
CHIRO AIRLINES 
- We zien ze vliegen - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders en Chirovriendjes, 

Het kamp is weer in aantocht. Hebben jullie er al zin in?  

Dit is het bivakkrantje van dit jaar, hier lees je alle informatie die je nodig hebt bij het 

inpakken van je bagage. Verder vind je hier nog andere inlichtingen over ons kamp. 

Als je nog vragen hebt, mag je deze altijd stellen aan je leiding. 

 

VERTREK & AANKOMST 

De speelclubbers, rakwi’s en tito’s vertrekken op maandag 11 juli. Ook dit jaar rekenen we 

op de ouders voor het wegbrengen en halen van hun kinderen. We zetten zo veel mogelijk 

in op carpoolen. Verdere informatie volgt nog.  

De keti’s en aspi’s vertrekken op zondag 10 juli of maandag 11 juli en gaan dit jaar met 

de fiets naar de kampplaats (verdere informatie volgt van jullie leiding). Zorg dat je fiets 

tegen dan volledig in orde is!  

Vergeet zeker niet om je uniform aan te doen. 

 

De sloebers en pinkels vertrekken op donderdag 14 juli. Ze zullen hierover alle nodige 

informatie krijgen van eigen leiding. 

De sloepi’s, speelclubbers, rakwi’s, tito’s worden terug opgehaald op donderdag 21 juli op 

de kampplaats. 

Uren van vertrek en aankomst zullen later gecommuniceerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGAGE: 

Kledij 

 Speelkledij: shortjes, T-shirts, lange broek(en), warme trui (voor de kleinsten steek je best 

de kleding per dag in een zakje). Voorzie ook kledij die weggegooid mag worden! 

 Uniform: rode Chiro T-shirt of Chiro Bouwel T-shirt (sloepi’s + speelclub) , vanaf rakwi: 

beige rok/short + blauw hemd + kapstok om uniform aan te hangen. Zorg dat je op kamp 

een volledige uniform hebt! 

 Voldoende ondergoed + kousen (ook enkele reserve) 

 Regenjas + laarzen 

 Fluovestje 

 (Stap)/(sport)schoenen (minstens 2 paar dichte schoenen!) + pantoffels/ slippers + (apart) 

een paar slechte schoenen (die achteraf weg mogen): laarzen en crocs zijn geen fatsoenlijke 

stap-/speelschoenen! 

 Verkleedmateriaal in thema luchthaven (vb.: steward, piloot,… Laat je fantasie maar de vrije 

loop!) 

 Aansluitende zwembroek (in de meeste zwembaden in de buurt verplicht!)/badpak/bikini + 

handdoek  

 Zwembandjes, indien je niet/niet goed kan zwemmen (verplicht voor sloebers en pinkels!). 

Verwittig vooraf de leiding als je kind niet/niet goed kan zwemmen! 

 

Toilet – en douchegerief 

 Tandenborstel + tandpasta + bekertje 

 Zeep + shampoo 

 Kam/borstel 

 Washandjes + handdoeken (ook om te douchen) 

 Linnenzak voor vuile was + enkele wasspelden (met naam/initialen) 

 Zakdoeken 

 Eventueel maandverband/tampons 

 

Slaapgerief 

 Rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s slapen in tenten, alle andere afdelingen slapen in het gebouw. 

 Dit jaar heeft iedereen een veldbed/luchtmatras (vergeet je pomp niet!) nodig dit jaar. We 

vragen om liefst een veldbed mee te nemen, zo voorkomen we matrassen die kapot gaan, 

leeg lopen, …  

 Slaapzak  

 Hoofdkussen + kussensloop 

 Pyjama + knuffel 

 

Eetgerief 

 Plat bord + diep bord + beker + dessertbord/-kommetje uit onbreekbaar materiaal 

 Bestek (vork + mes + lepel + dessertlepeltje) 

 2 keukenhanddoeken 

 Patattenjasser: ook de kleinsten moeten hiermee aardappelen kunnen schillen, breng dus 

liefst een dunschiller mee in plaats van een scherp mes 

 Stop dit alles in een klein (turn)zakje en zet overal een (voor)naam/kenteken op! 



 

Van alles wat gerief 

 Fatsoenlijke, grote rugzak voor dagtocht (geen schoudertassen of ‘zwemzakken’ met dunne 

koordjes) 

 Brooddoos + drinkbus 

 Zonnecrème + pet + zonnebril + lippenbalsem 

 Muggenstick + tekenspray 

 Schrijfgerief + papier om eventuele brieven te schrijven/kaartjes te sturen + enveloppen 

(voor de kleinsten is het handig om op voorhand adressen te schrijven op etiketten die ze 

op een enveloppe/kaartje kunnen plakken) 

 Een klein beetje geld (gepast geld voor kaartjes en/of postzegels) 

 Boek en/of strips 

 Eventuele medicijnen (verwittig vooraf de leiding!) 

 

Volgende dingen horen niet thuis op een Chiro kamp en zullen dan ook afgenomen worden: 

 Snoep en koeken 

 ‘Schermpjes’: iPad/elektronische spelletjes … 

 Zaklampen (mag eventueel als je in een tent slaapt) 

 GSM  

 Schmink, stijltangen, haardrogers, enz. 

