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Kemzeke, 26 juni 2013 

Beste Chirovrienden, 

 

Al 60 jaar maken we Chiro in Kemzeke.  Een hele tijd, en als je ziet welke 2 prachtgroepen 
er vandaag staan, kan het nog wel een tijdje voort.  

De helft van die chirojaren werd mee gekleurd door onze pastoor en proost, Aimé 
Vermeersch.  Al 30 jaar lang draagt hij onze chiro een warm hart toe, en steunt hij ons voluit.  
Na 30 jaar op Kemzeke kan hij nu gaan genieten van wat welverdiende rust.                
Meneer pastoor : een welgemeende dank voor al wat je voor onze Kemzeekse 
dorpsgemeenschap betekend hebt. 

We merken dat de jeugdbewegingen het overal in Vlaanderen goed stellen, zelfs beter dan 
enige tijd geleden.  Hoe kan dat nu in een wereld die overloopt van allerlei andere vormen 
van (vrije-)tijdsbesteding ?   

Antwoord : misschien is het net de overvloed aan e-geweld en i-pad-pod-phone gedoe dat 
ons terugdrijft naar wat meer ‘menselijke’ momenten.  Bovendien leeft vandaag ook niet 
iedereen ‘in overvloed’ : er zijn ook heel wat mensen die het met heel wat minder moeten 
stellen, of heel hard moeten werken om zich iets van het e- en i- geweld te kunnen 
veroorloven. 

Waar kan je dan beter zijn dan in een goed werkende jeugdbeweging, waar gewoon samen 
beweging maken voorop staat ? 

‘Back to basics’ noemt men dat ook al eens : alle ‘moderne’ (?) snufjes opzij zetten en 
voorrang geven aan ‘de mens’.  Het bivak is daar natuurlijk het uitgesproken voorbeeld van : 
iedereen samen, op dezelfde manier, met dezelfde beperkte middelen : het is voor iedereen 
een moment van zorgeloos ademhalen en samen plezier maken.  De verschillen en 
tegenstellingen uit het dagelijkse leven vervagen en verdwijnen.  Die bivakmomenten blijven 
nazinderen voor de rest van je leven ! 

Het begon met het eerste bivak 60 jaar geleden in Waasmunster, met (letterlijk) een 
handjevol pioniers : dank u, jongens, dat we dit vandaag dankzij jullie allemaal nog kunnen 
meemaken, met een grote en fantastische groep ! 

Dit jaar gaat het naar Zandvliet : kijk maar eens op de landkaart : domein Ruige Heide in 
Zandvliet ligt net boven de Antwerpse haven, aan de Nederlandse grens, vlak aan een zee 
van bossen.  Alle ingrediënten zijn weer aanwezig, de voorbereidingen zijn weer in volle 
gang, de bivakkoorts stijgt : 

Jongens : maak er weer een fantastisch bivak van ! 

 

Jullie VB, 

 

Piet 

 



 
 

PRAKTISCHE REGELING & ENKELE AFSPRAKENPRAKTISCHE REGELING & ENKELE AFSPRAKEN  

 

Naar waar schrijven. 
Naam van het kind, Chiro Juventa 

Kamphuis De Ruige Heide 
Putsebaan 251 
2040 Zandvliet 

 
Telefoonnummer kampplaats. 

Bij dringende gevallen op het thuisfront is kan men contact opnemen met Bram Wittock (0475 
40 96 75) of Charlie Beirnaert (0494 67 40 89). Mogen wij erop wijzen dat dit enkel in geval 
van hoogste nood is.  

Met de fiets op kamp. 
Net zoals de laatste jaren zullen we de verplaatsing naar het bivak spreiden over 2 dagen. 
Vermits het dit jaar niet zover is kan het zijn dat we te voet gaan. Indien niet wordt er door het 
fietsteam een mooie route opgesteld door het Vlaamse en misschien Nederlandse land. Hier 
krijgen jullie nog bericht over. Om het zekere voor het onzekere te nemen is er toch een 
fietsencontrole voorzien op zondag 30 juni in de avondchiro. (In het verleden is het al 
genoeg gebleken dat een gebrekkige fiets niet alleen de eigenaar maar ook de hele groep 
serieus in de problemen kan brengen.) Zorg dat je voor op de fietstocht ook een beetje zakgeld 
bij hebt. 
 
