Chiro Negenmanneke presenteert:

Liefste chirokameraadjes,
De zomervakantie staat (bijnaaa) voor de deur en dat betekent: tijd voor een mega spetterend 10daags bivak! Nog maar heel even wachten en jullie kunnen die saaie speelplaats inruilen voor een
zot kampterrein.
Ons bivak gaat dit jaar door in jeugdverblijf ‘De Brink’. Het ligt middenin de bossen van de
Antwerpse Kempen, vlakbij centrum Herentals. We zullen dit jaar weer op volledig tentenkamp
gaan. Dit wil zeggen dat we slapen, eten, koken, LEVEN … in tenten. Super avontuurlijk! 😊 Deze
keer is er wel voorzien van een sanitair blok.
Ondertussen heeft onze chiro al jaren ervaring en zijn we dus voorbereid op allerlei
weeromstandigheden. Niets houdt Chiro Negenmanneke tegen!
Het bivak gaat door van 18 - 28 juli en voor de speelclub van 21 - 28 juli.
Voor we vertrekken op bivak is het belangrijk dat jullie dit boekje heel goed lezen, zodat jullie van
alle praktische zaken op de hoogte zijn.

INSCHRIJVINGEN EN KOSTPRIJS
Voor de drie oudste groepen bedraagt de kostprijs van onze tiendaagse nog steeds 120 euro. Vanaf
het tweede kind in het gezin is het slechts 100 euro, het derde kind 85 euro en het vierde kind gaat
helemaal gratis mee op bivak.
De speelclub gaat maar een weekje mee op kamp en betalen hiervoor 80 euro.
Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op de bivakrekening: BE40 7390 1609 8563.
Mededeling betaling: ‘Betaling kamp – Naam én voornaam van je kind(eren)’
Vergeet ook niet de medische fiche (dit is het officieel inschrijvingsformulier) te bezorgen bij de
leiding. U kan deze steeds bij ons verkrijgen.
Gelieve de betaling voor 26 mei in orde te brengen.

KAMPPLAATS

Er was eens…
Een kleine maar fijne Chiro. Chiro Negenmanneke genaamd.
Ieder jaar gaat heeeeeel Chiro Negenmanneke op bivak. En ook
dit jaar hebben we weer super spannend bivak voor de boeg.
MAAR…
Wat de Chiro nog niet weet is dat ze dit jaar in het magisch
sprookjesbos van Herentalia zullen overnachten. Sprekende bomen
en dieren, tovenaars, prinsessen, reuzen en jawel, ook dwergen wonen
in dit magisch sprookjesbos.
Chiro Negenmanneke weet nog niet wat hun allemaal te wachten
staat. Een onvergetelijk kamp boordevol magie!
Natuurlijk hoort er bij elk sprookje een held en een slechterik. Maar
wie zij zijn gaan jullie zelf wel ontdekken tijdens het kamp.
Het enige wat er verklapt kan worden, is dat het sprookjesbos
BOOS is !
Breng dus zeker je tofste en meeste magische verkleedkleren mee om
niet op te vallen tussen alle andere sprookjesfiguren.
Leefden ze nog lang en gelukkig… ???

-Einde-

VERTREK
De Keti zal dit jaar eerder vertrekken als de rest omdat ze mee gaan helpen met de opbouw van
het tentenkamp. Dit wordt nog gecommuniceerd door de leiding (Veronica, Yorrick en Naomi) .
De Tito en Rakwi worden op 18 juli verwacht aan het station van Ruisbroek om 12u45 in uniform.
Dit is verplicht, dus indien je nog geen chiro T-shirt en rok/short hebt, laat dit dan weten aan je
leiding, zodat dit nog geregeld kan worden. (ten laatste 12 mei, dan kan je dit nog komen ophalen
op 26 mei) Of bestel je rok of short via www.debanier.be. ’s Middags eet je best thuis. Neem gerust
nog een snack mee voor op de trein.
De Speelclub gaat maar een weekje mee op kamp en vertrekken op 21 juli. Zij worden om 10u op
het kampterrein verwacht. Probeer met andere ouders af te spreken om te carpoolen, zodat
iedereen meekan op ons spetterend bivak. Dit wordt nog door de speelclubleiding georganiseerd.
De speelclubjes doen best ook hun Chiro T-shirt aan als ze er eentje hebben.

