jullie top inzet
tijdens spaghetti avond en het ganse jaar!! Dus 1 taak: jullie inschrijven
en top enthousiasme meenemen op kamp! In het wietje vinden jullie de
algemene zaken die jullie nodig hebben en binnenkort krijgen jullie een
brief met wat er nodig is voor voorwacht en wanneer jullie verwacht
zullen worden. So let the countdown begin en smot junder kitten

Welke verkleedkledij

Kampthema kleren
Paradag kleren
Schotse kledij
Survival kleren

Aspi



Yeet ollemoale

Tjaar zit er weerol up, da spittig e. Mo stop mo ol me skrjimn tbeste
vant jaar moe nog komn. Voorwacht wuk aj gepeist. We verlangn al
vo met et peloton aan te zetten naar de eindmeet in Bokrijk. Het
wordt een koniginne-etappe met maar liefst 360km - 4000hm op de
teller. Dus smot mo junder kitn. En voor daj weer ofkomt me junder
onozele vroagen (ja gie Axana), der volgt wel nog wa meer info. We
zin namelijk al maanden elke dag aan het voorbereiden voor junder
machtig kamp. Ja kga stoppen me zjivern, ieronder vind je wukn
verkleedkleren daj VERPLICHT moe mee ein. Anders jin up jon doze.
Alegow tot in droai en od junder ant ges

• Parrakledij
• Omgekeerde kleren (man<--->vrouw)
• Survival kleren
• Witte t-shirt

Ps: Petre
Ps1: Mak ma da junder nen velo voldoet an de UCI normen wh anders
gaje zweten
Ps2: nlatstn in Bokrijk is een vort ei
Ps3: Petre
Ps4: widr winnen de zangchrochet, anders i Lars hjilt kamp bob
ps5: kloekte e

Dagindeling



8u00 : opstaan

8u30 tot 9u30: eten + afwas

9u30 tot 12u30: ochtend activiteit

12u30 tot 13u30: eten

13u30 tot 14u30: platte rust

14u30 tot 17u30:  middag activiteit

18u00 tot 19u eten

21u00: speelclub gaat gaan slapen

21u30: sloepoen gaat gaan slapen

22u00: rakwi gaat gaan slapen

22u30: tito gaat gaan slapen

23u00: keti gaat gaan slapen

23u30 : aspi gaat gaan slapen

EHBO



Voor ongevalletjes op kamp of nodige
medicatie beschikken wij over ons eigen
universitaire EHBO-post.

Mogen wij vragen dat u de naam van het kind op de medicatie
plaatst, dat u zeker de ID – kaart van uw kind mee heeft op
kamp + 2 klevertjes van de ziekenfonds indien deze nog niet bij
de inschrijvingsfiche toegevoegd zijn! Controleer bij de
inschrijving voor het kamp ook zeker nog eens de medische
fiche en de gegevens op de inschrijvingsfiche.

Bij het binnenbrengen van de valiezen kunt u de
medicatie achterlaten en zullen we bijhouden wat, wanneer
uw kind moet innemen. Na het kamp kunt u de medicatie weer
ophalen.

Kriebeldiertjes



Eerst en vooral elk kind kan luizen krijgen.
Luizen maken echt geen onderscheid, ze
zoeken alleen een goede plaats om zich te
nestelen. Meisjes zijn vatbaarder, omdat ze
meestal dichter in contact komen met hun
vriendinnetjes.

Luizen zijn kleine, ongevleugelde insecten met 6 poten. Ze
vestigen zich met hun kleine klauwen op de huid en voeden
zich met ons bloed, wat de hevige jeuk veroorzaakt. Luizen
houden van warmte, daarom vind je ze vaak terug achter de
oren, in de nek, en onder de paardenstaart.

Hoe krijg je luizen?
De hoofdluis is zeer besmettelijk, omdat het een echte
‘overloper’ is. Ze lopen van hoofd naar hoofd als kinderen met
elkaar spelen, door de kam, haarspeldjes van elkaar te
gebruiken…

Luizen op kamp?
Kriebeldiertjes zijn de grootste schrik van eender wie op kamp
maar helaas onvermijdelijk. Daarom vragen wij een preventieve
werking: 2 weken op voorhand gelieve je kind te controleren op
neten – luisjes en zonodig behandelen zodat het kind zonder
luizen op kamp vertrekt.

Heeft u kind luizen dan vragen wij om dit te melden bij de
inschrijvingen of aan de EHBO – verantwoordelijken! De
eerste dag op kamp wordt een grote kriebelbeestjes
zoektocht georganiseerd.

Op kamp zullen wij er op toezien dat:



* De meisjes altijd hun haar in een staart dragen

* De kinderen op eigen hoofdkussen slapen

* De kinderen hun eigen haarborstel gebruiken

…

Mogen wij vragen om met u kind preventief een eigen kam en
haarrekkers mee te geven, een hoofddeksel, luizenshampoo en
een luizenkam.

