
B I V A K 
C H I R O
K A D E E

B I V A K
C H I R O
K A D E E

KAMPHUIS PAX 
LILLE - ANTWERPEN

21 JULI - 31 JULI
2021



INTRODUCTIE

INTRODUCTIE

2

BIVAK CHIRO KADEE

BESTE
KADEEKES

Lieve Chirovrienden, beste ouders,

Yes, we mogen op kamp! Al zal dat er dit jaar dus anders uitzien. Daarom 
hebben we alle coronamaatregelen, waarmee we rekening moeten houden 
tijdens het bivak, nog eens kort uiteengezet in dit kampboekje. Zo kunnen 
jullie zich, samen met ons, voorbereiden op een coronaproof kamp.

We hebben dit jaar heel wat knotsgekke zondagen beleefd en helaas 
ook een paar moeten missen. Maar het hoogtepunt van het jaar staat ons 
echter nog te wachten. In juli zijn we weer samen op kamp! Dan kunnen 
we ons weer 5 of 10 dagen lang volledig inleven in een overdonderende 
avontuur en ons uitleven in de overvloed aan spelen. De gelukkige stad die 
ons dit jaar mag ontvangen is niet Parijs of New York, maar het prachtige 
en zonnige Lille!  

De leiding is alvast bezig met alle voorbereidingen om er een geweldig 
kamp van te maken. Begin dus alvast jouw valies te pakken, want wie zou 
zo’n übermégasûpercool kamp willen missen? En wat zou de zomervakantie 
zijn zonder dat zalige Chirokamp?

We kijken er alvast naar uit! tot dan!       
Liefs, de leiding



HET KAMPHUIS

3

BIVAK CHIRO KADEE

Het PaxDit jaar nemen we onze intrek in Lille 
te Antwerpen. Het is een kamphuis 
omgeven in een rustige omgeving met 
een mooi openbaar bos. Het is voor 
ons ook eens iets nieuws, want het is de 
eerste keer dat we hier op kamp gaan. 

https://kamphuis-pax.be/

HET KAMPHUIS

KAMPHUIS PAX 
ZAGERIJSTRAAT 25 
2275 LILLE 
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Kleinkamp - van 21/07 tot 26/07
Is voor de kleinste van onze chiro, 
de Ribbels & de Speelclub. Zij zullen 
deze vijf dagen gekke avonturen 
beleven samen met Toy Story. Ze 
gaan opzoek naar slechterikken die ze kunnen 
verslaan ver buiten onze galaxy. 

Chirokamp 
2021  

KAMPTHEMA
Het kamp in het Antwerpse Lille zal er dit jaar wel iets anders uitzien. We zullen op kamp gaan 
in 1 bubbel.  De overheid besloot dat kampen enkel worden toegelaten in bubbels vanaf 100 
personen.

Grootkamp - van 21/07 tot 31/07 
Is voor de Rakkers, Toppers, Kerels 
& Aspiranten. Deze bende mag tien 
dagen mee op kamp in het thema 
van Hollywood en alle gekkigheden 

die daar komen bij kijken, van supersterren in 
Hollywood tot concurrentie en rivaliteit. 



1.

CORONA MAATREGELEN 
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WIE KAN ER NIET MEE OP KAMP?

CORONA MAATREGELEN 

•  Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de start van het kamp.  
 = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen
 Vermijd daarom voor kamp deel te nemen aan andere kampen of speelpleinen. 
 
•  Leden, leiding en anderen uit de risicogroep. Experten hebben een lijst opgesteld met   
	 risicoprofielen	die	vatbaarder	zijn.	

•  Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Mogen mee als:
 - ze een doktersattest hebben.
 - hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma. 
 (Je hebt dus een ziekte, maar je neemt er medicatie voor. Toch twijfel? Ga naar de dokter.)

2.HYGIËNE IN DE BUBBELS

•  Binnen onze bubbel wordt er gewoon samen gespeeld, gegeten en geslapen:
 - Geen 1,5 m afstand of mondmaskers
  - Handen zullen regelmatig worden gewassen
 - Spelen met intensief contact worden vermeden, zoals bv. mond-hand- of
 mond-mondaanrakingen, te dicht op elkaar hangen of liggen, enz.



WA PAKKEK NIE MEE?
o We gaan op kamp om te spelen en te 
 ravotten, niet om een modeshow te 
 houden, dus je mooiste kleertjes laat je 
 best thuis.
o Alle elektronische snufjes zoals 
 computerspelletjes, GSM, …     
 heb je op kamp ook niet nodig, 
 deze wordt bewaard door de leiding en  
 krijg je maar op enkele tijdstippen . 
o Onze kookmoekes doen meer dan hun 
 best om de kindjes 6 dagen lang te 
 verwennen met de heerlijkste gerechten, 
 snoep heb je dus helemaal niet nodig.
o Een extra centje is zeker handig op 
 dagtocht en op 2-daagse (de 
 afdelingsleiding zal hier wel meer info 
 over geven)

SLAPEN IN TENTEN
 (Van Toppers tot Aspiranten)
o  Veldbed of opblaasmatras 
o  Extra lampjes of zaklamp
o  Verdeeldoos

