‘T BIVAKBOEKSKE
De Chiro - 10 jaar later

Wachtebeke 2020
Een handige gids voor een spetterend bivak

Bivak 2019
Hierbij bedanken we onze sponsors - bivak Geel / Zomer 2019:

Bakkerij Gobien

Hopelijk kunnen we ook op hun steun rekenen tijdens ons bivak te Wachtebeke – bivakplaats Hazenhout Geel / Zomer 2020.
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Voorwoord
Beste Chirovrienden,
De zomervakantie is al bijna inzicht en dat betekent dat het weer tijd is voor het hoogtepunt van het hele Chirojaar, namelijk het bivak. Ondanks we elkaar een lange tijd niet gezien hebben en er ontzettend veel Chirozondagen zijn weggevallen, is er al hard gewerkt
om er zoals gewoonlijke weer tien onvergetelijke dagen van te maken. Zo ging de leiding
reeds op zoek naar de allerleukste activiteiten en dachten de kookouders al eens na over
enkele lekkere gerechtjes, wij hebben er alvast zin in!
In dit boekje vinden jullie alle belangrijke informatie over het bivak en nog enkele leuke
extra’s die ervoor zullen zorgen dat jullie al helemaal in de stemming kunnen komen. Dit
jaar trekken we van 19 tot 29 juli naar Wachtebeke en dat beloofd leuk te worden!
Deze tien dagen zullen volledig in het teken staan van het thema ‘Chiro Tisselt 10 jaar later’. Willen jullie ook zo graag te weten komen hoe de Chiro er binnen tien jaar zal uitzien?
Of zijn jullie benieuwd welke spannende avonturen we dan allemaal zullen beleven? Dan
zullen jullie helaas nog even geduld moeten hebben… Maar voor de nieuwsgierigen onder jullie kunnen we alvast iets verklappen : het beloofd leuk te worden! (Zeker even leuk
dan het nu al is )
Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen? Geen probleem, deze kan je altijd stellen
aan de leiding!
Veel leesplezier,
Robbe & Rani
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Coronacrisis 2020
Beste ouders en leden,
We brengen dit boekje met een beetje onzekerheid uit. Op dit moment weten we nog niet
100% zeker dat het bivak zal kunnen doorgaan. Hierover zullen we pas eind mei of begin
juni zekerheid hebben. Ondanks de onzekerheid vinden we het positief dat er op dit moment nog geen beslissing over de zomerkampen genomen is. Liever iets langer wachten
op een officiële “GO” dan een vroegtijdige “STOP”.
Met de voorbereidingen wachten tot begin juni is uiteraard geen optie. Daarom hebben
we besloten om niet stil te zitten. Met de gehele leidingsploeg, VB ’s en kookouders zijn
we al enkele weken druk aan het werk om het bivak in Wachtebeke even onvergetelijk te
maken als alle voorgaande edities. Dit is geen evidentie aangezien ons planningsweekend
noodgedwongen werd afgelast. Het samenstellen van bivakprogramma’s, voorbereiden
van groepsavonden, technische zaken afhandelen, het bivakmenu opbouwen, planning
opstellen, … gebeurt allemaal via online vergaderingen.
Inschrijvingsavond
Normaal gaat de inschrijvingsavond midden mei door in onze lokalen. Dat zal deze editie
niet het geval zijn. We hebben ervoor gekozen om de inschrijvingsavond pas door te laten
gaan van zodra we zeker zijn dat het kamp door kan gaan. Meer informatie over wanneer
en hoe je je kind(eren) kan inschrijven, communiceren we zo snel mogelijk via e-mail. De
prijs van het bivak en wat je moet meebrengen kan je verder in dit boekje terugvinden.
Bezoekdag
Als het bivak doorgaat, zal dit waarschijnlijk onder enkele voorwaarden zijn. Geen bezoek
ontvangen en geen uitstappen maken zijn mogelijke voorwaarden. We weten dus ook
niet zeker of er een bezoekdag kan doorgaan. Hoe we in dit geval het afhalen van de sloebies regelen, bekijken we later.
Wij gaan er momenteel vanuit dat het bivak kan doorgaan. Chiro Nationaal raadt deze
strategie ook aan. Wil je wat meer informatie over jeugd(kampen)? Dat kan via onderstaande links:
Algemene info Chiro Nationaal: https://chiro.be/corona
Bivak info Chiro Nationaal: https://chiro.be/gaat-het-kamp-door-de-chiro-maakt-er-werkvan
Website Vlaamse Jeugdraad: https://vlaamsejeugdraad.be/taskforce-jeugdwerkzomer
Wij kijken alvast uit naar een geslaagd bivak!
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Woordje van de Véébéés
Beste vrienden van Chiro Tisselt,
Als we dit tekstje schrijven zitten we nog steeds in heel onzekere tijden. COVID-19 is nog
in ons land en we wachten de verdere instructies van onze regering af, of en hoe zomerkampen voor jeugdbewegingen dit jaar kunnen georganiseerd worden.
Maar laten we hopen dat we met onze toffe Chiro-bende er 10 dagen, of 7 dagen voor
onze Sloebies, tussenuit kunnen trekken naar Wachtebeke.
Wachtebeke is voor sommige geen onbekende kampplaats. In 2013 heeft ons bivak hier
al eens plaats gevonden, op de grote wei van de familie Herman gelegen langs de Moervaart en op 15 minuutjes wandelen van het centrum. Hier zetten we onze tenten op! En
in 4 tenten zullen we het “culinaire gedeelte” van het kamp verwezenlijken. Kookvuren,
poten, vriezers en frigo’s, onze nieuwe friteuse, een grote voorraad eten en drinken, …
zijn mooi en overzichtelijk opgesteld om de hongerige magen van ochtend tot avond te
voorzien van eten en drinken. En dit alles wordt verzorgd door een groep enthousiaste
kookouders.
We gaan jullie al een gerechtje prijsgeven dat ook dit jaar op ons menu te vinden is en een
knaller is bij groot en klein: onze luxe hamburger!
Onze luxe hamburger wordt aangeboden in buffetvorm en de kinderen kunnen hun hamburger(s) zelf samenstellen, misschien leuk om thuis uit te proberen:
Wat kan je allemaal vinden op de plank:
◊ Pistolets of hamburgerbroodjes
◊ Hamburgers
◊ Gebakken ajuin of bicky ajuintjes
◊ Sneetje kaas
◊ Ontbijtspek
◊ Spiegeleitjes
◊ Groenten buffet: sla, tomaat, komkommer, worteltjes
◊ Sausjes: ketchup, mayonaise, ...
Smakelijk!
Jullie VeeBees, Luc en Rita
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Wat je zeker moet weten
Valiezen

