Chiro Holsbeek-Dorp
presenteert:

Harry Potter

Bivak 2019
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Voorwoord
Uiteraard ben jij iemand die, van zodra je het woord ‘bivak’ hoort, een gat in de
lucht springt en onmiddellijk gaat inpakken. Daarom hebben wij speciaal voor
jou dit boekje gemaakt.
De meeste onder jullie weten allemaal wat het kamp inhoudt, maar voor die
enkelen die voor de eerste keer meegaan, is hier een samenvatting.
Het chirokamp is een heus avontuur. Tien dagen lang amuseren jullie je met
allerlei fantastische spelletjes, tochten, deugnieterij en zo veel meer. Kortom,
het wordt ongelooflijk tof en als jij erbij bent, wordt het nog veel toffer!
In dit boekje staan een heleboel praktische zaken, alsook belangrijke data en
we zouden jullie dan ook willen vragen om deze grondig na te lezen.
Sommigen onder ons, waaronder de Pimpels en Rakwi’s, gaan al carpoolend
naar de kampplaats. Onze eigenste Tito’s, Keti’s en Aspi’s smeren hun benen
best stevig in, want zij zullen met de fiets vertrekken. Onze Speelclubbers
vertrekken drie dagen later op kamp met de auto.
We hebben het al gezegd, maar hier nog eens: het kamp zit boordevol
geweldige activiteiten! Spelletjes, dagtochten, een heuse leidingswissel en
toneeltjes, behoren allemaal tot het oeuvre. Als kers op de taart is er een
spetterende laatste avond mét knallend kampvuur. Gezellig, toch?!
Wil je nog meer weten, lees dan het boekje helemaal door. Moest je hierna nog
met vragen zitten, mag je altijd iemand van de leiding contacteren.
Veel lees- en aftelplezier!
De leiding van jullie favoriete Chiro!
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Het kampthema: Harry Potter
Harry Potter is de zoon van James en Lily Potter. Harry
lijkt sprekend op zijn vader, maar heeft de ogen van
zijn moeder. Toen Harry één jaar was heeft een
slechte tovenaar, Voldemort, zijn ouders vermoord.
Hijzelf overleefde de moordpoging en hield er enkel
een litteken in de vorm van een bliksemschicht aan
over.

Hermelien Griffel komt uit een dreuzelgezin (een gezin
dat niet kan toveren) heeft kastanjebruin haar en
bruine ogen. Ze is de slimste van de klas en kan snel
overweg met haar toverstok. Wat ze hoort en leest kan
ze goed onthouden. Iedereen noemt haar een
betweter, maar vooralsnog is ze de beste vriendin van
Harry en Ron.

Ron Wemel is de beste vriend van Harry en Hermelien.
Ron is mager, heeft groene ogen en ros haar. Hij is een
trouwe vriend en gaat goed om met het feit dat niet hij,
maar Harry in de schijnwerpers staat. Hij studeert
samen met Harry en Hermelien aan Zweinstein, de
beste tovenaarsschool ter wereld.

Albus Perkamentus is het schoolhoofd van Zweinstein
en de oprichter van de Orde van de Feniks, een
organisatie met het doel Voldemort tegen te werken en
uit te schakelen. Perkamentus is al heel oud, heeft een
grijze baard en een halfrond brilletje op zijn neus. Deze
man is de meest wijze en krachtigste tovenaar, die er
bestaat.
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Rubeus Hagrid is de terreinknecht en
sleutelbewaarder van Zweinstein. Hagrid is
half reus en half mens, waardoor hij heel
groot is. Deze kleine reus heeft een woest
uiterlijk, maar iedereen die hem kent, weet
dat Hagrid geen vlieg kwaad doet.

Severus Sneep is een docent aan Zweinstein en
geeft het vak Toverdranken. Later wordt hij ook
leraar verweer tegen de zwarte toverkunsten. Sneep
is tevens het afdelingshoofd van Zwadderich (één
van de vier afdelingen binnen Zweinstein). Sneep
heeft zwart, lang haar, kille ogen en een kromme
neus.

Heer Voldemort ofwel Hij-Die-Niet-GenoemdMag-Worden is de aartsvijand van Harry Potter.
Voldemort doodde Harry’s beide ouders, maar
sloeg er gelukkig niet in om bij Harry hetzelfde te
doen. Deze tovenaar der zwarte kunsten heeft
een angstaanjagend uiterlijk.
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In Zweinstein zijn de leerlingen verdeeld in vier
afdelingen, Griffoendor is één van deze vier. Deze
afdeling staat bekend om zijn dapperheid,
ridderlijkheid, durf en moed. De kleuren van deze
afdeling zijn rood en goud. Harry, Hermelien en Ron
zitten alle drie in deze afdeling, net zoals de ouders
van Harry.

