
Chiro Bever gaat op... 

Bivak 2018 
Rue Saint Eloi 27    

5670 Olloy-sur-Viroin 

 

Reis met ons de wereld rond! 
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Kort, maar krachtig! 
Vertrek: Woensdag 01/08 op de Plaats van Bever.  

(Vertrektijd zal later nog gecommuniceerd worden.) 

Vertrek Speelclub: Zondag 05/08 (ouders voorzien zelf vervoer naar de kampplaats) 

Terugkomst alle afdelingen: Zaterdag 11/08  
Meebrengen: Reiskoffer (max 20 kg) + rugzak voor op de bus. 

Bij vertrek:  
 

Adres: 

Centre Européen Louis Delobbe 

Rue Saint Eloi 27    

5670 Olloy-sur-Viroin  

 

Inschrijven via de website: http://www.chirobever.be/  rubriek inschrijven 

Praktische punten 
Hallo beste lid! 

Hallo beste ouders! 

Het is bijna zo ver! Jaarlijks gaat Chiro Bever op een mega-fantastisch, tiendaags bivak! Dit 

kampboekje zit boordevol informatie met als doel jullie de praktische zaken, richtlijnen en regels mee 

te geven betreffende het kamp. Lees alles goed door om goed voorbereid op vakantie te kunnen 

vertrekken. Zo wordt dit kamp voor de leden, leiding, kookleiding en ouders alweer een 

onvergetelijke ervaring. Indien je toch nog vragen zou hebben waar dit boekje geen antwoord op 

biedt, aarzel dan niet om contact op te nemen via ons e-mailadres: chirobever1547@gmail.com of 

met een leider. De contactgegevens vind je op een volgende bladzijde.  

Vertrek:  

  

Vertrek speelclub:  

  

Einde van het kamp:  

  

 

 

 

  

Adres:  

Rue Saint Eloi 27    

5670 Olloy-sur-Viroin 

 

Identiteitskaart afgeven aan de leiding + vraag ons naar het terugvorderingspapier voor 
het ziekenfonds. 
 

 

 

           

We spreken af op 1 augustus op de Plaats van Bever.  

Na het inladen wordt er nog snel een leuke groepsfoto gemaakt en een dikke knuffel 

gegeven aan jouw mama en papa. Daarna neemt de bus ons mee richting de kampplaats! 

Omdat 10 dagen wat te lang is voor onze jongste sloebers, zal het kamp een 

beetje later beginnen voor de speelclub. Jullie zoon of dochter kan meekomen 

op de bezoekdag op 5 augustus en blijft dan tot het einde van het kamp.  

informatie op het einde van dit boekje.) Dit jaar eindigt het kamp dus voor iedereen op 11 augustus.  

De bus zet ons moe en voldaan terug af op de Plaats in Bever. 

http://www.chirobever.be/
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Prijs & Inschrijving 
Speelclub (Geboortejaar 2010-2011)  6 dagen: € 110  

Rakwi, Tito, Keti en Aspi (Geboortejaar 2000-2009)  11 dagen: € 185  

 

 

 

 

 

 

 

Na het invullen van dit online inschrijvingsformulier zal u onmiddellijk een e-mail ontvangen met een 

gestructureerde mededeling en het rekeningnummer voor elk lid.  

Indien u meer dan één lid wil inschrijven, moet u één overschrijving maken per lid.  

 (1 lid = 1 overschrijving) 

Indien er toch iets is mislopen bij het online inschrijven, kan u contact opnemen via ons                       

e-mailadres: chirobever1547@gmail.com. 

De uiterste datum om leden in te schrijven voor het bivak is maandag 2 juli. 

Verloop van een gewone kampdag 
07:30  Leiding staat op en maakt zich klaar 

07:45  Leiding maakt de leden wakker (de leden wassen zich en maken zich klaar voor ontbijt) 

08:20  In stilte naar eetzaal + ontbijt + afruimen/afwassen 

09:30  Start van ochtendactiviteiten 

12:00  Opruimen spelmateriaal Middagmaal + afruimen/afwassen 

12:45  Platte rust + opruimen / vrije tijd 

14:00  Start namiddagactiviteiten 

16:00  Vieruurtje (15min) 

17:30  Opruim spelmateriaal 

18:00  Avondmaal + afruimen/afwassen 

18:30  Vrije tijd 

19:15  Start avondactiviteit 

21:00u - 23u30  Leden gaan per groep slapen 

23:30  Stilte… de leiding vergadert 

24:00  Leiding gaat slapen  

Wist je dat? 