Het bivak zal doorgaan van zondag 19 juli tot en met woensdag
29 juli. Alle valiezen, bagage, veldbedden, slaapzakken, etc. worden verzameld op dinsdag 14 juli tussen 17u en 20u aan de Chiro
lokalen.

Vertrek

Tito’s, Keti's en Aspi's verzamelen zondag voormiddag 19 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!!
Ook dit jaar gaan de jongste groepen met het openbaar vervoer op bivak. Zo is voor hen de
heenreis ook een beetje avontuurlijker. Wij spreken zondag 19 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 het station in Willebroek. Hiervoor rekenen wij op jullie lieve ouders om ons tot daar te voeren. Het exacte
tijdstip en locatie worden nog meegedeeld, gezien we een maand voor vertrek de exacte
vertrektijd van De Lijn/NMBS ontvangen.

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 onderweg, tijdens een gezellige picknick, op.
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Bezoekdag
Net als alle andere jaren organiseren we ook dit jaar een bezoekdag. Deze zal doorgaan
op zondag 26 juli. Schrijf dit al zeker in je agenda want dit evenement is niet te missen.

Wat is dat juist, een bezoekdag?
Op deze dag komen ouders, familie, vrienden, oud-leiding, … naar de kampplaats zodat
ze onze leden en hun leiding kunnen bezoeken. Met een welkomstwoordje van de hoofdleiding, rond 14.00u start dan ook onze bezoekdag. Nadien laten onze leden graag wat
zien. Dit gaat van optredens van onze kleinste groepen tot een jaarlijkse Tito-tocht rond
het bivakterrein.
Maar van al dat stappen krijg je vaak een hongertje of wil je wat drinken. Er wordt een
heerlijke maaltijd aangeboden door onze kookouders. En eten en drinken zal er voldoende zijn,dit alles aan zeer democratische prijzen. De bezoekdag eindigt rond 18.30u
en zoals elke avond bij ons op kamp eindigt deze met het zingen van het avondlied.
Kom onze gezellige bivaksfeer opsnuiven en wij ontvangen jullie graag op onze bivakplaats in Wachtebeke. Tot dan!
!! Voor de Sloebies is dit een zeer droevige dag want dit is de dag waarop ze afscheid

