Chiro Holsbeek-Dorp presenteert:

BRAVE

Bivak 2022 - Oudsbergen

Voorwoord
Uiteraard ben jij iemand die, van zodra je het woord ‘bivak’ hoort, een
gat in de lucht springt en onmiddellijk gaat inpakken. Daarom hebben
wij speciaal voor jou dit boekje gemaakt.
De meeste onder jullie weten allemaal wat het kamp inhoudt, maar
voor die enkelen die voor de eerste keer meegaan, is hier een
samenvatting.
Het Chirokamp is een heus avontuur. Tien dagen lang amuseren jullie
je met allerlei fantastische spelletjes, tochten, deugnieterij en zo veel
meer. Kortom, het wordt ongelooflijk tof en als jij erbij bent, wordt het
nog veel toffer!
In dit boekje staan een heleboel praktische zaken, alsook belangrijke
data en we zouden jullie dan ook willen vragen om deze grondig na te
lezen.
Sommigen onder ons, waaronder de Pimpels en Rakwi’s, gaan al
carpoolend naar de kampplaats. Onze eigenste Tito’s, Keti’s en Aspi’s
smeren hun benen best stevig in, want zij zullen met de fiets
vertrekken. Onze Speelclubbers vertrekken drie dagen later op kamp
met de auto.
We hebben het al gezegd, maar hier nog eens: het kamp zit boordevol
geweldige activiteiten! Spelletjes, dagtochten, toneeltjes en een
heuse leidingswissel behoren allemaal tot het oeuvre. Als kers op de
taart is er een spetterende laatste avond mét knallend kampvuur.
Gezellig, toch?!
Wil je nog meer weten, lees dan het boekje helemaal door. Moest je
hierna nog met vragen zitten, mag je altijd iemand van de leiding
contacteren.
Veel lees- en aftelplezier!
De leiding van jullie favoriete Chiro!
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Het kampthema: Brave
De stoere Merida rijdt het liefst op haar paard Angus door bergen
en bossen, met haar boog in de hand. Maar haar ouders zien haar
liever trouwen met een zoon van een bevriende clan. Daar legt
Merida zich niet zomaar bij neer! Na een roekeloze beslissing
waarbij ze het koninkrijk en de levens van haar ouders in groot
gevaar brengt, krijgt ze te maken met duistere magie.

Koning Fergus, koningin Elinor en de broertjes Harris,
Hubert and Hamish: Merida is de oudste dochter van
koning Fergus en koningin Elinor, die regeren over het
Schotse koninkrijk Dunbroch. Koning Fergus is een
beroemde berenjager. In een episch gevecht met een
beer verloor hij zelfs een been!
Koningin Elinor is rustig en beheerst, en zorgt er mee
voor dat de vrede tussen de clans in het koninkrijk
bewaard blijft.
De drieling Harris, Hubert and Hamish vormt het
ondeugende gespuis van de familie. Zodra er taartjes in
het vizier zijn, zijn ze niet meer te houden.

.

Heer Macintosh, Heer MacGuffin en Heer Dingwall:
Deze drie Lords bieden maar al te graag hun zonen aan als mogelijke
huwelijkskandidaten voor Merida. Want als ze niet trouwt met één
van hen, zou er wel eens onenigheid in het koninkrijk kunnen
ontstaan.

.
Merida wil niet trouwen en gaat daarom op zoek naar iemand
die haar lot kan veranderen. Zo komt ze uit bij de heks, die diep
in het woud woont. Niet alleen heeft deze heks magische
krachten, ze is ook nog een uitstekende houtsnijder!

.
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Kleurplaat
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Woordzoeker
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Agenda
Woensdag 29 juni
Tussen 19u en 21u

De Tito’s, Keti’s en Aspi’s zetten hun bagage af aan de Chirolokalen.
De andere groepen nemen hun bagage zelf mee met de auto naar de
kampplaats. Vergeet zeker niet je Kids-ID of identiteitskaart mee te
nemen en af te geven!
De andere groepen nemen hun bagage zelf mee met de auto naar de
kampplaats.
Vrijdag 1 juli
Uur wordt nog meegedeeld

De Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken met de fiets naar de kampplaats.
Het uur en andere aanvullende informatie wordt nog door de leiding
van elke groep meegedeeld. Vergeet zeker niet je ID, fluovestje en
goed humeur mee te nemen! Voorzie ook een goed gevulde
brooddoos,
voldoende
water,
zonnecrème
en
een
helm/petje/hoedje.
Let op: ga zeker op tijd langs de fietsenmaker zodat je fiets zeker in
orde is voor kamp. Maak een afspraak of ga al begin juni zodat je fiets
zeker op tijd klaar is om je tot aan de kampplaats te rijden!
15u00

