
 

 

 

 



Beste ouders, leiding, leden en Chiro sympathisanten 

Hier zijn we alweer met ons artikeltje voor het kampboekje. Dit wil zeggen dat we 

binnenkort vertrekken voor 11 dagen naar Mol. Het begint weeral te kriebelen. 

Uitgerekte bossen, een gigantisch speelveld, speelbos Dollemollebos, het 

Zilvermeer, Abdij van Postel … het is er allemaal voor groot en klein. 

Wij hopen dat er zoveel mogelijk enthousiastelingen mee trekken naar ons groot 

avontuur want keer op keer is zo een kamp toch weer een speciale gebeurtenis! Op 

kamp zijn, is anders leven. 

Je leeft meer verbonden met de natuur, je gaat op een andere manier met je 

vriendinnen om en dit schept nieuwe banden. Je zingt, je danst, je gaat op tocht, je 

verkent de nieuwe omgeving, je ontmoet andere mensen, je blijft langer op, je 

wordt doodmoe en voelt reuzehonger. 

De leiding en kookploeg zijn al volop in gang om het kamp voor te bereiden. Niet 

altijd even makkelijk met de examenperiode in ’t verschiet. Toch slagen ze er elk 

jaar in om een knal van Bivak neer te poten. Een dikke merci! Ook aan al de andere 

mensen die meehelpen bouwen aan het kamp, bedankt! – jaja tentenzetters, 

frigowagentrekkers en vrienden, ook op jullie doen we dit jaar weer beroep. 

In dit kampboekje willen we graag ook eens onze vrienden van de kookploeg in de 

kijker zetten. Zij zorgen niet alleen dat er lekker en vers eten op de tafel komt maar 

doen zoveel meer. 

Vorig jaar hebben juf Kristien en juf Karolien afscheid genomen als kookouder na 

een meer dan volle carrière – en ook dit bivak zal kookie Ine een laatste keer haar 

magische kunsten in de keuken vertonen … een welgemeende D-A-N-K-U! voor al 

dat lekkere eten de afgelopen jaren! … (en vooral voor de bijgekomen kilo’s die we 

er maar niet afkrijgen) 

Dus ook een nieuw begin voor enkele nieuwe superkookies. Wij zien er alvast naar 

uit! 

Tot binnenkort 

Jullie Veebees, 

Veerle en Johan Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Langstrump 



JOEPPIIEE JEEUUJ! Eindelijk is het weer zover! 

Een heel jaar lang hebben we uitgekeken naar HET hoogtepunt van het chirojaar en nu zijn 

we er klaar voor, we gaan weer op bivak! Wij zijn heel blij dat iedereen er weer bij zal zijn 

zodat we ons 10 dagen lang kunnen onderdompelen in deze geweldig chirosfeer. 

De leidsters hebben hun leukste, zotste, actiefste, grappigste activiteiten gebundeld om boven 

te halen op kamp. Ook gaan we zoals elk jaar weer onze stembanden goed kunnen smeren 

tijdens onze zangstonde, onze beste dancemoves kunnen bovenhalen tijdens de laatste avond 

en onze maagjes lekker kunnen vullen met het heerlijke eten van onze kookies. Wat wil een 

mens nog meer? 

We trekken dit jaar met zijn allen naar Mol. De jongste afdelingen (biekes tot en met kwiks) 

hebben hun eigen privébus die hen tot ginder brengt, de tippers pakken het wat avontuurlijker 

aan en gaan met de trein, terwijl de tiptiens en aspiranten hun beenspieren gaan trainen door 

met de fiets naar Mol te gaan. 

Alle informatie over wat je wel en niet mag meenemen, naar welk adres je je postduif moet 

opsturen enz, vind je verder in dit bivakboekje. Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om 

ons aan te spreken (wij bijten enkel als we heel grote honger hebben). 

Zijn jullie benieuwd om mee te gaan en samen het mysterie van de familie Langkous te 

ontcijferen? 

Wij kijken er alvast enorm hard naar uit!  

