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ARNE, leila, ingo en karen

cher, kenneth, imke & mike

seba en 
remko

Mirte & imka

Anke
Steve & rhani



 
Beste gamers,

Jullie zijn uitgenodigd om 
samen een spel te spelen  

dat jullie voor een stuk zelf 
mogen beslissen. Elke keuze 
die jullie maken zal het einde 
beïnvloeden. Denken jullie 
klaar te zijn om jullie hoofd-

personage heelhuids terug in 
de echte wereld te krijgen? 

  
Kom dan zeker mee op 

kamp en help ons  
hoofdpersonage

een grote ramp te 
voorkomen!

Steve & rhani



Allerliefste Ribbeltjes, 
Het aftellen kan eindelijk beginnen, 8 dagen ons 
gedragen als beren en berinnen  
We vertrekken op 22 juli aan de start,
en racen tot aan het kampvuur zoals in Mario 
Kart
We toveren jullie om tot echte racekampioe-
nen, met een leuke pet, een gekke snor en witte 
handschoenen
Elke dag samen spelen, je zal je zeker niet 
vervelen
We kijken ernaar uit om jullie terug te zien, 
Alvast een virtueel kusje of tien
Van jullie leiding,
Arne, Leila, Ingo en Karen



 

 

 

 



Angry Kwikies 
Zijn jullie DE BAD PIGGIES klaar om ons DE COOLE BIRDS  

Te verslaan tijdens de  Leukste 8 Dagen van het jaar?!! 
KOM DAN ZEKER MEEEEE OP KAMP!! Voor de tijd van je leven. 

Natuurlijk maken wij er een ONVERGETELIJKE tijd van met  
allerlei GAMES 

Hopelijk zien wij al onze BAD GROENE  PIGGIES op 22 juli! 
Wij kunnen al niet wachtennn!!  

Groetjes van de COOLSTE LIEFSTE LEIDING 

SARA BOMB 
DANA CHUCK 
BENOIT RED 



Dag mijnerss

Bereid jullie zwaarden 

maar voor want dit bivak 

wordt een onvergetelijk moment.s
Creeperss zombies en spinnen

Niets kan tegen ons diamanten 

harnas en zwaard Met ons leger zullen harnas en zwaard Met ons leger zullen 

we alle mijnen van putte leegplunderens

Tot dan,
Seba s Remko



Coucou liefste Tippertjes

Hopelijk zijn jullie klaar voor de 8 meest 
avontuurlijke dagen van jullie leven want 
als de nieuwe versies van Lara Croft stap-
pen jullie in je meest coole en badass kler-
en waarmee we de jungle en de geheime 
grotten gaan ontdekken, dus trek jullie big 
girl boots maar aan en maak jullie alvast 
maar klaar op een geweldig avontuur met 
de meest ervaren gidsen Mirte en Imka.



Ready for the war? 
 
Met messen en guns in onze zak, gaan wij op 
bivak. 
Met on,ze toppers clantag en veel cash in the 
bag maken we van iedereen een lijk. 
Met een gran,aat in de hand zonder pin, 
zorgen we telkens voor een win. 
Hopelijk gaan jullie ervan genieten, oefen maar 
alvast met te schieten. 
 
Kusjes xxx 
Call of DUty Team



 

 
 

BOYS,  
WEG MET AL DIE MIETENGAMES VAN DE ANDERE GROEPEN,  

WANT DE KERELS VAN MORTAL KOMBAT ZIJN HIER! 
EN JUIST ALS IN HET SPEL, TREKKEN WIJ UIT OP EEN 

MOORDPARCOURS! 
GAANDE VAN DE KLEINE RIBBELTJES TOT DE ASPI-WATJES,  

NIEMAND ZAL ONS IN DE WEG STAAN! 
FATALITY!!! 

 
MAAR VERGEET NIET DAT IK, SORPIJORRE,  

HIERVOOR DE HULP NODIG HEB VAN MIJN DAPPERE KRIJGERS: 
SUB-ZENNE, ETHAN CAGE EN NATUURLIJK OOK KITDAAN! 

 
STA DUS ZEKER EN VAST ALLE 3 KLAAR OP 20 JULI, 

WANT ZONDER JULLIE KAN IK DIE TIPTIENS OOK NIET TE BAAS! 
 

MORTAL KOMBAAAT! 



Dag zombiebestrijdsters
Het is bijna zover. De zombies zullen de aarde binnen-
kort proberen over te nemen, daarom schakel ik jullie 
hulp in!
Ik heb jullie nodig om: 

1. 10 dagen te strijden
2. Elke dag een level hogerop te geraken en onszelf te 
overtreffen.
3. Samen sterk te staan!  

Hopelijk kan ik op jullie rekenen. Onze zonnebloemp-
jes, schietende bloemen, zonnetjes, ontploffende bloe-
men en zoveel andere coole wapens staan klaar, om 
er een succesvolle strijd van te maken. 
Tot in Putte! 

De enige echte  
Crazy Anke xo



Liefste aspi’s !
Zijn jullie klaar om 10 dagen

 lang al jullie pokéballs te gebruiken
en samen met ons te vechten

tegen de andere videogames en natuurlijk
covid-19! Samen maken we er een

onvergetelijk kamp van!onvergetelijk kamp van!
Wij hebben er alvast zin in,

hopelijk jullie ook!
Veel liefs en groetjes,

jullie trainers,
Steve en Rhani xxx



 
Praktische info

• 20 juli: aspi’s en keti’s vertrekken voor 1 dag op 

voorwacht met de fiets. 