De Pimpels en Rakwi’s worden om 15u00 op de kampplaats
verwacht. Een exact vertrekuur bepaal je dus zelf. Je bagage moet je
zelf meenemen en vergeet zeker niet om je Kids-ID te overhandigen
aan je leiding! Daarna kan je nog genieten van een drankje in ons
kampcafeetje!
16u00

Officiële start van het kamp! De ouders keren terug huiswaarts.
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Zaterdag 4 juli
14u00

De Speelclubbers worden afgezet op de kampplaats. Gelieve dit uur
te respecteren en niet te vroeg te komen. Je bagage moet je zelf
meenemen en vergeet ook niet om je Kids-ID te overhandigen aan je
leiding.
Zondag 11 juli
11u00

De Speelclubbers, Pimpels en Rakwi’s worden om 11u00 op de
kampplaats opgehaald door de ouders. De Tito’s, Keti’s en Aspi’s
keren terug zoals zij vertrokken zijn: met de fiets!
Tussen 17u00 en 19u00

De overgebleven bagage en de verloren voorwerpen kunnen worden
opgehaald aan de lokalen. Er worden ook ijsjes geserveerd om ons
fantastisch kamp samen af te sluiten. De ideale plek om al je straffe
kampverhalen te delen.
De kampdans zal dan om 18u samen gedanst worden zodat alle
ouders, zussen, broers… kunnen kijken naar onze geweldige moves.
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Dagindeling
08u00 – 08u30

Opstaan – Wassen – Tandenpoetsen

08u30 – 09u30

Opening – Ontbijt – Afwas

09u30 – 12u30

Activiteit
12u30 – 14u00

Middagmaal – Afwas – Platte rust
14u00 – 18u00

Activiteit – Vieruurtje
18u00 – 19u00

Avondmaal – Afwas
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19u00 – Bedtijd

Activiteit
Bedtijd:
Speelclub 19u45 wassen – 20u15 slapen
Pimpels 20u15 wassen – 20u45 slapen
Rakwi’s 21u00 wassen – 21u30 slapen
Tito’s
22u00 wassen – 22u30 slapen
Keti’s
22u30 wassen – 23u00 slapen
Aspi’s
22u30 wassen – 23u00 slapen

9

Wat neem ik mee?
Slaapgerief
ü Luchtmatras of matje. We raden jullie sterk aan om matjes mee
te nemen i.p.v. luchtmatrassen aangezien er elk jaar veel
sneuvelen op kamp. Indien je toch een luchtmatras meeneemt,
controleer deze dan eerst goed en neem zeker een extra matje
mee!
Let op! Speelclub en Pimpels slapen dit jaar in bedden. Zij hebben

dus een hoeslaken (+ matrasbeschermer) en een slaapzak nodig.
Let op! Er worden geen veldbedden meegenomen!

ü Slaapzak, hoofdkussen en eventueel een extra dekentje
ü Een extra slaapzak voor bedplassers
ü Nachtkledij
ü (Elektrische) pomp
ü Eventueel een extra dopje of plakmateriaal voor je luchtmatras
Wasgerief
ü Tandenborstel en tandpasta
ü Shampoo en douchegel
ü Handdoeken en washandjes
ü Wasspelden met je naam erop
ü Borstel en/of kam
Kledij
Let op! Vergeet niet de naam in de kleren te schrijven.

ü Speel-, regen-, zon- en warme kledij
ü Een regenjas
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ü Zwempak, badmuts en eventueel een strandhanddoek
ü Voldoende ondergoed en kousen
ü Wandel-, sport-, en stevige schoenen (meer dan 1 paar)
ü Rubberen laarzen
Allerlei
ü 2 keukenhanddoeken. Let op! Neem niet de allermooiste mee,
want deze gaan vaak verloren.
ü Wat zakgeld. Let op! Maximum €10
ü Linnenzak voor je vuile was
ü Zonnecrème
ü Pet of hoedje (!)
ü Zaklamp en extra batterijen
ü Rugzak, drinkbus en brooddoos. Let op! Zorg dat je drinkbus
groot genoeg is en dat deze een afsluitbare dop heeft!
ü Schrijfgerief, briefpapier, postzegels en briefomslagen
Tip! Voorzie je briefomslagen thuis al van een postzegel en het
juiste adres.
ü Stripverhalen of boeken voor tijdens de platte rust
ü Een grote lege zak, want op het einde van het kamp krijg je niet
meer alles netjes in je valies gepropt. Let op! Neem geen
vuilniszakken mee.
ü Eventueel verkleedkleren in thema Let op! Je dient hiervoor
zeker geen verkleedkleren aan te kopen. Kijk eens wat je thuis
hebt en wees creatief!
Extra materiaal per groep
De leiding zal per groep nog contact opnemen indien er nog extra
materiaal moet worden meegenomen.
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Tweedaagse
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan op tweedaagse. Hiervoor hebben ze
volgende zaken nodig:
ü Een grote (trek)rugzak van minstens 50L
ü Een tent per twee à drie personen (onderling af te spreken)
ü Een gasvuurtje, een gamel en bestek, eventueel wat extra
zakgeld
ü Eventueel een klein, licht slaapmatje (Zo kan je grote luchtmatras
op de kampplaats blijven)