CORONA HYGIËNE
o +-5 wegwerp mondmaskers
o drinkbus met naam

WA PAKKEK MEE? 
o  Warme trui 
o  T-shirts 
o  Lange broek 
o  Voldoende korte broeken 
o  Kousen 
o  Ondergoed 
o  Sportkledij 
o  Stevige schoenen 
o  Sportschoenen 
o  Toiletzak (kam, tandpasta, tandenborstel, 
 beker, douchegel,…) 
o  Zonnecrème 
o  Handdoeken & washandjes 
o  Zwemgerief 
o  Slaapkledij 
o  Je favoriete knuffel 
o  Zak voor vuil linnen 
o  Zaklamp 
o  Schrijfgerief, adressen en postzegels! 
o  Spel kaarten, strip,… om de platte rust   
 mee door te komen 

VERPLICHT VOOR IEDEREEN 
o Hoeslaken 
o Kussen
o Kussensloop
o Slaapzak

ALLES VOOR DE VALIES
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ALLES VOOR DE VALIES
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D E  L E I D I N G

Voor onze 15-koppige ploeg is iedere 
zondagse wedstrijd te Appels een 
thuismatch, maar deze verplaatsing 
naar Meulebeke is zeker en vast ook 
een te-winnen-match. we  gaan op 
kamp met volgende opstelling:

Voor onze 15-koppige ploeg is iedere 
zondagse wedstrijd te Appels een 
thuismatch, maar deze verplaatsing 
naar Lille is zeker en vast ook een te-
winnen-match. We  gaan op kamp met 
volgende opstelling:

RIBBELS    SPEELCLUB    RAKKERS
Rendl Vergauwen  Daan Van Houwe   Yehun Verhulst (GL)  Lucas Meremans
Arthur Michiels (GL)  Florian Van den Avont   Siebe Allart 
           Arno Van Den Meerssche 
           Stan Nieuwborg 

TOPPERS    KERELS     ASPIRANTEN
Ewoud Allart   Thijs Daniels    Colin Willems
Gillian De Smedt  Jasper Verhulst    Nathan Cammerman



Voldoende kleren meenemen is geen 
overbodige luxe…

We zijn 10  dagen met 70 man bijeen, 
70 jongens waarvan de mama’s graag 
alle kleren terugzien, dus wat doen de 
mama’s? De kleren merken uiteraard! 
Zeker de chirotrui als je er één hebt, 
want zeker elke speelclubber heeft 
er één… Dit lijkt ons toch wel logisch, 
maar de ervaring leert ons anders.

VERLOREN VOORWERPEN

MAG DA WEL?
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MAG DA WEL?

Aangezien we met een hele groep 10 
dagen gaan samenleven zijn er toch enkele 
belangrijke afspraken nodig om alles vlot te 
laten verlopen.

o Niemand verlaat de kampplaats zonder  
 toestemming van de groepsleiders.
o De slaapplaatsen mogen enkel betreden 
 worden mits toestemming van een 
 leider. Je gaat in geen geval naar de 
 kamer van een andere afdeling.
o Op de chiro hebben we respect voor de 
 natuur, voor elkaar en voor het materiaal.
o Elke leider is leider voor iedereen.
o Het materiaalkot is verboden terrein 
 voor elke niet-leider!
o Tijdens de inactieve periodes is er   
 vrijspel op het terrein. Je mag dan spel- 
 materiaal afhalen aan het materiaalkot.
o Na het middagmaal is er een uur    
 verplichte platte rust.

o Het slapengaan gebeurt in stilte.
 21u klein kamp / 23u groot kamp
o Bij beschadiging van het huis of domein 
 geldt de regel ‘potje breken is potje   
 betalen’.

Indien men zich niet aan deze regels 
houdt, volgt een sanctie. In uitzonderlijke 
omstandigheden is een afwijking toestaan. 

IS ER AL POST? 

Wil je een kaartje of briefje krijgen van je 
kapoen, geef hem dan de juiste adressenlijst 
en voldoende postzegels mee. Als je de 
adressen en postzegels reeds van thuis op de 
enveloppen aanbrengt, zal hij zeker aankomen 
en dan bespaart ons dat veel tijd. 



DE REST VAN DE BENDE
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KOOKMOEKES

Menig maal zal de refter zich vullen 
met vrolijke liederen en oerkreten 
zoals BIKKEBIKKEBIK HAPHAPHAP, 
Smaksmaksmak smakelijk!! , ...

Gelukkig zijn er dan onze kookmoekes 
die ons komen redden met de 
zaligste tomatensoep, de heerlijkste 
spinaziestoemp me saucissen… 

Zo slagen ze er dagelijks weer in om 
zelfs de grootste bakkes een half uurke 
te laten zwijgen, vandaar reeds dank bij 
voorbaat aan: 

DEEL 1:  PENNY
  SABINE
  ELLEN
  

DEEL 2:  KATRIEN
  MEREL
  DORIEN
  JENNIFER

BIKKE BIKKE BIK HAP HAP 
HAP EERST DE SOEP EN 

DAN DE PAP!

