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Eerste keer me op kamp …  

Kampplaats? 

Chiro Bevel gaat op kamp van 21 juli t.e.m. 31 juli, de jongste groepen vertrekken op 24 juli. De 

mogelijkheid bestaat dat dit kan/zal wijzigen wegens de verdeling van onze Chiro in bubbels.  

Jammer genoeg kunnen we dit jaar geen infosessie in ‘real life’ geven, maar in deze bundel staat 

alvast wat extra informatie voor leden die nog nooit mee op kamp zijn geweest en dit jaar dus voor 

de eerste keer mee op kamp zullen gaan. 

Dit jaar gaan we op kamp naar het niet zo verre Veerle (Kwade Plas 9, Laakdal). Hieronder kunnen 

jullie enkele foto’s terugvinden van onze kampplaats. Deze is een vrij recente kampplaats, gebouwd 

in 2011. Het is een zeer mooi en onderhouden gebouw met vele lokalen, een uitgebreide keuken en 

een refter met heel veel lichtinval.  
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De bedoeling is dat de jongste leden binnen slapen in een lokaal. Hiervoor brengen de leden een 

veldbed/luchtmatras en slaapzak/deken mee. De leden slapen per groep in een lokaal. We proberen 

om telkens bubbel 1 binnen te slapen te leggen en bubbel 2 buiten. Het zou dus ook kunnen zijn dat 

een deel van de jongste leden in een tent slaapt. Niets is momenteel zeker en dit zal allemaal 

afhangen van het aantal leden dat meegaat op kamp. Indien er beslist wordt om een deel van de 

jongste leden in een tent te leggen, zal hierover duidelijk gecommuniceerd worden naar de ouders 

toe. Voor de bubbels die buiten in tenten slapen, hebben we aparte sanitaire voorzieningen aan hun 

tenten. 

Al de valiezen en slaapgerief gaat samen met het speel- en kookmateriaal mee op de camion. Deze 

camion brengt dan alles naar de kampplaats. We laden de camion in op 20 juli, maar meer informatie 

volgt nog.  

Het kampterrein zelf is niet heel groot, maar naast het kampterrein is er nog een voetbalveld waar 

we ook gebruik van mogen maken. Het is dus perfect mogelijk om bubbel 1 te laten spelen op het 

kampterrein en bubbel 2 op het voetbalveld. Vlak aan de kampplaats is ook nog een groot bos waarin 

we kunnen spelen. Door dat bos lopen ook verschillende, mooie wandelroutes voor eventuele 

dagtochten. Aansluitend aan het gebouwd is een sporthal met een buitenspeeltuin, waarvan we ook 

gebruik kunnen maken. Indien het slecht weer zou zijn, kan bubbel 1 binnen in de refter spelen en 

bubbel 2 kan dan terecht in de sporthal om daar programma te doen. 

  

De oudsten zullen met de fiets op kamp gaan, de jongste leden gaan met de auto. Hier volgt nog 

informatie over van zodra de bubbels gevormd zijn.  
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Kampthema? 

Elk jaar staat ons kamp in het teken van een bepaald thema … Vorig jaar gingen we met Chiro Bevel 

op safari door de jungle. Dit jaar is het iets helemaal anders. Het kampthema dit jaar is …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GAMES 
Elke groep gaat verkleed in iets dat met dit kampthema te maken heeft. Ook de stiltekreet, het 

toneeltje van de leiding en de decoratie van het kamp zijn gebaseerd op het kampthema. De 

verdeling van de groepen gaat als volgt:  

Miniclub meisjes Dokter bibber 

Miniclub jongens Pokémon 
Speelclub meisjes Lego  
Speelclub jongens Minecraft 
Kwiks Waar is Wally? 
Rakkers Fortnite 
Tippers The Sims 
Toppers Mario Bros 
Tip10’s Pac-Man 
Kerels  Flappy Bird 
Aspiranten meisjes Monopoly 
Aspiranten jongens Wie is het? 
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Hoe ziet een dag op kamp eruit?  

 

 

 

 

7u15: Tijd voor de leiding om op te staan en zich voor te bereiden op een dag vol 

games en spelletjes spelen. 

7u45: Nu ontwaken ook de andere gamers uit hun diepe slaap en maken zich klaar 

voor alweer een productieve gamedag.  

8u15:  Klaar voor de eerste inspanningen van de dag! Een beetje gymnastiek om 

onze duimen en armen op te warmen. We willen natuurlijk geen kramp 

krijgen in het midden van onze game!  

