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Weetje 
Bivak Opoeteren – 21 juli tot 31 juli 

2022 
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Voorwoord 
 

Lieve Chirowietjes en ouders 
 

De temperatuur begint lichtjes te stijgen en de stormen zijn voorbij. Dit doet ons 
stiekem al verlangen naar ons jaarlijks bivak. 10 dagen lang giechelen en brullen van 
plezier. 

 
De leidsters zijn natuurlijk alweer bezig met de voorbereidingen voor ons kamp. Tijdens 
ons leidingsweekend hebben we de belangrijkste zaken al vastgelegd, zoals het 
kampthema, leefgroepen... Natuurlijk mogen we dit jullie nog niet vertellen. Maar wij 
weten nu al dat jullie het super tof zullen vinden! Je hoort het, bij de leiding zijn de 
kampkriebels al duidelijk aanwezig. Bij jullie ook? 

 
Dit jaar gaan wij op kamp naar Opoeteren (Limburg) van 21 tot 31 juli 2022. 

 
Toch nog wat twijfels om mee te gaan op kamp? Lees dan even rustig dit weetje want 
hierin vind je alle nodige info. Zit je toch nog met vragen? Stel ze ons gerust! De 
leidsters hopen natuurlijk dat iedereen meegaat op kamp, want dit is het hoogtepunt 
van het Chirojaar en het is fijn als je dit met de hele groep kan beleven. 

 
Tot slot willen we graag nog enkele mensen bedanken. 

 
- Dankjewel aan alle ouders voor het vertrouwen dat ze elke week weer in de 

leidingsploeg hebben. Wij appreciëren dit heel erg. 
 

- We willen natuurlijk ook de sponsors bedanken die het mogelijk maken om de 
kamprijs laag te houden. 

 
- Ook onze ouderraad en vrienden van de ouderraad willen we graag bedanken 

voor de helpende hand, raad en steun tijdens het werkjaar en zeker ook voor 
alle hulp tijdens de voorbereidingsperiode van het kamp. 

 
- En ten slotte ook een dikke merci aan alle kokjes die 10 dagen vakantie 

opofferen om voor ons elke dag heerlijke maaltijden te voorzien!! 
 

Vele kusjes van de leidsters 
 
Anouk, Margot, Kato, Michelle D., Sarah, Laurence, Michelle E., Lovena, Rani, Axelle Ver., Bo, Ella, 
Stephanie, Eline, Jasmien, Elise, Lotte, Saya, Céline, Hanne, Marah, Axelle VDB, Romy & Charlotte 
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Ribbelwelkomdag 
 

Omdat 10 dagen weg zijn van huis toch wat lang is voor de ribbels, gaan zij maar een 
half kamp mee. Op zondag 25 juli worden zij door hun ouders naar de kampplaats 
gebracht. Zo krijgen de ouders 2 jaar de kans om te zien hoe alles reilt en zeilt op ons 
chirokamp. 

 
Verloop ribbelwelkom 

 
12:00 aankomst ribbels + ouders 

 
13:00 Middagmaal waarbij de ribbels in groep eten met hun leidsters 

14:00 Rondleiding + kamer ribbels installeren met ribbelleiding 

14:30 Koffie 
 

15:00 Afscheid 
 

Het is niet de bedoeling dat de ribbels hun valiezen binnenbrengen voor het kamp. 
We vragen dat u de valiezen meebrengt op ribbelwelkomdag. Ook vragen we om het 
zakgeld (15 euro) en de KIDS- ID in een stevige portefeuille met vermelding van 
naam, voornaam en afdeling af te geven aan een ribbelleidster bij aankomst. 
Eventuele medicatie kan dan ook worden afgegeven. 

 
Zou het mogelijk zijn om tegen uiterlijk 25 juni in te schrijven voor ribbelwelkomdag? 
Dit kan door een berichtje te sturen naar de ribbelleidster Michelle Devoldere     
(0470/ 32 84 74) met de vermelding van het aantal personen. 

 
Het verloop van ribbelwelkomdag kan nog veranderen naar aanleiding van 
eventuele corona-maatregelen. Als dit het geval is zal de ribbelleiding dit optijd 
meedelen. 
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Aspi’s gaan op voorkamp 
 

Net als voorgaande jaren gaan de Aspi’s opnieuw op voorkamp. 
 

