
 

 

 

 



 2 

 

Inhoud 

 

 

 
 

Een woordje van de leiding………………………………………………………. 3 

 

Themabrief………………………………………………………………………………….4 

 

Per afdeling! 

Sloebers (1-2e leerjaar) …………………………………………………… 5 

Speelclub (3-4e leerjaar)…………………………………………………...6 

Rakwi’s (5-6e leerjaar) …………………………………………………….. 7 

Tito’s (1-2e middelbaar) …………………………………………………… 8 
Keti’s (3-4e middelbaar)…………………………………………………... 9 

Aspi’s (5-6e middelbaar) ………………………………………………… 10  

 

 

 

Praktische info 

Wanneer? …………………………………………………….………………… 11 

Inschrijven….…………………………………………………………………….12 

Waar? ………………………………………………………...…………………. 13 
Bezoekdag………………………………………………………………………. 14 

 

Gegevens leiding……………………………………………………..………….... 15 

 

Wat (niet) meenemen? …………………………………………………………. 18 

 

Kriebelbeestjes………………………………………………………………………. 19 

 

Verkleedtips……………………………………………………………………………. 20 

 
Extra………………………………………………………………………………………… 21 
 

  



 3 

 

EEN WOORDJE VAN DE LEIDING  
 
 

Beste leden en ouders 

Na een jaar vol plezier is het weer tijd voor ons 

Groot Bivak.  

10 dagen lang genieten van te gekke spelletjes, lekker 

eten, coole activiteiten en jullie beste vrienden. Hopelijk 

kijken jullie er net zo hard naar uit als wij. 

 

Dit jaar draait het hele kamp rond het thema ‘olympische 

spelen’, dat wil je zeker niet missen!  

 

Wij nemen jou graag mee op dit avontuur, lees daarom 

dit boekje en bereid je voor op een geweldig kamp!  

 

Groetjes  

De leiding  
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Themabrief  

 

Dag Chiro Bilzen! 

 

Wij zijn Olympus en Olympia, de uitvinders van 

de olympische spelen! Wij organiseren dit jaar 

buiten de olympische spelen in China ook de 

OLYMPISCHE CHIROSPELEN! Na lang zoeken en na 

vele verhalen over jullie chiro hebben wij 

uiteindelijk gekozen voor Chiro Bilzen.  

Wij organiseren deze spelen in Mol en zouden 

jullie dus graag uitnodigen om te strijden voor 

de gouden medaille. Wij steken het olympisch 

vuur op 21 juli aan en deze zal branden tot 31 

juli. Dus dan kunnen jullie hier op onze 

kampplaats verblijven terwijl jullie strijden in 

onze verschillende disciplines.  

 

Begin dus alvast maar te trainen want deze 

spelen zullen jullie tot het uiterste drijven. Er kan 

natuurlijk maar 1 winnaar zijn! Wij zetten hier 

alvast alles klaar om er de beste spelen ooit van 

te maken, TOT DAN 

 

 

Sportieve saluutjes en gouden groetjes, 

Olympus en Olympia 
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Praktische info  
 

Wanneer? 

 
De sloebers en speelclub worden op de kampplaats 
verwacht op zondag 24 juli om 16 uur (dit is onze 

bezoekdag, zie pagina 14) 
 
De rakwi’s en tito’s gaan de volle 10 dagen op bivak, en 
worden donderdag de 21e op de kampplaats verwacht 
om 14 uur. 
 
Keti’s en aspi’s gaan voor het bivak op drie- of 
vierdaagse met hun afdeling, zij zullen alle praktische 
info hierover krijgen via hun leiding.  
 
Op 31 juli is het bivak voorbij en wordt iedereen 
opgehaald om 11 uur.  
(de aspi’s worden om 14 uur opgehaald en terug 
afgezet aan de PaBiLo in Bilzen, zij helpen de leiding 
met het in- en uitladen van de camion)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info over de kampplaats vinden jullie op pagina 13.  
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Inschrijvingen  

 
Inschrijven kan vanaf nu via www.chirobilzen.be.  
 