Huffelpuf is ook één van de afdelingen van
Zweinstein, deze afdeling staat voor harde werkers,
geduld en trouw. De afdelingskleuren zijn geel en
zwart.

Nog een afdeling is Ravenklauw bekend om zijn
wijsheid. De afdelingskleuren zijn blauw en brons.

De laatste afdeling van Zweinstein is Zwadderich,
deze afdeling staat voor sluwheid en trots. De
afdelingskleuren zijn groen en zilver. Naast de
eigenschappen staat Zwadderich ook bekend voor
alle slechte tovenaars die in deze afdeling zaten.
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Kleurplaat
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Agenda
Donderdag 27 juni
20u00 – 21u00
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s zetten hun bagage af aan de Chirolokalen. De andere
groepen nemen hun bagage zelf mee met de auto naar de kampplaats. Vergeet
zeker niet je Kids-ID en een klevertje van de mutualiteit mee te nemen en af te
geven!

Maandag 1 juli
Uur wordt nog meegedeeld
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken met de fiets naar de kampplaats. Het uur
en andere aanvullende informatie wordt nog door de leiding van elke groep
meegedeeld.
15u00
De Pimpels en Rakwi’s worden om 15u00 op de kampplaats verwacht. Een
exact vertrekuur bepaal je dus zelf. Je bagage moet je zelf meenemen en
vergeet zeker niet om je Kids-ID en klevertje van de mutualiteit te
overhandigen aan je leiding! Daarna kan je nog genieten van een drankje in
ons kampcafétje!
15u30
Officiële start van het kamp! De ouders keren terug huiswaarts.

Donderdag 4 juli
14u00
De Speelclubbers worden afgezet op de kampplaats. Je bagage moet je zelf
meenemen en vergeet ook niet om je Kids-ID en klevertje van de mutualiteit
te overhandigen aan je leiding.
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Donderdag 11 juli
11u00
De Speelclubbers, Pimpels en Rakwi’s worden om 11u00 op de kamplaats
opgehaald door de ouders. De Tito’s, Keti’s en Aspi’s keren terug zoals zij
vertrokken zijn: met de fiets!
Tussen 18u00 en 20u00
De overgebleven bagage en de verloren voorwerpen kunnen worden
opgehaald aan de lokalen. We verwachten jullie ook allemaal om een lekker
ijsje te komen eten om ons fantastisch kamp af te sluiten. De ideale plek om
al je straffe kampverhalen te delen.

Dagindeling
08u00 – 08u30
Opstaan – Wassen

08u30 – 09u30
Opening – ontbijt – afwas – tanden poetsen
09u30 – 12u30
Activiteit
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12u30 – 14u00
Middagmaal – afwas – platte rust
14u00 – 18u00
Activiteit – vieruurtje
18u00 – 19u00
Avondmaal – afwas
19u00 – bedtijd
Activiteit

Speelclub
Pimpels
Rakwi’s
Tito’s
Keti’s
Aspi’s

Bedtijd:
19u45 wassen – 20u15 slapen
20u15 wassen – 20u45 slapen
21u00 wassen – 21u30 slapen
22u00 wassen – 22u30 slapen
22u30 wassen – 23u00 slapen
22u30 wassen – 23u00 slapen
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Wat neem ik mee?
Slaapgerief
Luchtmatras of matje. We raden jullie sterk aan om matjes mee te nemen
i.p.v. luchtmatrassen aangezien er elk jaar veel sneuvelen op kamp.
Indien je toch een luchtmatras meeneemt, controleer deze dan eerst
goed en neem zeker een extra matje mee!
Let op! Dit jaar zijn er geen bedden voor de Speelclub, Pimpels en
Rakwi’s! Zij hebben dus ook een matje (of luchtmatras) nodig.
Let op! Er worden geen veldbedden meegenomen!
Slaapzak, hoofdkussen en eventueel een extra dekentje
Een extra slaapzak voor bedplassers Let op! Vergeet in dit geval ook niet
de leiding van uw kind hiervan op de hoogte te brengen.
Nachtkledij
(Elektrische) pomp
Eventueel een extra dopje of plakmateriaal voor je luchtmatras
Wasgerief
Tandenborstel en tandpasta
Shampoo en douchegel
Handdoeken en washandjes
Wasspelden met je naam erop
Borstel en/of kam
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Kledij
Let op! Vergeet niet de naam in de kleren te schrijven.
Speel-, regen-, zon- en warme kledij
Een regenjas
Zwempak, badmuts en eventueel een strandhanddoek
Voldoende ondergoed en kousen
Wandel-, sport-, en stevige schoenen (meer dan 1 paar)
Rubberen laarzen
Allerlei
Een brooddoos voor de dagtocht/tweedaagse
2 keukenhanddoeken. Let op! Neem niet de allermooiste mee, want
deze gaan vaak verloren.
Wat zakgeld. Let op! Dit is enkel voor de Tito’s, Keti’s en Aspi’s en
maximum €10.
Één wasknijper voor een spel doorheen het kamp
Linnenzak voor je vuile was
Zonnecrème
Pet of hoedje (!)
Zaklamp en extra batterijen
Rugzak en drinkbus Let op! Zorg dat je drinkbus groot genoeg is.
Schrijfgerief, briefpapier, postzegels en briefomslagen Tip! Voorzie je
briefomslagen thuis al van een postzegel en het juiste adres.
Stripverhalen of boeken voor tijdens de platte rust
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Een grote lege zak, want op het einde van het kamp krijg je niet meer
alles netjes in je valies gepropt. Let op! Neem geen vuilniszakken mee.
Eventueel verkleedkleren in thema Let op! Je dient hiervoor zeker geen
verkleedkleren aan te kopen. Kijk eens wat je thuis hebt en wees
creatief!

