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T H E M A  

Bartje zag het al helemaal zitten. Een hele vakantie lang voor de Playstation, 
de vakantie kon niet meer stuk. Zijn ouders daarentegen, dachten er in ieder 
geval anders over. 10 dagen naar de camping, zonder Playstation!  

Eens aangekomen op de camping, ziet het er naar uit dat het een minder rustige 
vakantie zal worden als gehoopt. Maak kennis met de hangjongeren, de 
klusjemannen, de Ronny en zoveel anderen. Alles wat er mis kan gaan, gaat 
met die mannen wel degelijk mis. 

Kan de vakantie nog gered worden of draait het uit op één grote ramp? Kom 
het mee ontdekken, op de camping! 

 

 

H E T  V E R T R E K  

Dinsdag 30 juli 

Jullie kunnen vandaag jullie bagage binnenbrengen tussen 17u en 18u. De 
leiders laden al deze bagage in de vrachtwagen. Probeer losse (plastic) zakjes, 
bv. met reserveschoenen, te vermijden. De kans dat deze verloren gaan is 
groot. Probeer om al je gerief herkenbaar te maken (naametiket op de rugzak, 
slaapzak, veldbed, etc.). Zorg ervoor dat ze voldoende kledij bij hebben voor op 
kamp, maar gelieve de bagage zo klein mogelijk te houden. We gaan ook niet 
voor een paar maanden weg. 

Woensdag 31 juli 

Eindelijk tijd om op kamp te vertrekken! Woehoew! 

De Ribbels, Speelclub en Rakkers verzamelen op Chiro Jochihe om 10u ’s 
ochtends. Na de bivakopening, vertrekken we om 11u richting het station van 
Hemiksem. We verwachten iedereen in piekfijn uniform zodat iedereen op de 
trein kan zien dat Jochihe weer op kamp vertrekt.  
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Vergeet zeker geen lunchpakket en drinken voor ’s middags. De eerste 
maaltijd die je van ons krijgt dit kamp, krijg je pas ’s avonds. 

De Toppers, Kerels en Aspiranten verzamelen wat vroeger in de ochtend. Zij 
gaan met de fiets en hebben wat meer tijd nodig om op de kampplaats te 
geraken. Om 8u wordt er verzameld op Chiro Jochihe. Niet alleen in uniform, 
maar ook met een fiets in goede conditie. Ook een lunchpakket en 
voldoende water zijn belangrijk om onderweg niet van je fiets te vallen. Pomp 
je banden op, zorg dat je remmen werken en neem plakgerief/reserveband 
mee. Zo ben je zeker voorbereid op de Belgische fietspaden! 

 

W E E R  N A A R  H U I S  

Bezoekdag - 9 augustus 

Op vrijdag 9 augustus loopt het kamp jammer genoeg al ten einde voor de 
meesten van jullie. Ouders kunnen hun zoon dan komen ophalen vanaf 
16u30. Dan sluiten we het kamp af en kunnen jullie ook bij ons eten voor je 
terug naar huis vertrekt. Voor deze broodmaaltijd en het lekkere bivakbuffet 
betaal je €5 per volwassene en €3 per extra kind. Kinderen die mee op bivak 
gingen moeten natuurlijk niet betalen.  

Inschrijven voor deze heerlijke maaltijd doe je bij het vertrek. Achteraan in dit 
boekje vind je het invulstrookje dat je op dat moment aan ons moet geven om 
je in te schrijven. Betalen doe je pas op de bezoekavond zelf. 

Als je je zoon niet kan ophalen is dat zeker geen probleem. Geef ons een 
seintje en wij zoeken een plaatsje in auto naar huis voor jouw zoonlief. 

Opruimdag – 10 augustus 

De leiding, Aspiranten, Kerels, kookies en VB blijven nog een dagje langer op 
de kampplaats om de overblijfselen van een fantastisch tiendaagse op te 
ruimen en de camion in te laden. Zij komen naar huis met de trein en zullen in 
de namiddag terug in Hemiksem zijn. 

  



4 
 

 

P R A K T I S C H E  Z A K E N  

Prijs 

Het bivak kost 130 euro voor het eerste kind. De volgende kinderen van 
hetzelfde gezin betalen slechts 110 euro. Deze korting geldt niet voor zussen 
in Chiro Klaasje. Wij hebben dit bedrag graag voor 1 juli op BE43 7331 1602 
8501 met als mededeling ‘Bivak 2019 – Naam – Afdeling’. 