Zij zullen hun tocht op woensdag 20 juli starten. Het exacte uur zal jullie nog 
worden     meegedeeld. 

 
Het is belangrijk om voor deze fietstocht enkel het noodzakelijke mee te nemen. 
Hieronder staat een lijstje met wat je zeker moet meenemen. 

 
- Een fiets die helemaal in orde is! 
- Een lange short voor onder de chirorok! 
- Chirokledij 
- Regenjas, pet en zonnebril 
- Paspoort 
- Een slaapzak 
- Middagmaal voor de eerste middag 
- Water 
- Zakgeld 
- Deo, tandpasta, zeep, zonnecrème (neem elk iets mee, zodat dit uitgewisseld 

kan worden) 
- Tandenborstel 
- Kleine handdoek 

 
Deze lijst kan eventueel nog veranderen aan de hand van wat de leidsters nog 
meedelen. 

 
 
 

Omdat we weten dat de ouders graag op de hoogte blijven 
tijdens zo’n tocht, mogen jullie je gsm meenemen onderweg. 
We willen hierbij ook vragen om spontaan jullie gsm aan de 
kant te leggen ‘s avonds nadat jullie iets hebben laten weten 
aan ouders en vrienden, en te genieten van de 
aspigezelligheid. Wij willen, net zoals jullie, er een 
fantastisch kamp van maken! 
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Belangrijke informatie 
 
 

1. Inschrijving 
 

Er kan ingeschreven worden door de medische fiche en twee stickertjes van uw 
ziekenbond af te geven aan de leidsters. Vul de medische fiche correct en zo volledig 
mogelijk in. Dit is in het belang van de gezondheid van uw dochter(s)! Als u in de 
vorige jaren al een medische fiche hebt ingevuld, volstaat het om deze fiche grondig 
na te lezen en opnieuw te tekenen. De KIDS-ID geeft u af bij het binnenbrengen van 
de valiezen. 

 
Leden zijn pas volledig ingeschreven als de leiding naast de medische fiche en twee 
stickertjes ook het kampgeld ontvangen heeft. Het kampgeld (prijs staat hieronder) 
moet overgeschreven op volgend rekeningnummer: BE15 9733 6170 2930. Gelieve 
vóór 14 mei de inschrijving in orde te brengen! 

 

2. Prijs 

De prijs voor het 10-daagse bivak bedraagt 140 euro, voor een tweede kind betaalt u 
130 euro en voor een derde kind of meer 120 euro. Aan de ribbels vragen we 90 euro. 

 
In dit bedrag zijn de trein/busreis, de maaltijden (’s morgens, ‘s middags, vieruurtje en 
’s avonds), de verzekering, het spelmateriaal en de superleuke spelletjes inbegrepen. 

 

3. Zakgeld 

Uw kinderen zullen zeker niets te kort komen op kamp. Maar toch vragen we om een 
klein beetje zakgeld mee te geven om bijvoorbeeld postzegels en kaartjes te kopen. 
We maken ieder jaar gepersonaliseerde postkaartjes met een groepsfoto van de 
leiding in het thema. Het zakgeld wordt ook gebruikt om een extraatje tijdens de 
trektocht te betalen. Het is handig om stukken van 1 euro mee te geven, omdat de 
prijs voor een kaartje/postzegel 1 euro bedraagt. 

 
Wij vragen om niet meer zakgeld mee te geven dan de hieronder vermelde 
bedragen. De bedragen die opgegeven worden zijn zeker voldoende. De leiding zal er 
wel op toekijken dat de uitgaven binnen de perken blijven. 

 
U geeft het zakgeld af in een stevige portefeuille met vermelding van naam, 
voornaam en afdeling bij het binnenbrengen van de valiezen samen met de kids-id. 

 
Ribbels, speelcub en kwiks: €15 
Tippers, tiptiens en aspi’s: af te spreken met de leiding 
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4. Valiezen binnenbrengen 

We vragen om de valiezen binnen te brengen op zondag 17 juli aan 
de Chirohemen. Zorg ervoor dat je valies en/of rugzak voorzien is 
van naam, voornaam en afdeling. 

