
CHIRO JIB LOOI 

Is Kampioen! 

  

   

  

Bivak Bocholt 2020 

1 augustus - 10 augustus 
 

 

 



Inleiding  

Om te beginnen eerst even een woordje uitleg over het thema ‘Chiro JIB Looi is Kampioen!’. We                 
gaan dit jaar eens op bezoek bij dé beste voetbalploeg van België en omstreken: FC De Kampioenen.                 
Wij willen namelijk ook wel eens zo’n spannende match zien en genieten van Markske zijn spaghetti                
in het café van ons Pascal. Wil je ook graag weten hoe het er nu in het echt aan toe gaat bij De                       
Kampioenen? Dan moet je zeker mee op kamp gaan! Lees maar snel verder om te weten te komen                  
hoe je nu precies mee kan gaan op bivak naar de voetbalvelden van deze topploeg!  

 

Dit jaar organiseren we twee infoavonden over het bivak.         
Op deze manier willen we alle ouders op de hoogte          
brengen van het reilen en zeilen van een Chirokamp. We          
geven hen ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de           
leiding. Wij raden deze infoavonden ten zeerste aan voor         
ouders van leden die voor de eerste keer meegaan op          
bivak! Enige ervaring leert ons dat enkele handige tips         
ervoor zorgen dat het bivak veel vlotter verloopt, zeker voor          
de kleinste ribbeltjes. Bij deze zijn jullie dus allemaal van          
harte welkom op 16 of 23 mei om 16.30u na de activiteit op             
de Winni. 
Als deze niet kunnen doorgaan door Corona, wordt dit via          
mail nog gecommuniceerd. De alternatieve oplossing is dat        
wij de ingesproken powerpoint doorsturen naar alle ouders        
en dat er vragen kunnen gesteld worden op mail of          
facebook. 

  

 

 

Vergeet ook zeker niet in te schrijven voor de bezoekdag via onze website. (Meer info vind je                  
verder in dit boekje). 

  

KAMPIOEN ZIJN, IS PLEZANT! 



1. Data voor in je agenda 

Ribbels  

Als jullie je bagage graag in de vrachtwagen willen laden, kunnen jullie die             
donderdag 30 juli om 19u00 naar de Winni brengen. Dit is geen verplichting,             
aangezien we jullie pas enkele dagen erna verwachten op de kampplaats. Als            
jullie je bagage toch niet meekrijgen, mag die uiteraard samen afgezet worden            
met de andere valiesjes. We verwachten jullie op dinsdag 4 augustus vanaf            
16u00 op de kampplaats. Het kamp zal voor jullie eindigen op zaterdag 8             
augustus na de bezoekdag. 

 

Speelclubs 

Als jullie je bagage graag in de vrachtwagen willen laden, kunnen jullie die             
donderdag 30 juli om 19u00 naar de Winni brengen. We verwachten jullie op             
zaterdag 1 augustus om 17u00 op de kampplaats. Het kamp zal voor jullie             
eindigen op maandag 10 augustus om 16u00.  

Rakwi’s: 

Als jullie je bagage graag in de vrachtwagen willen laden, kunnen jullie die             
donderdag 30 juli om 19u00 naar de Winni brengen. We verwachten jullie op             
zaterdag 1 augustus om 17u00 op de kampplaats. Het kamp zal voor jullie             
eindigen op maandag 10 augustus om 16u00.  

Tito-keti’s: 

De veldbedden en bagage worden donderdag 30 juli in de vrachtwagen geladen. We verwachten              
jullie om 19u00 op de Winni. Voor het vertrek verwachten we jullie op zaterdag 1 augustus om                 
13u00 met je fiets en wat eten voor onderweg! Zorg er zeker voor dat je fiets helemaal in orde is                    
(lichten, bel, remmen). Ga eventueel langs bij de fietsenmaker! Het kamp zal voor jullie eindigen op                
maandag 10 augustus om 16u00. 

 Aspi’s: 

De veldbedden en bagage worden donderdag 30 juli in de vrachtwagen geladen. We verwachten              
jullie om 19u00 op de Winni. Voor het vertrek verwachten we jullie op zaterdag 1 augustus om                 
13u00 met je fiets en wat eten voor onderweg! Zorg er zeker voor dat je fiets helemaal in orde is                    
(lichten, bel, remmen). Ga eventueel langs bij de fietsenmaker! Het kamp zal voor jullie eindigen op                
maandag 10 augustus om 16u00.  
 
Bagage, veldbedden en fietsen kunnen eventueel mee naar huis genomen worden met de             
vrachtwagen. Alles kan op woensdag 12 augustus tussen 18u00 en 19u00 afgehaald worden op de               
Winni. Ben je het toch vergeten, contacteer dan de groepsleiding. 