Terugkomst
Jammer genoeg komt er ook een einde aan het bivak. Dit jaar organiseren we een afhaaldag op de bivakplaats zelf. Op woensdag 29 juli om 12:00, mogen de leden worden
afgehaald (behalve de Sloebies). 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 moment beleven. Alle groepen (ook Tito’s en Keti’s) keren op
deze manier terug. Indien er ouders zijn die een fietsendrager hebben om de fietsen van
de Tito’s, Keti’s, Aspi’s terug mee naar huis te vervoeren, horen we het graag!
!! De Sloebies vertrekken naar huis met de ouders op de bezoekdag !!
Zoals u hierboven wel al zult gelezen hebben, eindigt het bivak voor de Sloebies wat eerder, namelijk: zondag 26 juli. Deze dag is het ook bezoekdag dus kan je eerst genieten van
een mooie dag om 's avonds met je kind naar huis te vertrekken.
?

... :(
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Wegbeschrijving
Onze bestemming:

Meersstraat 39A, 9185 Wachtebeke
Maar hoe geraken wij nu in wachtebeke?
Stel je vertrekt van de Chiro (Brielen 11) volg dan de onderstaande stappen om op onze
eindbestemming (Meersstraat 39 A, 9185 Wachtebeke) te komen:
- Steek de brug van Tisselt over en rijdt de Baeckelmansstraat in.
- Rijdt heel de tijd rechtdoor en sla dan vervolgens (aan de paardenwinkel) linksaf
naar de Breendonkstraat.
- Met zicht op den Duvel maak je vervolgens een scherpe bocht naar rechts naar
de A12.
- Neem dan de afslag (7) naar N16 richting Sint Niklaas/ Dendermonde/Puurs.
- We vervolgen onze weg naar de Rijksweg/de N16/de N183.
- Volg vervolgens de rechterrijstrook om de verbindingsweg E17/N41 naar Hulst te
nemen.
- Voeg in op de E17.
- Eens op de E17 neem je afslag(11) richting Laarne/ Lochristi.
- Sla vervolgens linksaf naar de Rivierenstraat / de N449.
- Sla linksaf bij de Trektragel.
WE ZIJN ER JIPPIE ! Allée als we Google Maps mogen geloven dan :) Geniet van de bezoekdag !
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Postduiven op bivak
Hieronder vind je het adres van de bivakplaats. Bezorg dit adres aan zoveel mogelijk mensen, zodat je op bivak heel veel postduiven kan ontvangen.
Chiro Tisselt
t.a.v. (naam lid of leiding)
Meersstraat 39A
9185 Wachtebeke
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.
Hoofdleiding
Robbe Goovearts 0479/82.18.65
Rani De Smet 0483/68.92.10

Volwassen begeleiders
Rita Peeters 0476/45.45.13
Luc Leys 0496/88.27.19

Prijzen Bivak 2020
- Leden: €130
- Sloebies: €95 (7 dagen, tot de bezoekdag)
- Vanaf 2de kind binnen hetzelfde gezin: - €5
Inbegrepen: Het verblijf, heenreis, lekkere maaltijden, verzekeringen, animatie en onvergetelijke herinneringen.
Voor de Sloebies: Ouders nemen de leden mee na de bezoekdag naar huis.
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 beschikbaar zijn voor onze leden want we willen minder plastic gebruiken!
Betaalmogelijkheden:
Betaling kan op de inschrijvingsavond cash, maar onze voorkeur gaat uit naar een overschrijving op het rekeningnummer BE07 7390 1691 3666 (opgepast NIEUW-rekening nummer!)
Met mededeling: Naam kind(eren) – Bivak 2019 – afdeling
Het geld voor het bivak moet voor woensdag 1 juli worden overgeschreven!
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BivakThema

