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Voorwoord
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Chirovrienden,

In dit bivakboekje vinden jullie alle belangrijke informatie terug over het bivak. De ideale 
reisgids voor een onvergetelijk bivak. Het bivak zal doorgaan van 18 tot en met 28 juli 2019 
in Geel. Ook dit jaar organiseren we een bivakinfoavond waar je je kan komen inschrijven, 
informatie uitwisselen, iets drinken en een babbeltje doen met de leiding. Deze infoavond 
zal doorgaan op zondag 12 mei vanaf 18uur in de chirolokalen.

Het einde van het schooljaar is in zicht. Bijgevolg komt de grote vakantie steeds dichter-
bij. Ook dit jaar staat er ons weer een ongelooflijk, spetterend, fantastisch, zot en vooral 
onvergetelijk bivak te wachten. Het hoogtepunt van ons chirojaar, waar we allemaal naar 
uit kijken. Jullie toch ook?

Net als de voorbije jaren gaan we op een volledig tentenkamp. Wat houdt dat in? Koken in 
tenten, slapen in tenten, eten in de witte tent, wassen en spelen,… Net zoals echte chiro-
bouters maken we er een gezellig en bangelijk bivak van !

Het bivakthema dit jaar is “Wouter de kale kabouter”. Dat we in paddenstoelen slapen is 
niet zeker… Maar we maken er alvast een beestig bivak van ! Hopelijk
tot snel!

Gegroet,
Lars & Robbe
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Woordje van de Véébéé
Beste Chirovrienden,

Dit jaar gaan we op kamp naar GEEL. Zoals jullie weten is Geel een stad in de provincie 
Antwerpen. Deze Kempense stad is de zevende grootste stad van Vlaanderen.

 
De fietsafstand van Tisselt tot Geel is ongeveer 60 km. Een goede gelegenheid voor onze 
Tito’s en Keti’s om er met de fiets op uit te trekken, benen in te smeren en een mooi 
fietsparcours af te leggen. De jongste groepen zullen met de lijnbus de verplaatsing ma-
ken. En jawel, er is een 'terughaal dag'. Op het einde van het kamp worden de kinderen af-
gehaald door de ouders. Zo kunnen jullie de kampplaats bewonderen na de laatste avond, 
de bonte ring en kampvuur, het hoogtepunt van ons kamp. Hopelijk geen dorre en droge 
toestanden dit jaar. Vorig jaar werd hierdoor voor het eerst in jaren geen kampvuur opge-
zet maar mochten we genieten van een prachtig alternatief!

En wie gaat er dit jaar mee om alle hongerige magen te spijzen? We kunnen ook dit jaar 
rekenen op een groep ‘oud’ gedienden: Christine, Sonja, Chris, Kurt, An, Daisy en Eric ken-
nen reeds het reilen en zeilen.
Zij zullen worden bijgestaan door een deel nieuwkomers. Deze zijn meer dan welkom!
We wensen Els, Renaat, Natascha, An, An, Joke en Tim heel veel kookplezier. De toekomst 
is verzekerd.

Wisten jullie dat wij elk jaar kunnen rekenen op sponsors die gratis etenswaren, groen-
ten, keukenbenodigdheden, … ter beschikking stellen. Je kan ze vinden meteen als je het 
boekje opent!
Ook de sponsor van onze nieuwe witte tent zetten we graag in de bloemetjes. Bedank 
CERA voor de mooie bijdrage.

Wij kijken uit naar een superleuk bivak,
Rita, VB en kookouder



Wat je zeker moet weten

Vertrek
Keti’s en Tito’s verzamelen donderdagochtend 18 juli in uniform op de Chiro. Je fiets moet 
volledig in orde zijn alvorens je op bivak vertrekt. 

!!LET OP: Dit jaar gaan ook de Tito’s met de fiets op bivak!!