 
Aspi’s: 9u-10u 
Tiptien’s: 9u-10u 
Tippers: 10u-11u 
Kwiks: 11u-12u 
Speelclub: 13u-14u 
Ribbels: 14u-15u 

 
Mogen wij vragen aan tippers, tiptiens en aspi’s om maximum 2 bananendozen per 
lid mee te geven en aan ribbels, speelclub en kwiks maximum 1 sportzak! per lid. 
Slaapzak en veldbed kunnen apart op de camion, hang ze dus niet vast aan de valies! 
Vergeet ook niet je naam op het veldbed en de slaapzak te schrijven. (Knip eventuele 
lintjes van vorige jaren ook af, zo is er geen verwarring!) 

 

Samen met de valiezen breng je volgende dingen binnen: 
 
à Zakgeld 

We vragen om het zakgeld (bedrag staat op vorige pagina) in een stevige portefeuille 
te stoppen met vermelding van naam, voornaam en afdeling. Deze portefeuille geef 
je af aan een afdelingsleidster. De leiding neemt alle portefeuilles dan mee naar de 
kampplaats zodat niemand deze vergeet en/of verliest. 

 
à Kids-ID 

In die stevige portefeuille stopt u ook de KIDS-ID van uw dochter. Kinderen ouder dan 
12 jaar nemen hun paspoort mee. (Tippers en tiptiens mogen hun portefeuille met 
zakgeld en paspoort zelf bijhouden.) Vraag tijdig uw KIDS-ID aan, dit kan even duren. 

 
à Medicijnen 

Als uw kind gedurende het kamp medicijnen moet 
innemen, geeft u deze best af aan een 
afdelingsleidster. Gelieve naam, voornaam, afdeling, 
dosering en moment van inname duidelijk op de 
verpakking te vermelden of op een briefje te 
schrijven. Het is niet nodig uw dochter allerlei zalfjes 
en pilletjes mee te geven want wij hebben onze 
eigen EHBO-koffer. 



7  

Het kan wel handig zijn om een antimuggenstick of zalf tegen insectenbeten mee te 
geven. Als u van plan bent om zo’n stick te kopen, kijk dan of de stick ook helpt tegen 
teken. 

 
We verplichten iedereen om een flesje luizenshampoo en lavendelextract mee te 
nemen zodat we een eventuele luizenplaag snel kunnen tegenhouden of onder 
controle kunnen krijgen. 

 
à Fietsen 

De tippers, tiptiens en aspi’s moeten hun fiets meenemen op kamp. Deze fiets moet 
zeker niet mooi en nieuw zijn, maar hij moet rijden en IN ORDE zijn want hoe minder 
pech onderweg, hoe beter! Zorg daarom dat je fiets beschikt over: 

 
- 2 goedwerkende remmen 
- een gesmeerde ketting 
- stevige, opgepompte banden 
- een voor- en achterlicht 
- een fietsrekker (voor trektocht en 2daagse) 
- een fietsslot 

 
Je fiets wordt gecontroleerd bij het binnenbrengen van de valiezen en blijft daarna 
in de Chiro staan. Als je fiets niet in orde is, moet je deze terug meenemen naar huis 
en de problemen oplossen zodat we veilig kunnen vertrekken op kamp. 

 

5. Het kampadres 

U zult uw dochter(s) 10 dagen niet zien, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u er 
geen contact mee mag hebben. Iedereen vindt het superleuk om brieven van mama, 
papa, opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes, ... te krijgen tijdens chirobivak. Vooral 
de kleinsten verlangen naar post, maar ook de oudere leden zijn blij als ze iets van 
het thuisfront horen. Brieven worden het best verstuurd met een prior postzegel, zo 
ben je zeker dat het op tijd zal toekomen. Daarom ons kampadres: 

 
 
 

  
 

Telefoneren is uitgesloten, enkel in 
zeer dringende gevallen kan u de 
groepsleiding contacteren. 

 
Laurence: 0489/78 41 33 

 
 

t.a.v. naam van uw kind 
Chiro Nele 
Afdeling 

Neeroeterenstraat 18 
3680 Opoeteren 
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De leiding vindt het ook altijd fijn om post te ontvangen en we nemen zeker de tijd 
om jullie een briefje terug te schrijven! 

 

Het is handig om enveloppen mee te geven waar naam en adres al op staan. Op 
kamp zelf kunnen de leden onze zelfgemaakte postkaartjes en eventueel ook 
postzegels kopen, maar u mag die ook van thuis meegeven. 