Zodat wij de behandeling kunnen starten indien nodig of
verder zetten wanneer er luisjes aanwezig zijn.

We garanderen natuurlijke onze discretie tegenover de
andere kinderen en/of ouders.

Danku voor jullie medewerking, want kriebelbeestjes is voor
niemand leuk!

Afspraken en tips



Niet te veel bagage meenemen!!
Mogen wij vragen alleen het noodzakelijke mee te geven op
kamp? Verder in het kampwietje staat een lijst met wat je
zoon/dochter zeker nodig heeft! Mooie kleren zijn niet nodig op
kamp! Te veel kleren zijn ook niet nodig!

Mogen wij ook vragen dat u het gerief van uw kind opbergt in
bananendozen? Dit helpt om makkelijk te stapelen in de
vrachtwagen! Er wordt dan ook verwacht dat iedereen zich
hieraan houdt. 2 per persoon !

Tips!
Samen valies maken: maak eventueel samen met uw
zoon/dochter de valies. Zo weet uw kind waar alles zit en wat
men allemaal mee heeft! Dit maakt het makkelijker voor uw
kind en voor de leiding.

Zakjes: aan de ouders van de kleintjes vragen we om per dag
een onderbroek, een paar kousen, een tshirt, een short/broek en
een trui in een zakje te stoppen. Zo verloopt alles vlot bij het
wassen en aankleden.

Verloren voorwerpen: elk jaar opnieuw is er na kamp een berg
verloren voorwerpen. Mogen wij vragen om alles te
naamtekenen? Door alles te naamtekenen verkleint de hoge
berg verloren voorwerpen!

De verloren voorwerpen worden tot en met de startdag
bijgehouden, nadien gooien we ze weg.

Afspraken



Overdreven veel zakgeld heb je niet nodig op kamp aangezien
alles al betaald is. Over de middag krijgen de kinderen de
gelegenheid om kaartjes en postzegels te kopen. Aan de Keti’s
en Aspi’s vragen we om wat extra zakgeld mee te nemen voor op
voorwacht/tweedaagse

Snoep mag mee op de trein, eenmaal op de kampplaats nemen
we het snoep af.

Drankjes zoals frisdranken laat je thuis, breng dit alleen mee
voor de eerste dag bij de picknick.

Waardevolle dingen laat je thuis! Wie dit toch doet draagt
zelf de gevolgen, de leiding is NIET verantwoordelijk voor
beschadiging/diefstal.

GSM – gebruik op kamp! Een gsm is niet nodig op kamp. De
keti’s en aspi’s mogen een GSM meenemen maar deze wordt
bewaart door de leiding in de avond krijgen deze groepen 1
gsm om muziek op te leggen als de leiding vergadering heeft.

Wat neem je allemaal mee?



Wasgerief:

□ Washandjes
□ Handdoeken
□ Grote badhanddoek
□ Tandenborstel
□ Tandpasta
□ Shampoo – zeep
□ Haarborstel
□ Elastiekjes
□ Zonnecrème
□ Zonnepet of sjaaltje = VERPLICHT! (tegen de zonneslag)
□ Luizenshampoo + luizenkam

Slaapgerief:
□ Pyjama of slaapkleedje (minstens 2)
□ Slaapzak
□ Hoeslaken + kussensloop = VERPLICHT!
□ Kussen er zijn geen kussens voorzien!

□ Knuffel
□ TITO + KETI + ASPI: zeker een luchtmatras en pomp of een

veldbed, vergeet niet dat jullie in tenten slapen!

Voetkledij:
□ Minstens 10 paar kousen!
□ Stevige schoenen om te spelen ( vergeet zeker geen dichte

schoenen )
□ Stevige wandelschoenen

Speelkledij:
□ Shorts (geen lange broeken! Tenzij verkleedkledij)



□ T-shirts
□ Topjes
□ Ondergoed (zeker voldoende!!)
□ Minstens 2 warme truien (hou het weerbericht wat in

de gaten) KETI’S, ASPI’S nemen er best wat meer
mee, in de tent kan het koud worden!

□ Zwemgerief
□ Kleren die achteraf mogen weggegooid worden!!!!

Regenkledij:

□ Waterdichte regenjas
□ Eventueel laarzen

Voor op tocht en de heen- en terugreis:

□ Kleine rugzak (liefst een degelijke die je op de rug kan
dragen, niet  zo’n rugzak die je maar op 1 schouder kan laten
rusten!)

□ Drinkfles  ( eventueel ook voor ’s nachts )

□ Brooddoos

Allerlei:

□ Zakdoeken
□ Minstens 1 grote vuilzak + kleine plastic zakjes (voor de

vuile was)
□ Zaklamp
□ Briefpapier, omslagen, postzegels, schrijfgerief...

(SPEELCLUB: voor de kleinsten vragen we om de
enveloppen reeds op voorhand van adressen te voorzien.
Zodat ook hun briefjes zeker terecht komen!)

□ Voor de oudsten : maak dat je voorzien bent op eventuele
ongesteldheid!

□ Muggengel