 

 

De bagage breng je op zondag 10 juli tussen 19 uur en 20 uur naar het Chiro heem indien 

deze niet in je eigen auto past. Gelieve de gekleurde touwtjes van de vorige jaren al thuis 

van de bagage te knippen.  

Na het kamp kan je de bagage terug afhalen op donderdag 21 juli tussen 19 en 20 uur 

aan de chirolokalen of je neemt dit weer zelf mee als je je kind komt ophalen.  

De verloren voorwerpen worden uitgestald wanneer de valiezen worden afgehaald.  

Neem mee wat van jullie is, wat niet weg is na het kamp wordt weggedaan. 

 

Maximum bagage per lid bedraagt 2 (sport)zakken of 1 koffer en een slaapzak + eventueel 

handbagage (= rugzak)! Bij het binnenbrengen van de bagage controleert de leiding de 

bagage. Wat niet in orde is, gaat niet mee! 

Nog enkele richtlijnen in verband met de bagage. 

▪ Neem geen koffer mee met een cijfercode (als dit niet anders gaat, geef dan vooraf 

de code aan de leiding) 

▪ Gebruik geen vuilzakken/plastic zakken/scheurbare zakken als koffer 

▪ Hang je slaapzak/andere zakken niet aan je koffer 

 

SCHRIJF OOK OVERAL JE NAAM (volledige naam + achternaam; geen afkortingen) EN DE 

AFDELING OP.  



Vergeet ook niet (zeker voor de kleinsten) om kleding en handdoeken herkenbaar te 

maken door op het etiket (voor)naam of initialen te schrijven. 

Ouders die ons willen helpen met het laden en lossen van de camion (maandag 11 juli ’s 

morgens rond 10u en 21 juli rond 11u) zijn zeer welkom. 

 

ADRES: 

Voor iedereen die tijdens onze tiendaagse post wil sturen, volgt hier ons adres: 

 

Chiro Bouwel  

Naam Kind 

Afdeling kind* (zet dit er zeker bij om vergissingen te vermijden!) 

 Bivak Kattenberg  

 Kattenberg 5 

 9880 Aalter 

 België 

 

* afdelingen: 

pinkels = meisjes 1ste + 2de lj 

sloebers= jongens 1ste + 2de lj 

speelclub meisjes = meisjes 3de + 4de lj 

speelclub jongens = jongens 3de + 4de lj 

kwiks = meisjes 5de + 6de lj 

rakkers = jongens 5de + 6de lj 

tito’s = meisjes + jongens 1ste + 2de middelbaar 

keti’s = meisjes + jongens 3de + 4de middelbaar 

aspi’s = meisjes + jongens 5de + 6de middelbaar 

 

Het is voor je kind heel leuk om regelmatig post te krijgen. Probeer dus minstens één kaartje/briefje 

te sturen, zeker naar de kleinsten! 

We willen wel vragen om het aantal postpakketten te beperken. Stuur enkel een postpakket wanneer 

dit echt nodig is (iets vergeten, verjaardag, …). Stuur zeker geen snoep, kostbare voorwerpen, 

knuffels, …  

 

Chiro Bouwel heeft zelfgemaakte postkaartjes met foto’s van vorige kampen. Dit zijn dus andere 

kaartjes dan degene die je vooraf in de Banier kan kopen! Een kaartje zal bij ons € 0,50 kosten en 

een postzegel € 1,00. 

 

BETALING: 

Het kamp kan ook dit jaar weer enkel betaald worden via een overschrijving op de chirorekening:  

CHIRO BOUWEL 

BE97 1030 2785 6549.  

Vermeld bij de mededeling duidelijk: KAMP + NAAM KIND + AFDELING 

Zonder deze mededeling is het voor ons heel lastig te achterhalen wie er al wel/niet betaald heeft. 

Gelieve deze dus echt te gebruiken. 

 

Speelclubbers, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s betalen voor ons 10-daagse Chiro-avontuur € 130, 

sloepi’s betalen € 100. Gaan er drie of meer kinderen van één gezin mee op kamp? Dan betaalt het 

derde (of jongste) kind € 15 minder. Gelieve dit bedrag voor zaterdag 10 juli te betalen, zodat wij 

iedereen tijdig kunnen inschrijven. 



NIET BETAALD = NIET INGESCHREVEN = NIET VERZEKERD! 

 

Omdat wij iedereen de kans willen geven om mee te gaan op kamp, willen we graag benadrukken 

dat indien je problemen hebt om het kamp te betalen, je steeds contact kan opnemen met de leiding. 

Dit mag eender wie zijn, iemand die je vertrouwt, de leiding van je kind, de hoofdleiding,… We 

zullen dan samen, in alle discretie, naar een oplossing zoeken. 

 

Voor eventuele vragen over het kamp, kan je best de afdelingsleiding contacteren.  

We willen uitdrukkelijk vragen om tijdens het kamp enkel in heel dringende gevallen naar de 

volwassen begeleiders (Tessa & Gios) of naar de groepsleiding (Fleur, Door & Baaike) te bellen.  

Tessa: 0479665227 

Gios: 0474365419 

Fleur: 0490435483 

Door: 0476650002 

Baaike: 0471914448 

 

Wat we absoluut niet toestaan zijn ouders/familieleden/… die naar de kampplaats komen!  

 

Namens de hele crew, willen wij u alvast bedanken om samen met ons dit avontuur in te vliegen. 

Groetjes en tot gauw! ✈️ 

 

 