Dit jaar gaan de jongste groepen met het openbaar vervoer op bivak. Zo is voor hen de 
heenreis ook een beetje avontuurlijker. Wij spreken donderdag 18 juli, rond de middag, 
eerst af aan de Chirolokalen, in uniform. Daar kunnen wij het bivakfilmpje bekijken en de 
kampdans al een eerste keer oefenen. Nadien vertrekken wij samen naar een station in 
Mechelen. Hiervoor rekenen wij op jullie lieve ouders om ons tot daar te voeren. De juiste 
uren en locatie worden nog meegedeeld, gezien we een maand voor vertrek de exacte 
vertrektijd van De Lijn/NMBS ontvangen.

Valiezen
Het bivak zal doorgaan van donderdag 18 juli tot en met zondag 
28 Juli 2019. Alle valiezen, bagage, veldbedden, slaapzakken, 
etc. worden verzameld op zondag 14 juli tussen 17u en 19u aan 
de Chiro lokalen. 

Het gerief van de Sloebies wordt door de ouders meegebracht 
op de bezoekdag!

Je Kids-ID en zakgeld worden voor het 
vertrek in een gesloten enveloppe aan 
de leiding van je groep gegeven. 

Omdat we op de middag vertrekken, 
verzoeken we jullie om een lunchpakket 
mee te brengen. Dit eten we dan onder-
weg, tijdens een gezellige picknick, op.
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Bezoekdag
Net zoals elk jaar organiseren we ook dit jaar een bezoekdag. Deze zal doorgaan op zon-
dag 21 Juli. Schrijf dit niet-te-missen evenement alvast in je agenda. 

Wat is dat juist, een bezoekdag? 

Een dag waarop ouders, familie, buren, lieven, oud-leiding, … naar de bivakplaats komen 
zodat ze onze leden en leiding kunnen bezoeken. De bezoekdag start om 14.00u met een 
welkomstwoordje van de hoofdleiding. Nadien zullen er optredens zijn van de kleinste 
groepen. Leden kunnen samen met hun ouders op Tito-tocht gaan rond het bivakterrein. 

Voor de hongerigen onder ons, wordt er een heerlijke maaltijd aangeboden door onze 
kookouders. Eten en drinken zal er voldoende zijn, dit alles aan zeer democratische prij-
zen. Op het einde van onze bezoekdag zal er (zoals elke dag op bivak) een avondtoneel 
zijn, opgedragen door de leiding. De bezoekdag eindigt rond 18.30u met een grote avond-
formatie, waarop we met z’n allen het avondlied zingen. 

!!De Sloebies komen ook aan op bivak deze dag!! 

Kom onze gezellige bivaksfeer opsnuiven en wij ontvangen jullie graag op onze bivak-
plaats in Geel. Tot dan!

Terugkomst

Jammer genoeg komt er ook een einde aan het bivak. Dit jaar organiseren we een afhaal-
dag op de bivakplaats zelf. Op zondag 28 juli om 12:00, mogen de leden worden afgehaald. 
We willen wel vragen aan de ouders die te vroeg zijn te wachten tot 12:00 vooraleer de 
bivakplaats te betreden. Zo kunnen wij, samen met onze leden, een mooi afsluitend mo-
ment beleven. Alle groepen (ook Tito’s en Keti’s) keren op deze manier terug. 
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Prijzen Bivak 2019

Hieronder vind je het adres van de bivakplaats. Bezorg dit adres aan zoveel mogelijk men-
sen, zodat je op bivak heel veel postduiven kan ontvangen. 

Gsm’s worden op bivak niet toegelaten, daarom vragen wij u, in geval van problemen, 
nood of vragen contact op te nemen met de hoofdleiding of volwassen begeleider. De 
contactgegevens vindt u hieronder, of achteraan in het boekje. 

 - Leden: €130 
 - Sloebies: €95 (8 dagen, vanaf de bezoekdag) 
 - Vanaf 2de kind binnen hetzelfde gezin: - €5 

Inbegrepen: Het verblijf, heenreis, lekkere maaltijden, verzekeringen, animatie en onver-
getelijke herinneringen. 

Voor de Sloebies: Ouders brengen de leden op de bezoekdag naar de bivakplaats. 

Dit jaar vragen we GEEN extra voedingswaren of water mee te nemen en af te geven bij 
het inleveren van de valiezen! De kookouders zorgen voor alle nodige ingrediënten om 
van alle maaltijden een “feest” te maken. Onze kookouders zullen onze knorrende magen 
vullen met superlekker eten en ervoor zorgen dat we elke dag “stevig in onze schoenen” 
staan. Er is dus geen enkele reden om postpakketten vol eten en frisdrank op te sturen.

