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Voorwoord 

Het is weer bijna zover... Daar waar 

iedereen zo naar uitkijkt… De volle drie 

weken op bivak in Kasterlee! Daar mag 

net iets meer dan thuis, met de beste en 

tofste spelletjes die je ooit zal spelen. 

Daarbij nog het heerlijke eten van de 

beste kookies dat nergens zo goed 

smaakt als in Kasterlee. Ja ja, we gaan 

ons weer drie weken rot amuseren op 

kamp! 

Het kamp is een 21-dagen-lang 

avontuur, gevuld met allerlei 

interessante spelletjes, tochten, 

deugnieterij, en nog veel, veel meer. 

Kortom, een kamp is tof en als jij erbij 

bent, wordt het nog veel toffer! En ook 

bij ons begint de kampenkoorts stilaan 

te stijgen. Tijdens het in elkaar steken 

van de zotste programma’s en het 

leukste themamateriaal voelt ook de 

leiding het de laatste dagen al enorm 

jeuken! 

Kinderen, spaar jullie energie! Moeder, 
zet de wasmachine maar al klaar! 
Vader, zoek maar al naar gaatjes in de 
luchtmatras! Bij deze is iedereen dus 
gewaarschuwd voor een knallend 
zomerkamp !!! 

Dit kampboekje is het resultaat van een 
jaar van voorbereidingen. Hierin is alles 
terug te vinden wat jij en je ouders 
moeten weten over het kamp. Lees het 
boekje helemaal door zodat je alles te 
weten komt over het kamp, en als je 
dan nog vragen hebt, kan je altijd 
iemand van de leiding bereiken. 
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Thema 
 
 
 
 

 
Er was eens een chiro uit Willebroek die 
al verschillende decennia elke zomer op 
kamp ging naar de bossen van Kasterlee. 
Ze hadden daar altijd heel veel plezier en 
amuseerden zich te pletter met allerlei 
spelletjes en activiteiten. Maar wat de 
jongens van Chiro Sint-Jef nog niet wisten 
was dat hun kampterrein zich bevond in 
het land Far Far Away. Voor sommigen 
klinkt dit misschien bekend in de oren, 
anderen zullen het horen donderen in 
Keulen. Dit land staat bekend om zijn 
sprookjesfiguren, zijn prachtige magische 
bomen en knappe prinsen & prinsessen. 
Naast al deze pracht en praal kan je ook 
wel wat slechterikken en monsters 
tegenkomen in Far Far Away. Al deze 
wezens en figuren staan onder leiding 
van een koppel. Dit koppel heeft al een 
hele geschiedenis van avonturen achter 
de rug en hebben al enkele jaren de 
vrede in het koninklijk kunnen bewaren. 
De meeste onder jullie zullen wel weten 
over wie het gaat als ik zeg dat ze beide 
Ogers zijn. Jullie raden het goed: Shrek en 
Fiona!! 

 

Zodus jongens/heren/mannen van Chiro Sint-Jef 

smeer jullie benen al maar in voor een kamp vol 

avonturen, queesten, ridderlijke strijd en zoveel 

meer. 

 

Misschien nog enkele tips: 

- Als je koekjes gaat brengen naar je oma, check 

dan eerst of je oma haar stem niet opeens 10 keer 

lager is geworden. 

- 'An apple a day keeps the doctor away' Hier zou 

ik toch maar mee oppassen als ik van jullie was. 

- Als je ooit een grote kikker tegen komt die wat 

raar doet, geef die dan even een zoen. Misschien 

verandert de kikker wel in een mooie prins of 

prinses. 

 

Genoeg tips denk ik dan, de rest zullen jullie zelf 

wel ontdekken op kamp. Een ding is zeker, Shrek 

& Fiona zullen ons met open armen ontvangen in 

het land Far Far Away. En om dit sprookje op de 

gepaste manier af te sluiten: en alle leden van 

Chiro Sint-Jef leefden nog lang en gelukkig!
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Praktische zaken 
 

- Het uniform 

Bij het vertrek, met de bezoekdagen en 
de trektochten dragen wij ons uniform 
Maar wat is dat nu net weer, ons 
uniform? 