 

6. Kookploeg 

□ “Zonder onze kokjes kunnen wij niet leven, 
zonder onze kokjes kunnen wij niet zijn!!!”🎵  

 
Zoals elk jaar hebben wij het geluk en privilege om jullie onze kookploeg voor te 
stellen. Zoals elk jaar verzetten onze kokjes bergen werk. Ze zorgen niet alleen voor 
heerlijke maaltijden, maar ze houden zich ook bezig met tenten opzetten, verzorging 
van wonden, foto’s nemen, speciale randactiviteiten voor de leiding, sfeer op kamp… 
noem maar op! We kunnen elke dag op hen rekenen en ze doen dit met een glimlach. 

 
Deze mensen zullen ons 10 dagen een heerlijk menu voorschotelen: 

- Charlotte en Tine (ouders van Tiele en Saare, aspi’s en tiptiens) 
- Sofie en Stefaan (ouders van Michelle en Manon, leiding en tippers) 
- Janina en Roeland (ouders van Oona, Heike en Diete; kwiks, speelclub en ribbels) 
- Elise (mama van Margaux en Aurélie, kwiks en ribbels) 
- Annemie (mama van Anouk en Axelle, leiding) 
- Rik (papa van Zoë, tiptiens) 
- Dieter (papa van Elise, speelclub) 
- Inge (mama van Charlotte en Laurence, leiding) 
- Siska (mama van Kato, leiding) 
- Isabelle en Kevin (mama en papa van Ophélie en Joséphine, ribbels en tippers) 

 
Om jullie een beeld te geven van het lekkere eten dat we krijgen op kamp, hebben 
we het menu van vorig jaar op de volgende pagina’s vermeld. Het menu dit jaar zal 
hier goed op lijken, maar is niet identiek hetzelfde. 

 
Als er bepaalde allergieën zijn of bepaalde mensen zijn vegetarisch, gelieve dit op 
voorhand te laten weten aan de leiding. 
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Woensdag 21 juli 
Vieruurtje Donut 

Avond Vol au vent, aardappelbolletjes, rauwkost 
Dessert Potje ijs 

Donderdag 22 juli 
Ochtend Traditioneel 
Middag Hamburger, gekookte aardappelen, bloemkool, kaassaus 

Vieruurtje Fruit, koek of cornflakes 
Avond Broodmaaltijd + tomatensoep met balletjes 
Dessert Pudding met slagroom 

Vrijdag 23 juli  
Ochtend Traditioneel 
Middag Stoofpotje van kalkoen, groeten, couscous 

Vieruurtje Marokkaanse appeltaart 
Avondmaal Kebab 

Dessert Fruitsla 
Zaterdag 24 juli 

Ochtend Traditioneel 
Middag Kip curry 

Vieruurtje Fruit, koek of cornflakes 
Avond Roerei met spek en stokbrood 
Dessert Olé 

Zondag 25 juli (RIBBELWELKOMDAG) 
Ochtend Traditioneel, koffiekoek, fruitsap 
Middag Spaghetti bolognaise 

Vieruurtje Fruit, koek of cornflakes 
Avond Braadworst 
Dessert Chocomousse 

Maandag 26 juli  
Ochtend Traditioneel 
Middag Koude pla 

Vieruurtje Milkshake 
Avondmaal Bickies 

Dessert Fruitsla 
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Dinsdag 27 juli 
Ochtend Traditioneel 
Middag WAP 

Vieruurtje Fruit, koek of cornflakes 
Avond Macaroni met kaas en hesp 
Dessert Frisco 

Woensdag 28 juli 
Ochtend Traditioneel 
Middag  

Vieruurtje  
Avond Balletjes in tomatensaus, puree 
Dessert Vanillepudding met speculoos 

Donderdag 29 juli 
Ochtend Traditioneel 
Middag Viskrokantje, spinazie, wortelpuree 

Vieruurtje Fruit, koek of cornflakes 
Avond Pasta chipolata 
Dessert Kindertiramisu 

Vrijdag 30 juli 
Ochtend Traditioneel 
Middag Broodmaaltijd, soep 

Vieruurtje Fruit, koek of cornflakes 
Avond Frituur Nele 
Dessert Popcorn 

Zaterdag 31 juli 
Ochtend Traditioneel 
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7. Giften 

Een kamp op touw zetten kost heel wat tijd, maar ook heel wat geld. Indien u als 
ouder of chirosympathisant iets wil schenken van voedingswaren of dergelijke, wend 
u dan tot één van de leidsters of iemand van de kookploeg. 
Maar misschien kan u ons ook aan spelmateriaal helpen. Wat voor u misschien afval 
lijkt, kunnen wij nog gebruiken om fantastische spelletjes mee te spelen, bijvoorbeeld 
balpennen, ballonnen, karton… Wij zullen u altijd heel dankbaar zijn! Alvast 
M.E.R.C.I. 