 

 

 



2. Hoeveel kost het kamp en hoe kan ik betalen? 

  

Het kamp kost 10 euro per dag. Op die manier krijg je dus: 

- 50 euro voor ribbels (5 dagen) 

- 100 euro voor speelclubs, rakwi’s, tito-keti’s en aspi’s (10 dagen) 

Het tweede en derde kind in het gezin betaalt 5 euro minder. 

  

Hoe inschrijven en betalen?: 

Net als het ledenweekend verloopt ook de inschrijving voor het Chirokamp via een             
inschrijvingsformulier op de site (www.chirojiblooi.be) onder ‘Bivak’. Je kan je kind(eren) inschrijven            
tot woensdag 1 juli daarna is het niet meer mogelijk. Een inschrijving is ook pas volledig als zowel                  
het formulier als het kampgeld in orde zijn. Vergeet zeker niet te vermelden als je kind een                 
bepaalde allergie of dieet heeft , want op deze manier kunnen de kokkies en de leiding het                 
bivak voorbereiden en rekening houden met eventuele allergieën en/of individuele          
aandachtspunten.  

  

Het kampgeld wordt gestort op rekeningnummer BE02 7795 9746 2440 t.a.v. Chiro JIB Looi met                
vermelding van ‘Bivak 2020 + naam van je kind en afdeling’. Deze betaling moet gebeuren voor                
woensdag 1 juli 2020. We willen nog eens extra benadrukken dat wie niet betaald en               
ingeschreven  heeft voor deze datum niet mee op kamp kan vertrekken! 

Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn om het bedrag voor 1 juli op onze rekening te                 
storten, neem dan zeker en vast contact op met onze kasverantwoordelijke; Viktor Verschaeren             
(0499/77.50.23). Samen  zoeken we dan naar een oplossing. 

 

Een bezoekje aan de dokter tijdens het kamp wordt betaald door de Chirokas.             
Wij bezorgen het ziektebriefje na het kamp aan de ouders en vragen om het              
bedrag dan op de Chirorekening te storten. Bij een ernstige ziekte of ongeval             
verwittigen wij uiteraard onmiddellijk de ouders.  
Geen nieuws betekent dus goed nieuws! 

Hetzelfde geldt in verband met eventuele kosten aan de fietsen van tito-keti’s            
en aspi’s. Wij betalen deze kosten tijdens het kamp, maar vragen de ouders             
om na het kamp hierin tussen te komen. 

 

  

 

http://www.chirojiblooi.be/


 

3. Hoe ziet een dag op kamp eruit? 

  

07u30: De leidingsploeg staat op 

08u00: De leden staan op, wassen, ochtendgymnastiek en kampverhaal 

09u00: Ontbijt 

10u00: Activiteit 

12u00: Middagmaal, afwassen en dienstgroepen uitvoeren 

13u00: Platte rust 

14u00: Activiteit 

16u00: Vieruurtje 

16u30: Activiteit 

18u00: Avondmaal 

19u00: Activiteit 

20u00: Wassen en slapen ribbels 

20u30: Wassen en slapen speelclubs  

21u00: Wassen en slapen rakwi’s 

22u00: Wassen en slapen tito-keti’s  

22u30: Wassen en slapen aspi’s  

 

Op kamp worden alle leden ingedeeld in dienstgroepen. 
Elke dag heeft iedere dienstgroep een andere taak: slaapzaal         
opruimen, papiertjes oprapen, groenten schoonmaken, tafels dekken       
etc. Na elke maaltijd wordt er uiteraard samen afgewassen! 

 

 

 

 



 

4. Wat neem ik mee op kamp?  

 

✔ Materiaal    

  Slaapzak + kussen + kussensloop (+ ev. dekentje) 

  Veldbed (geen grote matrassen of tweepersoonsbedden) + ev. matje  

  Waskom 

  Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep,shampoo, kam, washandjes, handdoeken, 
badhanddoek, haarrekjes,...)  

  Eigen bord (plastic), soepkom, mes, vork, lepel, koffielepeltje en beker 

  Brooddoos en drinkbus 

  Drie keukenhanddoeken 

  Aardappelmesje (vanaf rakwi’s) 

  Ev. geneesmiddelen  

  Zonnecrème, pet, zonnebril, aftersun, ev. anti- muggenzalf/spray 

  Snelbinder en slot voor op de fiets (vanaf tito’s) 

  Zakgeld, o.a. om postkaartjes te kopen aan 0,50 euro per stuk 

  Ev. briefpapier, enveloppen, postzegels en adressen 

  Leesboek, strip, puzzelboek etc. om tijdens de platte rust even te lezen (zeker voor ribbels 
en speelclubs!) 

  Zaklamp 

✔ Kledij  

  Speelkledij (T-shirts, shorts/rokken, pull, kousen etc.) 