• beige Chiro-short 

• bordeaux chiro Sint-Jef T-shirt 

• onze Sint-Jef Chiro-trui. 

(Een Chiro-trui of –hemd mag, maar 

moet niet. ) 

 
Voor hen die geen uniform hebben: 

• beige short 

 
• Chiro T-shirt is verplicht en dient dus 

aangekocht te worden op één van de 

Chiro zondagen of bij het afgeven van 

de valiezen en kost €10. 

 
- Post 

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 
 

IN NOODGEVALLEN 

Kan je bellen naar: 

0479 21 16 65 (gsm Vincent), 

0489 70 39 81 (gsm Illias) 

0478 08 48 50 (gsm Lode) 

- Snoep en fruit 

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 om dit zeker binnen de 

perken te houden. 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. Onze kookouders maken 

elke dag schitterende menu’s voor ons 

klaar, aan (lekker) eten geen gebrek 

dus! 

-De valiezen 

• Zorg ervoor dat de valies goed 

dichtgemaakt is, zodat er niets kan 

uitvallen. 

• Alle zakken en valiezen moeten 

duidelijk getekend zijn (naam en 

adres). 

• Breng geen al te grote valiezen mee: 

maximum 70 cm breed, want anders 

kan je de valies niet kwijt op de 

daarvoor voorziene plaats!! 

 

 
Gelieve ermee rekening te houden dat 

dit enkel en alleen voor noodgevallen 

dient! Tijdens bepaalde activiteiten is 

het ook niet mogelijk om de gsm steeds 

op zak te hebben, we vragen hiervoor 

dan ook begrip. 
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- Medische zaken 

Op voorhand hebben jullie een 

medische fiche moeten afgeven bij de 

leiding. Moesten er zaken veranderen 

tussen het afgeven en het bivak, gelieve 

dit dan aan de leiding te laten weten! 

Bij vertrek: Kids-ID of paspoort en 

klevers van de ziekenkas aan iemand 

van de leiding van de 

overeenstemmende afdeling bezorgen 

(+ €7 zakgeld (per week)) 

 

 
- Wat laten we zeker thuis? 

- Ipod of mp3-speler 

- GSM, games en alle andere asociale 

zaken. 

- De dingen die je meeneemt zijn niet 

verzekerd, draag dus goed zorg voor je 

spullen en breng dus bijvoorbeeld geen 

dure zonnebrillen of andere 

waardevolle spullen mee! 

 

 
- Foto’s op kamp! 

Dit jaar doen we ons best om nog meer 

foto’s dan vorige jaren online te posten 

van ons bivak! Zo kan je elke dag vanuit 

het thuisfront de zotste avonturen van 

jouw zoon opvolgen! 

➔ Hoe werkt dat dan? 

Super simpel: Onze bangelijke foto’s en 

meer kan je terugvinden op onze 

Facebook en Instagram pagina ‘Chiro 

Sint-Jef’, check it out! 

- Roken, drugs en alcohol 

Sigaretten, drugs en alcohol zijn 

verboden voor leden op kamp. 

Indien iemand toch betrapt wordt, kan 

dit zware sancties tot gevolg hebben. 

Aspiranten (+16) die toch willen roken, 

kunnen dit op de door de leiding 

voorziene momenten. Maar alleen met 

toestemming van de ouders, gelieve 

ons hiervoor een seintje te geven. 

 
 

➔ Uitzondering: 

-De laver 

Elke avond krijgen de kerels en de 

aspiranten een beetje de tijd om tot  

rust te komen voor het slapengaan. Het 

is een soort van bezinningsmomentje 

waarin je samen met je afdeling gezellig 

een beetje bij kletst en de dag 

overloopt. Ook is er tijd om eens te 

bellen met de vriendin of de familie. 

Uiteraard kan je ook iets drinken en 

eten. Veelal kiezen de leden voor een 

frisdrankje en een frisco of cornetto. 

Echter is er bij de aspiranten (+16) een 

mogelijkheid om 2 alcoholische 

dranken te benuttigen (enkel pintjes). 