Natuurlijk moet al dat lekkers ook tot in de 
keuken en in onze maag geraken. daarom 
moet er natuurlijk ook gewinkeld worden. 

Maar deze helden gaan niet enkel naar 
de winkel, ze zorgen ook voor vervoer 
van en naar activiteiten, het inorde zetten 
van onze refters en het net houden van al 
onze nestjes. 

DIENSTLEIDING

DEEL 1:  BRECHT
  MICHIEL

DEEL 2:  THIERRY
  JONAS

DE REST VAN DE BENDE
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De regelingen in verband met 
verplaatsing en het inladen van de 
camion zullen er dit jaar ook anders 
uit zien. 

PRAKTISCHEREGELING VOOR IEDEREEN!     
MEDISCHE FICHE MET BIJHORENDE MEDICATIE 
AFGEVEN OP 20 JULI OM 18u op HET CHIROHEEM! 

VERVOER EN INLADEN VAN DE CAMION: 

Voor ribbels, speelclub en rakkers:

 Voor deze editie werken we terug met een carpoolsysteem. De rit naar het kamphuis is ongeveer een uurtje, hou  wel 
rekening	met	eventuele	file.	

Uur van ontvangst: 16u

De	valiezen	gaan	mee	met	de	auto.	In	het	geval	dat	dit	niet	lukt	kan	je	ze	om	18	uur	samen	met	de	medische	fiche	
afzetten aan het chiro heem

  Voor toppers, kerels en aspi’s:

De	valiezen	en	veldbedden	mogen	afgezet	worden	aan	het	chiroheem	om	18	uur.	De	fietsen	niet	want	zij	gaan	met	de	
fiets	naar	het	kamphuis.	Voor	de	terugweg	worden	deze	wel	meegenomen	met	de	camion.

Jullie verzamelen om 9u30 op het chiroheem met rugzak en lunchpakket. Kleed je ook naargelang het weer. 

Uur van ophalen: 

o  Klein kamp 26/07  - 15u   o  Groot kamp  31/07   - 12u

PRAKTISCHE REGELINGEN



NIET VERGETEN
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NIET VERGETEN
Overloop deze checkl ist 
zeker eens t i jdens het 
pakken van je val ies. 
Zo vergeet je zeker de 
volgende dingen niet! 

o Inschrijven kan via onze website www.
chirokadee.be tot 13 juli. Het kampgeld  
bedraagt €90 of €150 en dient betaald te 
worden op het rekeningnummer BE25 7372 
2702 2782 met de mededeling “naam kind – 
afdeling – kamp 2021”.

o Medische fiches + gele klevertjes en 
kidspas worden bij het inladen van de camion 
afgegeven bij onze EHBO-verantwoordelijke: 
Leider Ewoud.

o Indien uw zoon tijdens het kamp 
geneesmiddelen moet innemen,  Bezorg deze 
dan ook aan onze EHBO-verantwoordelijke.

o Iedereen wordt in perfect Chiro uniform 
verwacht op het kamp terrein, 21 juli.

o Vergeet niet wat zakgeld mee te nemen 
om iets klein te kunnen drinken of eten tijdens 
afdelings activiteiten.

o Vergeet ook je identiteitskaart niet.

o Van Toppers tot Aspiranten vragen we 
ook om je fiets mee te nemen op kamp. Breng 
deze mee bij het inladen van de camion.

o Mensen die gratis/goedkoper met de 
LIJN of de NMBS rijden, laten dit zeker aan de 

leiding weten, neem dan zeker ook de nodige 
bewijskaartjes mee.

o Adres om je zoonlief een briefje te 
schrijven:

 Chirojongens Kadee Appels
 (naam zoonlief)
 Pax
 Zagerijstraat 25
 2275 Lille

o Vergeet natuurlijk ook je glimlach niet!
WANT WE ZIJN OP CHIROKAMP!! 

http://www.chirokadee.be
http://www.chirokadee.be


CONTACT
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Voor extra vragen over Chirokamp of in 
verband met de nieuwe coronarichtlijnen, kan 
je altijd mail naar:

o leiding@chirokadee.be

Je kan ook bellen of een bericht sturen naar 
een van onze groepsleiders: 

o Yehun Verhulst
o Arthur Michiels

Tijdens het kamp zullen er regelmatig posts 
verschijnen op onze Facebook pagina, zo 
kan je het kamp van thuis uit toch een beetje 
beleven.

o Chiro Kadee @Kadee.appels  
 · Jongerenorganisatie

0475/77 46 73
yehun@chirokadee.be

ARTHUR  MICHIELS

YEHUN VERHULST

0488/38  89 03
arthur@chirokadee.be

CONTACT



13

AFTELLEN GEBLAZEN BIVAK CHIRO KADEE

AFTELLEN GEBLAZEN 

KAMPHUIS PAX
LILLE- ANTWERPEN

21 JULI - 31 JULI
2021

B I V A K 
C H I R O
K A D E E

B I V A K
C H I R O
K A D E E