Ouders kunnen ons bij vertrek een formulier van de mutualiteit bezorgen 
waarmee ze een deel inschrijvijvingsgeld van het bivak terugkrijgen van de 
mutualiteit. Dit formulier krijg je dan ingevuld op de bezoekdag zodat jij het bij 
je mutualiteit kan afgeven. Ouders van kinderen tot 12 jaar krijgen van ons ook 
een attest waarmee je een bedrag van de belastingen kan aftrekken. 

Post 

Iedereen krijgt graag post op kamp, zowel leiding als leden. Als je graag een 
briefje wilt schrijven naar de leden, leiding, kookies of VB kan dat naar het 
volgend adres: 

 

Postpakketten zijn heel leuk maar we raden aan ze niet te sturen. Als we toch 
pakjes ontvangen houdt de leiding deze bij tot het einde van het kamp. 
Pakketjes zijn namelijk niet zo leuk voor de kindjes die dat niet krijgen. 

  

Chiro Eindhout 
Chiro Jochihe 
‘Naam zoon’ 
Smallestraat 5 
2430 Eindhout 
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N O O D T E L E F O O N  

Moest er een noodgeval zijn kan je ons op elk moment bereiken op de 
volgende telefoonnummers: 

• Bivakleider Raf: 0491 89 34 35 

• VB Didel:  0484 95 79 19 

Een vergeten zaklamp of tandenborstel zijn geen catastrofes voor ons. De 
leiding verzint hier altijd wel een creatieve oplossing voor. 

 

K O O K I E S  

Onze kookouders maken voor ons 3 keer per dag de lekkerste maaltijden. Ze 
doen meer als koken alleen. Soms spelen ze met ons mee, staan ze de 
leiding bij met hun wijze raad of doen ze een dansje op de bonte avond. Wie 
zijn die fantastische mensen? 

Tommy en Sandra gaan al jaren met ons mee op kamp. Zij kennen de 
bivakkeuken als hun achterzak en toveren de lekkerste maaltijden uit de 
kookpotten. Niet alleen de ouders van Lex en Lars, maar ook onze kookies! 

Dries en Dempsey gaan dit jaar voor de tweede keer mee koken. Zij hebben 
vorig jaar alle kneepjes van het vak geleerd, waardoor we oud-leider Dries en 
zijn vriendin ook zeker met trots onze kookies kunnen noemen. 
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W A T  N E E M  J E  M E E ?  

Slaapgerief: 

• Veldbed (verplicht vanaf 
Rakkers, SpeRib mag ook 
een luchtmatras meenemen) 

• Slaapzak 

• Pyama 

• Knuffelbeer 

• Extra dekentje voor koude 
temperaturen 

Kledij: 

• Voldoende ondergoed en 
kousen 

• Voldoende T-shirts en enkele 
warme truien 

• Voldoende shorts en lange 
broeken 

• Regenkledij 

• Zwemgerief: zwembroek en 
handdoek 

• Een paar stapschoenen en 
sportschoenen 

• Verkleedkledij in 
bouwvakkersthema 

Houd er rekening mee dat kledij die 
je meeneemt vuil kan worden en 
voorzie alles van naam.

Toiletgerief: 

• Tandenborstel en tandpasta 

• Voldoende washandjes (max 
5) en handdoeken (1 grote + 2 
kleine) 

• Douchegel/zeep en shampoo 

• Kam of haarborstel 

• Deodorant 

• Wasspelden en een 
keukenhandoek (met naam!) 

Materiaal: 

• Drinkbus 

• Brooddoos 

• Zaklamp 

• Schrijfgerief, pen en papier 

• ID-kaart/ISI+kaart + klevertje 
van de mutualiteit 

• Linnenzak voor je vuile kleren 

• Zonnecrème en muggenmelk 

• Leesmateriaal voor de platte 
rust 

• Wat zakgeld (max 5 euro) 
voor de postzegels en 
kaartjes 

 

Medicatie bezorg je aan de leiding bij het vertrek. Graag krijgen we één 
plastic zakje met daarin al jouw medicatie en een ingevuld medicatieformulier 
dat je op onze website kan vinden. Dit geeft ons een goed overzicht van de te 
geven medicatie.  



Wat laat je best thuis? 

• iPads, laptops, Playstations, GSM’s, en andere elektronica waar je toch 
geen tijd voor zal hebben. 

• Het bivak is geen festival. Muziekboxen laat je dus ook thuis. De leiders 
zorgen voor voldoende muziek. 