We vragen wel om zeker een drinkbus en een reserve drinkbus met duidelijke vermelding 
van de naam van je kind mee te geven. Wij zorgen voor drinkwater fonteinen die beschik-
baar zijn voor onze leden want we willen minder plastic gebruiken!

Betaalmogelijkheden: 
Betaling kan op de inschrijvingsavond cash, maar onze voorkeur gaat uit naar een over-
schrijving op het rekeningnummer BE07 7390 1691 3666 (opgepast NIEUW-rekening num-
mer!)
Met mededeling: Naam kind(eren) – Bivak 2019 – afdeling 
Het geld voor het bivak moet voor 15 Juni worden overgeschreven!

Hoofdleiding
Robbe Goovearts 0479/82.18.65
Lars Dewachter 0471/46.42.35

Volwassen begeleider
Rita Peeters 0476/45.45.13

Chiro Tisselt
t.a.v. (naam lid of leiding)
Hazenhout 23
2440 Geel

Postduiven op bivak
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Wouter is geen normale kabouter. Wel, hij is zoals een ander maar hij heeft zijn eigen unie-
ke karakter. 

Weinig geduld, veel ongeluk en vaak boos. Ja, dat is onze Wouter. Het is alsof Wouter 
een speciale aantrekkingskracht heeft voor ongeluk en accidentjes. Wouter was niet altijd 
kaal, of vol woede en al zeker niet ongeduldig. Laten we zeggen dat hij eigenlijk heel vro-
lijk was, veel vrienden had en veel geluk. 

Het begon allemaal met een uitstapje naar de kapper waar hij plots, door een ongelukig 
ongeluk al zijn haar verloor en verder ging in het leven als Wouter, de kale, kabouter. Hij 
kreeg steeds meer en meer ongeluk. Wouter verloor zijn geduld en dacht dat het lag aan 
het feit dat hij een kabouter was. Tragiër de Magische Magiër hoorde hiervan en besloot 
Wouter terug op het rechte pad te brengen. Hij, hoe zal ik het zeggen, transformeerde 
onze Wouter. Hij maakte Wouter veel groter!

In het begin had Wouter hierdoor veel meer geluk en hij was terug blij; maar na een tijdje 
verloor Wouter al zijn vrienden, was hij heel eenzaam en niet meer gelukkig. Hij vroeg aan 
Tragiër of hij hem terug kon veranderen maar Wouter had de kleine woordjes niet gele-
zen van het Magische contract en dus kon Tragiër Wouter niet meer helpen. Wel, Tragiër 
gaf enkele voorwaarden Wouter waardoor hij Wouter misschien terug een kabouter zou 
kunnen maken.

Gaan jullie mee met Wouter naar Geel om Tragiër te zoeken en Wouter terug een kabouter 
te kunnen maken?

 - Geduld:  20%
 - Geluk: 10%
 - Woede: 90%

 - Eenzaamheid:  80%
 - Ongeluk: 100%
 - Vreugde: 40%

BivakThema
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Wat steek ik in mijn valies?

Speelkledij
◊ Speelkleren voor 10dagen

◊ Voldoende T-shirts (voor de kleinste ze-

ker 1 per dag)

◊ Korte en lange speelbroeken

◊ Voldoende kousen

◊ Ondergoed voor 10 dagen (en reserve 

ondergoed)

◊ Regenjas

◊ Sport- en speelschoenen & laarzen (VER-

PLICHT)

◊ Eventueel verkleedkledij indien vermeld 

door de leiding

◊ enkele pullovers

Slaapgerief
◊ Luchtmatras of veldbed (wij raden een 

VELDBED aand)

◊ Slaapzak en eventueel extra dekens

◊ Kussen

◊ Pyjama(s)

◊ Wasgerief

◊ Shampoo en douchegel

◊ Washandjes, handdoeken en grote bad-

handdoeken

◊ Tandenborstel, tandpasta en bekertje

◊ Kam of borstel

◊ Wasspelden

Allerlei
◊ Een degelijke DRINKBUS, geen plastic 

flesje (met NAAM!)