 

Chirowerking voor en na het kamp. 
De zondagse chiro-activiteiten worden stopgezet op zondag 30 juni. 
Zo kan de leiding er alles aan doen om het bivak optimaal voor te bereiden.  
De chiroactiviteiten worden hervat op zondag 18 augustus. 
 
 

Vertrek en terug. 
De bezoekdag is voorzien op zondag 21 juli, dan eindigt het meisjesbivak en begint het 
jongensbivak. De bezoekdag start pas om 14u. en eindigt om 16u. Wij vragen aan de ouders 
om zich ook aan deze uren te houden. Zo verloopt het opruimen en het afscheid iets vlotter. 
 
Let op: Op 21 juli, de dag van de bezoekdag wordt er geen autobus meer ingelegd. 
Iedereen moet voor eigen vervoer zorgen! 
 
We worden terug aan de kerk van Kemzeke verwacht op woensdag 31 juli rond 14.00u. 
 
 
De janussen vertrekken op vrijdag 26 juli. Het vervoer van de janussen wordt geregeld door 
de eigen afdelingsleiding. Zij zullen jullie zeker op tijd verwittigen wat de juiste vertrekuren 
zijn op 26 juli.  

 
Zakgeld 

Zakgeld is voor de kleinsten absoluut niet nodig. Alles is in de prijs inbegrepen en elke 
afdeling heeft nog een afzonderlijke kas. Voor kerels en aspi’s volstaat een economisch 
verantwoorde som. 
 
 
 
 
 



 

Bagage 
Op zaterdag 20 juli wordt de camion geladen met de valiezen, veldbedden (voor Toppers, 
Kerels en aspi’s), … Iedereen wordt verwacht zijn gerief naar Francois Van Guyse te brengen 
tussen 18.00u. en 20.00u. 
 
Transport Van Guyse 
Voorhout 83-85 
9190 Stekene 
 
Alle bagage kan terug afgehaald worden op woensdag 31 juli aan het jongensheem en dit 
van zodra de camion is uitgeladen en tot 16 uur  
 
 

Slapen op bivak 
Toppers, Kerels en Aspi’s brengen hun veldbed mee. Voor de anderen zijn er bedden 
voorzien, zij zullen nog wel een hoeslaken (bedovertrek), kussen+sloop en slaapzak moeten 
meebrengen. Bedovertrekken wordt wel eens vergeten, het is echter van cruciaal belang om 
de matrassen vrij van modder enz. te houden. Heeft u bedovertrekken die u niet meer 
gebruikt: laat het weten aan de leiding, we proberen dit jaar een noodvoorraad voor volgende 
jaren te vergaren. 
 
Toppers, Kerels en Aspi’s brengen ook een matje voor te slapen, een grote rugzak (ook weer 
niet te groot) en een beetje zakgeld mee. 
 

 
Medicijnen 

Indien uw zoon medicijnen moet nemen tijdens het bivak, gelieve die dan zeker mee te geven 
bij de dag van vertrek, of indien mogelijk is het nog beter als u ze op voorhand bij de 
afdelingsleiding bezorgt. Het is alleszins belangrijk dat u de leiding hierover grondig inlicht 
zodat zij ook weten wat er van hen verlangt wordt.  
 

SIS-kaart 
Vergeet niet de SIS-kaart met uw kind mee te geven, deze worden bijgehouden door de 
kookies Zo kan uw kind deze kaart tijdens het kamp niet verliezen. 
 

 
POST 

Gelieve op voorhand reeds postzegels te kopen. Er is enkel de mogelijkheid op kamp om 
chirokaartjes (ook dit jaar weer onze eigen chirokaartjes: 3 krijg je van ons, dan 30 cent per 
stuk) te kopen, dus zorg zelf reeds voor postzegels. Bij de allerkleinsten is het handig dat de 
enveloppen met de adressen reeds op voorhand geschreven zijn.  
Indien dit niet het geval is, zorg dan dat uw kind een duidelijke adressenlijst bij heeft. 
 

 
Wat niet meebrengen op bivak. 

GSM’s, MP3’s, IPOD’s worden thuis gelaten. We maken enkel contact met het thuisfront via 
brieven. Wanneer wij dit toch vinden, worden deze onmiddellijk afgenomen en teruggegeven na 
het kamp. 
 