De ziekenfondsen gedeeltelijk tegemoet komen in het lidgeld en/of kampgeld van 

jeugdbewegingen? Wij zullen dit jaar bij vertrek een gesigneerd document meegeven aan de 

ouders zodat u dit gemakkelijk kan terugvorderen.  

 

Wist je dat? 

Onze inschrijvingen volledig online verlopen? Het online inschrijvingsformulier kan u vinden op 

onze site, onze Facebook groep of op volgende link: 

http://www.chirobever.be/  rubriek inschrijvingen 

 

http://www.chirobever.be/
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Wie leidt ons doorheen het kamp? 
Alle leden worden verdeeld in afdelingen, bepaald volgens hun leeftijd. Elke afdeling organiseert 

spelletjes op maat van de leeftijd van de kinderen. Het is dan ook belangrijk dat de leeftijden voor de 

afdelingen worden gerespecteerd. 

Hieronder vind je een schema met de verschillende afdelingen, bepaald volgens het jaar waarin ze 

geboren zijn. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog praktische of financiële vragen?  

Dan kan u altijd terecht bij onze volwassen begeleiders! 

 

 

 

 
 

Keti’s: 2004, 2003, 2002 

Lorenz Faveriau 0494/86.88.66 

Brent Van Gijsegem 0472/83.90.00 
 

Tito’s: 2006, 2005 

Gertjan Milo 0497/37.40.41 
Laura Dekeyser 0473/80.72.73 

Camiel Berteloot 0472/06.30.53 

Aspi’s: 2001, 2000 

Glenn Deblander 0479/07.55.40 

Thibault Lequeu 0470/56.89.42 

 

 

Volwassen begeleiders 

Isabelle Pevenage 0496/72.86.86 

Geert Godaert 0475/82.81.62 

Speelclub: 2011,2010 

Flore Van Schoors 0479/62.82.02 

Elise Quitelier 0477/61.78.57 

      Lisa Landuyt 0477/57.24.94 

Rakwi’s: 2009, 2008, 2007 

Helena Tilleman 0471/54.85.58 

Fee De Fooz  0499/25.03.79 

Arno Matthys 0468/19.00.37 
Lucie Doclot 0472/88.45.47 
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Wat neem je mee op kamp? 
 

 

Slaapgrief 

 Slaapzak 

 Hoofdkussen 

 Kussensloop 

 Hoeslaken (voor rond matras) 

 Pyjama of slaapkleed 

 Knuffeldier 

 Aspi’s en Keti’s: Luchtmatras 

 

Toiletgerief 

 Washandjes 

 Handdoeken 

 Zeep 

 Kam of borstel 

 Tandenborstel, tandpasta & beker  

 Shampoo en douchezeep 

 Meisjes: maandverband/tampons 

 Pleisters 

 Aspi’s & Keti’s: Verzorgkistje voor op 2- of 

3- daagse (moet zeker COMPEED 

bevatten!) 

 

Ondergoed 

 1 set per dag + extra 

 Kousen of sokken: 1 paar per dag + extra 

 Voldoende zakdoeken 

 Linnenzak voor vuile was 

 

Schoeisel 

 2 paar stevige en gemakkelijke schoenen 

 Sportschoenen  

 Bott(inn)en 

 Pantoffels  

 

 

Spelkledij 

!Neem kleren mee die vuil mogen worden! 

 1 short & 1 T-shirt per dag 

 Warme trui 

 Lange broek 

 Waterdichte KW of anorak, muts  

 Zwempak, badmuts  

 (Jongens: Neem zeker ook een gewone 

speedo zwemslip mee, dus niet alleen 

zwemshort) 

 

Andere 

 SIS-kaart (ziekenkas vignetten) 

 Eventuele medicatie (voor het vertrek af  

te geven aan de leiding) 

 Identiteitskaart / Kids ID  

 Een zaklamp met reservebatterij 

 Schrijfgerief en adressen voor kaartjes en 

brieven 

 Wat zakgeld 

 Gezelschapsspel, boek of stripalbum voor 

de busreis of de platte rust 

 Een kleinere rugzak voor daguitstappen 

 Pot choco of confituur 

 Een zonnecrème met een voldoende hoge 

beschermingsfactor 

 Een petje tegen de zon 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet zeker niet om je naam te schrijven in je kledij. (Zeker in je Chiro uniform!) 