De Chiro- 10 jaar later

10 jaar later. Dat is een hele tijd! Dat is zo lang dat de leden van de Speelclub hun eerste
jaar leiding kunnen geven. Dit wil ook zeggen dat de huidige leiding niet meer in de Chiro
zit.
Na al de jaren in de Chiro als lid en daarna als leiding hebben alle leden van de leiding
afscheid genomen van de Chiro. Op deze 10 jaar heeft bijna iedereen van de leiding een
huisje, tuintje en een gezinnetje. Iedereen gaat natuurlijk ook elke dag naar zijn/haar werk.
Nu, af en toe missen ze elkaar toch wel heel erg en vragen zich af wat er in de voorbije 10
jaar met de Chiro gebeurd is.
Ze besluiten om een berichtje naar de huidige leiding te sturen en te vragen of ze nog eens
mogen langskomen op de Chiro om samen met de oude leiding en de nieuwe leiding een
vuurtje te houden en bij te praten over wat er in de voorbije 10 jaar op de Chiro en in hun
levens allemaal gebeurd is.
De dag is daar en iedereen maakt zich klaar om naar de Chiro te gaan. Zoals gewoonlijk
is niet iedereen op tijd maar dat doet ook terug denken aan de oude tijden. Als de eerste
personen aankomen op de Chiro zien ze dat de poort openstaat, het materiaalhuis, de
voordeur, ... Op het eerste zicht niet zo vreemd maar het is ook niet echt normaal dat
alles wagenwijd openstaat zonder dat er iemand te bespeuren is. Ze zien of ze horen niemand. Ze besluiten om toch gewoon de lokalen binnen te gaan maar wat voorzichtiger.
Misschien is er wel iets gebeurd? Zelfs binnen staan alle deuren open en alles is een grote puinhoop. Op de tafel van het leidingslokaal ligt een brief met daarop 'NOOIT MEER
CHIRO'. Oh nee! Wat kan er gebeurd zijn? Ze openen de brief en in deze brief staat:
"Ik heb de leiding ontvoerd. Eindelijk gedaan met de Chiro! Geen Chiro zondagen meer en
al zeker geen bivak!"
In de tussentijd is iedereen aangekomen op de Chiro. Wat moeten we nu doen? Op de leidingstafel lag ook een een businesskaartje.

Jan Filipe Francois de Derde
Professionele ontvoerder en
Chiro hater

-Wachtebeke

We moeten ze gaan redden! Samen, na 10 jaar nog eens op bivak en de nieuwe leiding
redden?
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Wat steek ik in mijn valies?
Speelkledij

Allerlei

◊ Speelkleren voor 10dagen

◊ Een degelijke DRINKBUS, geen plastic

◊ Voldoende T-shirts (voor de kleinste zeker 1 per dag)

flesje (met NAAM!)
◊ Een reserve drinkbus (met NAAM!)

◊ Korte en lange speelbroeken

◊ Zakdoeken

◊ Voldoende kousen

◊ Zak voor vuil linnen

◊ Ondergoed voor 10 dagen (en reserve ◊ Schrijfgerief (kaartjes en postzegels zijn
ondergoed)
◊ Regenjas

op bivak te verkrijgen)
◊ Keukenhanddoek! (met NAAM! - Verplicht)

◊ Sport- en speelschoenen & laarzen (VER- ◊ Veiligheidsspelden
PLICHT)

◊ Zwemgerief

◊ Eventueel verkleedkledij indien vermeld ◊ Rugzak (voor dagtocht en tweedaagse)
door de leiding
◊ enkele pullovers

Slaapgerief
◊ Luchtmatras of veldbed (wij raden een
VELDBED aand)
◊ Slaapzak en eventueel extra dekens
◊ Kussen

◊ (KIDS-)ID, klevertjes en zakgeld in een
gesloten enveloppe
◊ Muggenspray
◊ Zaklamp
◊ Aardappelmesje voor de Tito's, Keti's en Aspi's
◊ Zonnecrème en aftersun
◊ ...

◊ Pyjama(s)

Niet verplicht; wordt wel aangeraden

◊ Wasgerief

◊ KIDS ID card (kan je aanvragen op het

◊ Shampoo en douchegel

gemeentehuis)

◊ Washandjes, handdoeken en grote bad- ◊ We zouden nog eens extra willen vrahanddoeken

gen om al het materiaal met naam te te-

◊ Tandenborstel, tandpasta en bekertje

kenen. Onze berg verloren voorwerpen

◊ Kam of borstel

word elk jaar groter.

◊ Wasspelden

◊ Gelieve GEEN veldbedden of slaapzakken aan elkaar/aan valiezen vast te maken.
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Beste Snoepertjes en GSM-gebruikers
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 dringende redenen contacteer je de hoofdleiding of VB. Indien er toch elektronische apparaten 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.

Wat zakgeld betreft voor de leden
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 groepen 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				
Aspi’s: €50 (ook voor
Speelclub: €10				tweedaagse!)
Rakwi’s: €20
Tito’s: €20
Keti’s: €40 (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: 22u30
Tito’s: 23u00
Keti’s: 23u30
Aspi's: 23:45
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Ochtendmelodie 2020
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 nummers van vroeger en nu. Zeker de moeite en we geven jou de kans om je favoriete nummers 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 ochtendmelodie. Wacht dus niet te lang en schiet in actie!