Bij de kerels gaat het over max. 2 non- 

alcoholische dranken. Gedurende het 

kamp zal een drankenpoef opgesteld 

worden die dan achteraf (na het kamp) 

betaald zal worden. De nadruk ligt 

natuurlijk op het gezellig samenzijn met 

de groep om zo de cohesie en de 

groepssfeer nog meer te vergroten. 
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-Wat moet er in onze valiezen? 

Houd er rekening mee dat je nu 

(afhankelijk van hoelang je meegaat) 

een andere hoeveelheid kledij zal 

moeten meenemen. De uitleg hoe dit 

geregeld wordt vind je op pagina 9-11! 

• Hoeslaken 

• Kussen + Kussensloop 

• Dekbed of slaapzak 

• Pyjama 

• Toiletzak met daarin: 

• Zeep + zeepdoos of douchezeep + 

Shampoo 

• Kam of borstel 

• Tandenborstel, bekertje en tandpasta 

• Zonnecrème 

• Grote handdoeken 

• Kleine handdoeken 

• Washandjes 

• Voldoende ondergoed, shorts, T- 

shirts, kousen, ... 

• Schoenen (in een aparte zak): 

• Sportschoenen 

• Regendichte schoenen of laarzen 

• Sleffers of pantoffels 

• Regenjas 

• Truien (het kan ’s avonds koud zijn in 

de Kempen) 

• Lange broek (het kan ’s avonds koud 

zijn in de Kempen) 

• Zwemshort/ broek 

• Voor de Jefkes en speelclubbers die 

nog niet zo goed kunnen zwemmen: 

zwembandjes 

• 1 Pet of hoedje 

• 1 of 2 Vuillinnenzak(ken) 

• Zakdoeken 

• Zaklamp 

 
• Zakgeld (7 euro (per week), af te 

geven in een envelop met de kids-ID en 

ziekteklevers aan de leiding.) 

• We vertrekken in uniform dus steek 

dit niet in je valies. 

 

- In de afdelingstekstjes op het einde 

van deze kampjeffer staat vaak nog 

wat extra materiaal en/of kleding 

voor elke groep. We verwachten 

absoluut niet dat deze zaken worden 

aangekocht. Laat je fantasie de vrije 

loop en schitter in je zelf 

samengestelde outfit. 

- Vergeet niet om je kledij te tekenen, 

zo kunnen we verloren voorwerpen tot 

het minimum beperken!!! 

- Voor de ouders van de kleinsten 

hebben we nog een TIP. We hebben 

ondervonden dat het voor 

speelclubbers en Jefkes 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. 

- Briefpapier + enveloppen: briefpapier 

(denk aan de adressen van de mensen 

waarnaar je wil schrijven). 
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Indeling van het kamp!!! 
 

- Ga je de eerste week mee op kamp? 

Je wordt met je koffer en spullen worden verwacht op de Chiro (Kapelstraat 6) op 

vrijdag 22 juli tussen 19u en 20u. De toppers mogen ook hun fiets meebrengen 

aangezien ze deze nodig zullen hebben in Kasterlee maar niet met de fiets op kamp 

vertrekken. Zorg dat je ten laatste bij het afgeven van de valiezen je medische fiche 

afgeeft aan je leiding. Zo kunnen we op tijd alle medische fiches doornemen. 

 

- Ga je de tweede of derde week mee op kamp?  
Je brengt je valies gewoon zelf mee op de bezoekdag. Tijdens de bezoekdag gaan de 
slaapzalen open. Je kan dan je valies al op de juiste plaats leggen en je bed opmaken. De 
toppers, kerels of aspiranten die pas 31 juli op kamp vertrekken en die hun fiets niet zelf 
kunnen vervoeren de eerste bezoekdag, kunnen deze op vrijdag 22 juli meegeven met de 
vrachtwagen, deze moet dan eveneens worden gebracht tussen 19u en 20u. 