• Overdreven veel snoep (Chiro is delen) 

• Sigaretten, tabak, alcoholische dranken en drugs 

• Mooie kledij die niet vuil mag worden 

• Slecht humeur 

• Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen/wapens 

• Je lief, hond, kat, aap, krokodil, mama of papa 

• Vuile taal, pestgedrag, scheldwoorden en beledigingen 

Bij vragen en/of problemen over deze lijst kan je steeds bij de leiding terecht. 
Zij zullen je zeker helpen! 

 

H A N D I G E  T I P S  

1. Er bestaat muggenmelk die ook werkt tegen teken. Dat is geen 
overbodige luxe tijdens de vele bosspelen op kamp. 

2. Zorg dat alles getekend is met naam! Zo vermijden we een gigantische 
berg aan verloren voorwerpen die van niemand zijn. 

3. Ribbelouders kunnen ook pakketjes maken met kledij per dag. Dan moet 
je zoon elke ochtend maar één zakje uitzoeken om propere kleren aan 
te doen. 

4. Om het kaartjesschrijven vlot te doen verlopen vragen we aan de ouders 
van de jongste afdelingen om de adressen al op etiketten of enveloppen 
te schrijven. ’Bomma in Hemiksem’ komt meestal niet terecht op het 
juiste adres. 

5. Vergeet op de dag van het vertrek geen stickertje van de mutualiteit. Dit 
hebben we nodig voor de verzekering! 
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E E N  D A G J E  O P  B I V A K  

6u45:  opstaan bivakleiding & dienstenleider 
7u00:  opstaan leiding 
7u15:  opstaan leden 
8u00: ontbijt & diensten 
9u30: voormiddagactiviteit 
12u00: middageten & diensten 
13u30: platte rust 
14u00: namiddagactiviteit 
17u00: avondeten & diensten 
18u30:  avondactiviteit  
20u00: slapen Ribbels 
20u30: slapen Speelclub 
21u00: slapen Rakkers 
21u30: slapen Toppers 
22u00: slapen Kerels 
22u30: slapen Aspiranten 
23u00: de leiding doet nog vanalles 

Op de volgende bladzijden vind je per afdeling nog wat informatie en 
eventueel extra materiaal dat je zoon moet meenemen op kamp. Zeker eens 
kijken dus! 

In dit boekje is een heel speciaal woord verstopt. Fluister het geheime woord 
in ons oor en wie weet wat er kan gebeuren? 
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B I V A K L I E D  

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak. 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 

een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

Als je dit nog niet kent kan je het thuis al eens oefenen: 

https://www.youtube.com/watch?v=VVYM0JYn814 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VVYM0JYn814
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RIBBELS 
 

Het is zover, we vertrekken bijna op kamp. 
Hebben jullie er zin in? Wij alvast enorm veel.  

Met onze afdeling gaan we natuurlijk ook nog 
allemaal leuke spelletjes spelen, en daarom 

vragen we jullie om wat extra spulletjes mee te brengen: 

 

• Een grondplan van een stad/dorp. 

• Eén irritant voorwerp (bv. vuvuzela)  

• Verkleedkleren in een beroep (bv. politie-agent, 
brandweerman, houthakker, dokter, …) 

• Centjes voor kaartjes (in een enveloppe met je naam op) 

• Strips of een boekje voor bij de platte rust 

 

Hier alvast een paar tips over wat we allemaal gaan doen op deze 10 mega-
fantastisch-coole dagen. 

 

 

Jullie liefste leidertjes 

Raf & Joly 
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(っ◔◡◔)っ 💛 SPEELCLUB 💛 
 

De tijd is aangebroken! We gaan weer op kamp! Dit jaar trekken 

we naar Eindhout om daar bos, plein en dorp onveilig te maken. 

Hopelijk hebben jullie er minstens even veel zin in als wij. Om dit 

kamp zo leuk mogelijk te maken zijn er paar dingen die je zeker 

niet mag vergeten: 

• Je beste boerderij-outfit 

• Kleren waar je mee naar de oorlog kan en niet gezien zult 
worden 

• Oude kranten 

• Een stripboek, raadselboek, moppenboek, ... 

• Kleren die heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel vuil mogen worden en 
misschien niet meer mee naar huis zullen komen. 

• Een klein zakcentje voor je kaartjes (in een envelop met je 
naam erop) 

 

Omdat een kamp geen kamp is zonder verkleedkledij, willen we 

toch nog maar eens benadrukken hoe fijn we het vinden als jullie dit allemaal 

zouden meenemen!  

Tot dan! 