Dit kan tot en met 2 juli 2022.  
 
Voor rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s kost het bivak €165 
per kind.  
 
Voor sloebers en speelclub bedraagt de prijs €125.  
Vanaf het derde kind is er een korting van 25 euro!  
 
Verdere info in verband met betaling zal duidelijk 
vermeld zijn bij de inschrijving. Je zal ook een 
bevestigingsmail krijgen wanneer je inschrijving gelukt 
is!  
 

 

 

PS: Voor degenen die al uitkijken naar de 
Chirozondagen van volgend jaar, ons nieuwe Chirojaar 
zal starten in het weekend van 16-17-18 september.  
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Waar? 

 

Chiro Sprankel Mol  
Martelarenstraat 157A 

2400 Mol  
 

 
 

 

 

 

 

Briefje sturen?  
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Bezoekdag  
 

 

Na enkele jaren afwezigheid is onze bezoekdag weer 
terug! Op 24 juli worden niet alleen de sloebers en 
speelclub gebracht, maar zijn alle ouders, opa’s, oma’s, 
broertjes en zusjes van alle leden welkom om Chiro 
Bilzen een bezoekje te brengen op kamp.  
 
Wanneer?  
Wij verwelkomen jullie op 24 juli om 16u op ons 
olympisch terrein. Hier kunnen jullie zien waar de 
prestaties van onze topsporters gaan plaatsvinden. Om 
19u houden we een afscheidsformatie waarna het bivak 
voor de sloebers en speelclub (eindelijk) kan beginnen. 

Eten? 
Onze keuken zal twee lekkere pasta’s voorzien: pasta à 

la Yvan en een vegetarisch alternatief. Je hebt keuze 
tussen een kleine (10 euro) en een grote pasta (12 
euro).  

Inschrijven hiervoor kan via www.chirobilzen.be, hier 
kunt u ook terecht voor verdere informatie. De 
inschrijvingen zijn open tot en met 2 juli! Na het eten 
kan je ook genieten van een lekker zakje chips of een 
heerlijk ijsje. 

LEDEN hoeven zich niet in te schrijven, voor 
hen is pasta voorzien!  

What else?  
Om 17u is onze jaarlijkse voetbalmatch 
tussen de vaders en de leiding. Een klassieker 
op niveau, onze atleten zijn er klaar voor! 
Vergeet je voetbalspullen dus zeker niet!   
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Gegevens leiding 

 

 

Sloeberleiding 

 

Yfke Somers: 0477 41 26 29 

Aude Geraerts: 0489 94 43 38  

Thibeau Meertens: 0479 92 68 47 

Lisa Nijssen: 0468 24 82 56 

 

Speelclubleiding 

 
 Maddy Mantels : 0468 18 19 60 

 Lena Schwaiger : 0478 64 40 41 

 Toon Slegers : 0487 56 85 15 

 Gille Schorpion : 0486 18 26 16 

 Pharrell Veestraeten : 0472 22 11 30 

 

Rakwileiding 

 
 Tom Brookes: 0467 01 86 12 

 Emma Nulens: 0478 07 42 65 

 Trijn Jorissen: 0473 80 91 59 

 Wino Joosten: 0479 21 96 69 
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Titoleiding  
 

 Zoë Streignart: 0471 02 06 06 

 Mariam Bosch: 0491 89 07 42 

 Jasper Nijssen: 0468 29 71 39 

 Lucas Jackers: 0479 30 40 09 

 

Ketileiding  

 
Catho Boelen: 0479 37 43 10 

Lucas Vissers (LV): 0497 13 14 80 

Dorine Palmaers: 0470 21 04 67 

Brecht Teppers: 0476 75 83 33 

 

Aspileiding  

 

 Jef Hardy: 0468 15 24 43 

 Indi Bammens: 0470 58 13 86 

 Welkom (Jonas) Gielkens: 0475 65 95 82 

 

Bij vragen helpen zij jullie met alle plezier verder, maar 

tijdens het bivak zullen ze niet altijd bereikbaar zijn. 