 
- Vertrek met de trein (Jefkes, Speelclub, Rakkers, Toppers) 

-24 juli 9u30: Het vertrek naar Kasterlee met de trein. We verwachten iedereen in Chiro 

uniform aan het station van Willebroek om 9.30 uur. Wees op tijd aub (een trein 

vertrekt op de uren die hij moet vertrekken, dus wachten op iemand die te laat is gaat 

jammer genoeg niet) Breng zeker een lunchpakket en “aan het weer aangepaste” kledij 

mee voor onderweg. 

 

 
- Vertrek met de fiets (Kerels en Aspiranten) 

-24 juli 9u: Jullie worden om 8u45 verwacht aan de Chiro lokalen. Wij vragen jullie om: 

een lunchpakket, genoeg water en aangepaste kledij mee te nemen. Het is namelijk 

een eindje fietsen dus smeer die beentjes maar al goed in. 

Kom je later (in de 1ste week of de 2de of 3de week) dan kan je fiets meegegeven worden 

met de vrachtwagen of je brengt deze zelf mee! (toppers, kerels, aspiranten) 

Wij verwachten dat deze fietsen veilig en in orde zullen zijn: 

- werkend voor- en achterlicht 

- alle verplichte reflectoren 

- werkende fietsbel 

- remmen die werken wanneer het moet 

- banden goed opgepompt 

- reservemateriaal (pech komt altijd op een onverwacht moment) 

- Wij vragen zeker niet om je beste en duurste fiets mee te nemen op 

kamp, maar wel een exemplaar dat voldoet aan bovenstaande normen. 
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- Bezoek(halve)dagen 

Aan alle bezoekers: We verwachten jullie op 

-Zondag 31 juli van 12u30 tot 18u. 

-Zondag 7 augustus van 12u30 tot 18u. 

Gelieve het terrein nog niet op te rijden of wandelen voor 12u30. Dit is zeer 

storend voor de spelactiviteiten! We willen ook nog melden dat tijdens de 

bezoekdag de platte rust zal duren tot 14u. 

Wanneer iemand van de leden tijdens de bezoekuren het terrein zou willen 

verlaten, vragen wij iemand van de leiding te verwittigen. Alle kinderen moeten 

wel tijdig terug op de kampplaats zijn (dus tegen 17u45 ten laatste). 

Op de twee zondagen worden er tijdens de bezoekuren drank, rijstpap, soep, 

ijsjes en frietjes verkocht en dit ten voordele van ’t Huizeke. Tijdens de 

bezoekdagen worden de verloren voorwerpen opgehangen, zodat je zelf op zoek 

kan gaan naar het verloren grief van je kind(eren). 
 

-Terugkomst  

Ga je op een bezoekdag naar huis? De valies van je kind zal dan ingepakt klaar staan. Je 
neemt deze dan gewoon mee naar huis. (Vergeet niet even te checken of de 
handdoeken, de pyjama, de schoenen en de vuillinnenzak er wel bij inzitten. Want we 
weten uit ervaring dat net dat de dingen zijn die kinderen vergeten.)  
 
Ga je op zaterdag 13 augustus naar huis? Zaterdag 13 augustus worden alle leden 
opgehaald door de ouders om 12 uur, ook kerels en aspiranten. De fietsen van de 
oudste afdelingen worden naar Willebroek gebracht met de camion. Fietsen kunnen 
zaterdag 13 augustus om 15 uur opgehaald worden aan de chirolokalen .
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Dagindeling Bivak 
 

8u00  iedereen staat op  

8u30  ochtendformatie en ontbijt  

9u15 diensten en spelactiviteiten  

12u00  middageten  

13u00  platte rust  

14u00  spelactiviteiten  

16u00  vieruurtje  

18u30  avondeten  

20u00  avondformatie en spelactiviteiten, jefkes gaan bijna slapen  

20u30  speelclubbers gaan naar dromenland  

21u00  rakkers kruipen in hunnen tram  

21u30  toppers slepen zichzelf in hun nest  

22u00  kerels zoeken hun slaapzak op  

22u30  aspi’s gaan uitgeput slapen 
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Wegwijzer naar Kasterlee 
 

- Er zijn verschillende routes naar Kasterlee, maar deze route is volgens ons de 

simpelste en snelste: 

Neem de A12 richting Antwerpen. Rij 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 ‘Chiro 

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. 