Snoep en andere etenswaren zullen in beslag genomen worden bij het begin van het kamp, 
met het doel ze te verdelen onder de ganse afdeling. Eten is er ruimschoots voldoende op 
bivak, en ook voor een versnapering zal onze fantastische kookploeg ten gepaste tijde wel 
zorgen.  
 
!!!!!! Mochten er nog vragen zijn kan u uiteraard steeds bij leiding terecht!!!!! 



         
       Wat steekt er in mijn valies?  

 
Sport & Spel: 
   sportschoenen, t-shirts en shorts, jogging 
 
Kledij voor de kou: 
   dikke truien, lange broek, stevige schoenen 
 
Regenkledij: 
   kw, laarzen 
 
Nachtkledij: 
   pyama of slaapkleed 
 
Allerlei: 
   kousen 
   ondergoed, zakdoeken 

bikini of badpak, sjaaltje of hoedje tegen de zon, 
zonnecrème 

   kledij dat vuil mag worden 
   slaapzak 

   veldbed (enkel voor Speelclub, Tippers, Tip10’s & Aspis) 
   enkele wasspelden 
   drinkbus en rugzak 

Vanaf Speelclub een gamel meebrengen. 
   schrijfgerief, briefpapier, omslagen, postzegels, 
   adressenlijst, leesboeken 
 
Wasgerief: 
   handdoeken, washandjes, zeep, kam, shampoo, 
   tandenborstel, tandpasta, beker 
 
Eventueel: 
   waspoeder, fototoestel, knutselmateriaal, 
   verkleedmateriaal 
 
Ouders, mogen we er nogmaals op wijzen om alle gerief goed te voorzien van 
voor- en achternaam en afdeling. 
Vele kinderen weten niet of het wel of niet de handdoek of dergelijke is die ze 
van thuis hebben meegekregen. 
Wij blijven dan ook met al die spullen zitten (die ons meestal toch te klein 
zijn, spijtig genoeg). Het zou tof zijn om eens een jaartje geen grote 
uitverkoop te moeten houden. 

 
En denk er aan je gaat maar 10 dagen weg, geen hele maand, 

probeer dus je bagage te beperken.  
  



Hoe ziet ons bivak eruit? 
 
 

Zondag 21 juli: 
   Bezoekdag 

Installeren 
Groepsavondwandeling 

 
 
Maandag 22 juli: 
   gewone dagindeli 
 
Dinsdag 23 juli: 
   Familiedag: De aspi’s voorzien een dag vol spel en plezier  
 
 
Woensdag 24 juli: 
   Gewone dagindeling 
 
 
Donderdag 25 juli: 
   gewone dagindeling 
   Vertrek tweedaagse 
 
 
Vrijdag 26 juli: 
   Aankomst van de Janussen 
   Dagtocht 
    
 
Zaterdag 27 juli: 
   Gewone dagindeling 

Groepsavondspel 
 
 
Zondag 28 juli: 
   Was- en plasdag 
   beloftemis 
 
 
Maandag 29 juli: 
   Dagtocht 
   Voetbal 
 
 
Dinsdag 30 juli: 
   gewone dagindeling 
   Bonten avond 
 
 
Woensdag 31 juli: 
   Opkuisen en terug naar huis 
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Fiscale attesten en CM teruggaveformulieren

Beste ouders,

Verder in deze Tuimelaar vinden jullie enkele documenten welke kunnen lei-
den tot fiscaal gunstige toestanden. Dit zijnde

1. Een fiscaal attest inzake uitgaven voor jeugdopvang. Dit dient men
bij te voegen aan de personenbelasting om zo een vermindering te
bekomen.

2. Een CM-teruggaveformulier. Wij weten dat er velen bij andere zieken-
fondsen zijn maar wij kunnen dat niet allemaal blijven bijhouden, dus
we kiezen er hetgene uit waar de meeste bij aangesloten zijn. Voel u
hier zeker niet door geschoffeerd en regel het zelf! Dit geldt ook voor
het CM formulier. Vul alles in wat je zelf kan invullen (ook als er staat
dat er een bepaald deel door de organisatie moet ingevuld worden kan
u zelf ook de periode en het betaalde bedrag invullen)

Wat moet u hier nu nog voor doen om al die gelden te kunnen ontvangen (of
niet aan de belastingen te moeten geven)?

