Bivak
Beverlo
2019

Inhoudsopgave

Inleiding ......................................................................................................................................................... 3
Brieven ........................................................................................................................................................... 4
Wanneer en hoe? .......................................................................................................................................... 5
Leiding ........................................................................................................................................................... 6
Inpaklijst ........................................................................................................................................................ 8
Afspraken..................................................................................................................................................... 10
Moppen- en spelletjes hoek ......................................................................................................................... 11
Kostprijs ....................................................................................................................................................... 12
Chiro BBQ .................................................................................................................................................... 13

Inleiding
Na alweer een fantastisch jaar boordevol toffe activiteiten is het weer
zover…CHIROKAMP 2019! Dit jaar gaan we naar Beverlo, waar ook wij zoals de rest
van Vlaanderen zullen afscheid nemen van onze idolen Samson en Gert. Het zal
zoals ieder jaar weer een prachtig avontuur worden!
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Brieven
Als ouders, nonkels en tantes, oma’s en opa’s en andere leden van de familie
brieven willen versturen naar jou als je op Chirokamp bent, dan kan dat!
Wij zitten in ‘Het Jommekeshuis’, Bivakstraat 6 , 3581 Beverlo. Waar we ons voor
7 tot 10 dagen thuis zullen voelen. Vergeet er niet bij te zetten dat de brief voor
Chiro Gistel is.
Enveloppen, postkaarten en postzegels zijn verkrijgbaar op kamp voor een zeer
kleine prijs.
Vergeet dus je centjes niet!!
Wij hebben niet voor iedereen een balpen ter beschikking, daarom vragen wij dat
je zelf een balpen meeneemt op Chirokamp.
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Wanneer en hoe?
We gaan op kamp van 21 tot 31 juli 2018.
De Speelclubbers gaan 7 dagen op kamp van 24 tot 31 juli. Ze gaan met de trein,
en vertrekken aan het station van Oostende.
De Rakkers, Toppers en Kerels gaan 10 dagen op kamp van 21 tot 31 juli. Ook zij
vertrekken met de trein vanuit Oostende.
We keren allemaal gezamelijk terug met de trein op 31 juli!
Trein uren:
Vertrek Rakkers, Toppers en Kerels: 12u09
Vertrek Speelclub: 12u09
Terug allen: 14u51
Gelieve tegen 11u30 al aan het station te staan dat we zeker allemaal op tijd zijn.
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Leiding
Speelclubs
Lars Verschelde
0472 34 91 95

Rakkers
Bram Christiaen
0471 08 44 86
bramchristiaen@hotmail.com

Iven Tempere
0468 24 63 63

Toppers
Bram Vermeulen
0474 29 11 29
bramvermeulen007@hotmail.com

Kerels
Robby Cordier
0476 37 36 86
robbycordier@gmail.com
Aloïs Gevaert
0496 94 06 32

Aspi’s
Jarne Verschelde (GROEPSLEIDER)
0471 07 05 88
J.verschelde@hotmail.com
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De kookploeg

Deze mensen zorgen elke dag, tot 3 maal toe, dat er eten op je
bordje komt te liggen op Chirokamp. We verwachten dan ook dat
iedereen de kookouders met respect behandeld, omdat zij voor ons
koken terwijl wij heel veel spelen.

7

Inpaklijst
Hygiëne:
➢ 2-3 washandjes
➢ Tandenborstel + tandpasta +
➢ bekertje
➢ 1 kleine handdoek
➢ 2 grote handdoeken
➢ Douchegel
➢ 2 rollen toiletpapier
➢ Zakdoeken
Kledij:
➢ 2 lange broeken
➢ 3 korte broeken
➢ 7-10 paar kousen
➢ 7-10 onderbroeken
➢ 7 tal t-shirts
➢ 3-tal truien
➢ Zwemgerief
➢ Regenkledij
➢ Schoenen: 1 paar wandelschoenen, 1
➢ paar sportschoenen
➢ eventueel sandalen
Eetbenodigdheden:
➢ 3 keukenhanddoeken
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Slaapgerief:
➢ Slaapzak
➢ bedovertrek
➢ Pyjama

Allerlei:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Zaklamp + reservebatterijen
Zonnecrème
Hoofddeksel tegen de zon
Drinkbus + brooddoos
Balpen, schrijfadressen
Zakgeld (ca. 20 euro, toppers en kerels wat meer)
Strips en gezelschapspelletjes voor tijdens platte rust

Kerels en aspi’s
➢ Een matje en een tentje
➢ Gamel en trekrugzak
➢ GSM
Zoals elk jaar vragen we ook om
alles te naamtekenen!
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Afspraken
Zoals elk jaar zijn er regels die gevolgd moeten worden. Indien deze niet
gehoorzaamd worden, zal de leidingsploeg sancties opleggen. Elektronische
apparaten zoals GSM, computers en andere video spelletjes zijn compleet
overbodig op Chirokamp. Deze zullen in beslag genomen worden indien ze worden
gevonden. Wij zijn niet verantwoordelijk als ze verdwijnen als je ze niet hebt
ingediend. Snoep is enkel toegelaten op de trein. Op kamp zelf maken de
kookouders lekker eten, dus snoepgoed is overbodig. De kampplaats is ons huis
voor een week en dus wordt het huis enkel verlaten als er toestemming is van een
leiding. Je mag nooit de kampplaats verlaten zonder leiding.
Roken en alcoholgebruik is verboden!
Bedtijd is bedtijd en dus moet je dan slapen om de volgende morgen weer actief
mee te kunnen doen met alle toffe spelen. Toon ook respect voor andere chiroërs
en laat ze rustig slapen.
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Moppen- en spelletjes hoek
Wat zegt een dom blondje als hij de telefoon opneemt?
Hoe wist je dat ik hier was?

Waarom had napoleon altijd zijn rechterhand in zijn jas?
Omdat hij bang was dat iemand zijn portemonnee zou stelen.

Een soldaat komt op vrijdagmorgen bij de sergeant om verlof aan te vragen. "Ik ga
vader worden ", zegt hij dapper en hij krijgt een paar dagen vrij. Na
het weekend vraagt de sergeant hem: "En, hoe heet de kleine?" Zegt de soldaat:
"Geen idee, maar over negen maanden bent u de eerste die het weet".
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Kostprijs
Voor de Sloebers en speelclub bedraagt dit:
Voor (7 dagen): € 160
Voor de anderen (10 dagen): € 190

Gelieve dit te storten vóór 8 juli op het
rekeningnummer: BE11 9797 8794 5048
Vermelding : Naam + Voornaam van uw zoon
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Chiro BBQ
Chiro Gistel presenteert :
Vrijdag 28 juni CHIRO BARBECUE
We starten vanaf 18uur
- Kind -12jaar
- Volwassene
- Vegetarisch

€ 10.00
€ 15.00
€ 15.00

Inschrijven via: chirogistel@gmail.com
Ten laatste inschrijven tegen dinsdag 20 juni.

Rocktopus
Op zaterdag 29 Juni is het zover, de 5de editie van
ROCKTOPUS!
Voor meer info kun je altijd terecht bij de leiding of op onze facebookpagina