Extra materiaal per groep
De leiding zal per groep nog contact met je opnemen indien er nog extra
materiaal moet worden meegenomen.
Tweedaagse
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan op tweedaagse. Hiervoor hebben ze volgende
zaken nodig:
Een grote (trek)rugzak minstens 50L
Een tent per twee à drie personen Onderling af te spreken
Een gasvuurtje, een gamel en bestek, eventueel wat extra zakgeld
Eventueel een klein, licht slaapmatje (Zo kan je grote luchtmatras op de
kampplaats blijven)

Wat neem ik niet mee?
Gsm
Computerspelletjes
Radio, mp3-spelers, iPod of andere duren dingen die kwijt kunnen
Snoep, alcohol, drugs en sigaretten
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Regels en afspraken
De activiteiten zijn er voor iedereen. Dat wil zeggen dat je altijd
deelneemt, behalve als je om medische redenen niet mag.
Je verlaat de kampplaats niet zonder toestemming van de leiding.
We letten erop dat de leef-, speel- en slaapruimtes proper blijven.
De uren van het slapengaan en opstaan worden gerespecteerd.
‘s Avonds laat en ’s nachts is het steeds muisstil, want iedereen kan zijn
nachtrust goed gebruiken.
Breng geen snoep, koeken, chips of drank mee. Tussendoortjes zijn
ruimschoots voorzien. Deze zaken kunnen dan ook in beslag genomen
worden door de leiding.
Alcoholische dranken, sigaretten of andere drugs zijn uiteraard volledig uit
den boze.
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Kampprijs
Ook dit jaar hebben we weer ons best gedaan om de kampprijs zo laag mogelijk
te houden.

Speelclub

€100

Pimpels, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s

€150

We kunnen helaas geen uitzondering maken voor leden die minder dan 10
dagen meegaan op kamp.
Dit bedrag stort je op volgend rekeningnummer: BE40 0012 3718 3163
Wanneer je het bedrag gestort hebt, kan er niet worden teruggestort indien je
kind toch niet mee op kamp zou willen/kunnen gaan.
Op naam van: “Begeleidingsgroep Chiro Holsbeek-Dorp”
Vergeet zeker de naam van je kind(eren) en de groep niet te vermelden bij de
opmerkingen.
Gelieve deze betaling uit te voeren voor 10 juni. Wegens praktische redenen is
er de volgende afspraak: als je na 10 juni betaalt, zal je 20€ extra moeten
betalen. Alvast bedankt.
Wij willen natuurlijk dat er zo veel mogelijk kinderen mee op kamp kunnen.
Mocht de prijs van het kamp een probleem zijn en een reden om uw kind niet te
laten komen kan u ons altijd contacteren. Zo kunnen we samen zoeken naar een
oplossing om uw kind toch mee op kamp te laten komen.
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Inschrijven
Let op! De inschrijving is pas volledig als je volgende stappen hebt uitgevoerd:
✓ De medische fiche moet voor elk kind online worden ingevuld, de link naar
het online formulier is hieronder, op de site én via mail te vinden. Mocht
u een probleem ondervinden met de online medische fiche, aarzel dan
niet om ons te contacteren.
Link naar medische fiche: https://forms.gle/2cuLficcJfhKvq9D7
✓ Het gepaste bedrag moet worden overgeschreven.

Adres
Witteweg 30,
3460 Bekkevoort
Omdat het na de afrit van de autostrade niet heel makkelijk is om de weg te
vinden hebben we hieronder een routebeschrijving en een kaartje bijgegeven:
➔ Neem de afslag N258 richting Tielt-Winge
➔ Sla linksaf naar de Schoonderbeukenseweg
➔ Sla linksaf richting de Zandstraat
➔ Sla linksaf naar de Zandstraat
➔ Sla rechtsaf naar de Beurtstraat
➔ Sla linksaf naar de Witteweg
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