Hanne & Saren 

 

Belangrijke informatie voor de ouders: Om de groepssfeer al vanaf moment één te garanderen, blijft de 

regel van vorige jaren ook dit jaar van kracht. Dit betekent dat iedereen meegaat vanaf 21 juli tot 31 juli. 

Tot slot vinden wij het uiterst belangrijk dat iedereen in volledig uniform is! Dit wil zeggen de 

Chiroshort/rok met rode Chiro T-shirt. We vertrekken in uniform! 



Beste biekes, 

Dit jaar gaan we op kamp naar MOL, hopelijk hebben jullie er 

enorm veel zin in want jullie gaan de tijd van jullie leven beleven, 

leuke spelletjes, trektocht, zwemmen, lekker eten, veel plezier 

met de leiding, veel plezier met de vriendinnetjes en nog zoveel 

meer!  

Dat allemaal in Pipi Langkous land! Jullie mogen jullie verkleden in 

Pipi Langkous en dat betekent dus ook dat jullie 10 dagen, gek, 

speels, blij mogen zijn net zoals de echte Pipi! 

 

Wij hebben er al 

SUPERMEGABANGELIJKVEEL zin in!! 

Jullie mogen jullie ook 1 dag verkleden in oma’tjes of opa’tjes! 

 

Tot snel lieve Biekes, 

 

Elle-Mieke, Kato, Lien en Nel





Oe oe allerliefste aapjes  van ons, 

Nog even en het is weer zover. Dan vertrekken we weer voor 

10 dagen vol plezier naar Mol. Het wordt weer lachen, 

brullen, gieren tot we zo moe zijn dat we nood hebben aan 

platte rust. Dus train die lach -en buikspieren al maar voor op 

kamp. Wij hebben er alleszins al veel zin in. Hopelijk jullie 

ook!  

Dit jaar gaan we dus naar MOL. Daar wacht Pipi Langkous 

op onze hulp.  

 

Wat jullie zeker niet mogen vergeten:  

- Jullie verkleedkleren voor een aapje.  

- Jullie verkleedkleren voor vampier/weerwolf. (Als 

grootste fans van Twilight, kon dit thema toch zeker 

niet ontbreken.) 

- Goed humeur (zeer belangrijk).  

- Je allermooiste kleren voor de laatste avond.  

- Een witte T-shirt die je niet meer nodig hebt.  

- Voldoende slechte kleren.  

 

Lieve groetjes van 

Khaila (aka Tommy),  

Lanne (aka Kaka Kortsok) en 

Inez (aka tante Nesmeralda)  

   



Lieve Tippertjes, 

De tijd van het jaar is gekomen, om weer samen op bivak te vertrekken. Hier geven wij jullie nog een lijstje 
van wat je zeker niet mag vergeten, voor jullie je valies dichttrekken.  
Een luchtmatras, slaapzak en kussen om te slapen in de tent, zodat je af en toe ook eens uitgeslapen bent. 
Neem zeker een witte T-shirt mee, dan wordt dit bivak dik oké. 
Steek wat slechte kleren in je koffer, dan wordt het bivak nog toffer. 
Als we op tweedaagse vertrekken heb je best stevige schoenen aan, en een matje om op te slapen zou dan 
ook niet misstaan. 
Vergeet je verkleedkleren zeker niet mee te nemen, anders kom je misschien wel in de problemen. 
Op het groot spel mogen jullie als een echte politieagent verschijnen zodat niemand jullie gezag nog kan 
ondermijnen. 
Om onze zachte kant te ontdekken, mogen jullie de kleren van een echte prinses aantrekken. 
De 21e juli vertrekken we samen met de trein, een fluovest zou dan wel eens handig kunnen zijn. 

Wij hebben alvast keiveel zin in een supermegatfanastisch bivak met de tofste tippers, ook al stinken jullie 
soms een beetje naar teenslippers. 