Zo vinden we op het einde van het kamp makkelijker de eigenaar van het verloren voorwerp.  

terug! 

 

!TIP! 
Voor de kleinsten onder ons kan het handig zijn een zakje per dag te maken met de dag erop. 

Voorzie ook minstens één outfit voor echt vuile spelletjes waarbij het niet erg is als de vlekken er niet 

meer zouden uitgaan. 

 



6 
 

Kampregels & uren van 

slapengaan 
Speelclub: 21.00u 

Rakwi:  21.30u 

Tito:   22.00u 

Keti:  23.00u 

Aspi:  23.30u 

Wie na het middagmaal een rustpauze wil inlassen, mag zich naar zijn kamer begeven en dient zich 

stil te houden. Anderen kunnen buiten ravotten.  

Het GSM gebruik is verboden voor Speelclub, Rakwi & Tito.  

De leden zijn bereikbaar in de vrije tijd via hun leiding. Voor oudere leden is het gebruik van GSM ook 

sterk beperkt, hun leiding zal duidelijk maken wanneer het gepast is om een GSM bij te hebben.  

Niemand wordt gepest! Pestkoppen worden streng gestraft! 

Er wordt niet gerookt op kamp, ook drugs en alcohol zijn verboden. 

Er wordt verwacht van de leden dat ze een handje toesteken bij de afwas, het proper houden van de 

leefruimtes en de opruim van het spelmateriaal. Hiervoor zal een overzichtelijke takenlijst worden 

opgesteld die op een zichtbare plaats zal uithangen doorheen het kamp.  

Neem geen dure of gevaarlijke spullen mee naar het bivak. Zaken zoals computers, mp3 spelers, 

zakmessen,… worden afgenomen en aan de kant gelegd tot het einde van het kamp.  

Geef jullie kinderen geen overdosis snoepgoed mee! Er is eten genoeg voor iedereen en er worden 

tienuurtjes en vieruurtjes voorzien. 

Hou ook zeker in de gaten wat leden zouden durven wegmoffelen in hun valiesje.  

!!!De regels kunnen altijd worden aangepast gedurende het kamp!!! 
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Spelletjes 
Vind jij de weg naar de kampplaats? 
    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan jij deze rebus oplossen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bezoekdag 

Benieuwd naar wat wij zo allemaal uitspoken of wil je graag weten hoe zo’n bivakplaats er 

van dichtbij uitziet? Dan mogen  jullie ons zeker een bezoekje komen brengen op zondag 5 

augustus. Jullie zijn dan allen welkom vanaf 15 uur. Hopelijk aarzelen jullie niet om je ook 

nog eens tot kind te wanen en mee deel te nemen aan klassieke Chiro-activiteiten. Of denk 

je van “Hmmm… al die kinderlijke spelletjes zijn niets voor mij.” Dan kan u altijd op uw 

gemak gewoonweg toekijken met een glaasje in de hand. Wij sluiten deze gezellige 

namiddag af met een heerlijke barbecue zodat jullie moe maar voldaan en met volle buikjes 

naar huis kunnen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aftellen kan 
beginnen! 

 

 

Inschrijven voor deze te gekke dag kan via het strookje hieronder.  

Dit kun je afgeven voor het vertrek aan de leiding. 

 

Belangrijk! 

Dit is ook de eerste kampdag van de speelclub. Het is dus de bedoeling dat zij na deze leuke dag 

samen met de leiding en andere leden op de kampplaats blijven.  

 

Contact? Aarzel dan zeker niet en stuur een mailtje naar 

chirobever1547@gmail.com of neem contact op met de leiding!  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixvpjAyvPZAhUBIVAKHW6NDF8QjRx6BAgAEAU&url=https://nvethio.wordpress.com/2017/09/19/reminder-nve-bbq-a-s-zondag-24-sept/&psig=AOvVaw0pvEvfN3bxknU3JRuYxGqZ&ust=1521383793447676
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Ik_________________________moeder/vader van _______________________ schrijf me in voor 

deze fantastische bezoekdag en zal met____ personen aanwezig zijn om te smullen van de lekkere 

barbecue.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