  Kledij voor vuile spelen + zak voor de vuile kleren 

  Pyjama (ev. een warme voor als het hard afkoelt)  

  Ondergoed (zowel onderbroeken als onderhemdjes, zeker als het wat frisser is!) 

  Schoenen (stevige en sloefen/slippers)  

  Verkleedkledij (enkele ideetjes: voetbaloutfit, bal, Nero’ke,...) 

  Regenjas 

  Zwemgerief + rugzak (+ zwembandjes verplicht voor alle ribbels) 

  Zakdoeken 

  Ev. maandverband/tampons 

  Zak voor vuile kledij 



 

Vergeet je Kids-ID + 2 klevertjes van de mutualiteit niet af te geven op de dag dat je aankomt. De                    
leden ouder dan 12 jaar zorgen ervoor dat ze zeker hun identiteitskaart op zak hebben. 

Ook eventuele medicijnen worden bij aankomst op de kampplaats afgegeven aan de leiding. Gelieve              
ook te controleren op luizen voor uw kind op kamp vertrekt en de leiding hiervan op de hoogte                  
te brengen indien uw kind luizen heeft! 

We vertrekken allemaal in Chirokledij op kamp en ook tijdens het kamp zal dit regelmatig               
gedragen worden! 

Voor ribbels en speelclubs volstaat een Chiro JIB Looi T-shirt. Dit Chiro JIB Looi T-shirt kan je                 
verkrijgen bij de leiding en kost €10. De rest van het uniform vind je terug in de Banier (o.a.                   
Vaartstraat 14, Hasselt). Het rode Chiro T-shirt mag gedragen worden, maar op uitstappen zoals op               
kamp, verwachten wij onze eigen Chiro JIB Looi T–shirt voor al de afdelingen! 

  

5. Tips voor ouders van ribbels en speelclubs 

Om het aankleden ’s ochtends wat vlotter te laten verlopen, kunnen jullie voor             
jullie kleine kadee per dag een plastic zakje of hoopje kleren met een touwtje              
errond maken met daarin ondergoed, kledij en kousen voor die dag. Wij raden dit              
ten zeerste aan, dit is een enorme hulp voor de leiding! 

Om de berg aan verloren kledij zo klein mogelijk te houden vragen wij ook om de                
naam van jullie kind in ALLE kledij (zeker Chirokledij), schoenen en spullen            
(toiletgerief, bord, bestek, handdoeken, brooddoos, drinkbus, boekjes etc.)        
te plaatsen. Veel ribbels of speelclubs weten vaak niet wat van hen is of hebben               
bijvoorbeeld dezelfde schoenen en op deze manier is het voor ons veel            
makkelijker om spullen terug te bezorgen aan de juiste eigenaar. Hou ook zeker             
rekening met alle weersomstandigheden, je kan beter iets te veel kleren dan te             
weinig meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Wat is verboden op kamp?  

● Veel snoep: Op zich is dit niet helemaal verboden, maar bij de jongere             
afdelingen wordt dit wel verzameld in een grote pot. De leiding gaat dan             
regelmatig rond met deze pot zodat iedereen wat krijgt. Voor de rest            
zorgt onze vijfsterren kookploeg elke dag voor vers en superlekker eten,           
dus de buikjes geraken zeker gevuld. 
 

● Gsm, fototoestel, iPad, iPod of andere dure (elektronische) voorwerpen:         
We vragen aan ribbels, speelclubs en rakwi’s om deze         
elektronische voorwerpen NIET mee te nemen op kamp. We staan in           
geen geval in voor het verlies of de schade aan zulke spullen. Aan de              
leden die dit wel meebrengen, zullen we vragen om deze af te geven             
aan de leiding, dit om schade en andere akkefietjes te voorkomen. De            
leiding maakt op kamp voldoende foto’s en deze kan je later terugvinden            
op de facebookpagina + google drive die gedeeld wordt na het kamp op onze website.               
(www.chirojiblooi.be). 
 

● Veel geld: Voorzie wat zakgeld voor postkaartjes (zie hoger) en je mag nog wat extra geld                
meenemen voor een ijsje aan het zwembad, drankje tijdens tweedaagse etc. Maar overdrijf             
zeker niet! 

 

7. Hoe kan ik briefjes krijgen op kamp? 

Geef onderstaande adresstrookjes aan je vrienden, familie en kennissen. Zo kunnen zij je een briefje               
of kaartje sturen. 

