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Beste ouders, liefste leden,  

Het is weer zover, binnenkort vertrekken we met onze Chiro op kamp! Dit wil zeggen 
dat we 10 dagen vol avontuur, spanning, plezier, lekker eten, leuke spelletjes, hopelijk 
goed weer en zoveel meer gaan beleven. Dit jaar doen we dat in Arbrefontaine! Dit is, 
voor diegenen die het al meteen opmerkten, dezelfde kampplaats als vorig jaar. Door 
omstandigheden zijn we last minute op zoek moeten gaan naar een andere 
kampplaats en aangezien de kampplaats van vorig jaar zo goed is meegevallen en 
deze nog vrij was, hebben we hiervoor geopteerd. 

In dit Sikamberke, dat naar goede gewoonte is omgedoopt naar het “Bivakamberke”, 
vinden jullie alle informatie die jullie nodig hebben om op kamp te vertrekken. In de 
komende weken komt de leiding eens langs om alles te overlopen en om de medische 
fiche, het inschrijvingsstrookje en het bestelformulier voor het buffet op te halen. 
Alle documenten moeten voor 1 juli in ons bezit zijn.  

De kampprijs dit jaar bedraagt:  

175 EUR voor leden (= lidgeld betaald en minimum 8 keer naar de Chiro 
geweest) 
200 EUR voor niet-leden (iedereen is welkom, neem dus gerust een vriendje, 
vriendinnetje, neefje, nichtje,... mee!) 
155 EUR voor ieder tweede en volgend lid dat binnen een gezin 
meegaat (en doorheen het jaar ingeschreven was en minimum 8 keer naar de 
Chiro is geweest)  

125 EUR voor de RIBBELS die opkomen vanaf 24 juli en lid zijn  
150 EUR voor RIBBELS die opkomen vanaf 24 juli en niet-lid zijn  

Dit is te storten op het rekeningnummer BE25 0688 8911 7282 met 
vermelding van naam lid/leden. Graag ten laatste betalen tegen 1 juli. 
Betalen in schijven is mogelijk en kan besproken worden met de leiding! 
Leden die een vrijetijdspas van Stad Vilvoorde hebben, kunnen ook 
genieten van een korting op de kampprijs. Spreek hierover gerust de 
leiding aan. 

Het bivak gaat dit jaar door van zondag 21 juli tot en met woensdag 31 juli.  

Als van goede gewoonte, vragen we aan de ouders om de kinderen te brengen naar 
de kampplaats, waar jullie verwelkomd worden met een heerlijk buffet (zie verdere info 
+ inschrijvingsstrookje!). Op 31 juli komen we dan allemaal samen weer terug met de 
bus. De ribbeltjes, onze jongste groep, hebben de keuze om het kamp te starten op 
zondag 21 juli of woensdag 24 juli, maar daar zullen Iris, Ward en Ben jullie 
ongetwijfeld al van op de hoogte gebracht hebben.  

Op de volgende pagina’s vinden jullie de overige praktische gegevens: uur van vertrek, 
adres, kampafspraken,… 



Voor de goede orde is het belangrijk dat iedereen nog eens op de hoogte gebracht 
wordt van wat nu wel en niet kan op kamp:  

- Gebruik van soft- of harddrugs is ten strengste verboden! Bezit of gebruik van drugs 
geeft de leiding het recht om het lid naar huis te sturen.  

-  Gedrag dat de werking van het kamp ernstig hindert, is ongepast en 
onaanvaardbaar.  

-  Het is verboden om zelf alcohol mee te nemen op kamp.  

-  Roken is verboden voor Ribbels, Speelclub, Rakwi’s, Tito’s en Keti’s. Bij de Aspi’s 
worden er hieromtrent onderlinge afspraken gemaakt tussen de ouders en leiding.  

-  Leden nemen zelf geen elektronische apparatuur mee (iPods, gsm’s, game-
materiaal)! 
 

Verder kunnen wij jullie het thema van dit jaar verklappen......  

 Continenten!  

