
 

 

CHIRO WINDEKIND ADINKERKE, BIVAK 2018, ‘T MOORSHOF – EIGENBILZEN 

 

We gaan weer op bivak! 

Niet te geloven ! Het is weer zover. Het hoogtepunt van het Chirowerkjaar komt er aan: we gaan 

weer op bivak ! Dit jaar trekken we naar Het Moorshof in Eigenbilzen (Limburg), waar we letterlijk 

ondergedompeld zullen worden in een heus onderwateravontuur.   

 

Wie vertrekt wanneer ? 

Ribbels  

 

Vertrekken op zaterdag 4 augustus met de trein van 8u52. 

Afspraak ten laatste om 8u30 aan het station in Adinkerke. 

 

Speelclubs, rakwi’s, 

tito’s en keti’s 

 

Vertrekken op woensdag 1 augustus met de trein van 8u52. 

Afspraak ten laatste om 8u30 aan het station in Adinkerke. 

 

Aspi’s 

 

 

Vertrekken op dinsdag 31 juli. Hun vertrekuur wordt later 

nog meegedeeld door hun leiding. 

 



Belangrijk voor de treinreis !  

Zoals ieder jaar vertrekken we ook dit jaar allemaal in uniform. Het uniform bestaat uit een rood 

Chiro T-shirt en een beige broek/rok (deze hoeft niet van de Chiro te zijn). Zo kunnen we onze 

Chirowietjes snel herkennen op de treinreis. 

 

Vergeet ook je lunchpakket niet. Onderweg is er GEEN mogelijkheid om 

iets te kopen, dus zorg dat je zeker boterhammen mee hebt, iets om te 

drinken en eventueel nog een extra iets om te eten. Hou er rekening mee 

dat we vier en een half uur onderweg zijn ! 

Vanaf tito’s is een identiteitskaart verplicht. Zorg dus dat je die mee 

hebt. Die kan uiteraard afgegeven worden aan de leiding zodat die niet 

verloren raakt. 

 

Wat doen we met de bagage? 

Ook dit jaar werken we weer met bananendozen als bagage! Geen 

koffers of sportzakken dus. Een bezoekje aan je favoriete 

supermarkt zal wel volstaan om hieraan te geraken!   

Een slaapzak moet niet in een bananendoos gestoken worden ! 

VERMELD OP ALLE KLEDINGSTUKKEN DUIDELIJK DE 

NAAM. DOE DAT HEEL ZEKER VOOR DE 

CHIROKLEDING, DIE IS BIJ IEDEREEN IMMERS GELIJK EN DUS NIET TE 

HERKENNEN ! 

Als de bananendoos netjes gevuld is, en de naam erop is geschreven, moet die worden afgezet aan 

de chirolokalen op maandag 30 juli, tussen 17u00 en 19u00.   

Bagage wordt bij onze lokalen op 10 augustus onmiddellijk bij aankomst uitgeladen, daar kun je ze 

dan ook afhalen. 

 

Zij die op twee- of driedaagse gaan – tito’s, keti’s en aspi’s – mogen ook een trekzak vullen en 

meegeven met de bagage of die meebrengen bij vertrek. 

  



Wat neem ik allemaal mee? 

 Uniform 

 Truien 

 T-shirts 

 Korte broeken 

 Lange broek 

 Ondergoed 

 Kousen 

 Pyjama 

 Regenjas 

 Zwemkledij  

 Pet of hoedje 

 Badhanddoeken  

 Washandjes 

 Zeep en shampoo 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Borstel of kam 

 Zonnecrème, aftersun 

 Antimuggenspray !! 

 Veldbed (of luchtmatras) voor wie in een 

tent slaapt 

 Onderlaken !!!!!!!! 

 Slaapzak 

 Hoofdkussen 

 Linnenzak voor de vuile was 

 Stevige schoenen 

 Pantoffels 

 Kleine rugzak (dagtocht) 

 Zaklamp 

 Drinkbus 

 Enveloppen met adres en postzegel 

 Strip of boek 

 Knuffelbeer 

 

➔ We willen extra benadrukken zeker een onderlaken te voorzien ! Een 

hoofdkussen moet zelf meegebracht worden ! 

Als je zoon/dochter gevoelig is voor muggenbeten, geef dan zeker een 

muggenspray mee!   

 

VOOR WIE IN EEN TENT SLAAPT 

 

Tito’s, keti’s en aspi’s slapen in tenten. We willen vragen om 

zoveel mogelijk op een veldbed te slapen. Die kan niet lek raken 

of lossen. Bovendien kan je ook je bananendoos onder je bed 

plaatsen wat plaats uitspaart in de tent; Heb je toch een 

luchtmatras bij, dan een enkele luchtmatras, GEEN dubbele 

luchtmatras omdat die veel te veel plaats innemen in de tent ! 

 

 



KEUKENHANDDOEKEN 

Heb je keukenhanddoeken die je niet meer 

gebruikt, dan mag je die ons altijd bezorgen.  

 

Medische fiche 

Bij dit krantje vind je ook de medische fiche. 

Gelieve deze in te vullen en af te geven als 

de bagage binnengebracht wordt.  

 

Wat neem ik niet mee op kamp? 

✓ Snoep. We vragen uitdrukkelijk om 

GEEN snoep mee te geven.  

✓ Geld 

✓ IPads, tablets, enz. 

 

✓ GSM, enkel keti’s en aspi’s. Jongere 

afdelingen geen GSM !!! 

 

Deze zaken worden afgenomen en op het 

einde van het bivak terug weergegeven. 

 

Post op bivak 

Brieven en kaartjes kunnen jullie opsturen naar 

volgend adres: 

Chiro Windekind 

‘naam chirowietje’ 

Gellikerweg 4 

3740 Eigenbilzen 

Wil je ook post terugkrijgen? Vergeet dan niet om 

enveloppen, briefpapier, schrijfgerief en 

postzegels mee te nemen! Het is ook altijd handig 

als de adressen al op de enveloppen geschreven 

staan. Tijdens het kamp krijgen de Chirowietjes 

voldoende vrije tijd om de ouders te verrassen 

met wat nieuws!

 

Ons volgen op bivak? 

Via onze blog kan je onze avonturen diep in de 

zee volgen. Indien mogelijk proberen we 

iedere dag een bericht en foto’s te posten. 

onderwaterbivak.wordpress.com 

 

Wat bij dringende gevallen ? 

Voor zeer dringende zaken kun je tijdens het 

bivak altijd iemand van de volwassen begeleiding  

bereiken: 

Hein Vanden Bulcke: 0495 79 54 51 

 

 

 