◊ Een reserve drinkbus (met NAAM!)

◊ Zakdoeken

◊ Zak voor vuil linnen

◊ Schrijfgerief (kaartjes en postzegels zijn 

op bivak te verkrijgen)

◊ Keukenhanddoek!

◊ Veiligheidsspelden

◊ Zwemgerief

◊ Rugzak (voor dagtocht en tweedaagse)

◊ (KIDS-)ID, klevertjes en zakgeld in een 

gesloten enveloppe

◊ Muggenspray

◊ Zaklamp

◊ Aardappelmesje voor de Tito's en Keti's

◊ Zonnecrème en aftersun

◊ ...

Niet verplicht; wordt wel aangeraden
◊ KIDS ID card (kan je aanvragen op het 

gemeentehuis)

◊ We zouden nog eens extra willen vra-

gen om al het materiaal met naam te te-

kenen. Onze berg verloren voorwerpen 

word elk jaar groter.

◊ Gelieve GEEN veldbedden of slaapzak-

ken aan elkaar/aan valiezen vast te ma-

ken.
7



Beste Snoepertjes en GSM-gebruikers

Wat zakgeld betreft voor de leden

Snoep?
Nemen we liefst NIET of zo WEINIG mogelijk mee op bivak. Te veel snoep is namelijk niet 
goed voor je gezondheid en tanden.

Bij de drie jongste groepen verzamelen we het snoep in een gezamenlijke trommel.

Postpakket?
Wij aanvaarden GEEN postpakketten met snoep, chips of andere etenswaren! Indien er 
postpakketten toekomen, worden deze hierop gecontroleerd.

Een gsm?
Laten we sowieso thuis! Op bivak wil je immers niet gestoord te worden! Voor zeer drin-
gende redenen contacteer je de hoofdleiding of VB. Indien er toch elektronische appara-
ten worden gevonden:

Bij de vier jongste groepen worden deze 
in beslag genomen. Nadien worden deze 
op het einde van het bivak terugbezorgd.

Bij de twee oudste groepen kunnen deze 
beperkt gebruikt worden en is er geen 
mogelijkheid tot opladen.

Elk jaar vragen we de leden om een centje mee te brengen. Hiermee kunnen ze kaartjes, 
postzegels, ... kopen en kunnen ze een ijsje krijgen op de dagtocht. De drie jongste groe-
pen zullen hun zakgeld de eerste dag van het bivak in een gesloten omslag, samen met hun 
Kids ID aan de leiding geven. De oudere groepen houden hun zakgeld zelf bij. Het heeft 
geen zin om extra geld mee te geven.

Bedragen zakgeld:
Sloebies: €10
Speelclub: €10
Rakwi’s: €10
Tito’s: €15
Keti’s: €35 (ook voor tweedaagse!)
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Dagindeling Bivak

‘s morgens
7u15: Opstaan, begeleid met een geweldige ochtendmelodie.
8u15: Iedereen staat frisgewassen in de formatie.
8u25: Lekker ontbijt.
9u30: Dagtaken zoals: papiertjes rapen, wc’s kuisen, patattenjas, ...
10u00: SPELEN!

‘s middags
13u: Middagformatie
13u05: Uitgebreid en lekker stevig middagmaal.
14u30: Platte rust
15u30: SPELEN!
17u: Vijfuurtje
17u15: SPELEN!

‘s avonds
19u: formatie
19u15: Genieten van een lekker diner.
20u45: Avondformatie, het avondlied wordt gezongen en de vlag wordt neergelaten.
20u50: Avondactiviteit (vanaf Speelclub)

slaapuren:
Sloebies: 21u00
Speelclub: 21u30
Rakwi’s: 22u00
Tito’s: 22u30
Keti’s:23u00
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Ochtendmelodie 2019

Bivakkost

Bikke bikke bik, hap hap hap.
Eerst de soep en dan de pap,.
Dan de boter en de saus.
Dat verdient een waar applaus!...