 

8. Soubry  

Soubry organiseert ook dit jaar weer een heuse bivakactie. Aan 
iedere Soubry pastaverpakking hangt een flapje met een barcode, 
deze kan je tijdig bij de leiding bezorgen zodat wij ze voor 31 mei 
kunnen opsturen. Voor elke 10 barcodes krijgen wij 1 doosje 
spaghetti van 375g. Zijn we bij de 2 beste spaarders, dan komt 
een super deluxe pastabar langs tijdens kamp. Sparen kan ons dus 
zeker verder helpen. 

 
 

9. Joyvalle  
Ook de bivakactie van Joyvalle is weer terug! Voor deze actie 
dienen jullie het actieflapje die aan een brik Joyvalle melk hangt af 
te knippen en te bezorgen aan een leidster. De flapjes moeten 
voor 31 mei opgestuurd worden. Voor iedere 10 flapjes krijgen wij 
1 liter gratis Joyvalle melk. We kunnen jullie hulp dus goed 
gebruiken. 
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Enkele afspraken 
 
 

1. Rust 

Leiding, kookouders en zeker de leden hebben tijdens het 
bivak voldoende rust nodig. Respecteer dat dan ook! Denk 
aan jezelf, maar ook aan een ander. Wij treden streng op 
tijdens de platte rust. Deze is dan ook meer dan nodig. De 
platte rust is één uur volledig plat op het bed. Tijdens dit uur 
is het dan ook volledig stil, maar kunnen ze wel een briefje 
schrijven of een boek/stripverhaal lezen. Er zullen telkens 
leidsters wacht houden om te controleren of iedereen zich 
hieraan houdt. 

 

2. Respect 

We gaan op kamp als een grote vriendengroep. Pesten en uitlachen zijn zaken die 
niet kunnen op kamp! Word jij of wordt iemand anders gepest of uitgelachen, wees 
dan niet bang om dit aan de leiding te vertellen. De leiding hoopt dat iedereen elkaar 
steunt, zodat we een fantastisch kamp kunnen beleven. Zit er niet mee in om eens 
met iemand te spelen die je minder goed kent of om elkaar eens een complimentje te 
geven. Vertel iemand dat zij leuk is, vertel aan de leiding dat het spel tof is of vertel 
aan de kookploeg dat het eten gesmaakt heeft. 

 

3. Snoep 

Bij het begin van het kamp wordt alle snoep in een grote snoeppot 
gestopt, per afdeling. Tijdens het kamp zullen de leidsters dan af en toe 
eens met de snoeppot rondgaan en mag iedereen één of meer snoepjes 
kiezen! Als we andere snoep vinden, wordt die afgenomen. Mogen wij 
wel vragen aan de ouders om niet te overdrijven met snoep. Op het einde 
van het kamp worden alle snoepjes die overblijven dan nog verdeeld 
onder alle kindjes. 

 

4. Luxe artikelen 

Op Chirokamp zijn de leden verzekerd voor ongevallen, maar niet voor het verlies of 
de beschadiging van luxeartikelen. Juwelen, iPods, MP3-spelers, 
computerspelletjes... zijn ook niet nodig op het bivak. Gsm’s zijn 
verboden, ook voor tippers, tiptiens en aspi’s. Het kamp is tien dagen 
samen zijn en daarbij hoort geen GSM. Wie zijn GSM toch meebrengt, zal 
die moeten afgeven aan de leiding en krijgt die pas na het bivak terug. 
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5. Uniform 

We zouden het heel tof vinden als iedereen een uniform heeft op 
kamp. Zo kunnen wij als één groep naar buiten komen en valt niemand 
uit de boot! Dit kan u kopen in de BANIER (Chirowinkel) in Roeselare, 
recht tegenover de Paterskerk (Delaerestraat). 