Wat neem ik niet mee?
ü Gsm
ü Computerspelletjes
ü Radio, mp3-spelers, iPod of andere duren dingen die kwijt
kunnen
ü Snoep, alcohol, drugs en sigaretten
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Regels en afspraken
ü De activiteiten zijn er voor iedereen. Dat wil zeggen dat je altijd
deelneemt, behalve als je om medische redenen niet mag.
ü Je verlaat de kampplaats niet zonder toestemming van de
leiding.
ü We letten erop dat de leef-, speel- en slaapruimtes proper
blijven.
ü De uren van het slapengaan en opstaan worden gerespecteerd.
ü ‘s Avonds laat en ’s nachts is het steeds muisstil, want iedereen
kan zijn nachtrust goed gebruiken.
ü Breng geen snoep, koeken, chips of drank mee. Tussendoortjes
zijn ruimschoots voorzien. Deze zaken kunnen dan ook in beslag
genomen worden door de leiding.
ü Alcoholische dranken, sigaretten of andere drugs zijn uiteraard
volledig uit den boze.

ü Neem niet te veel zakgeld mee. De groepskassen zullen

eventuele extra kosten zoveel mogelijk voor hun rekening
nemen.
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Kampprijs
Ook dit jaar hebben we weer ons best gedaan om de kampprijs zo
laag mogelijk te houden.
Speelclub

€100

Pimpels, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s

€150

We kunnen helaas geen uitzondering maken voor leden die minder dan
10 dagen meegaan op kamp.
Dit bedrag stort je op volgend rekeningnummer: BE40 0012 3718
3163
Wanneer je het bedrag gestort hebt, kan er niet worden teruggestort
indien je kind toch niet mee op kamp zou willen/kunnen gaan.
Op naam van: “Begeleidingsgroep Chiro Holsbeek-Dorp”
Vergeet zeker de naam van je kind(eren) en de groep niet te vermelden
bij de opmerkingen.
10
juni.
Gelieve
deze
betaling
uit
te
voeren
voor
Om praktische redenen betaal je €20 extra als je na 10 juni betaalt.
Alvast bedankt.

Wij willen natuurlijk dat er zo veel mogelijk kinderen mee op kamp
kunnen. Mocht de prijs van het kamp een probleem zijn en een reden
om uw kind niet te laten komen, kan u ons altijd contacteren. Zo
kunnen we samen zoeken naar een oplossing om uw kind toch mee op
kamp te laten gaan.
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Inschrijven
Let op! De inschrijving is pas volledig als je volgende stappen hebt
uitgevoerd:

ü De online medische fiche invullen voor elk kind. De link naar het
online formulier hiervoor is hieronder, op de site én via mail te
vinden. Mocht u een probleem ondervinden met de online
medische fiche, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Link naar medische fiche: https://forms.gle/7AeczvBEVEo8jiMM9

ü Het gepaste bedrag moet worden overgeschreven.
ü ! Deadline 10 juni !
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Adres
Pexhof I
Pexhofweg 5
3670 Oudsbergen
Domein Pexhof bereik je best via de Rooierlee in Oudsbergen.

Contact
We proberen via Facebook of Instagram leuke updates te geven zodat
jullie op de hoogte blijven van onze avonturen op kamp. Bij dringende
vragen of problemen kunnen jullie ons altijd telefonisch bereiken:
- Ime: +32 493 10 74 58
- Simon: +32 473 22 72 63
- Charlotte: +32 470 61 46 49
Hopelijk tot op kamp en nog veel speelse Chirogroeten!
De leiding van Chiro Holsbeek-Dorp
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