Stap 1

Vul in wat u kan invullen: gegevens van het kind, periode, betaald bedrag.
Let op! bij periode indien u kind geen janus is dan betreft deze periode (21-
31) geen 10 maar 11 dagen (voor janussen 6 dagen). Wanneer de dagprijs
dan gevraagd wordt dan vult u daar in de prijs die u betaald heeft gedeeld
door 11 (afronden tot op 2 cijfers na de komma graag).

Stap 2

Wanneer het terug Chiro is, als u de info voor het bivak goed gelezen heeft
weet u dat dit 18 augustus is, dan komt u naar de Chiro met het papier.
Aldaar spreekt u de dan nieuwe hoofdleider aan (die als hij het niet vergeet
de eerste weken aan de poort zal staan om deze papieren te ontvangen).
Vervolgens zet deze dan een stempel en u kan vertrekken.

Stap 3

Ga tevreden naar huis.
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Dag janussen 

We zullen ons eerst even voorstellen. Wij zijn broers Mac Donald, Mac De jonghe en Mac den 

Oude en wij zijn 3 stoere schotse krijgers.  Nu hebben wij een groot probleem. 

We zullen beginnen bij het begin. Wij wonen al jaren in het dorp Zandflietburgh in de schotse 

highlands. Ons dorp wordt bestuurd door de oudste man in ons dorp, onze opa Mac Bollie. 

Hij is een wijze man en wat meteen opvalt aan hem is zijn grote ronde buik. Nu is er iets 

vreselijks gebeurd.  

5 Dagen geleden kreeg hij een brief van zijn beste vriend mac Snorrie hij heeft een heel lange 

roste snor . In de brief stond dat hij was uitgenodigd om zijn 100e verjaardag te komen vieren 

in zijn dorp. Natuurlijk wou onze opa dit niet missen. Het enigste probleem is dat zijn vriend 

verschillende kilometers van ons dorp vandaan woont.  Het is een volledige dag reizen te 

paard. We hebben nog voorgesteld om met hem mee te reizen maar dat wou hij niet. Na 4 

dagen was hij nog steeds niet terug en we werden dus wel zeer 

ongerust. We besloten dan maar een postduif te sturen naar Mac 

Snorrie. Na enkele uren wachten kwam er uit Oostelijk richting een 

duif terug gevlogen. Aan haar pootje hing een briefje. Op het 

briefje van Mac Snorrie stond dat hij helemaal geen 100 jaar werd, 

hij was zelfs nog maar 98 jaar oud. Hij gaf dus helemaal geen feest. 

Ook had  hij Mac Bollie niet gezien .  

We zijn met onze  3en er onmiddellijk op uit getrokken om Bollie te 

gaan zoeken. Na enkele uren reizen vonden we zijn paard en zijn 

hoed en daarbij een briefje. Als jullie je opa ooit willen terug zien 

moeten jullie onze opdrachten volgen. Deze zal bestaan uit verschillende moeilijke proeven en 

opdrachten. Wij weten dus niet wie onze opa heeft ontvoerd. Maar als we hem terug willen 

vinden hebben we jullie hulp nodig. 

We hebben gehoord van Merlijn de tovenaar dat jullie hem zo goed hebben geholpen om het 

toverpoeder terug te vinden. Willen jullie alstublieft ook ons helpen.  Zonder jullie kunnen we 

deze opdrachten nooit volbrengen. Help ons onze opa terug te vinden.  

Als je ons wil komen helpen ga dan mee op bivak met de Chiro.  Dan zien we jullie daar. 

%

%
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Oproep aan alle speelclubbers, 
 
Het schooljaar loopt weeral op zijn einde dus dat betekent ook dat er een nieuw bivak zit 
aan te komen. Het toeval is dat wij, jullie leiders, net een email gekregen hebben van de 
president van Amerika. Hij zit namelijk met een groot probleem. Zijn vroeger team van 
Special Forces is gekidnapt door de bende ‘H.E.R.M.E.L.I.N.D.A.’. Dit is een super 
gevaarlijke groep van getrainde schurken die de wereld willen overnemen.  
 