Jullie intergalactisch, superfotogenieke, o zo knappe sterren aan de hemel, 

Wasper, Yard en Cari 
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Rakkers 
Dag liefste Rakkers geloof het of niet maar over enkele maandjes is het weer kamp!! 

Wij kunnen niet wachten tot het eindelijk weer zo ver is.  Hopelijke hebben jullie er 
even veel zin in als ons! 

 

 

Om al onze supertoffe, megacoole, fantastische 
spelletjes te kunnen spelen moeten jullie ook nog wat 
dingen meenemen:  

 

• Camouflage kledij 

• Een witte t-shirt 

• Centjes voor kaartjes  

• Je beste bouwvakkers outfit 

• Strips voor de platte rust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Als jullie je goed humeur meebrengen zorgen wij voor de fun!! 

Groetje van jullie favoriete leiders!! 
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Toppers Bivak 2019 

Dag beste Toppertjes allemaal zijn jullie klaar om alle mee 
te gaan op een super leuk en fantastisch Bivak?? 

Wat neem je allemaal mee? 

Verkleedkledij in het thema: bouwvakkers 

Verkleedkledij in het thema: Maffia 

Camouflage kledij 

Wat boekjes om de tijd te doden tijdens de platte rust 
(geen vieze) 

Je goed humeur 

 

 

 

Wat laten we thuis?? 

Je laptop, playstation, tv, x-box, pc,… 

Te veel snoep 

Verdacht veel zakdoeken 

Drank, Drugs, Fortnite,… 

Je mama, papa, zus, broer, opa, oma, krokodil, tuinhuis, kabouter,… 

Je slecht humeur 

 

Tot in Augustus mijn Toppertjes, 

Jullie favoriete leider Robbetje 
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KEIRELZZ 
 

Jeeeej binnenkort is het weer bivak. 10 Dagen ons keihard amuseren, samen in een tent 
slapen, lekker eten en Super-Deluxe-Epische  spelletjes spelen. Maar daarvoor vraag 
ik jullie nog even voor wat extra materiaal mee te 
nemen om het nog leuker te maken : 

 
- Boskledij ( legerachtig ) 
- Een gezelschapspelletje 
- Klein beetje zakgeld 
- Kleren die nadien de vuilbak in mogen 
- Klakkenbuis 
- Veiligheidsbril 
- Extra sokken 
- Gsm ( op eigen risico)  
- Knuffel ( best niet je lievelingsknuffel) 
- Tijdschrift 
- Goed humeur 
- Veel energie om hard te kunnen gaan 
- Een Foute outfit voor op de camping 

 
 
 
                                              Ik heb er alvast veel goesting in 
                                                         Ik hoop jullie ook ;) 
                            
                                                          Tot op kamp  
                                          Jullie superleuke leider Jasper xoxo 
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Het is weer bijna zo ver. Welle op bivak naar de camping! Ik ga er niet te veel woorden aan 

vuil maken: 

 Wat moeten we allemaal meepakken? 

- Pingpongballetjes (hoe meer hoe beter!!) 

- Een extra Keukenhanddoek 

- Iets dat je echt niet lust 

- Voorbereidingen Aspi-in-leiding 

- Rugzak waar je mee op 2-daagse kan gaan 

- Secondentent(en) als je dit hebt (laat ook even weten of je dit wel of niet hebt. Hoe meer 

we er hebben, hoe beter!)  

- Snoep voor de leiding! (Misschien deel ik wel een beetje)  

- Fiets die tiptop in orde is! (eventueel wat plakgerief enzu)  

- Hangmat zou ook ideaal zijn als je dat kunt meepakken.  

Wat gaan we dan allemaal doen leider? Klein voorproefje: 

 

 

 

 

Nog een kleine tip: 

Slaap goed uit voor het bivak, want de uitslaapmomenten zijn jammer genoeg niet 

ingepland geraakt! 

Wij (???) kijken er alvast naar uit! Jullie leidertje(s) 
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I N V U L S T R O O K J E  B E Z O E K D A G  

Om zelf bij te houden: 

Aantal extra kinderen ( 3 euro p.k):  

Aantal volwassenen (5 euro p.p):  

Totaal te betalen:  

 

Wij hebben in onze auto nog plaats voor .................. kindjes, inclusief onze 
zoon. 

............................................................................................................................. 

Afgeven aan de leiders bij vertrek: 

De ouders van:  

GSM-nummer:  

Aantal extra kinderen ( 3 euro p.k):  

Aantal volwassenen (5 euro p.p):  

Totaal te betalen:  

 

Wij hebben in onze auto nog plaats voor .................. kindjes, inclusief onze 
zoon. 


