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OPMERKING:
Voorlopig lijkt de coronapandemie onder
controle en mogen we zonder maatregelen
op kamp. We houden er echter rekening
mee dat er opnieuw strengere maatregelen
komen. De informatie in dit Mikadootje is dus
onder voorbehoud. Indien er veranderingen
komen informeren we jullie via mail.

Woordje van de redactie
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Liefste Chiromeiden,
Het Bivak staat voor de deur! De leiding kijkt er alvast SUPER
hard naar uit! In dit Mikadootje staat alles wat je moet weten
over het kamp: belangrijke data, wat meenemen, afspraken...
Twijfel je nog? Kijk zeker eens in het fotohoekje naar
de kampfoto’s van vorig jaar! Kijk zeker ook eens op
onze website www.chiromikado.be. Daar vind je in het
kampdagboek allerlei leuke kampfoto’s en verhalen van
vorige jaren.
Hopelijk kijken jullie er net zo hard naar uit als wij!
Veel liefs,
De redactie

Leidingsploeg Chiro Mikado

Waar naartoe?
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Dit jaar slaan we onze tenten op in…

HERENTALS!!!
Voor Ribbels:
Gaat het kamp door van 30 juli tot en met 4 augustus.
Voor Speelclub:
Gaat het kamp door van 28 juli tot en met 4 augustus.
Voor Kwiks, Tippers en Aspi’s:
Gaat het kamp door van 26 tot en met 4 augustus.

Adres
Op Chirokamp laten we gsm, het internet en andere media
zo veel mogelijk achterwege. Niks leuker dus dan brieven
schrijven! (en ontvangen!)
Hieronder vind je het exacte adres:

Naam lid + afdeling
Chiro Mikado
Scouts en Gidsen Herentals
Wijngaard 10
2200 Herentals
Dit is ook het adres waarnaar jullie je dochter(s) brengen op
26, 28 of 30 juli en waar jullie haar opnieuw komen ophalen
op 4 augustus. Meer info staat verder in het Mikadootje.

Kostprijs
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Ribbels: 100 euro
Speelclub: 120 euro
Kwiks, Tippers en Tiptiens: 140 euro
Indien er financiële moeilijkheden zouden zijn, mogen jullie
altijd contact opnemen met de leidsters van jullie dochter en
samen bekijken wat haalbaar is.

Huisbezoek
Indien gewenst komen de
leidsters van jouw dochter(s)
bij jullie op huisbezoek
om eventuele vragen en
bezorgdheden rond kamp
te bespreken. Wens je een
huisbezoek? Duid dit dan
aan op het inschrijfformulier.
Dit bezoek zal doorgaan
vóór 15/07.
Wij raden een huisbezoek
sterk aan bij nieuwe leden en
leden die voor het eerst mee
op kamp gaan!

Aankomst
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We houden jullie op de hoogte over de mogelijkheid om de
de bananendozen en bedjes op 23 juli naar onze lokalen te
brengen om deze in de camion te vervoeren.
24/07: opbouw kampplaats
De leiding vertrekt naar de kampplaats om alles op
te bouwen. Er wordt dus niet op een centrale plaats
afgesproken om te vertrekken op 26 juli. De leidsters zullen
namelijk al op de kampplaats aanwezig zijn wanneer de
leden aankomen.
26/07: aankomst Kwiks en Tippers en Aspi’s
Hoera! Het kamp gaat van start. De Tippers en Kwiks komen
aan tussen 11u00 en 12u00.
28/07: aankomst Speelclub
De Speelclub wordt tussen 14u30 en 15u verwacht op
de kampplaats. Dit is 14u30 uur gewone tijd, en niet de
kamptijd. (zie p.14)
30/07: aankomst Ribbels
De Ribbels worden tussen 14u30 en 15u verwacht op de
kampplaats. Dit is 14u30 uur gewone tijd, en niet de kamptijd
(zie p.14).

Opmerkingen:
- Dit jaar is het wel mogelijk om je dochter te helpen met
installeren bij aankomst. Gelieve tenlaatste om 15u (28/07
en 30/07) of 12u (26/07) de kampwei te verlaten.
- De Speelclub slaapt dit jaar uitzonderlijk in het gebouw
i.p.v. buiten in de tenten.

Terug naar huis
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Op donderdag 04/08 mag je je dochter(s) komen afhalen.
Dit jaar kan onze Spaghettidag weer doorgaan!
Planning 04/08 (echte tijd, zie p.14)
12u00: Welkom!
Allemaal welkom op de kampplaats vanaf 12u! Gelieve dit
tijdstip te respecteren en even te wachten als je er vroeger
bent.
12u15: Slotvierkant
We zingen de afdelingsliedjes, bedanken de kookploeg en
alle leden krijgen een Bivak-opnaaier.
12u30: Spaghettidag
We sluiten het bivak af met heerlijke spaghetti van onze
kookploeg! Inschrijven voor de Spaghettidag kan via het
inschrijfformulier van bivak.
14u00: Opruimen
De leiding blijft op de kamplaats om de kampplaats op te
ruimen. Ouders en leden mogen naar huis.