We vragen dus aan iedereen die mee op kamp komt om de eerste dag verkleed toe te 
komen in dit thema. Alle groepen krijgen wel een eigen continent als thema om zich in 
te verkleden: de Ribbels hebben het continent Antarctica, de Speelclubbers Afrika, de 
Rakwi’s Azië, de Tito’s Europa, de Keti’s Zuid-Amerika en de Aspi’s Noord-Amerika. 
Wees maar zo creatief als je wil, maar zorg er wel voor dat er iets aan je kostuum in 
de kleur van je groep is (ribbels: paars, speelclub: geel, rakwi: groen, tito: rood, keti: 
blauw, aspi: oranje)!  

Ook dit jaar nemen we weer een geweldige kookploeg mee om ieders buikje te vullen. 
Van de partij zijn: Linda, Joke, Jonas, Ella, Frank en Wouter. We zijn uiteraard enorm 
dankbaar dat ze weer twee weken klaarstaan om ons te verwennen!  

Voor de Ribbels, Speelclubbers, Rakwi’s en Tito’s is het een open kamp. Dit wil zeggen 
dat alle vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes,... ook meer dan welkom zijn om 
mee te gaan op kamp, ook al zijn ze in het jaar niet naar de Chiro gekomen en zijn ze 
nog niet ingeschreven in onze Chiro. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Voor de Keti’s 
en Aspi’s zal het een gesloten kamp zijn. Dit wil zeggen dat enkel de leden die 
ingeschreven zijn en tijdens het jaar minstens 8 keer gekomen zijn, mee op kamp 
kunnen gaan.  

Wij kijken er alvast enorm naar uit en we hopen dat jullie dat ook doen! Chirogroetjes,  

Arno, Willem en Ben – Groepsleiding 
Frieda en Karen – Veebees  



PRAKTISCHE AFSPRAKEN  

• De medische fiche en het inschrijvingsformulier dienen afgedrukt en 
ingevuld aan de leiding bezorgd te worden voor 1 juli. Op 21 juli geef je je 
identiteitskaart aan de leiding. Voorzie ook 2 kleefbriefjes van de mutualiteit.  

• We starten het Bivak met een ouderbezoekdag. Op die manier krijgen jullie de 
gelegenheid om de weide waar jullie oogappels gedurende tien dagen zullen 
verblijven, eens te bezoeken. We verwachten alle leden op de kampplaats op 
zondag 21 juli tussen 10.30 en 11.30 uur. Let op, het is ongeveer anderhalf 
uur rijden! We vragen ook dat iedereen instaat voor het transport van zijn of 
haar eigen bagage. Op de kampplaats kan iedereen genieten van ons buffet 
(zie inschrijvingsstrookje!). Rond 14.30 starten de activiteiten en nemen de 
leden voor 10 dagen afscheid van papa en mama. Wie wil, kan na de 
ouderbezoekdag wel nog deelnemen aan de gratis begeleide wandeling in de 
omgeving!  

• Het adres van de kampplaats is Devant le Bois 4, 4990 Arbrefontaine 
(Lierneux).  

• Indien er leden zijn die niet op de kampplaats kunnen geraken, gelieve dit dan 
tijdig te laten weten aan de leiding. Op die manier weten wij of we nog auto’s 
van de leiding moeten inschakelen of kunnen we zoeken naar een andere 
oplossing.  

• Iedereen krijgt graag eens post op kamp. Brieven kunnen gestuurd worden 
naar:  

Foguenne Stephane 
Chiro Sikambers t.a.v. (naam kind)  
Devant le Bois 4 
4990 Arbrefontaine  

• In geval van nood kan je de kampplaats steeds telefonisch bereiken. De 
groepsleiding, keuken en volwassen begeleiders zijn steeds bereikbaar.  
Arno: 0471/27 62 82    Karen: 0479/41 63 50  
Frieda: 0472/37 90 36   Linda: 0479 63 42 63  

LEDEN MOGEN TIJDENS HET BIVAK NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN 
GSM!  