De ochtendmelodie, was da?
Word jij graag wakker met een piepende wekker? Neen? Wij ook niet. Daarom zorgen 
wij voor een aangename ochtendmelodie op bivak. Nog voor we opstaan zal er muziek 
gespeeld worden over het bivakterrein. Een muzieklijst in elkaar gemixt met allerlei num-
mers van vroeger en nu. Zeker de moeite en we geven jou de kans om je favoriete num-
mers in de ochtendmelodie te steken.

Wat te doen?
Jij bepaalt mee wat er in de ochtendmelodie komt. Ga naar de Facebookpagina van CHIRO 
TISSELT en post je favoriete ochtendnummer op onze pagina. Probeer zoveel mogelijk 
LIKES te veroveren, want de drie nummers met de meeste likes komen in onze ochtend-
melodie. Wacht dus niet te lang en schiet in actie!

Beste ouders en leden,

Net zoals andere jaren nemen we ook dit jaar een fantastische kookploeg mee op bivak. 
Onze kookouders zullen onze knorrende magen vullen met superlekker eten en ervoor 
zorgen dat we elke dag ‘stevig in onze schoenen’ staan. En wat eten we dit jaar? Daar 
wordt momenteel grondig over vergaderd en dit blijft voor jullie een verrassing natuurlijk. 
Maar je kan er zeker van zijn dat de klassiekers (zoals spaghetti, heten duvel, frietjes, ...) 
niet zullen ontbreken! Er is dus geen enkele reden om postpakketten vol eten of frisdrank 
op te sturen. 

Wie neemt wat mee op bivak?

Dit jaar hoeven de leden NIETS mee te nemen van eten of drinken. Dit bespaart je een ex-
tra ritje naar de winkel en bespaart je het extra gesleur! 

10



ochtendlied

Wij hijzen bij het gloren van de morgen
Ons vlagge als een bidden lied

Want heilig is ‘t geschenk van elke morgen
Dat God ons weer ‘t aanvaarden biedt
Draag door weer en wind ons vlagge

Teken van de heldentijd
Laat ze waaien laat ze wuiven

Allen voor de grote strijd
Laat ze waaien laat ze wuiven

Allen voor de grote strijd

Avondlied

O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen

in ‘t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,

en vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê.
Luist’rend fluist’rend kruinen mee

en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Bivaklied

Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.

Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak.

Ieder die ons ziet kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar.

Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de boot.

Trek er mee op uit, breek grenzen open;
samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;

een nieuwe wereld roept om door te gaan.

En zingen maar...

Ochtendlied, avondlied en bivaklied
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Artikel Sloebies
Dag lieve sloebertjes, 

Ik ga eens een geheimpje verklappen,
Het kamp staat weer voor de deur.
Op dagtocht gaan we daar wat stappen. 
dat is goed voor ons humeur. 
Voor het eten roepen we dan BIKKEBIKKEBIK
Dan slaan we hongerig op tafel en krijgen we de HAPHAPHAP
De leiding hoopt dit jaar geen last te hebben van een stouterik.
Alleen zo kunnen we genieten van de vriendschap. 

De leiding kijkt er al ongelooflijk hard naar uit om jullie gedurende 7 dagen te verwelko-
men op ons kamp waar wonderlijke dingen gaan gebeuren. 

Zeker mee te nemen: 
 - Disney kledij
 - Kledij dat goed vuil mag worden. 
 - Verkleedkledij als een echte Nepalese bergbeklimmer

Nog veel succes op school en begin al maar met aftellen! 
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Artikel Speelclub
Beste speelclubbers,

Het einde van het chirojaar komt in zicht, maar niet getreurd want dat wil ook zeggen 
dat het bivak stilaan dichterbij komt. Jaja, het grooote bivak waar jullie ongetwijfeld al 
een heel jaar naar uitkijken en voor sommigen onder jullie zal dit de eerste keer 10 dagen 
duren! 3 dagen langer slapen in tenten, lekker eten en van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat spelletjes spelen. Hieronder kunnen jullie al een kort overzicht vinden met wat we 
deze 10 dagen zullen doen.