Daarom neem je beter contact op met groepsleider Indi  

(0470 58 13 86) of Welkom (0475 65 95 82), wel enkel 

bij noodgevallen. 

 

 

Indien Indi of Welkom niet bereikbaar zijn, kan je 

contact opnemen met onze volwassen begeleiders 

(veebee’s): 
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- Stef Coomans: 0477 56 33 67 of stef@chirobilzen.be 

 - Béro Vossen: 0476 41 94 85 of bero@chirobilzen.be 
 

Nog wat extra hulp die ons zal vergezellen:  
 

- De kookploeg die ervoor zorgt dat wij 10 dagen ons 

buikje rond kunnen eten 

 

- De dienstleiding die meegaat als logistieke 

hulp en ervoor zorgt dat het bivak vast en zeker 

onvergetelijk gaat zijn  
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Wat (niet) meenemen? 
 
WEL MEE ✓ 
Kledij:  

 Enkele T-shirts 
 Regenjas 
 Lange broeken 
 Zwemgerief + rugzakje 
 Korte broeken 
 Pet 
 Enkele dikke truien 
 Stevige schoenen 
 Voldoende ondergoed + reserve 
 Laarzen of waterdichte schoenen 
 Voldoende sokken + reserve 

 
Slaapgerief: 

 Slaapzak  
 Kussen 
 Hoeslaken 
 Pyjama 
 Extra deken 
 Matras/ veldbedje (Liefst veldbedje!) 

 
Wasgerief: 

 Washandjes 
 Tandenborstel 
 Handdoeken 
 Tandpasta 
 Zeep en shampoo 
 Kam 

 
Extra’s:  

 MONDMASKERS 
 Zaklamp 
 Strips/ boeken (voor tijdens platte rust) 
 Knuffelbeer 
 Anti-mug-ding 
 Zakdoeken 
 Drinkbus 
 Pen + papier 
 Enveloppen + postzegel (kaartje) 
 Zonnecreme  
 Zonnebril 
 Kids-ID 
 Kleingeld (om eventueel postkaarten mee te kopen) 
 
 

NIET MEE X 
 Snoep 
 Mama en papa 
 Kostbare spullen (vb. GSM, camera, laptop,...) 

 

 
! ZORG OOK DAT U (OF UW KIND) HET KIDS-ID VAN UW KIND AFGEEFT AAN DE 

LEIDING BIJ AANKOMST OP DE KAMPPLAATS, UW KIND KRIJGT DEZE TERUG BIJ HET 
TERUGKEREN NAAR HUIS. 

 
VERGEET ZEKER NIET EEN EIGEN VELDBEDJE/ MATRAS MEE TE NEMEN! 
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Kriebelbeestjes 

 

 

Vroeger kregen we op groot bivak wel eens te maken met een  

heuse luizenplaag. Het kostte ons veel geld en moeite 

om deze kriebelbeestjes uit te roeien. We weten dat 

luizen zeker in de periode van vele kampen een 

veelvoorkomend probleem is. Daarom werken we er de laatste 

jaren aan dit zo goed mogelijk te voorkomen. Volg daarom 

a.u.b. dit stappenplan: 

 

• Controleer je kind enkele dagen voor bivak. Heeft 

je kind neten of luizen, start dan de behandeling. 

• Controleer de dag van het vertrek opnieuw. Heeft je 

kind dan nog neten of luizen, breng de leiding 

hiervan op de hoogte en geef de producten mee aan de 

leiding. 

• Ook al vind je geen luizen of neten meer, maar 

heeft je kind toch luizen gehad, breng dan toch de 

leiding even op de hoogte.  

• Worden er bij controle op bivak toch nog luizen of 

neten gevonden, die aan jullie oog zijn ontsnapt, zal 

de behandeling op kamp worden gestart. De kosten 

worden dan nadien aan de ouders meegedeeld. 

 

Op deze manier hopen we de vervelende kriebelbeestjes op 

ons bivak geen kans te geven. 

 

Alvast bedankt! 

 

De Anti-kriebelbrigade  
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Verkleedtips 
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