 
Ons Chiro-uniform bestaat een rode T-shirt en een beige rok of short. 
Velen kopen ook een blauwe trui of blauw hemd, maar dit is niet 
verplicht. Bij de productie van de Chirokledij wordt er gekozen voor 
kwaliteit en aanvaardbare prijzen. Indien u als ouder echt geen 
uniform wenst te kopen, vragen we dat je kind speelkleren draagt die 
het uniform sterk benaderen. In de Chiro hebben wij ook een beperkt 
aanbod tweedehands kleren. Als je hierin gein̈  teresseerd bent, spreek 
je best een leidster aan. 

 
We dragen het uniform bij vertrek, bij aankomst, elke avond en tijdens 
de bivakmis. 

 

Wij hebben ook onze eigen chiro T-shirts en truien, indien je gein̈  teresseerd bent in 
het kopen van een t- shirt of trui neem dan contact op met de leiding. Onze T-shirts 
kosten €12 en onze truien kosten €25. 

 

Als u nog een Chiro-uniform heeft en u draagt die niet meer, breng die gerust mee 
naar de Chiro! Zo kunnen wij er andere mensen mee helpen. 
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Dagindeling 
 

Zo ziet een dagje op bivak eruit: 
 

7.00 ontwaken leiding 
7.30 ontwaken leden + tandenpoetsen en wasbeurt 
8.00 ontbijt 
8.45 diensten 
9.30 afdelingsactiviteit 
12.00 middagmaal 
13.00 platte rust (!) 
14.00 afdelingsactiviteit 
16.30 vieruurtje 
17.00 vrij uurtje + wasbeurt 
18.00 avondmaal 
19.30 kampthema + slot van de dag 
20.30 slapengaan ribbels 
21.00 slapengaan speelclub 
21.30 slapengaan kwiks 
22.00 slapengaan tippers 
22.30 slapengaan tiptiens 
22.30 leidingskring (vergadering + evaluatie van de dag) 
23.00 slapengaan aspi’s 
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Wat stop ik in mijn valies? 
TOILETGERIEF AANTAL 

Handdoeken  

(Wegwerp)Washandjes  
zeep of douchegel, shampoo (+ conditioner voor meisjes met lang haar!)  
tandenborstel, bekertje, tandpasta  
haarborstel + voldoende haarrekkers  

SLAAPGERIEF  
Veldbed  
Slaapzak  
Onderlaken  
kussen + kussensloop  

Nachtkledij  
Knuffel!!  
SCHOENEN  
Sportschoenen  

Wandelschoenen  
Laarzen 

Slippers/pantoffels 
 

 

KLEDIJ (die vuil mag worden)  
Shorts  

Lange short voor onder chirorok op trektocht en 1e dag  
T-shirts  
Warme pulls  
Lange broeken  
Kousen  

Onderbroekjes  
Zwempak  
Regenjas  
Twee pakjes kleren die in de vuilbak mogen voor vuil spel  
VARIA  

Schrijfgerief, briefpapier of cursusbladen, (voorgeschreven) enveloppen en postzegels  
Leesboek of klein spelletje voor tijdens de platte rust  
Rugzak voor trektocht of 2daagse  
2 rollen wc-papier en een keukenhanddoek  

Zonnecrème  
Pet of hoedje voor de zon  
Drinkfles  
Antimuggenstick  
Fles luizenshampoo (Shampoux Shampoo, Para Shampoo, Para plus Spray)  
Lavendelextract (tegen neten)  
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1. Opmerkingen 

Zoals eerder vermeld, vragen we om geen luxeartikelen mee te geven op kamp. 
 

Voor de kleintjes (ribbels en speelclub) is het vaak handig om zakjes te maken met 
een pakketje kleren per dag. Zorg wel dat er nog voldoende reserve ondergoed, 
kousen… in de valies zitten. 

 

 
 

2. Eigen bed 

Op de kampplaats zijn er geen bedden voorzien. Daarom vragen we aan IEDEREEN 
om een EIGEN VELDBED mee te nemen. 
We laten dit op voorhand weten zodat degene die geen veldbed hebben het eens 
kunnen rondvragen. 

 
Tip: houdt de reclameblaadjes van de Aldi in het oog, hier zijn soms goede, en 
goedkope veldbedjes te vinden. 