De bananendoos
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Ook dit jaar werken we weer met bananendozen.
Deze moet je zelf voorzien.
Voor Kwiks, Tippers en Aspi’s: 2 bananendozen
Voor Speelclub en Ribbels: 1 bananendoos
Wat moet hier nu allemaal inzitten?
Slaapgerief:
• Veldbed
• Slaapzak en dekentje (moet niet in bananendoos)
• Kussen en kussensloop (moet niet in bananendoos)
• Pyjama of slaapkleedje (kan ‘s nachts koud worden!)
Wasgerief:
• Tandenborstel, tandpasta en beker
• Zeep
• Shampoo
• Washandjes en handdoeken (liefst geen witte)
• Kam, borstel, haarspeldjes, elastiekjes …
• Zakdoeken
• Waskom
Kledij:
• Voldoende ondergoed
• T-shirts
• Shortje en/of rokjes
• Kousen
• Lange broek of jogging
• Zwemgerief
• Dikke trui
• Regenjas en laarzen
• Wandel/sportschoenen
• sandalen
pantoffels

Gelieve op alles
naam + afdeling te
schrijven!
De Ribbels en
Speelclub slapen
in het gebouw,
maar ook binnen
kan het koud
worden! Voorzie
dus zeker genoeg
dekens.

Allerlei:
• Zonnecrème, petje
• Zakgeld (max €5)
• Drinkbus!
• Rugzakje (dit geef je beter mee op 26 juli of 30 juli met de
laatste benodigdheden in zoals de drinkbus)
• Linnenzak
• Zaklamp
• Briefpapier, enveloppen, adressenboekje, postzegels
• Medicatie indien nodig
• Identiteitskaart
• Leesboekjes, spelletjes … voor platte rust
• Waterschoenen of –sandalen
• Muggenbandje of muggenmelk
• Kleren die heel erg vuil morgen worden (of weg mogen)
• Een rugzakje/turnzakje met eigen eetgerei:
(Wij voorzien al het eetgerei voor de Ribbels. Enkel een
drinkbus dient zelf meegenomen te worden.)
Andere leden nemen mee:
• Een stevig plastic of bamboe bord
• bestek: lepel, mes, vork, koffielepel
• Kom (hittebestendig)
• Beker/tas (hittebestendig)
• Drinkbus
• Keukenhanddoek (liefst 2) MET NAAM!
We raden aan om herkenbaar eetgerei mee te nemen.
Bv. een bord met een tekening, een tas met een print...!
Wat zeker niet:
• Gsm! En andere elektronische apparaten!
• Snoep
• Juwelen
•…

Afspraken
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Met een groep op bivak gaan, is niet altijd gemakkelijk.
Daarom is het belangrijk dat er afspraken zijn die ook
nageleefd worden!
1. Het uniform
Bij vertrekt op 26 juli willen we graag dat iedereen haar
uniform (en sjaaltje) aan doet. Het uniform wordt ook
gedragen op dagtocht en op de vertrekdag.
2. Geen bezoek
Kom alsjeblieft niet op bezoek buiten de dag van vertrek.
Voor sommige kinderen is het de eerste keer dat ze van huis
zijn zonder ouders. Als die meisjes dan bezoek zien voor
anderen, zou dat weleens voor problemen kunnen zorgen.
4. Geen gsm
Tijdens bivak proberen we afstand te doen van de
dagdagelijkse dingen. Een deel van de leden heeft een gsm.
We zouden het ook zeer op prijs stellen als deze thuis blijft.
Je kan hem toch niet gebruiken of opladen op kamp.
5. Enkel veldbedden
Op bivak slapen alle leden in een veldbedje dat ze zelf
meenemen. Een luchtmatras, opvouwbaar logeerbed of
dergelijke zijn onhandig in de tent/kamer en mogen dus niet
mee.
6. Noodgevallen
In geval van NOOD kan je ons telefonisch bereiken op het
nummer 0498424085 of 0489566897.
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7. Post: niet teveel, niet te weinig
Brieven krijgen op kamp vinden we allemaal super leuk!
Helaas zien we steeds meer gebeuren dat enkele leden
overladen worden met brieven en pakketten (zelfs voordat
ze op kamp aankomen) terwijl andere meisjes niet eens elke
dag een briefje krijgen. Het is pijnlijk om bij de jongsten
dagelijks 8 brieven aan het ene lid geven en geen enkele aan
de ander. Dit veroorzaakt veel heimwee. Daarom willen we
vragen om stil te staan bij het aantal brieven die opgestuurd
worden, zeker bij de jongsten (Ribbels en Speelclub). Het is
niet nodig om al je vrienden en kenissen een briefje te laten
opsturen. Het gebeurt zelfs vaak dat deze leden de naam van
de afzender niet eens herkennen. Daarom, post: niet teveel,
maar ook niet te weinig.
8. Postpakketten vanaf Kwiks
Postpakketten worden toegestaan vanaf de Kwiks omdat
de leden dan 10 dagen meegaan op kamp. Deze maatregel
roepen we in om het contrast in hoeveelheid post bij de
jongsten te verkleinen. (zie punt 7.)
9. Samenhorigheid
We horen bij elkaar. We willen daarom dat iedereen
vriendelijk en lief is voor elkaar. Een ruzie wordt meteen
opgelost en plagen of pesten wordt ook niet getolereerd
op kamp. Heb je dus al eens een minder goede dag, geen
paniek: de anderen helpen je er weer bovenop en durf het
zeker tegen je leiding zeggen!