• Onze jongste groep, de ribbels, kunnen kiezen of zij 7 of 10 dagen mee willen 
gaan op kamp. Ofwel komen zij mee van 21 juli tot 31 juli, zoals de oudere 
groepen, ofwel komen zij op woensdag 24 juli toe. We verwachten dan ook dat 
de ouders hun kinderen zelf naar de kampplaats brengen en rond 10u arriveren 
op de kampplaats. Iedereen keert op 31 juli gezamenlijk terug met de bus.  
 

• Op woensdag 31 juli zullen wij ons Bivak afsluiten en gezamenlijk met de bus 
terug naar huis komen. We zullen rond 17u à 17u30 toekomen aan de 
Chirolokalen (Romeinsesteenweg 55, 1800 Koningslo) en hopen dat we dan 
nog wat op de hulp van ouders kunnen rekenen om de vrachtwagen zo vlot 
mogelijk uit te laden.  



Kies de juiste slaapzak en het juiste veldbed voor op kamp  

Twijfel je of je kleine schatten genoeg slapen op kamp? Gun ze geen excuses en kies voor 
hen de beste slaapzak en het beste veldbed waarin ze na een dag ravotten heerlijk kunnen 
wegdromen.  

Geschikt kampeermateriaal kan je vinden in winkels als AS Adventure, Decathlon of Makro. 
Hoe mooi de kinderslaapzakjes in sommige speelgoed- of kinderwinkels ook lijken, deze zijn 
meestal ongeschikt om mee te nemen op kamp. In onze Chiro slapen immers alle kinderen in 
tenten, en ook in de zomer zijn de nachten in de Ardennen erg koud. Dunne 
kinderslaapzakjes of luchtmatrasjes dicht bij de grond zijn dus geen goed idee.  

Hieronder vinden jullie enkele afbeeldingen van geschikt en ongeschikt kampeermateriaal, 
evenals de adressen van enkele winkels in de buurt waar jullie degelijk materiaal kunnen 
aankopen.  

JA  

 

  
 

 



NEEN  

  

  
 

 

Adressen  

Makro: Woluwelaan 11, 1830 Machelen  

Decathlon: Olympischedreef 50, 1070 Anderlecht  

  Jules Bordetlaan 1, 1140 Evere 

AS Adventure: Vilvoordsesteenweg 170, 1861 Meise,  

Weiveldlaan 35, Nossegem of Rode-Kruisplein 14, Mechelen  

 



WAT NEEM JE MEE?  

Slapen:  

❏  Isoleermatje (indien nodig)  
❏  Veldbed of luchtmatras (indien luchtmatras: breng ook een pomp mee!)  
❏  Slaapzak  
❏  Pyjama  
❏  Knuffeldiertje  
❏  Kussen met kussensloop  

 Hygiëne: 

  ❏  4 handdoeken  
❏  4 washandjes  
❏  Toiletzak met toiletgerief (shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstel, drinkbeker, borstel 
of kam, deo, scheergerief (voor de ouderen )  
❏  Waskom  
❏  Maandverband en tampons 

 Kleding: Gelieve overal de naam in te schrijven!!  
❏  Uniform!  
❏  Voldoende speelkledij: houd er rekening mee dat het in juli regenachtig kan zijn, niemand 
doet graag natte kleren aan, dus voorzie zeker voldoende speelkledij (kledij die vuil mag 
worden)  
❏  Voldoende warme pulls en lange broeken !!!!!!  
❏  Badmuts en zwemkledij (jongens: breng ook een zwembroek(je) mee, zwemshorts zijn 
niet overal toegelaten!!!)  
❏  12 paar sokken en 12 onderbroeken (minstens!)  
❏  Voldoende schoenen, ook 1 paar stapschoenen voorzien.  
❏  Regenjas en gewone jas  
❏  Regenlaarzen  

 Andere:  
❏  Zaklamp  
❏  10 wasknijpers  
❏  Briefpapier, omslagen (voor de kleinsten: schrijf best de adressen reeds op de omslagen), 
postzegels  
❏  Schrijfgerief  
❏  Rugzak (trekrugzak)  
❏  Drinkbus  
❏  Zonnecrème  
❏  Eventueel medicatie  
❏  Fluovestje  
❏  Tekenspray  
❏  Anti-klittenspray of conditioner voor de meisjes met lang haar  



Enkele liedjes om zeker in te oefenen tegen het Bivak! J  

Avondlied 

O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom.  