 

Kusjes van jullie minstens even stinkende leiding, 
tante Pastellia, agent Beiteltje, en OG Bollekeeeuuuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  





Lieve Chirovrienden,  

Het bivak staat alweer voor de deur. Ook de kookouders zijn weer klaar 

om er genoeg krachtvoer te bereiden voor onze zotte Pippi Langkousjes 

en ander gespuis.  

Vorig jaar namen we afscheid van Karolien en Kristien, toch hebben ze 

ons dit jaar toch nog bijgestaan om de voorbereidingen tot een goed 

eind te brengen. Bij deze nog eens een dikke dankjewel voor hun 

geweldige inzet al die jaren. 

Dit jaar verwelkomen we 3 nieuwe kookouders. Koen, An en Dorien. 

Samen met Kaat en Ine vormen ze de kookploeg van dit jaar.  

 

Voor wie zin heeft in een beetje gepuzzel om helemaal in bivakmodus te geraken, hieronder een 

toffe ‘kruiskookpuzzel’. Veel plezier ermee en tot op bivak! In de vakjes met de cijfers mag al de 

eerste letter van het woord! 

 

   1     2  3   

  4           

             

   5          

             

 6       7     

   8          

9      10       

             

             

      11       

             

             

             

 

Welk woord kan je nog vormen met de letters uit de grijze 

vakjes? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

HORIZONTAAL: 

2: Hoe heet het paard van Pippi 

Langkous? 

4: Wie verhoogt dit jaar het aantal 

mannen op bivak? 

5: De leidsters van deze groep hebben 

een oranje fluitkoord. 

9: Het gebouw van Gidsen Nele in Mol. 

11: Wie gaat haar laatste bivak mee als 

kookouder? 

VERTICAAL: 

1: Hoe heet onze mannelijke VB? 

3: Welke groep organiseert elk jaar 

een carwash? 

6: “Ballekes met…” 

7: Welk gerecht heeft Pippi Langkous 

al met een schaar gegeten? 

8: Wat geeft warmte en licht op de 

laatste avond? 

10: Een leidster van de tippers. 

 



 

 

 

 

Mevrouw Nilson (Lien), 

Pippi Langkous (Elle-

Mieke), Politie Hamertje 

(Nel) en boef Donder-

katje (Kato). 

 

 

 

De Biekes mogen hun 

verkleden in de 

knotsgekke Pippi 

Langkous!   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneer Nilson (Fien),  Annika (Lotte) en paard Witje (Moggie).   

De speelclub zijn 10 dagen lang boeven!  



 

 

Kakka Kortsok 

(Lanne), Tommy 

(Khaila) en Tante 

Nesmeralda. 

 

    

 

 

 

 

 

Oe, oe, oe, de kwiks 

zijn de aapjes in 

ons verhaal!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tante Pastellia (Louise), OG Bolleke (Jitte) en Politie Beiteltje 

(Fien).  

De tippers houden de kampplaats onder controle als politie!  

 



  

 

 

Mevrouw 

Settergren (Hanne), 

kapitein Efriam 

Langkous (Michel) 

en de oude Pipi 

Langkous (Saren).  

 

 

 

 De tip-10’s mogen 

zich uitdossen als 

ruige zeerovers! 



 

 

Tante 

Petunia 

(Ellen), 

Boef Blom 

(Tine) en 

eenhoorn 

Zwartje 

(Lieze).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspi’s, jullie 

zijn de 

Kakka 

Kortsokken 

van Mol!  



 

 

 

Zaterdag 21 juli  

Van dienst: Tippers + Jitte & Louise 

 

Pippi blikt terug op haar leven, dat gaat wat geven.  

Zondag 22 juli  

Van dienst: Tip-10’s + Hanne & Michel 

De eerste ontmoeting verloopt turbulent, wie is dit 

serpent! 

Maandag 23 juli  

Van dienst: Kwiks + Inez 

 

Ze lijkt hard op Pippi, veel verschil is er ni.  

Dinsdag 24 juli 

Van dienst: Aspiranten + Lieze & Ellen 

 

De tantes hebben alles gezien en roddelen voor tien! 