8u30:  Na de gymnastiek is het belangrijk om goed op krachten te komen alvorens 

je controller of pion vast te nemen. Tijd om te smullen van een heerlijk 

ontbijt!   

9u30:  De spelers starten hun game op en wagen zich aan het eerste level. Zou ik 

het volgende level halen vandaag?  

12u30: Alle gamers, pionnen en legomannetjes verlaten eventjes hun spel om hun 

buikjes opnieuw te laten vullen. Dit wordt gevolgd door een welverdiende 

powernap.  

14u30:  Nu we eventjes gerust hebben en de batterij van onze controller terug is 

opgeladen, kunnen we beginnen aan het volgende level. We volgen de 

instructies van het spel op.  

17u30:  Nu Wally eindelijk gevonden is, de winnaar van monopoly bekend is en er 

niemand heeft gepiept bij dokter bibber kunnen de gamers hun voetjes 

weer onder tafel schuiven.  

18u30:  De dag zit er bijna op. The Sims ruimen de eetzaal op, we zien nog een paar 

pokémonjagers om ons heen en de gamers van Minecraft plaatsen de laatste 

stenen van hun huis.  

20u00:  Wat een interessante en leerrijke dag! Het volgende level is bereikt dan is 

het tijd om nog even van de zonsondergang te genieten met een lekker 

dessertje! 

20u30 – 21u00: De pokémonjagers, dokters, lego- en minecraftmannetjes gaan 

rusten.  

21u30 – 22u00: Ook Wally valt ergens in slaap. Die zullen ze morgen weer moeten 

zoeken 

22u00 – 22u30: De Sims en Mario worden ook naar hun bedje geleid.  

23u00 – 23u30: Pac-Man en Flappy Bird hebben via de juiste weg en zonder ergens 

tegen te botsen hun bedjes gevonden.  

23u30 – 24u00: Ten slotte sluiten de miljardairs hun ogen.  
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De leiding voorziet dus programma’s voor de eigen leden. Normaal gezien zijn er ook elk jaar 

activiteiten die met de hele groep gedaan worden zoals: 

• Avondlied: voor het slapen gaan zingen we met z’n allen een lied 

• Toneeltje in het kampthema, gespeeld door de leiding 

• Het nieuws dat dagelijks gebracht wordt door de leden 

• Dagtaken per groep 

• Casinoavond of zangstonden 

• Kampdans, ochtendformatie en tafelmomentjes 

• Chiro Universalis: via leuke opdrachten kijken wie de beker van Chiro Universalis mee naar 

huis mag nemen 

• Knuffeldoos  

• Aspidag  

• … 

Een deel van deze activiteiten zullen geschrapt moeten worden zoals knuffeldoos en aspidag. Voor 

de andere activiteiten gaan we bekijken hoe we deze kunnen aanpassen per bubbel.  

 

Wij hopen dat jullie met z’n allen mee op kamp gaan en stellen alles in het werk dat dit op een 

veilige manier kan gebeuren zodat we dagen vol plezier kunnen beleven samen.  

Vullen jullie nog even onderstaande link in tegen zaterdag 30 mei? Zo kunnen wij zo snel mogelijk 

alles tot in de details beginnen plannen zodat we goed voorbereid zijn.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYwU5sJEtSRsgg1VvyBAG0o3R
q5_Kvr_23OGQpXPJ-A8susw/viewform 
 

Bij twijfel/vragen kan je altijd de leiding van je zoon/dochter 

contacteren of mailen naar info@chirobevel.be . 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScYwU5sJEtSRsgg1VvyBAG0o3Rq5_Kvr_23OGQpXPJ-A8susw%2Fviewform&data=02%7C01%7C%7C9a900fb07d6549791f0b08d7ffcc9d49%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637259126577465103&sdata=gonXPSxNApVRt6i41k9bZvX3ceuGc1qbxtpoPpoWJQc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScYwU5sJEtSRsgg1VvyBAG0o3Rq5_Kvr_23OGQpXPJ-A8susw%2Fviewform&data=02%7C01%7C%7C9a900fb07d6549791f0b08d7ffcc9d49%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637259126577465103&sdata=gonXPSxNApVRt6i41k9bZvX3ceuGc1qbxtpoPpoWJQc%3D&reserved=0
mailto:info@chirobevel.be