De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom...  

Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen,  

en vragen, heer, verlaat ons niet!  

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

 door de stilte weerklinkt onze beê  

Luist'rend fluist'ren kruinen mee  

en sterren staren teder.  

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.  

Bivaklied  

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 !  



Dag liefste ribbeltjes 

 

Hier is nog een briefje van jullie leiding, maar jammer genoeg ook het laatste. 
Nog een paar chirozondagen en het jaar zit er weer op.                                      
Maaaar, niet getreurd, want in de zomer gaan we nog op kamp: Het BIVAK. 

 

We gaan ons dan 10 dagen (of 7 dagen) lang amuseren met heel de dag 
verschillende spelletjes, veel kampvuurtjes, héél lekker eten, in tenten slapen en 
nog zó veel meer "#$%.  

 

Het bivak begint op zondag 21 juli in Arbrefontaine waar we jullie ’s middags 
tussen 10.30u en 11.30u graag ontvangen en we komen terug op woensdag 31 juli 
in de namiddag aan de chirolokalen.                                                               
Vermits jullie nog ribbeltjes zijn, hebben jullie ook de keuze om 7 dagen mee te 
gaan op kamp. Indien jullie dit zouden doen, verwachten we jullie ’s morgens 24 
juli om 10u op de kampplaats en komen we met heel de chiro woensdag 31 juli 
terug naar de chiro. 

 

Jullie hebben ook al kunnen zien dat we op kamp een speciaal thema hebben. Dit 
jaar is dat ‘Continenten’. Elke groep heeft zo zijn eigen continent gekregen en de 
eerste dag van het kamp mogen jullie verkleed komen in alles wat te maken heeft 
met Antartica. Voor de ribbelgroep is de kleur paars, dus probeer dit in jullie 
verkleedkleren te verwerken. 

 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit om samen met jullie op kamp te gaan en 
we hopen dat jullie daar ook veel zin in hebben. Hebben jullie nog vriendjes en 
vriendinnetjes die ook graag zouden komen, dan zijn ze meer dan welkom: Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

We gaan ook nog eens langskomen de komende weken om alles uit te leggen aan 
jullie ouders zodat ze ook weten wat er zal gebeuren. 

Alvast veel groetjes van jullie leiding: Ben, Wardt en Iris 



  



Hoi allerliefste speelclubbers,  

Het is weer zo ver, weer een boekje, weer een briefje. Nu is het 
weliswaar geen gewoon boekje... Neenee, nu is het heel speciaal. 
Het is van naam veranderd! Het heet nu “het BIVAKAMBERKE !” 
Dit komt omdat het jaar bijna gedaan is L en het bivak voor de 
deur staat J!  

Wij vonden het dit jaar in ieder geval al geweldig tof en we hopen 
dat het bivak nog toffer zal worden. Daarom hopen we dat jullie 
allemaal mee gaan !  

Als van goeie gewoonte is ons bivak ook dit jaar in een thema 
ingekleed. Dit jaar is het thema “continenten”. Onze groep heeft 
het continent Afrika gekregen. Laat jullie dus maar volledig 
gaan en verkleed jullie in één van de gekste beesten uit de jungle 
of als een Afrikaans stamhoofd, of…. Vergeet niet dat er iets geels 
in jullie kleding moet zitten (de kleur van de leukste groep: de 
speelclub!). 

Wij komen nog eens langs om ons nog eens voor te stellen zodat 
jullie mama’s en papa’s weten aan wie ze hun lieve kindjes 10 
dagen toevertrouwen en om al hun vragen te beantwoorden met 
betrekking tot het kamp. 