Woensdag 25 juli  

Van dienst: Tippers + Fien & Elle-Mieke 

 

Oe oe oe, waar zijn ze naartoe?  

Donderdag 26 juli  

Van dienst: Leiding + Lotte & Moggie 

 

De boeven hebben een plan, wie wordt hier de dupe van? 

Vrijdag 27 juli  

Van dienst: Biekes & Speelclub + Kato 

& Moggie 

 

De boeven zijn er vandoor, we volgen hun spoor. 

Zaterdag 28 juli  

Van dienst: Kwiks + Khaila & Lanne 

De paarden hebben geholpen in de strijd en hebben 

Tommy bevrijd. 

Zondag 29 juli  

Van dienst: Tiptiens + Saren & Sonja 

 

Er is hier iets mis, wat is onze geschiedenis? 

Maandag 30 juli  

Van dienst: Aspiranten + Tine & Lien 

 

We hebben alles door, we gaan met z’n allen naar de foor. 

Dinsdag 31 juli  

Van dienst: Leiding + Nel & Saren 

 

De historie is bekend, pa langkous is ne ferme vent.  



 

7u15 (Leiding staat op): OG Bolleke opent de deuren.  

7u45 (Leden staan op): Het kot staat op stelten. 

8u15 (Formatie): de politie doet hun dagelijkse ronde 

8u30 (Ontbijt): de tantes bakken een ei 

9u30 (Spelen): cricket met Tommy & Annika 

12u00 (Bib): meneer Nilson leest voor 

12u15 (Kappelleke):  Mevrouw Settergren gaat naar de kerk 

12u30 (Middagmaal): Pippi bakt kannepoepen 

13u15 (Platte rust):  de paarden gaan op stal 

14u15 (Spelen):  schipper mag ik overvaren met papa Langkous 

16u00 (Vieruurtje): op de thee bij de tantekes 

16u15 (Spelen): de paarden gaan in galop 

18u00 (Formatie): boeven op het appel 

18u15 (Avondmaal): Kakka bakt tentelweven 

19u15 (Spelen): slingeren in de bomen met de apen 

20u30 (Biekes en speelclub slapen): Pippi doet haar vlechtjes uit en de boeven gaan naar het cachot 

21u00 (Kwiks slapen): de apen nestelen zich in de boom 

21u30 (Tippers slapen): de politieagenten leggen hun geweer opzij.  

22u30 (Tip-10’s slapen): de zeerovers kruipen in hun kajuit 

23u00 Aspi’s slapen: Kakka  trekt haar stoute sokken uit 

24u00 (Leiding slapen): OG Bolleke sluit de deuren 

 



 

VOOR HET VERTREK: 

✓ Lunchpakket + drankje 

SLAPEN:  

✓ Luchtmatras of veldbed (Er zijn 

geen bedden dit jaar!) 

✓ Slaapzak + extra dekentje 

✓ Kussen (eventueel kussensloop) 

✓ Pyjama 

✓ Knuffel 

✓ Zaklamp 

PERSOONLIJKE HYGIËNE: 

✓ Toiletzak met:  

o Douchegel en shampoo  

o Kam en borstel  

o Tandenborstel en 

tandpasta  

o Bekertje  

✓ Handdoeken 

✓ Washandjes 

✓ Zakdoeken (papieren) 

✓ Linnenzak 

✓ (Maandverband) 

Zeker NIET mee!  

- Drank en snoep  

- Make-up  

- Waardevolle voorwerpen zoals gsm’s, 

juwelen, horloges, ...  

Deze worden aan het begin van het kamp 

door de leidsters in beslag genomen en 

worden aan het einde van het kamp terug 

gegeven of gedeeld met de hele groep. 