Je ziet het goed. Het worden 10 leuke dagen vol spelletjes. Wat we juist gaan spelen gaan 
wij natuurlijk nog niet verklappen. We kunnen wel al zeggen dat je naast kleren die super-
vuil mogen worden ook verkleedkleren zal moeten meenemen in het thema kabouters en 
in de kleur geel (want dat is de kleur van de speelclub!). Begin al maar af te tellen!

Neem ook zeker dit nog mee:
 - Kleren die vuil mogen worden.
 - Kabouter verkleedkledij
 - Gele kleren

Om over na te denken: Is het toeval dat we op bivak gaan naar Geel en dat geel ook de 
kleur is van de speelclub of zijn dit goede voortekenen?
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Site en Facebook

Wil je meer weten over onze werking 
en op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Bezoek onze website

www.chirotisselt.be

En word vriend van Chiro Tisselt op Facebook!
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Artikel Rakwi’s
Liefste Rakwi’s,

Het bivak komt steeds dichter en dichter bij. Jaja, je hebt het goed gelezen: BIVAK en geen 
KAMP. Maar waarvoor staat het woord bivak juist?

De leiding weet al welke fantastische, bangelijke, super coole dingen die we gaan doen! 
Zoals bosspelen, knutselen, grote massaspelen en ga zo maar door. Zouden jullie toch 
nog iets anders willen doen, dan kunnen jullie dat aan ons vertellen.

Zomers-warme groetjes van jullie super bangelijke en coole leiding:

Niels, Seppe en Lars

Beestachige super toffe dagen met super 
toffe leiding

Interessante weetjes te weten komen van 
de leiding en je vrienden.

Vriendjes en vriendinnetjes maken voor het 
leven.

Allemaal samen spelletjes spelen.

Kampvuur want bivakvuur klinkt niet.

15



Artikel Tito’s
Geachte Tito’s,

Het kamp komt stilletjes aan aangewaaid net als de sjaal van Winnie the Pooh op de waai-
bomendag. Zet je tanden er dus maar goed in vast voordat je wordt meegesleurd in onze 
wervelwind van geweldige programma’s. Met jullie talrijke opkomst iedere zondag we-
ten we perfect hoe we jullie rivier van behoeften moeten bevredigen die uitmond in een 
waterval van emoties. Maar vrees niet moedige kinders! De ongestreden strijd die nog 
gestreden moet worden zal inslaan als een bom! Maak jullie paard vertrek klaar en laat de 
regen thuis.

Speciaal voor jullie een gedicht, beter dat je er voor zwicht!

Hoogachtend jullie eerbiedwaardige leiding 
Helena, Rani en Robbe

Zet je klaar aan de startblokken,
Om eerst nog heel hard te blokken.

Vergeet zeker niet te zwaaien, 
Anders zal het hoog op laaien.

Train je benen maar al goed,
Ook al gaan we niet te voet.

Ridders en ruiters kunnen starten,
We kunnen haast niet meer wachten! 
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T-shirts en truien
Ons uniform is ondertussen al een tijdje in omgang maar wij zijn er nog steeds fier op! Wil 
jij voor het bivak graag nog een nieuwe trui of T-shirt? Geen probleem, spreek gerust ie-
mand van de leiding aan!

Prijzen
Het lange wachten werd beloond, want we hebben topkwaliteit voor een spotprijs ge-
zocht en gevonden.

 - T-shirt: €10
 - Trui: €20

en we zwieren er meteen een promotie bij!

 T-shirt + trui: €25

Tegenwoordig hebben wij ook onze eigenste tweedehands-‘winkel‘. Via onze website kan 
je zeer gemakkelijk tweedehands kleren kopen maar ook verkopen. Zo kunnen we elkaar 
helpen!

https://www.chirotisselt.be/2ehands
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Spelletjes En kleurplaten
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Kalender Zomer 2019
Zondag 12 mei

Zondag 19 mei

Zondag 26 mei

Zondag 2 juni

Zondag 9 juni

Zondag 16 juni

Zondag 23 juni

Zondag 30 juni

Donderdag 18 juli - zondag 28 juli

Zondag 21 juli

Zondag 1 september

Chiro

Chiro

Chiro

Chiro

Chiro

Chiro

Chiro

Laatste Chirozondag

Bivak

Bezoekdag + Aankomst Sloebies 
op bivak!
Laatste Chirozondag in huidige 
groep!