Wij hopen dat jullie zin hebben om mee te gaan, wij kijken er in 
ieder geval al naar uit ! 

Groetjes  

Jullie liefste leiding  Lincy, Lisa, Kristof en Arno 

  



 
Heeeeeeeeeeeeeeeeeey meest leuke geweldige Fantastische Rakwi’s 

Ondertussen is het chirojaar bijna afgelopen en dit vinden we super 

jammer.  Wij vonden het geweldig om aan zo’n fantastische groep leiding 

te geven. We hebben veel gelachen en plezier gemaakt.                                                                

Dat wil ook zeggen dat het bijna vakantie is.                                           

En wie vakantie zegt, zegt ook KAMP. Als dat niet iets is om naar uit te 

kijken.                                                                                                               

Jullie fantastische leiding gaat proberen om jullie de beste 10 dagen van 

de zomer te geven. Hoe gaan we dat doen horen we jullie denken?                                                                        

Het thema is CONTINENTEN, en voor de rakwi’s is het het continent 

Azië geworden! Dus alles wat in dat continent ligt, namelijk Indië, China, 

Japan, het Midden-Oosten en zelfs Rusland! Vergeet niet dat onze kleur 

als rakwi’s groen is, dus probeer dit in jullie verkleding te verwerken.  

Een kleine opsomming van wat jullie te wachten staat op bivak: 

-  We hebben 10 dagen geen gezaag van mama en papa                                                                

-  We voorzien super leuke activiteiten voor jullie. Dus we gaan ons niet   

vervelen                                                                                                                                                               

- We krijgen super lekker eten van onze geweldige kookploeg.                                         

- 10 dagen het beest uithangen. (Ook niet te veel hè ;p)                                                            

-  Veel gezellige momentjes in groep. 

En nog zoveel meer ...                                                                                                                                                                                                    

Maar er zijn eerst nog enkele zondagen waar jullie hopelijk nog talrijk 

aanwezig zullen zijn.                                                                                                                    

Dan gaan we er nog een dikke lap op geven. 

Jana, Rani, Robert en Arne                                                                                                                                               



Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeey Tito's!!!! 

Het is weer zo ver! Wij zijn aangekomen bij het einde van het Chirojaar :(  (snik snik). De laatste echte 

Chirozondagen komen eraan. Omdat jullie (en wij ook) examens hebben in juni, gaan we op 

zondagen gewoon van 16u tot 18u leiding geven, net zoals in december. Zo kunnen jullie allemaal 

toch eens even komen ontspannen op de Chiro om even weg te zijn van al dat hard studeren! Maar 

maak jullie geen zorgen, na deze ongelooflijk zware periode, is het eindelijk vakantie! En dat 

betekent KAMP! We keren terug naar Arbrefontaine van 21 tot 31 juli (zoals vorig jaar). En het thema 

is...................... (tromgeroffel)......................................... CONTINENTEN!!! Dit hadden jullie niet 

zien aankomen he? Hierbij zijn wij EUROPA, dus alles wat typisch is voor Europa is goed. Niet 

vergeten zeker iets rood aan te doen om te tonen dat we Tito's zijn en daar ook trots op zijn! Wij 

komen eind juni of begin juli bij iedereen nog eens langs om alles voor het kamp te regelen en zo 

kunnen jullie en jullie ouders hun vragen nog aan ons stellen. Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal 

meegaan, zodat we dit jaar met een spetterend kamp kunnen afsluiten! Want geloof ons maar, 

het kamp wordt zalig! Dan hopen we dat jullie allemaal super goede examens afleggen, dat we jullie 

misschien nog een paar keer op zondag zien en dat jullie allemaal ongelooflijk uitkijken naar een 

super bivak! 

Die ene leiding die Aardrijkskunde studeert wil jullie helpen met het kiezen van jullie verkleedkledij!! 

