
BELANGRIJKE AFSPRAKEN 

Een bivak organiseren voor een grote groep van 100 à 130 
personen is niet zo evident. Daarom vinden we het belangrijk om 
enkele afspraken te maken. Lees dit zeker eens door samen met 

1. Beperk je bagage 

We zijn met een grote groep en de bagageruimte op de bus/
camion is beperkt. De busmaatschappij laat maar 1 stuk bagage 
per persoon toe met een max. gewicht van 20 kg. Wij vragen aan 
iedereen om daarmee rekening te houden. Zorg er dus voor dat 
alles in 1 sportzak kan en overdrijf niet in het aantal kleren. Bind 
ook geen kleine zak vast aan een valies. Dit is zeer onhandig 
voor het stapelen. Voor de kleinsten is het handig om pakketjes 
met kleren per dag klaar te maken.

2. Schrijf overal je NAAM op 

Dus ook op je valies, slaapzak, luchtmatras, veldbed, kledij, 

ieder jaar groter. Verloren voorwerpen waar geen naam op staat, 
kunnen we niet aan de eigenaar terugbezorgen. 

Bij de terugkomst in Avelgem worden alle verloren voorwerpen 
uitgestald aan de bus. Neem zeker een kijkje. 

Merk je achteraf dat je toch nog iets kwijt bent, neem dan contact 
op met de VB’s. Voor de meisjes: Lise 0472 83 33 24, voor de 
jongens: Koen 0474 52 47 65. 



IK GA OP KAMP EN IK NEEM NIET MEE…

Binnen de leidingsploeg hebben we enkele duidelijke, concrete 
afspraken gemaakt rond welke zaken we niet nodig hebben op 
kamp. We vragen dan ook uitdrukkelijk aan iedereen om zich 
daaraan te houden.

Snoep
Op kamp heb je geen snoep nodig. De kookploeg zorgt voor 
voldoende stevige en gezonde maaltijden mét een lekker 
dessertje. Snoep dat toch in de valiezen gevonden wordt, is voor 
de leiding. 

GSM, smartphone en andere
-> Kapoentjes, sloebers, kwiks en rakkers, tippers, toppers 
hebben dit NIET nodig op kamp. 

Als we merken dat iemand dit toch mee heeft, dan wordt dit door 
de leiding afgenomen en bewaard door de VB. Pas op het einde 
van het kamp krijg je die terug. 

-> Tiptiens, kerels en aspi’s maken hierover afspraken binnen de 
afdeling zelf. 

De chiro is niet verantwoordelijk voor ev. schade of verlies. Je 
neemt dit mee op eigen risico. 

Roken
Er wordt niet gerookt tijdens de activiteiten en in het zicht van de 
kinderen.

Drugs en sterke drank
Drugs en sterke drank kunnen in geen enkel geval op kamp.
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IK GA OP KAMP EN IK NEEM WEL MEE…
SLAAPGEREI

 rakkers en kwiks slapen in het gebouw, vanaf tippers en  
 toppers slaapt men in tenten.

TOILETGEREI

SPELKLEDIJ

ONDERGOED

SCHOEISEL

 teenslippers of ballerina’s zijn hier NIET voor geschikt!!
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IK GA OP KAMP EN IK NEEM WEL MEE 
(VERVOLG)
ZWEMGEREI

 waarmee je in het water kan wandelen

SCHRIJFGEREI

 omslagen erg praktisch

ALLERLEI
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TIPS VOOR OP DAGTOCHT:
Rugzak
Wij raden aan om geen rugzak met dunne koorden mee te 

gestapt en die koorden snijden in de schouders. Dat is pijnlijk.

Schoenen
Crocs of teenslippers zijn absoluut niet geschikt om op dagtocht 
te gaan. Zorg voor stevige wandelschoenen.

Brooddoos
Iedereen mag ’s morgens zelf zijn lunchpakket maken voor op 
dagtocht. Wij vragen dat iedereen een brooddoos meebrengt om 
daarin de zelfgesmeerde boterhammetjes te doen. Schrijf zeker 
je naam op de brooddoos

IDENTITEITSKAART
Een elektronische identiteitskaart of een kids-ID volstaat. Wie dit 

ter beschikking. 
Het is zeer belangrijk dat iedereen dit mee heeft op kamp. 

een eventueel doktersbezoek.
Bij het vertrek aan de bus wordt dit ingezameld door de 
afdelingsleiding. Eens terug in Avelgem wordt dit aan iedereen 
persoonlijk terugbezorgd samen met de groepsfoto.
Kleefbriefjes van de mutualiteit zijn niet meer nodig.
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ZAKGELD
Naast geld voor het aankopen van postkaarten en eventueel 

kleinsten houdt de leiding dat voor hen bij.

Als richtlijn geven we mee dat voor kapoentjes, sloebers en 
rakwi’s 20 euro meer dan genoeg is. Voor tito’s volstaat 30 euro 
ruimschoots. 
Keti’s en aspi’s informeren best bij hun afdelingsleiding. Dat 
bedrag hangt af van wat er tijdens het voorkamp gepland wordt. 
Overdrijf niet in het zakgeld.

HOE BLIJVEN WE IN CONTACT? 

De postkaarten
Op bivak zullen er postkaarten te verkrijgen zijn met foto’s van de 
eigen chirowerking.  Misschien sta je er zelf wel op!
De kaarten kosten 0,70 euro per stuk en voor een kaart 
met prior-postzegel betaal je 2,50 euro. Mensen met zeer 
veel schrijfdrang voorzien dus best ietsje meer euro’s in de 
portemonnee.
Voor de kleinsten is het zeer handig om enveloppen mee te 
geven die vooraf voorzien zijn van adres en postzegel.  Gebruik 
bij voorkeur prior-zegels, voor een snellere bezorging van de 
post.

 Het adres van onze kampeerders:
 Voornaam en naam van het lid
 Chiro Avelgem
 Morsehan 3
 6830 BOUILLON