 

 

OP TOCHT:  

✓ Degelijke schoenen 

✓ Regenjas  

✓ Pet en zonnecrème 

✓ Drinkbus en brooddoos 

✓ Klein rugzakje 

✓ Fluovestje  

✓ Matje voor Tippers, Tiptiens en 

Aspi’s 

KLEDIJ:  

✓ Uniform (aandoen bij vertrek)  

✓ Speelkledij: T-shirts en shorts   

✓ Jogging  

✓ Lange broek + voldoende warme 

kledij 

✓ Sportschoenen + reserveschoenen 

✓ Warme trui  

✓ Ondergoed  

✓ Kousen (spel en uniform)   

✓ Badpak en badhanddoek  

VARIA:  

✓ Briefpapier   

✓ Enveloppen  

✓ Eventueel extra postzegels (er 

worden er drie per kind voorzien) 

!!! Zet overal je naam in! Elk jaar zitten we 

met een hele stapel verloren voorwerpen. 

Geen losse zakken aan de koffers binden. 

Deze gaan stuk bij het laden en lossen van de 

vrachtwagen !!! Beperk de bagage tot 1 valies 

en 1 sportzak! De leden moeten hun eigen 

gerief kunnen dragen! 

 



 

Iedereen krijgt graag eens een briefje op kamp! 

Een briefje sturen kan naar het adres hiernaast.  

We voorzien zelf voor elk kind 2 postkaartjes en 

max. 3 postzegels. Indien uw kind meer dan 3 

postzegels nodig heeft, voorziet u er best zelf nog 

een aantal om mee te geven.  

Voor de jongste afdelingen is het handig om de 

adressen op voorhand op de briefomslagen te 

schrijven of op zelfklevende etiketten.  

Wie graag wil meegenieten van enkele foto’s kan 

terecht op onze website: www.chirohombeek.be. 

Je kan ons ook volgen op Facebook en Twitter, 

telkens onder de naam Chiro Hombeek!  

Indien u liever niet heeft dat uw kind gefotografeerd wordt op kamp, gelieve dit dan zeker te laten 

weten aan ons via leidsters@chirohombeek.be.  

Voor de prijs van €130 bieden wij jullie een 10-daags verblijf aan in Mol.  

Graag dit bedrag vóór 1 juli storten op rekeningnummer BE 68 9792 5359 9734 (BIC CODE : 

ARSPBE22XXX) met vermelding: BIVAK 2018 + afdeling + naam.  

 

Het zakgeld bedraagt €5. Dit bedrag wordt aan de leidsters bezorgd op vrijdag 20 juli bij het 

binnenbrengen van de bagage. Liefst afgeven in gesloten omslag, voorzien van naam en afdeling. Het 

zakgeld wordt gebruikt voor kleine, gezamenlijke onkosten (zoals zwemmen, ijsje op trektocht, ...). 

 Gelieve de medische fiche van je kind zorgvuldig in te vullen. Vermeld de specifieke medicatie die 

uw dochter moet nemen tijdens het bivak en noteer op een duidelijke manier de hoeveelheid en 

tijdstip van inname. Vermeld ook zeker allergieën aan bepaalde producten, zon, bepaalde 

voedingsmiddelen, ... zodat we hiermee rekening kunnen houden. De ingevulde medische fiche, met 

daaraan vastgeniet 2 kleefbriefjes van de mutualiteit, en het Kids-ID worden afgegeven op vrijdag 20 

juli samen met de bagage.  

Zieke of gewonde kindjes worden extra in de watten gelegd en verzorgd door VeeBee Veerle.  

Indien we misbruik van alcohol, roken of dergelijke vaststellen op ons kampterrein, worden de 

ouders hier onmiddellijk van op de hoogte gesteld. Voor dringende gevallen kan u steeds bellen naar 

de volwassen begeleiding.  