TERUGKOMST
Jammer genoeg komt er aan elk mooi verhaal ook een einde…. En keren wij terug naar huis na
een zaaalig bivak.
We plannen onze terugkomst op 28 juli omstreeks 14u. We communiceren dit nog via de
facebookpagina. Wees dus allemaal paraat om jullie kinderen en hun massa’s vuile was te komen
ophalen aan de chirolokalen. Na aankomst wordt er nog één laatste formatie gedaan, de
kampdans wordt gedanst en het kamplied wordt gezongen. De groepen nemen afscheid van
elkaar en de kampbadge wordt uitgedeeld. Daarna is het tijd om naar huis te gaan en jullie eens
heel goed te wassen!

BAGAGE
Alle bagage wordt op 14 juli tussen 17u en 19u naar de chirolokalen gebracht. Als dit niet lukt
omwille van bijvoorbeeld een geplande vakantie, verwittig dan je leiding, zodat we niet onnodig
wachten. Enkel de speelclub hoeft dit NIET te doen. Zij nemen zelf hun valiezen mee met de auto.
Van de Tito en Keti wordt verwacht dat ze ook hun fiets meenemen, ze zullen die op kamp goed
kunnen gebruiken. Deze moet ook mee ingeladen worden in de camion.
Verder is het belangrijk om een duidelijke markering (zoals een lint) aan te brengen aan je bagage
in je afdelingskleur (Speelclub: geel, Rakwi: groen, Tito: rood, Keti: blauw). Zo kunnen de valiezen
op het kampterrein al per afdeling gesorteerd worden.
De bagage wordt meegenomen in de camion, samen met al ons materiaal, zodanig dat jullie op de
dag van het vertrek niet met overtollige kilo’s moeten sleuren.
Op 28 juli wanneer je je kleine spruit terug komt ophalen zal hun valies mee worden vervoerd met
de bus. De veldbedjes zullen pas kunnen opgehaald worden op 30 juli. De camion zal dan ongeveer
rond 16u toekomen op ’t chiro, ook dit wordt nog gecommuniceerd via facebook. Er is niet genoeg
plek op de bus, dus komen de veldbedjes samen met de kampspullen mee.
Wij zouden het enorm appreciëren als u bij het ophalen van de bedjes ons een handje zou toesteken
met het uitladen van de camion. Alle helpers zijn van harte welkom!

MEENEEMCHECKLIST
Wat je zeker niet mag vergeten om tien dagen op bivak te gaan:
•
•
•
•
•

Identiteitskaart (+12 jarigen)
2 kleefbriefjes van het ziekenfonds
Buzzy Pazz (als je dit abonnement hebt natuurlijk, niet speciaal aankopen)
Muggenstick (iets dat best ook beschermt tegen tekenbeten)
Zaklamp

•
•
•
•

Zonnecrème en pet!
Drinkbus/Kruik
Rugzakje voor op trektocht
Eventueel medicatie die je moet innemen (verwittig je leiding hierover)

•

Linnenzak voor de vuile was (bijvoorbeeld een kussensloop, vermijd
plastic zakken want zij veroorzaken zeer onaangename geuren...)

•

Enveloppen, briefpapier, kaartjes, schrijfgerief, adressenlijst (op voorhand schrijven!),
postzegels
Zakgeld mag maar is niet verplicht. Op trektocht of tijdens een stadsspel kan het
leuk zijn om toch een ijsje of drankje te kopen. Speelclub en Rakwi: max €10,
Tito: €20 en Keti: €30