24

!!Deze data kunnen nog veranderen door opkomende examens van de leiding!!

Als dit het geval is zullen jullie tijdig verwittigd worden!



Gegevens leidingsploeg Chirojaar 2018-2019
Heeft u vragen? Problemen? Opmerkingen? Suggesties?...
Aarzel dan niet en contacteer ons:

Sloebies:

Robbe Goovaerts 
Gsm: 0479/82.18.65
robbe_goovaerts@telenet.be

Brecht Goovaerts
Gsm: 0473/25.09.55
brecht.goovaerts@gmail.com

Speelclub:

Kim Van Den Bergh
Gsm: 0472/97.38.65
vdberghkim@hotmail.com

Sam De Wit
Gsm: 0477/05.73.39
sam.de.wit2@telenet.be

Rakwi’s:

Lars Dewachter
0471/46.42.35
lars.dewachter@telenet.be

Niels Hermans
Gsm: 0468/10.60.33

Tito’s:

Robbe Van Den Bergh
Gsm: 0499/72.48.05
vdb.robbe369@gmail.com

Rani De Smet
Gsm: 0483/68.92.10
desmetrani@hotmail.com

Remco Roman
Gsm: 0471/85.67.44
remco.roman.rr@gmail.com

Alana de Maere
Gsm: 0488/38.25.20
demaerealana@gmail.com

Jolien Somers
Gsm: 0470/32.20.04
joliensomers@hotmail.com

Jelle Van Den Bergh
Gsm: 0491/36.10.29
vdberghjelle@gmail.com

Seppe Vangrunderbeek
Gsm: 0487/40.19.15
seppe.vangrunderbeek@hotmail.be

Helena De Groof
Gsm: 0477/65.88.49
helena.degroof@gmail.com
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Seppe Vangrunderbeek
Gsm: 0487/40.19.15
seppe.vangrunderbeek@hotmail.be

Helena De Groof
Gsm: 0477/65.88.49
helena.degroof@gmail.com

Keti’s:

Jonas Kerremans 
Gsm: 0491/33.38.37
jfkerremans@hotmail.com

VééBéé:

Rita Peeters
Gsm: 0476/45.45.13
vb@chirotisselt.be

Algemeen:

Leiding: leiding@chirotisselt.be
Hoofdeiding: hoofdleiding@chirotisselt.be
Verhuur: verhuur@chirotisselt.be

Aubery van Roy
Gsm: 0493/67.78.80
Auberyvanroy@hotmail.com
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SLOEBIES
Wat is er te doen in juli en is voor sommigen de eerste keer? Het bivak! Ik voel een lichte 
angst bij sommigen. Maar wees maar niet bang! 7 dagen ravotten, spelen, zotte toeren 
uithalen en dat allemaal zonder de mama of de papa. Laat jullie dus maar volledig gaan 
zodat je elke avond voldaan in je bedje kruipt.

Opdracht voor het bivak: Neem zeker voldoende reserve kledij mee! Soms kan je wel een 
vuil worden tijdens het ravotten.

SPEELCLUB
Wat komt er na 9?............. Correct! Nummer 10.
10 dagen gaan jullie niets anders doen dan onnozel doen (zijn jullie volgens deze glazen 
bol heel goed in.). Haal jullie beste kampeervaardigheden maar boven want een tent zet 
zichzelf niet op. Volgens de kaarten zijn jullie ook de zonnetjes in huis, kunnen jullie deze 
zon meenemen op ons bivak?

Opdracht voor het bivak: Hou een plaatsje over in jullie valies voor zon mee te meenemen.

RAKWI’S
Ik moet iets bekennen…. Ik heb jullie tenten waarin jullie zullen slapen op een te hoge 
temperatuur gewassen. Ze zijn heeeeel hard gekrompen maar geen paniek! Stapelen is 
ook een optie.

Opdracht voor het bivak: Maak van 1 van jullie leiding een leidster! Aan jullie de keuze wie.

TITO’S
Een elfje wist mij te zeggen dat jullie niet kunnen stilzitten. Ik heb een idee, wat als jullie 
nu eens proberen stil te liggen of staan of rollen of springen of glijden?
Weet je wat, wees maar gewoon jezelf! Beter kan je niet hebben. 