• 21 juli: De leiding zal de vrachtwagen laden en 

vertrekken naar de kampplaats om alles op te 

stellen en Corona-proef te maken. 

• 22 juli: de ouders zetten hun kinderen af op 

de kampplaats. Dit zal gebeuren in waves per 

bubbel. Het uur en de plaats worden later nog 

meegedeeld via Facebook en onze site. Als  het 

niet mogelijk is om je kind te brengen en/of te 

komen halen laat je dit weten aan de leiding. 

• 22-30 juli: Wij beleven een fantastisch kamp. 

• 30 juli: Leden (ook aspi’s en keti’s) worden op 

de kampplaats opgehaald door de ouders. De 

fietsen van de aspi’s en keti’s kunnen terug mee 

met de vrachtwagen en worden later opgehaald 

aan de Chirolokalen.

• 31 juli: De leiding ruimt alles op, laadt de vracht-

wagen in en vertrekt naar huis. 



*

 
Praktische info

De kostprijs van het kamp is €140 per kind en 

vanaf drie kinderen is dit €120. Betalen kan via 

overschrijving op rekeningnummer: 

   BE85 0682 2224 4306. 

Met mededeling: “Bivak 2020: naam van uw 

kind(eren).”

Briefjes krijgen op kamp is altijd fijn, sturen kan 

naar:

Chiro Ringo Huizingen t.a.v. (naam van uw 

kind), 

  Chirolokalen Oep De Neuvel

  Schaapstraat 2A, 2580 Putte 

In geval van nood of dringende vragen kan je 

bellen naar: 

  Hoofdleidster Mirte:  0498-02 33 06

  Hoofdleider Jolan:   0479-80 86 45



*

 
Coronamaatregelen
•  Wie ziek is of symptomen heeft (koorts, hoe-

sten, verstopte neus, keelpijn, diarree …) in de 

5 dagen voor het kamp moet verplicht thuis bli-

jven. Als je kind tot de risicogroepen behoort 

moet je een attest van de dokter afgeven met 

toestemming om mee te gaan op kamp. Voor 

beide maatregelen rekenen we op de verant-

woordelijkheidszin van de ouders.

•  Wij delen onze groep op in 2 bubbels van 50 

deelnemers + 1 bubbel van de kookouders. De 

verschillende bubbels doen alles afzonderlijk: 

slapen, eten, sanitair gebruiken, materiaal ge-

bruiken en is er zo weinig mogelijk/geen con-

tact. Binnen dezelfde bubbel is fysiek contact 

wel toegestaan. 

•  Elk kind voorziet minstens 3 afwashanddoeken, 

zo kunnen deze telkens gereinigd worden.



                    

 
Coronamaatregelen

• Wat als  iemand Covid-19 symptomen krijgt op 

kamp? De persoon wordt in quarantaine gezet in 

een aparte tent en de ouders worden verwittigd en 

gevraagd om het kind te komen ophalen. De ouders 

moeten met het kind naar de dokter gaan om een 

coronatest af te nemen. Als het kind niet besmet is 

met Covid-19 kan het kamp gewoon doorgaan. Als 

het kind wel besmet is moet de hele bubbel waar de 

deelnemer toe behoorde naar huis, iedereen van die 

bubbel zal een test moeten laten afnemen en start de 

vastgelegde termijn voor thuisisolement (moment-

eel 14 dagen).

• De geldende maatregelen zoals regelmatig handen 

wassen, extra ontsmetten, verluchten van ruimtes, 

… worden uiteraard ook gerespecteerd. 

• Alle maatregelen die wij nemen zijn vastgelegd 

door Chiro Nationaal is samenspraak met  verschil-

lende virologen en kunnen geraadpleegd worden 

op  chiro.be/corona.



                    

Mee te nemen

• Veldbed of luchtmatras -Eigen Drinkbus

• Pyjama    -Mondmasker

• Slaapzak en kussen

• Ondergoed en kousen (genoeg voor 10

• dagen!)

•  Korte en lange broek

• T-shirts

• Pullen/sweaters

• 2 paar stevige schoenen en slippers

• Waterdichte jas

• Toiletzak: washandje, tandenborstel,

• tandpasta, zeep, shampoo,

• Handdoeken

• Zwemkleren: badpak/bikini of zwem    broek (even-

tueel een zwemmuts)

• Verkleedkledij

• Zaklamp

• Een extra centje



 
Niet mee te nemen

• Gsm

• Mp3-speler

• iPad/Ipod

• Video games

• Juwelen

• Mooie kleren

• Dure spullen

• Luizen 

 Gelieve uw kind grondig te inspecteren

 of preventief te behandelen tegen luizen.

 Mochten er bij het vertrek toch luizen gevonden

 worden, gelieve de leiding hiervan op de

 hoogte te brengen en anti-luizen shampoo te

 voorzien. 

 De leiding is niet verantwoordelijk voor
 eventuele schade aan materiaal of kledij.



 Mee te nemen bij het afzetten van de 

 kinderen op de kampplaats!!!: 

•  Ingevulde medische fiche 

•  Kids-ID/identiteitskaart 

•  Valiezen, slaapgerief, …

•  Attest van de dokter als je kind behoort tot 

de risicogroepen van corona (zie lijst met ri-

sicoroepen op onze site).