Wij smeken u: 
GELIEVE OP ALLES EEN NAAM TE PLAATSEN, OOK OP 

WASHANDJES, (KEUKEN)HANDDOEKEN, KOUSEN, 
ONDERBROEKJES, SCHOENEN… 
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3. Luizenshampoo 

Iedereen moet een eigen fles luizenshampoo meehebben. Zelfs al heeft uw dochter 
nog nooit eerder last gehad van vriendjes in het haar. Gelieve één van de drie 
voorgestelde merken te kopen (Shampoux Shampoo, Para Shampoo, Para plus 
Spray). Andere, goedkopere merken van bv. het Kruidvat, zijn vaak niet effectief. Wij 
vragen ook om lavendelextract mee te geven. Dit werkt preventief. 

 
Mogen wij erop aandringen om voor het vertrek uw dochter te controleren op luizen. 
Indien uw dochter luizen heeft of kort voor kamp gehad heeft, gelieve dit dan aan 
ons te melden zodat wij dit ook op kamp kunnen opvolgen en behandelen!! Wij 
gaan hier discreet mee om. 

 
Wanneer de valiezen worden binnen gebracht zullen wij ook iedereen controleren 
op luizen! Indien uw dochter niet aanwezig kan op de luizencontrole vragen wij dit te 
melden aan een leidster dan kan hiervoor eventueel een ander moment voorzien 
worden. 

 
Indien wij op kamp merken dat uw dochter luizen heeft (overgekregen) en er geen 
luizenshampoo in de valies zit dan zullen wij de rekening voor de fles die we moeten 
aankopen doorgeven. Dit omdat dit een duur product is en we op voorhand hebben 
vermeld dat iedereen dit mee moet hebben. 
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Agenda 
 

14 mei Deadline kaminschrijving (medische fiche, klevertjes) + betaling 

29 mei Laatste keer Chiro 

5 juni Geen Chiro – examens leiding 
 

25 juni Deadline inschrijven ribbelwelkomdag 
 

3 juli Uitstap jongste groepen (datum oudere groepen meegedeeld 
door hun leiding) 

 
10 & 17 juli Geen Chiro – voorbereiding chirokamp 

 
17 juli Valiezen binnenbrengen (+ zakgeld, Kids-ID, medicijnen en 

fietsen) (zie uren hierboven) 
 

19 juli Avondmis om 18u30 
We verzamelen om 18u aan de chirolokalen in perfect uniform en 
gaan dan samen te voet naar de kerk. Ouders worden vriendelijk 
uitgenodigd om rechtstreeks naar de kerk te gaan. 

 
21 juli Vertrek naar Opoeteren, tippers en tiptiens verzamelen om 10u 

aan het station in Tielt. Speelclub en kwiks verzamelen om 11u 
aan het station in Tielt 

 
25 juli Ribbelwelkomdag van 12u tot 15u 

 
31 juli Vertrek naar huis. 

We zullen in de terugreis met alle groepen een bus nemen. Deze 
zal rond 16u aankomen aan de Chirolokalen in Ardooie 
We sluiten het kamp af met een kringmoment aan de 
chirolokalen. Daarna mag je pas vertrekken! 

 
We willen jullie nu ook al graag meedelen dat het kamp volgend jaar zal doorgaan 
van 21 tot 31 juli 2023. 
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Tegenmoetkoming kamp- of lidgeld 

 

Een bivak kost centen. Gelukkig zijn er een aantal ziekenfondsen die een deel 
terugbetalen. Bekijk gerust het overzicht hieronder welke ziekenfondsen wat 
terugbetalen. Heel wat ouders zijn hier al van op de hoogte en dat merken wij heel 
sterk bij de start van de chiro. Dit is echter een heel drukke periode voor ons en dan 
verliezen we eens het 1 en het ander uit het oog. Daarom krijgen jullie van ons het 
briefje van jou ziekenfonds ingevuld en gehandtekend mee na het kamp, om dit dan 
bij jullie ziekenfonds binnen te brengen. Ben je niet zeker of je in aanmerking komt, 
of staat jouw mutualiteit hier niet tussen? Vraag dan zeker eens raad bij hen, zij 
zullen jullie met plezier verder helpen. 

 
CHRISTELIJKE MUTUATLITEIT – CM 
CM geeft een tegemoetkoming van 5 euro per dag voor jeugdkampen. Je ontvangt tot maximum 
100 euro per kalenderjaar. 
Deze tegemoetkoming geldt voor kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag. 
BOND MOYSON 
Wie aangesloten is bij Bond Moyson krijgt een tussenkomst tot 80 euro per kalenderjaar. 