•

Spelkledij













Een volledig UNIFORM (aandoen bij vertrek, verplicht vanaf de rakwi => chiro rok/short
en T-shirt van chiro Negenmanneke)
Zorg voor voldoende spelkledij en voorzie je op elk weertype: shorts, T-shirts, sweaters,
lange broeken, dikke trui, kousen (genoeg paar)
K-Way of andere regenjas en laarzen
Stapschoenen of sportschoenen om goed te kunnen ravotten en voor op trektocht. Je moet
minstens één paar reserveschoenen mee hebben. Schoenen die je gemakkelijk kan
aandoen (espadrillen of slippers)
Zwemgerief: zwembroek (zwemshort is niet meer toegelaten in de meeste zwembaden),
bikini of badpak, badmuts, zwembandjes voor de kleinsten
Minstens 12 onderbroeken (een beetje reserve kan nooit kwaad)
Kledij voor dansavond
Sprookjes outfit
Witte T-shirt waarmee geknutseld mag worden
Kledij dat daarna in de vuilbak mag
Rakwi neemt ook een boer/boerinnen outfit mee (verkleedkledij in thema van boerderij)
Tito neemt een prinsessen outfit mee

Wasgerief







Toiletzak: kam of borstel, tandpasta, tandenborstel, beker, haarrekkertjes en/of speldjes
Enkele washandjes
3 à 4 handdoeken
Voor de oudere jongens - meisjes: scheergerief – maandverband/tampons
GEEN ZEEP OF SHAMPOO: wij zorgen voor biologisch afbreekbare producten
Enkele veiligheidsspelden en wasspelden

Slaapgerief





Slaapzak en fleece dekentje (‘s nachts is het ook in de zomer koud...)
Kussen (om een stijve nek te vermijden)
Veldbed of luchtmatras (geen dun matje), ook voor speelclub en rakwi (geen bedden
aanwezig).
Pyjama en knuffel

Eetgerief
Jullie nemen dit jaar zelf jullie eetgerief mee en het best ONBREEKBAAR.


Bord, vork, mes, soeplepel, kleine lepel, soepkom, beker, tas, keukenhanddoeken.

TIPS bij het maken van de valiezen:
Kinderen die af en toe bedwateren doen er goed aan een reserveslaapzak mee te
brengen. De ouders waarschuwen ook best de leiding, zodat die extra waakzaam kan
zijn.
Stop nooit natte kledij in een plastieken zak (ze gaan beschimmelen en veroorzaken
geurhinder...).
Gouden raad: alles wat je meeneemt kan beschadigd worden, kan verloren gaan of kan
vuil worden...
Uniform onvolledig? Dit kan je steeds bestellen op www.debanier.be
Tip voor speelclub: laat je kind helpen met het maken van valies of maak zakjes met outfits klaar.

VERLOREN VOORWERPEN
Elk jaar nemen we twee vuilniszakken vol verloren voorwerpen mee naar huis… Dit willen we zo
veel mogelijk vermijden, dus SCHRIJF OVERAL JE NAAM OP. Zeker op je Chiro uniform!
Op de eerste chirozondag stallen we alle spullen uit die op dat moment nog geen
eigenaar hebben. Alles wat daarna nog blijft liggen, wordt weggeschonken aan het goede
doel.

Wat zeker NIET mee mag op kamp
•

Gevaarlijke messen / gsm / Mp3-spelers en andere elektronische gadgets/
Computerspelletjes / Alcohol en andere drugs / Zoetigheden mogen, als het is om te delen
met de rest van de groep!

Wie één van deze dingen toch meebrengt, moet ze inleveren bij de leiding. Je krijgt alles op het
einde van het kamp terug (behalve snoep, dat delen we!).

Hoe ziet een KAMPDAG eruit?
7.30: Opstaan
8u: Formatie en ochtendgym
8u15: Ontbijt
9u: Diensten
10u: Activiteiten
12u30: Middagmaal
14u: Siësta
15u: Activiteiten
17u: Vieruurtje
18u: Activiteiten
19u: Avondmaal
20u: Avondformatie
20u: Het zandmannetje komt langs bij de Speelclub
21u: De Rakwi’s duiken hun bed in
21u30: De Tito’s zoeken hun slaapzak op
22u: De Keti’s kruipen onder de wol

KOOKPLOEG
Wij stellen u graag onze kookploeg voor: Kathleen, Stefan, Ukie, Esther en Marijke.
Dit team zal tien dagen voor ons kokkerellen en staat garant voor een hoogstaand gastronomisch
verantwoord verblijf.
Er wordt voldoende aandacht geschonken aan evenwichtige voeding. Zo krijgen de kinderen elke
dag verse groenten, fruit en melkproducten voorgeschoteld. Af en toe een zoete lekkernij als
dessert of vieruurtje hoort er natuurlijk ook bij!