Voor de gps-gebruikers: Boskabouterpad 1 is een nieuwe straatnaam (2008) en zal je 

misschien niet terugvinden. De hoofdbaan is “Lichtaartsebaan”. Aan de pijl “Chiro 

Willebroek” inslaan en je komt uit op ’t Huizeke. 
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Jefkes 
Beste Jefkes  
 
EIN-DE-LIJK is het BIVAK daar! We trekken er binnenkort op uit naar het mooiste bos van de wereld 

diep verscholen in Kasterlee. We beleven er samen 1, 2 of 3 (éh Lian        ) weken de leukste momenten 
samen! Zoals jullie op onderstaande foto’s kunnen zien, trekken we op kamp elke dag de gekste 
bekken, spelen we tot de zon onder gaat, trekken we er een keertje op uit en vullen we een hele week 
onze buikje met super lekker eten! Wij zijn er al klaar voor! Jullie ook? Als jullie onderstaande 
voorwerpen meenemen voor de eerste week, komt dat zeker goed!  
 

• Boerenoutfit 

• Knuffel 

• Witte t-shirt 

• Grootste glimlach 
 

Wij willen bij deze alle Jefkes nog eens zeer hard bedanken voor het leuke jaar! Wij vonden het super 
leuk en hebben heel veel grappige momenten beleefd die we nog lang zullen ophalen als we over de 
Chiro praten. Bedankt Aiden de kapoen, Ferre de man met een sterke mening, Keano de 
verhalenverteller, Kwabena de stille speedy Gonzales, Lian de kleine energiebom, Mats de vriendelijke 
vriend van iedereen, Michaël met de warme glimlach, Murathan of moet ik zeggen spiderman?, Stan 
het competitiebeest en Stig de deugniet! We wensen jullie nog heel veel leuke momenten in de 
leukste Chiro van het land! 

 
Tot op kamp! 
 

Groetjes van jullie leiding,  

 Wout, Seppe en Jonas       

J 
E 
F 
K 
E 
S 
 
2 
0 

2 
2 
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Speelclub 
 

Dag speelclubbertjes, 

Spijtig genoeg zit het jaar er al weer op…, maar dat betekent ook goed nieuws. Het is tijd om 
weer op kamp te gaan. En wat een jaar was dit seg, de zondagen dat jullie met propere kleren 
naar huis zijn gekomen vallen op één hand te tellen. Jullie zijn op de eerste zondag 
toegekomen als een enthousiaste en grote groep, wat ons direct zin gaf in het hele jaar. En het 
is dan ook een prachtig jaar geworden. 

Ons weekendje was een voorsmaakje van het kamp dat er nu aan zit te komen. Jullie hebben je 
toen ontpopt tot echte schutters, een skill die misschien van pas kan komen in de gevaarlijke 
bossen van Kasterlee? Zeker als deze geteisterd zijn door een groot groen monster. Maar wat 
we vooral gaan doen is ons dood amuseren. 

Voor sommige zal het jullie eerste kamp zijn en zullen dus met een beetje spanning vertrekken, 
anderen zijn dan al weer ervaren rotten die al weer staan te popelen om hun valies in de 
camion te gooien en de trein op te vliegen naar het moeras van Shrek. Wij hebben er alvast zin 
in en kunnen dan ook niet wachten om met jullie te vertrekken! 

Om helemaal voorbereid te zijn op de  avonturen die jullie te wachten staan mogen jullie 
volgende zaken nog extra meenemen: 

Week 1 : 

• Kleren die heel vuil mogen worden 

• Wit marcelleke 

• Ridder outfit 

• Camouflage outfit 

Week 2: 

• Camouflage outfit 

• Koning/prins outfit 

Heel veel kampgroetjes, 

De speelclubleiding 
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Rakkers 
 

 

Beste rakkers, 

 

Na onze zwemuitstap de laatste chirozondag, zit ons samenzijn van het afgelopen 

chirojaar er alweer op. M aar het hoogtepunt en de kers op onze Rakkersavonturentaart 

is natuurlijk het kamp. Net zoals ons kunnen jullie waarschijnlijk ook al niet meer 

wachten om te vertrekken. Geen zorgen, binnen een paar weken staat het kamp alweer 

voor de deur. Na een jaar lang  elke zondag ravotten op de chiro gaan we in Kasterlee 

nog gekkere, zottere, grotere, langere, kortom bangelijkere activiteiten doen.  