Johan Lescrauwaet: 0478 82 03 42  

Veerle De Graeve: 0473 63 07 63

http://www.chirohombeek.be/
mailto:leidsters@chirohombeek.be


 

De tip-10’s en aspi’s gaan met de fiets naar Mol! Zorg ervoor dat je fiets helemaal in orde is: 

degelijke banden, remmen die ook effectief werken, een werkend voor- en achterlicht, ... enz. Breng 

eventueel nog eens een bezoekje aan de fietsenmaker voor het vertrek! Draag ook degelijke 

schoenen om te fietsen (lees: geen teenslippers)! Voor de veiligheid vragen we om een coole 

fietshelm en fluovestje aan te doen. Jullie leidsters zorgen ervoor dat alles goed voorbereid is, zorgen 

jullie maar voor een flinke conditie en een goede dosis ambiance voor onderweg!!!! Ook zorgen jullie 

voor een eigen lunchpakket en een gezonde hoeveelheid flesjes water, druivensuiker, Aquarius, ... 

Hou goed de weersverwachtingen in het oog en voorzie jezelf eventueel van een regenjas. 

De tippers gaan dit jaar met de trein 

op kamp. Ze vertrekken van op de 

chiro te voet richting het station van 

Mechelen. Hier nemen ze dan de trein 

richting Mol. Zorg dus ook voor 

degelijke schoenen aangezien jullie 

wel nog even moeten wandelen.  

Meer gedetailleerde informatie wordt zeker via de leiding nog meegedeeld!  

 

Vrijdag 20 juli 

Het binnenbrengen van de bagage kan tussen 18.00u en 19.30u aan de Chiro. Hierbij wordt ook de 

medische fiche, kids-ID & zakgeld afgegeven aan de leidsters. Eventuele medicatie kan ook al 

afgegeven worden. De koffers en zakken zullen per vrachtwagen naar Mol worden gebracht. Geen 

losse zakken aan de koffers binden a.u.b. Deze komen los bij het inladen van de koffers en raken zo 

misschien kwijt! Beperk ook het aantal bagage, wij vragen om max. 1 valies en 1 sportzak per kind te 

nemen.  

Zaterdag 21 juli 

Vertrek naar Mol! Jullie worden verwacht om 9u op de Chiro. Na de formatie en een spetterende 

beginsketch vertrekken we rond 9.45u richting onze bivakplaats. 

Dinsdag 31 juli 

Terugkomst in Hombeek! Rond 17:00 komen wij terug aan op de nieuwe Chiro (in de Zemsteweg). Na 

de eindformatie kan iedereen, hopelijk nog nagenietend van ons avontuur, naar huis. 



 

 

 

 

 

(Op de melodie van ‘De drie biggetjes – K3’)  

 

Welkom welkom, in villa kakelbont, welkom welkom, wat hebben we  plezier  

Welkom welkom, in villa kakelbont, kom maar snel naar hiiiiiieeeer 

Zag je ooit al zo een meisje, dat zo sterk was als een paard 

Een snuit vol sproetjes en gekke sokken en rosse vlechtjes in haar haar 

Met Tommy en met Anika maakte ze veel plezier 

Maar toen kwam Kakka Kortsok, wat doet dat meisje hier 

Welkom welkom, in villa kakelbont, welkom welkom, wat hebben we plezier  

Welkom welkom, in villa kakelbont, kom maar snel naar hier 

Kakka steelt Pipi’s vrienden en ze voelt zich  zo alleen 

Ook haar aapje, meneer Nilson, loopt met mevrouw Nilson heen 

Pipi die is radeloos wat kan ze nu nog doen 

Ze gaat naar OG bolleke en spendeert daar al haar poooeeeeen.  

Welkom welkom, in villa kakelbont, welkom welkom, wat hebben we plezier  

Welkom welkom, in villa kakelbont, kom maar snel naar hier 

Anika, wordt ontvoerd, door de boeven uit de buurt 

De politie is echt waardeloos, daarmee dat het zo lang duurt 

Dus slaan de meisjes allebei, de handen in elkaar 

Zo redden ze Anika, al snel uit het gevaar 

Welkom welkom, in villa kakelbont, welkom welkom, wat hebben we plezier  

Welkom welkom, in villa kakelbont, kom maar snel naar hier 

 



 

Afdeling:  

Naam:  

 



 

Afdeling + naam: 