POST
Iedereen krijgt wel eens graag een briefje van het thuisfront, alle post is dus van harte welkom op
ons kamp, iedereen die dat wil mag ons - zonder enige beperking - kaartjes, brieven, postpakketten
en dergelijke opsturen naar onderstaand adres:
Chiro Negenmanneke
T.a.v Naam + voornaam + afdeling
Bosbergen 1
2200 Herentals
Ook dit jaar zullen we alweer gebruik maken van facebook om de nieuwsgierige ouders en vriendjes
op de hoogte te houden met leuke foto’s en filmpjes.

CONTACT
Email: chiro.9manneke@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Chiro-Negenmanneke-1670933486467920/
Website: https://chironegenmanneke.chirosite.be/

SPEELCLUB

RAKWI

Mo’zian: 0471 60 68 89
Yohanes: 0495 35 29 13
Annabelle: 0487 48 41 33

Emmy: 0495 76 95 93
Wassil: 0493 65 65 44
Tina: 0479 53 91 35

TITO

KETI

Seth: 0472 93 89 45
Lennard: 0487 49 31 29
Loïc: 0471 73 09 01

Veronica: 0493 36 17 39
Yorrick: 0471 72 20 54
Naomi: 0476 61 19 78

Op kamp laten we elke morgen onze chirovlaggen op en zingen we het
ochtendlied:

“Wij hijsen bij het gloren van de morgen
Ons’ vlagge als een biddend lied
Want heilig is ’t geschenk van elke morgen
dat God ons weer t’ aanvaarden biedt.
Draag door weer en wind ons vlagge
teken van de heldentijd
Laat ze waaien laat ze wuiven
allen voor de grote strijd
Laat ze waaien laat ze wuiven
allen voor de grote strijd.”

… en ’s avonds laten we onze vlaggen af en sluiten we zingend de dag af:

“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, oh vlag,
Heer wij bergen in ons hart Uw vlag,
Zegen haar en ons uw jonge wacht.
Goedenavond vlag en dag,
Christus Koning goede nacht.
Goedenavond vlag en dag,
Christus Koning goede nacht.”

Oefen ook zeker al eens het 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.”

Oefen alvast jullie sprookjes-skills!

1. Hiermee kan een heks door de lucht vliegen.
2. Dit meisje moest altijd poetsen van haar twee stiefzusters. Ze verloor haar muiltje toen ze
om twaalf uur terug thuis moest zijn na het bal.
3. De groene, grappige Oger die in een tekenfilm uit 2001 speelde, samen met Ezel en prinses
Fiona.
4. Dit meisje draagt enkel rode kleren.
5. Het dier dat altijd slecht is in sprookjes.
6. Dit gebruikt een tovenaar zoals Harry Potter om te toveren. Je moet het wel in je hand
houden.
7. De naam van de kapitein uit Peter Pan.
8. De prinses die Shrek en Ezel moesten redden uit de hoogste kamer van de hoogste toren.
9. Als je dit dier kust dan verandert het in een prins.
10. Ze heeft een kromme neus met daarop een wrat en is altijd vergezelt van een bezem.
11. De voornaam van die jongen die kon vliegen in Nooitgedachtland.
12. Soort huis waarin een Fantasie-kabouter woont.
13. Ze woonde samen met zeven kleine mannetjes.

Allerliefste Chirovrienden,
Hopelijk komen jullie met zoveel mogelijk mee om er een fantastisch en MAGISCH
bivak van te maken! Als jullie nog vragen hebben kunnen jullie steeds terecht bij de
leiding, stuur gerust een mailtje of berichtje.
Wij kijken er alvast mega hard naar uit om jullie de beste tien dagen van de
zomervakantie te bezorgen en het chirojaar heel mooi af te sluiten! Nu jullie nog!
Heel veel groetjes en knuffels van de leiding!

xoxo

Wassil, Loïc, Yorrick, Lennard, Yohanes, Tina, Emmy, Seth, Veronica, Mo’zian,
Naomi en Annabelle