 

T.a.v. Naam lid (afdeling) 
Chiro JIB Looi 
Leemskuilenstraat 2 
3950 Bocholt 

T.a.v. Naam lid (afdeling) 
Chiro JIB Looi 
Leemskuilenstraat 2 
3950 Bocholt 

T.a.v. Naam lid (afdeling) 
Chiro JIB Looi 
Leemskuilenstraat 2 
3950 Bocholt 

T.a.v. Naam lid (afdeling) 
Chiro JIB Looi 
Leemskuilenstraat 2 
3950 Bocholt 

T.a.v. Naam lid (afdeling) 
Chiro JIB Looi 
Leemskuilenstraat 2 
3950 Bocholt 

T.a.v. Naam lid (afdeling) 
Chiro JIB Looi 
Leemskuilenstraat 2 
3950 Bocholt 

  

http://www.chirojiblooi.be/


 

8. Hoe rijd je naar de kampplaats? 

Iets meer dan 45 minuten rijden met de wagen. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

9. Hoe ziet de bezoekdag eruit? 

  

Op zaterdag 8 augustus kunnen alle ouders, familie en vrienden een kijkje komen nemen op de                
kampplaats en genieten van optredens van alle groepen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

14u00: begin van de bezoekdag (NIET vroeger) 

14u00 tot 16u00: feest in het kampthema  

16u00: kampbuffet verzorgd door onze kookploeg 

17u30 tot 18u00: afsluiten met dé kampdans en einde bezoekdag 

  

Dit jaar werken we opnieuw met een kampbuffet. Jullie zullen kunnen smullen            
van heel wat lekkere hamburgers en dessertjes. Om dat praktisch in goede            
banen te leiden, vragen we jullie om vooraf door te geven met hoeveel             
personen jullie graag willen mee-eten. Wat je precies eet, kies je ter plekke en              
kan je ook dan betalen. 

 

 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier op onze website www.chirojiblooi.be in te vullen. Je 
vindt de link onder ‘Bivak Bocholt 2020’. Wie niet ingeschreven is, kan niet mee-eten!  Leden op kamp 
moeten niet inschrijven voor de bezoekdag. Hun eten wordt sowieso voorzien en is inbegrepen in de 
kampprijs! 

 

10. Wie zorgt er op kamp voor lekker eten? 

  

Onze kookploeg zorgt ervoor dat de leden van culinaire         
hoogstandjes kunnen genieten. Ze zorgen voor lekker en gevarieerd         
eten. Wie bepaalde dingen om gegronde redenen (zoals allergieën)         
niet mag eten, kan dit best ook vermelden in de inschrijvingslink.  

  
Ook de bezoekdag wordt verzorgd door onze kookploeg. Ouders die          
zich geroepen voelen om ergens een handje toe te steken, mogen           

altijd een seintje geven aan de groepsleiding.  



 

11. Wie zal er 10 dagen voor jou klaarstaan?  

Om van dit kamp weer een onvergetelijke gebeurtenis te maken, is de leiding natuurlijk onmisbaar.               
Aarzel niet om de afdelingsverantwoordelijke (staat als eerste en schuin gedrukt) te bestoken met al               
jullie vragen, opmerkingen of problemen! Daarom onze gegevens nog eens kort op een rijtje: 
 

Ribbels: 

● Charlotte Camps; 0498/92.20.29 

● Daan Rodiers; 0479/69.47.78 

● Delphine Camps; 0477/58.22.31 

● Liene Coomans; 0492/64.32.74 

● Bram Marien; 0476/38.73.76 

Speelclubs: 

● Hannah Verschaeren; 0488/38.54.84 

● Lennert Neuts; 0498/28.04.93 

● Mattias Bertels; 0475/30.74.14 

● Aron Schulpé; 0495/72.63.24 

Rakwi’s: 

● Laure Jans; 0479/74.14.08 

● Maxine Van Loo; 0491/24.75.90 

● Robbe Verjans; 0470/67.49.94 

● Alexander Vaneerdewegh; 0497/10.58.63  

Tito-Keti’s: 

● Kaat Karremans; 0474/31.43.35 

● Tijs Geerits; 0470/67.50.27  

Keti/aspi’s: 

● Viktor Verschaeren; 0499/77.50.23 

● Ben Cuypers; 0499/46.89.27 

 

Alle leiding is bereikbaar via het e-mailadres info@chirojiblooi.be. 
 

 

mailto:info@chirojiblooi.be


 

Groepsleiding  

Onze groepsleiding bestaat uit Mattias Bertels (Hommelbeek 29, 3980         
Tessenderlo) en Aron Schulpé (Engelendries 18, 3980 Tessenderlo). Voor         
contact via mail gelieve het volgende e-mailadres te gebruiken:         
groepsleiding@chirojiblooi.be 

Tijdens het kamp zijn wij steeds te bereiken op deze nummers. 
Uiteraard enkel in dringende omstandigheden! 
 

● Mattias Bertels; 0475/30.74.14 

● Aron Schulpé; 0495/72.63.24 

 

De leiding is alvast volop bezig met de voorbereidingen en hopen dan ook dat jullie massaal                
zullen meegaan! 
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