Wij kijken er al naar uit om jullie weer te mogen verwelkomen in Kasterlee en om jullie 

de beste week van de zomervakantie te bezorgen.  

 

Om even goed in vorm te zijn als jullie leiding en om het kamp zeker te overleven tijdens 

onze gekke avonturen kan het handig zijn om de eerste week volgende dingen zeker 

extra mee te nemen: 

 

• Een boerenoutift 

• Een kroon 

• Een speelgoedautootje 

 

Waarom jullie dit nodig hebben gaan we 

natuurlijk nog niet verklappen. Nog een 

paar weken in spanning afwachten en dan 

komen jullie het te weten. Begin die valies 

al maar in te pakken, slaap nog een paar 

keer goed uit, ga nog eens buiten spelen 

met je vrienden om het ravotten niet te 

verleren en dan zijn jullie helemaal klaar 

om  in het moeras van Shrek te overleven.  

 

Tot in Kasterlee,  

Groetjes, Warre, Illias, Dries en Lode
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Toppers 
 
Dag Toppertjes 

WAT? Het jaar is al voorbij? ‘Ongelofeloos’ hoe de tijd gevlogen is. Jullie waren dan ook 

oprecht Toppertjes! Lode, Marco en Mateo zijn dan ook zéér fier op hoe jullie er steeds 

elke zondag stonden met hetzelfde enthousiasme, zin in de Chiro en er op uit om er een 

plezante dag van te maken. Akkoord, jullie stommiteiten en onnozeliteiten zijn soms van 

een ander niveau maar dat siert jullie. Ons hartje, dat doet pijn maar gelukkig (!) hebben 

we nog een dikke  vette bangelijke week op Bivak aankomen. En AMAI, jullie gaan afzien 

(op een toffe manier hé). Zorg er maar voor dat jullie niet alleen fysiek in vorm zijn maar 

ook mentaal! Om jullie hier op voor te bereiden, enkele tips: Ja en neen is geen zekerheid, 

bzzzzzzzzt, trekken!, zit jij ook in de Chiro?, sssssssst, goeiemorgen of toch niet? Ziezo, dit 

zijn de tips voor ons weekje Bivak, bestudeer ze maar héél aandachtig. Ook handig is de 

volgende lijst met spullen dat jullie moeten meenemen naar het Huizeke (eerste week): 

- Witte t-shirt 

- Kleren die vuil mogen worden (en stinken) 

- Een marginale outfit, ga er maar eens los over 

- Schoon hemdje en een zonnebril 

- Een grote portie goed humeur ;) 

Voor de tweede week op Bivak breng je het volgende mee: 

- Tent en matje (Ga er zeker geen kopen, vraag aan medeleden of leiding of zij je 

kunnen helpen        ) 

- Witte T-shirt 

- Skate materiaal (Skateboard, rolschaatsen, step, box, ...) 

- Skimboard (Als je dat hebt) 

Wij wensen jullie allen een top vakantie toe, vergeet niet eens van achter jullie playstation 

te komen om eens van het zonnetje te genieten. Of ga eens met een grietje van Vita een 

ijsje eten (ge durft niet). 

Tot in den draai! 