Tips
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Tip 1: Pak samen met je dochter(s) de bananendoos in.
Zo weten ze ongeveer waar ze iets kunnen vinden. Bij de
jongsten (Ribbels en Speeclub) is het ook handig als er al
volledige outfits (onderbroek, sokken, broek, T-shirt...) in
zakjes klaarzitten.
Tip 2: Hang een papier met naam en afdeling op de
bananen-dozen. Zo is het makkelijker voor ons om te
sorteren.
Tip 3: Als je een nieuw veldbed hebt, knutsel dit thuis al eens
in elkaar. Het bedje kan op kamp dan makkelijker in elkaar
gestoken worden. Schrijf met alcoholstift op alle onderdelen
van het bed een naam, want er zijn veel dezelfde bedjes mee!
Tip 4: Geef zeker de identiteitskaart mee, voor het geval we
geneesmiddelen moeten halen. Geef ze bij vertrek aan de
leiding, ze worden samen met de medische fiches bewaard.
Tip 5: Vergeet zeker niet om een kaartje of briefje te
schrijven naar dochterlief. Het is heel erg fijn om iets te horen
van het thuisfront. (Zelfs als ze zeggen dat het niet nodig is!).
Tip 6: Laat kostbare voorwerpen thuis. Als er iets verloren
gaat, zijn wij hier niet verantwoordelijk voor.
Tip 7: Geef uw dochter iets mee om te doen zodat ze tijdens de

platte rust zich kan bezighouden en degene die proberen te slapen
niet storen.

Als je benieuwd bent naar wat we allemaal aan het doen
zijn kan je tijdens bivak ons kampdagboek volgen op onze
website: www.chiromikado.be!

Kleurplaat
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Een dag op bivak

14

Hoe ziet een dag op bivak er nu uit?
8.00h opstaan dienstleiding en kookploeg
8.30h opstaan leden, ochtendgymnastiek en opfrissen
8.55h vierkant
9.30h ontbijt en diensten
10.30h zotte activiteiten per afdeling
12.00h middagmaal, afwas, diensten
13.00h platte rust en post
14.00h weer een super toffe activiteit
16.00h vieruurtje
16.15h weer een andere leuke activiteit
18.00h avondmaal, afwas, diensten
19.00h avondactiviteit
20.00h slapen ribbels (lichten uit om 20.30h)
20.30h slapen speelclubs (lichten uit om 21.00h)
21.00h slapen kwiks (lichten uit om 21.30h)
21.30h slapen tippers (lichten uit om 22.00h)
22.00h slapen aspi’s (lichten uit om 22.30h)
22.30h LK (= vergadering voor de leiding)
KAMPTIJD: Op bivak wordt de klok een uur teruggedraaid
(dus 12 uur wordt 11 uur).
Dit omdat het ‘s ochtends al warmer is en het gras is dan
ook droger.‘s Avonds is het ook sneller donker waardoor er
spelletjes gespeeld kunnen worden in de schemer of donker.
Ook is het donker als de ribbels en speelclubs gaan slapen
waardoor ze niet wakker liggen van het licht.
Kamptradities die zeker ook zullen plaatsvinden: grote
knutselactiviteit, waterspelletjes, themaspelletjes en
zangstonde!

Woordzoeker
Kan jij alle woorden terugvinden?
(enkel horizontaal en verticaal)
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Fotohoek
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waterspelen

wedstrijdjes

Bonte Avond

lekker eten

vettige dag

gek doen

dansen

pleinspelen

ruwe spelen

ravotten

avondspelen

chillen

knutselvoormiddag

verkleden

vrij spelen

kamptoneel

Ik blijf in Chiro geloven.

Gegevens leiding
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Indien er nog belangrijke vragen vóór vertrek zijn kan je ons
steeds telefonisch bereiken! (Of via onze emailadressen die
jullie ondertussen wel al hebben.)
Ribbels
Rouffa Valerie 0479221748
Bonné Imara 0473417886
Speelclub
Jeurissen Alexine 0498424085
Jans Louise 0471267760
Kwiks
Steegmans Lotte 0471896889
Billen Kaat 0473364313
Tippers
Manshoven Silke 0475203609
Aspi’s
Geboers Charlotte 0489566897

GSM-nummer
bij noodgevallen:
0498424085
of 0489566897

Als je benieuwd bent naar
wat we allemaal aan het doen
zijn kan je tijdens bivak ons
kampdagboek volgen op:

www.chiromikado.be