Opdracht voor het bivak: Richt jullie slaaptent in als een groot feest. Met slingers, ballon-
nen, lampjes, confetti,… Want elke dag op bivak is een groot feest!

KETI’S
Mijn glazen bol gaat helemaal loco, het enige wat ik kan zien zijn een hoop ervaren fietsers 
die de grote bergen richting Geel zullen trotseren. Verder zie ik ook nog dat er 2 platte 
banden zullen zijn en 1 iemand die de beek zal inrijden.
Ik wens jullie nog een fijne reis en “voorzichtig op de baan eeeeh”.

Opdracht voor het bivak: Zorg ervoor dat jullie voor Jonas en Aubery op bivak toekomen! 
De snelste wint!

BIVAKO
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LEIDING
De kaarten vertellen me dat jullie na het bivak helemaal kapot gaan zijn in 1000 stukken 
maar jullie gaan wel meer dan voldaan zijn. 
Het voordeel dat jullie hebben is dat alles wat kapot is, gemaakt kan worden. 
Voor een vlotte service kan u altijd terecht bij:

 www.alleskangemaaktworden.be

Opdracht voor het bivak: Swakke wil graag alles leeg terug hebben! Aan jullie om deze 
opdracht te volbrengen.

© Copyright Sam De Wit. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld. Blablabla, nog wat tekst, het 
leven is geen ponykamp. Chiro Tisselt is giga geweldig, een betere chiro is onmogelijk.
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Wist je dat...
... Waar we op kamp gaan een kleur is?
... De leiding in deze regio ook al eens op bivak is geweest? (als lid natuurlijk)
... Geel de zevende grootste stad van Vlaanderen is?
... Geel omgekeerd leeg is?
... De speelclubbers en de keti’s opvallend goed kunnen samen spelen?
... We niet weten of dit aan het niveau van de speelclub of de keti’s ligt?
... We sinds enkele weken ook tweedehandskledij verkopen?
... Je deze kunt vinden of verkopen op onze mega coole site?
... Een deel van de leiding een cursus heeft gevolgd om pesten tegen te gaan? (want ja,   
ook wij zijn tegen pesten!)
... Ons bivakvoorbereidingsweekend doorging als een soort ‘mini’ bivak?
... De leiding dus midden maart in tenten zat op het veld van een boer?
... De leiding al veel stickertjes verzameld heeft?
... Vooral Jonas en Lars hier heel goed in lijken te zijn?
... Wij een nieuwe leidster Helena hebben?
... Ze zelfs een speciaal leidsters contract heeft getekend?
... Onze rakwi’s opvallend goed kunnen dansen?
... Zij dit bewezen hebben in een promofilmpje voor onze pasta?
... Deze filmpjes op onze facebook te vinden zijn?
... Ons “koemmeke vol pasta” een succes was?
... Deze naam een verwijzing is naar onze lokalen “DE KOEM”?
... We gemerkt hebben dat onze sympathisanten vooral ’s avonds pasta willen eten?
... Speelclubber Celle op de pasta misschien nog harder heeft gewerkt dan de leiding?
... Wij alle helpers van onze pasta avond heel hard willen bedanken?
... Riet 44 (!) bakken omhoog is geklommen tijdens ons bakkenklimmen?
... We voor haar de volgende editie een grotere kraan zullen moeten voorzien?
... De leiding tot 7 uur ‘s morgens de tent heeft afgebroken om vervolgens om 8 uur aan 
de kerk te staan om ons standje voor de disteling op te bouwen?
... Leider Jonas een speciale band heeft met uitstappen naar het zwembad?
... Tussen de sloebie en speelclub ouders enkele heel creatieve zielen zitten?
... Er daardoor héél originele astronauten en brandweerlieden op onze weekends waren?
... Onze kampbaas een speciale container heeft?
... Jullie deze ongetwijfeld mega leuk zullen vinden?
... Wij hopen dat onze leden talrijk zullen meegaan op bivak?
... Wij hier alvast MEGA veel zin in hebben?

Xxx
Jullie kapoentjes van leiding
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