Jullie kapoenen, 

Lode, Marco en Mateo
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Kerels 
 

Liefste kerels, 

 

Binnen enkele weken vertrekken we weer naar Kasterlee waar we ons 3 weken aan een stuk rot 

zullen amuseren. Hopelijk zijn jullie er klaar voor en 100% in vorm want het zullen 3 actieve 

weken worden. Maar dat zijn jullie ondertussen al wel gewoon. Zo hebben we de laatste weken 

van het Chirojaar weer een aantal speciale sporten uitgeoefend. Zo zijn we gaan buikschuiven 

bij Chiro blaasveld, gaan boulderen/klimmen in puurs en zijn we gaan bowlen. Toch mogen jullie 

het kamp niet onderschatten, zo vliegen we er direct in door te fietsen naar Kasterlee waar we 

ons  later in de week zullen verdiepen in de Schotse cultuur en ons zullen omtoveren tot echte 

highlanders. De schotse cultuur is echter niet de enige die we zullen opsnuiven zo zullen we ons 

ook 3 dagen verplaatsen naar een onbekende locatie. Weet jij al waar we naar toe gaan?  

 

Hier zijn alvast enkele Schotse woordjes; 

 

‘Aye’ = Ja 

‘Naw’ = Nee 

‘Chum’ = Vriend 

‘Fizzy juice’ = Frisdrank 

‘Cludgie’= Toilet 

‘Scran’ = Voedsel 

‘Pelly-Wally’= Bleek  

Pure Barry = Geweldig 

 

Wat moet je zeker meenemen de eerste week? 

● Je allerbeste Johnny outfit. 

● Een sexy kilt 

Voor de tweede week op Bivak breng je het volgende mee: Tent en matje (als je dit zelf niet 

hebt, hoor eerst eens rond bij andere) Crocs, witte t-shirt, heuptasje, petje en zonnebril, kleren 

die vuil mogen worden. Camouflage outfit 

Voor de derde week breng je zeker een trekkersrugzak en matje mee, net als je meest gekke 

hoofddeksel en een duikbril 

 

Op de pagina van hiernaast vinden jullie nog een paar fotootjes van het afgelopen Chirojaar! 
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Aspiranten 
Hey liefste aspiranten  

 

Nu de laatste chirozondag verleden tijd is en het chirojaar ten einde loopt. Beginnen we uit te 

kijken naar het kamp. Waar we uiteraard nog wat herinneringen zullen bovenhalen van 

afgelopen chirojaar en voor sommige onder jullie zelfs uit jullie chirocarriere. Daarnaast 

zullen we ook nieuwe herinneringen creëren. Wij denken aan 2- en 3 daagse waar we samen 

op avontuur gaan met de centjes die we zelf verdient hebben op onze fuif. Voor de rest gaan 

we nog niet te veel prijsgeven over de activiteiten die we nog op de planning hebben staan. 

Maar geloof ons, smeer jullie beentjes al maar in en slaap maar goed uit want het zal zwaar 

worden. Buiten het uitrusten en goed humeur dat je moet meenemen, hebben we hieronder 

ook nog een klein lijstje van spullen die jullie moeten voorzien. Wij hebben er alvast heel veel 

zin in en hopen dat dit wederzijds is. Dan zien we jullie graag dan!!!!  

Dikke kussen en knuffels jullie liefste leiding xo  

Week 1  

- opblaasbaar voorwerp waar je op kan  drijven.  

- Jagersoutfit  

- Je zakelijkste outfit  

Week 3  

- winterhandschoenen 

- knuffelbeer 

- botsbal 

- speelgoed dinosaurus 

 

Ps: niet te veel taki taki ;))) 
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Oefen je zangstem voor de formaties! 
 

Ochtendlied 

Wij hijsen bij (ochtendlied) 

Wij hijsen bij het gloren van de morgend 

Ons vlagge als een biedend lied! 

Want heilig is ‘t geschenk van elke morgend 

Dat god ons weer t’ aanvaarden biedt 

Draag door weer en wind ons vlagge 

Teken van de heldentijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd 

 

Avondlied 

Daal nu bij het zinken (avondlied) 

Daal nu bij het zinken van deze dag, 

Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag. 

Gij zijt zegen, troost en lach, 

Daal in d’ avondzon o vlag, 

Heer, wij bergen in ons hart uw vlag 

Zegen haar en ons uw jonge wacht. 

Goedenavond vlag en dag, Kristus 

Koning, goedenacht (tweemaal) 
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