FSMB 
Geen tegemoetkoming 

Liberale mutualiteit 
De liberale mutualiteit geeft een tegemoetkoming van 5 euro per overnachting met een 
maximum van 50 euro per kalenderjaar. 
Deze tegemoetkoming geldt voor jongeren tot en met 18 jaar. 
Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) 
Bij OZ is er een tussenkomst van 5 euro per dag. Dit met een maximum van 20 dagen per jaar. 
Dit geldt voor jongeren van 2 tot en met 18 jaar. 
Partena 
Partena voorziet een tegemoetkoming tot 150 euro. 
Dit geldt enkel voor jongeren die kinderbijslaggerechtigd zijn. 
Securex 
Een bijdrage van maximaal €50/jaar voor het kamp 

Symbio 
Een bijdrage van maximaal €50/jaar voor het kamp 

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 
Het VNZ geeft een kampvergoeding tot 120 euro per kalenderjaar. 
Deze tegemoetkoming geld voor jongeren tot en met 18 jaar. 
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Fiscaal aftrekbaarheid 
 
 

1. Even toelichten 

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 14 jaar in- 
brengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus 
aftrekken van hun belastingen. Dat staat zo in het Wetboek van de Inkomsten- 
belastingen 1992. Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, de sport- 
sector, … eveneens aftrekbaar. 

 

2. Welke opvangkosten komen in aanmerking 

De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, en dit voor kinderen 
beneden de 12 jaar. Met andere woorden: de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven 
voor kinderen beneden de 12 jaar. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de 
schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen. Maar ook 
.om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en 
eventueel opvang tijdens de middagpauzes. 

 
Enkele voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp, een weekend of een 2- 
daagse, de speelpleinwerking, een atelier, ... In principe komen alle activiteiten 
waarvoor "apart" wordt betaald in aanmerking. Lidgelden komen echter niet in 
aanmerking! 

 

3. Vanaf wanneer kunnen deze kosten worden afgetrokken? 

De wetswijziging treedt in werking met ingang van het aanslagjaar 2006. Met andere 
woorden: de opvangkosten gemaakt in het jaar 2005 kunnen in 2006 al worden 
vermeld op de belastingbrief. 

 

4. Wat is het maximaal aftrekbare bedrag? 

Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 14 euro (voor 
aanslagjaar 2022) per  opvangdag en per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, 
ongeacht de duur van de opvang. 
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5. Bewijzen zijn nodig: attesten a.u.b. 

Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen beschikken. 
Daarom zullen ze een "attest" vragen aan de initiatiefnemers, in ons geval de 
betrokken jeugdwerkinitiatieven. Een dergelijk attest omvat twee luiken: 

 
Een eerste luik vermeldt een bevestiging van: 

 
- het gemeente- of provinciebestuur: bevestigt dat het jeugdwerkinitiatief (dat 

kan dus lokaal of provinciaal zijn) erkend of gesubsidieerd is. In ons geval 
betekent dit een erkenning of subsidië ring op basis van het decreet van 14 
februari 2003. 

- de Vlaamse overheid: bevestigt dat het jeugdwerkinitiatief of de 
jeugdvereniging (die rechtstreeks met kinderen werkt), erkend of 
gesubsidieerd is. In ons geval betekent dit een erkenning of subsidië ring op 
basis van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid. 

 
Een tweede luik: wordt ingevuld door het jeugdwerkinitiatief of de jeugdvereniging, 
per kind en per vakantieperiode. Hierop staan vermeld: 

 
- volgnummer van het attest 
- naam, voornaam en adres van e schuldenaar van de uitgaven 
- de naam en voornaam van het kind 
- de geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 12 jaar 

komen in aanmerking!) 
- de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het 

weekend of de betaalde activiteit) 
- het aantal opvangdagen 
- het dagtarief (er is maximum 11,20 euro per dag aftrekbaar) 
- het totaal ontvangen bedrag 

 
Indien u een attest voor fiscale aftrekbaarheid wenst kan u dit vragen aan de leiding, 
deze attesten zijn verkrijgbaar bij de aanvang van het nieuwe Chirowerkjaar, als deze 
reeds in het bezit zijn van de leiding. 