 
 
 
Omdat anders de wereld naar de verdoemenis gaat en de president van Amerika volledig 
in zak en as zit gaan wij hem uit de nood helpen. De president heeft hoogstpersoonlijk 
om ons gevraagd omwille van onze uitmuntende dapperheid. Er is echter wel een 
voorwaarde. Jullie moeten eerst een extra opleiding doorlopen vooraleer jullie kunnen 
beginnen. Deze opleiding gaat door van 21 juli tot 31 augustus in Zandvliet. Hiervoor 
hebben jullie nodig: 
 

• Special Forces outfit 
• Een gamel 
• Voldoende schoeisel, het is een intensieve training dus we gaan stappen en onze 

schoenen kunnen nat worden. 
• Witte T-shirt 
• Zakmes is VERBODEN 

 
Wij verwachten jullie allemaal op post! De wereld zoals we ze kennen staat op het spel. 
 
Geeeeeeeef af!! 
Het Juventa Special Forces team: Leiders Brent, Robert, Sarne, Drets en Niels 
 
 

Juventa Special 
Forces 

H.E.R.M.E.L.I.N.D.A 
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Yow guidos, 
 
Jullie zijn allemaal geselecteerd om deel te nemen aan het zesde seizoen van het 
befaamde Geordie Shore. Gedurende 10 dagen zullen jullie tezamen in een huis aan de 
shores van Zandvliet verblijven samen met 10 andere binken. Daar zullen jullie samen de 
meeste legendarische feestjes beleven en de zwaarste fitnesssessies ondergaan. Ook zal er 
voor jullie een twee dagen durend uitwisselingsproject met onze vrienden van de Jersey 
Shore georganiseerd worden. 
 
Wat nemen jullie mee voor dit unieke project: 
 

- marcelleken (om jullie getrainde lichaam te 
showen)  

- zonnebril (tegen de straffe zon die steeds 
schijnt aan de shores) 

- matje (voor het uitwisselingsproject met onze 
vrienden van Jersey shore) 

- slaapzak 
- trekkersrugzak ( om al jullie bruiner-zonder-

zon mee te nemen op onze tweedaagse trip) 
- veldbed ( voor de rest is alles geregeld in ons luxeverblijf) 
- zakmes  
- de lijst met voorwerpen vooraan in de tuimelaar 

 
Deze afgetrainde en zongebruinde binken gingen jullie al vooraf: 
 
 

 
Tot dan,  
 
Opperguidos Bart, Taulant en Pieter 



 
Woodstock Revival Festival 

21-31 juli Zandvliet 
 
 
Yo man Kerels, 
 
Bereid jullie voor op het gekste 10-daagse festival van deze eeuw. Samen 
met Toon a.k.a. Jim Van Dooren, Charlie Morissen Beirnaert en Gunther 
‘ik loop tegen The Doors’ Brausch.  
 
Voor deze trip verwachten we jullie in volledige festivaluitrusting. Dit wil 
zeggen dat je een festivaltent mee hebt om 10 dagen in te slapen, een 
aangenaam/comfortabel matje en wat gekke versieringen en kleren (we 
raden aan toch een veldbed mee te nemen om als nog in de grote groene 
tent te slapen in het geval van zware regenval of chronische rugklachten).  
 
Vergeet ook vooral jullie blikken sfeer en goed humeur niet mee te 
nemen, Jim, Morisson en ‘ik loop tegen The Doors’ Brausch voorzien 
blikopeners.  
 
Natuurlijk gaan we niet heler dagen op onzer aarschenhole zitten om naar 
muziek te luisteren. Het festival zit tjokjol met avontuurlijke en vooral 
zeer gevaarlijke activiteiten. Wat nemen we hiervoor mee: 
 
-Een veiligheidsbril 
-Een weekblad (Humo, Knack, Joepie, etc.) 
-Schoenen die doordrenkt mogen worden 
-Zakmes mag maar neem dan ook plakkers mee voor je wonden 
 
 
De visuele uitnodiging is te vinden op onderstaande interweb locatie: 
 
https://www.dropbox.com/s/w4405cuafk656j6/Woodstock%20Revival-
poster2.pdf 
 
See you there! 
 
Peace Out 

 

!
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