Oei, de namen van de landen zijn weggevallen op de kaart? Ach ja, die Tito’s kunnen dat wel zelf 

aanvullen! ……….. Ja toch? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jullie helden van de Chiro                                                             

Brent, Margo, Wout en Willem



 



Yoooo coolste Keti's!!  

Het jaar zit er bijna op. Wij vonden het tot nu toe een super 
jaar! Met veel top momenten en momenten waar we heel hard 
mee hebben gelachen, maar we hebben nog een aantal 
zondagen om ons te amuseren!!  

Maar KAMP moet nog komen! Het thema dit jaar is continenten. 
De Keti's mogen zich verkleden in alles wat jullie maar aan 
Zuid-Amerika doet denken. Voor de Keti’s is het de kleur blauw, 
dus probeer dit in jullie verkleedkledij te verwerken. &'() 

Dus verkleed jullie allemaal zo goed mogelijk en verras ons! We 
hebben er alleszins megaveel zin in.  

We gaan jullie een onvergetelijk kamp bezorgen. Een mix van 
vriendschap, leuke programma’s en een mega leuke 2-daagse! 
Dat ziet er zeker niet slecht uit! 

Dat hebben jullie ook zeker aan mekaar te danken, want we 
hebben gezien dat jullie dit jaar nog meer naar elkaar zijn 
toegegroeid en hechter zijn geworden. 

Dus kom allemaal zeker mee!! Want hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. 

 

Veeeeel kusjess van Youriii en Inn 

oxoxoox 

  



Wadduuup gangsters, 

 

Het jaar zit er weer bijna op se, dus het bivak komt 
weer dichterbij. Jeeeeuj!!  

Maar eerst komen er nog super leuke Chironamiddagen 
en een weekend. Het Aspiweekend zal doorgaan in het 
weekend van 17 t.e.m. 19 mei. De locatie en de info 
van het weekend zijn nog geheim en worden nog op 
een briefje meegegeven. Ik zou jullie ook alvast willen 
bedanken voor het zalige jaar samen! Ik heb er echt 
van genoten en jullie waren één voor één fantastisch!  

 

Nog over het kamp: Het thema is CONTINENTEN, en de 
Aspi’s kregen het continent Noord-Amerika! Omdat 
jullie Aspi’s zijn, worden jullie ook verwacht op het 
voorkamp om alles klaar te zetten voor het kamp. Dit 
wil zeggen dat jullie bivak een beetje vroeger begint. 
Donderdag 18/7 worden jullie om 6:30 aan de 
Chirolokalen verwacht om de camion in te laden en op 
kamp te vertrekken.  

 

Groetjes en veel liefde, 

 

 

De beste leiding ooit namelijk Jarno Van Roy 

Xxx  



 
 

 



DEZE BRIEFJES IN VERBAND MET ROKEN EN ALCOHOL MOETEN ENKEL INGEVULD WORDEN 

DOOR OUDERS VAN KETI’S EN ASPI’S. 

  

ROKEN 

Ik, ……………………………………………………………………………………………, 

ouder van Keti/Aspi (schrappen wat niet past) 

……………………………………………………………………………………… (naam) geef mijn zoon/dochter 

wel/niet (schrappen wat niet past) de toestemming om te roken op kamp (zonder dat dit 

de kampwerking stoort en enkel op vooraf afgesproken momenten). 

Handtekening ouder: 

  

  

  

ALCOHOL 

Ik, ……………………………………………………………………………………………, 

ouder van Keti/Aspi (schrappen wat niet past) 

……………………………………………………………………………………… (naam) geef mijn zoon/dochter 

wel/niet (schrappen wat niet past) de toestemming om alcohol (enkel bier/kriek) te 

consumeren op kamp, uiteraard niet meer dan de met de leiding afgesproken 

hoeveelheden en op de afgesproken momenten (’s avonds aan het kampvuur). 

Handtekening ouder: 

  



Beste ouders en liefste leden, 

  

Zoals jullie allemaal in dit boekje kunnen lezen, organiseren wij dit jaar de eerste dag 
van het bivak opnieuw een ouderbezoekdag. Op die manier krijgen jullie de 
gelegenheid om de weide waar jullie oogappels gedurende tien dagen zullen verblijven 
eens te bezoeken. We verwachten alle leden zondag 21 juli tussen 10u30 en 11u30 
stipt zodat jullie nog ruim de kans hebben om jullie kinderen te helpen om zich te 
installeren. Vervolgens krijgen jullie allemaal de gelegenheid om jullie buikjes te vullen 
op ons CHIROBUFFET. 

  

Om ongeveer te weten hoeveel eten we moeten voorzien op ons etentje, vragen we 
om onderstaand strookje in te vullen en samen met het inschrijvingsformulier en de 
medische fiche terug te bezorgen aan de leiding. 

Het bestelstrookje voor het buffet moet enkel ingevuld worden voor familie en 
vrienden van de leden die op kamp gaan. Voor de kampleden zelf voorzien wij 
sowieso voldoende eten en deze maaltijd is voor hen ook gratis! 

Voor volwassenen (€15 p.p.) voorzien wij een stuk kip, chipolata en een hamburger of 
je kan kiezen voor een vegetarische burger. Voor kinderen kan de optie van één stuk 
vlees genomen worden (chipolata of vegetarische burger) voor €7. Groentjes en 
pastasalades zijn à volonté voor iedereen. 

  

Na de ouderbezoekdag (die we afronden omstreeks 14u30), kan er nog gekozen 
worden om gratis een BEGELEIDE WANDELING in de prachtige natuuromgeving 
mee te doen. Tijdens de ouderbezoekdag kan je hierover alle info bekomen. Vergeet, 
indien je interesse hebt in de wandeling, geen gepast schoeisel en gepaste kledij mee 
te brengen. 

  

Vriendelijke groetjes, 

De leidingsploeg en VB’s 

  



BESTELFICHE ONTVANGSTBUFFET 
 

Wij, ouders van 
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

(naam + afdeling) bestellen volgende hoeveelheden voor het Chiro-
etentje: 

          Volwassene (€15 p.p.): 

VLEES: ………………… personen 

VEGETARISCH: ………………… personen 

       Kind (€7 p.p.): 

VLEES: …………………… personen 

VEGETARISCH: …………………… personen 

  

Groentjes en pastasalades zijn à volonté. 

OP KAMP AF TE REKENEN. 

  

Handtekening ouder: 







TOELATING PRIVACY WETGEVING 

 

Ik ………………………………………… ouder van……………………………………… 

o Geef toestemming om foto’s van mijn zoon/dochter na het kamp online 
te zetten. 

o Geef toestemming om enkel groepsfoto’s van mijn zoon/dochter na het 
kamp online te zetten. (geen individuele foto’s). 

o Geef geen toestemming om foto’s van mijn zoon/dochter na het kamp 
online te zetten. (In groepsfoto’s wordt hun gezicht weg gefotoshopt). 

 

Handtekening ouder: 

  



INSCHRIJVINGSSTROOKJE  

1)  Naam + Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi Lid: 175 EUR – Tweede 
of volgend lid: 155 EUR - Niet-Lid: 200 EUR – Ribbel 7 dagen LID: 125 EUR – 
Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 150 EUR  

2)  Naam + Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi Lid: 175 EUR – Tweede 
of volgend lid: 155 EUR - Niet-Lid: 200 EUR – Ribbel 7 dagen LID: 125 EUR – 
Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 150 EUR  

3)  Naam + Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi Lid: 175 EUR – Tweede 
of volgend lid: 155 EUR - Niet-Lid: 200 EUR – Ribbel 7 dagen LID: 125 EUR – 
Ribbel 7 dagen Niet- Lid: 150 EUR  

4)  Naam + Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi Lid: 175 EUR – Tweede 
of volgend lid: 155 EUR - Niet-Lid: 200 EUR – Ribbel 7 dagen LID: 125 EUR – 
Ribbel 7 dagen Niet-Lid: 150 EUR  

 

TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: ………… EURO  

 



 