Bivakkost
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 extra ritje naar de winkel en bespaart je het extra gesleur!
Bikke bikke bik, hap hap hap.
Eerst de soep en dan de pap,.
Dan de boter en de saus.
Dat verdient een waar applaus!...
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Ochtendlied, avondlied en bivaklied
En zingen maar...

ochtendlied

Avondlied

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

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.
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Artikel Sloebies
Dag allerliefste Sloebies,
Oh wat hebben wij jullie gemist! Na een hele tijd geen Chiro te hebben gegeven, zijn we
natuurlijk wel bezig geweest om het bivak voor te bereiden. Laat ons hopen dat dit bangelijke bivak wel mag doorgaan, dus ook wij zeggen: "blijf in jullie kot!" om zo het bivak te
redden. We zullen al onze verloren zondagen inhalen op het bivak dus bereid jullie al maar
voor op 7 GIGANTISCH, SPECTACULAIRE, SUPERCOOLE DAGEN!
Door het sloebieweekend (en natuurlijk ook de chirozondagen) weten wij ondertussen
wat een stoere, speelse, grappige, flinke (maar soms ook uitdagende) bende jullie wel
niet zijn. Maar wij weten nu ook dat jullie graag op voorhand al een beetje op de hoogte
zijn van wat we allemaal gaan doen, dus hier hebben jullie al een kleine tip:
Bikke bikke bik, hap hap hap
Inleving
Vuil worden
Apenstreken uithalen
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Kamperen in tenten
Wij kijken er al superhard naar uit om jullie allemaal terug te zien om er een onvergetelijk
bivak van te maken!
Jullie sloebieleiding
Kim, Vicky, Aubery
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Artikel Speelclub
Dag liefste, plezantste en braafste speelclubbertjes
Na zolang thuis te zitten en onze tofste speelclubbers zolang niet te hebben gezien. Kan
jullie favoriete leiding zeker zeggen DAT WIJ JULLIE GEMIST HEBBEN :)) En daarom kijken
wij er super hard naar uit om samen met jullie 10 DAGEN op kamp te gaan. Hopelijk kijken
jullie er even hard naar uit als ons of zelfs nog meer.NEE DAT IS NIET MOGELIJK! Wisten
jullie al dat enkele van de leidingsploeg al een kamp hebben doorgebracht op deze plaats.
Weten jullie het nu al ? Kijk anders naar onderstaande tip.
1 --> min de letter N

2 --> plus de letter E

Wat mogen jullie zeker niet vergeten dit kamp mee te nemen?
- jullie goed humeur
- piraten kleren
- geheime agenten kleren
- kleren die vuil mogen worden

Groetjes en tot op kamp!
Dylka, Robbe, Calina en Alana
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Site en Social Media
Wil je meer weten over onze werking
en op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?
Bezoek onze website

www.chirotisselt.be

word vriend van Chiro Tisselt op Facebook,
En Volg ons op Instagram!

@chirotisselt
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Artikel Rakwi’s
Lieve leedjes,
Aangezien wij elkaar zo lang niet hebben kunnen zien, gaan wij dubbel zo hard genieten
van deze 10 dagen! Wij zien er ongelooflijk hard naar uit, hopelijk jullie ook?
Wij weten nu al wat onze activiteiten zullen zijn, voor jullie blijft dit voorlopig nog een
groot vraagteken maar we kunnen jullie nu al zeggen dat jullie er geen spijt van zullen
hebben dat jullie mee gaan op bivak!
Maak je klaar voor een spetterende ervaring (letterlijk bij warm weer) en een onvergetelijk avontuur doorheen de bossen en mooie grasvelden. Neem een grote glimlach mee,
Blije zondagen omzetten in een kei tof bivak!
Interessante nieuwe dingen samen ontdekken.
Vakantiegevoel dat je nooit zal vergeten.
Anders zijn op deze 10 daagjes.
Kan niet anders dan plezant zijn!

Groetjes van jullie allerliefste leiding,
Helena en Jolien
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Artikel Tito’s
Beste Tito's
Het bivak staat bijna voor de deur en zoals altijd gaan we er samen weer een bangelijk
kamp van maken. Met super veel kei coole activiteiten, wij hebben er alvast heel veel zin
in. We zijn er zeker van dat jullie er ook heel veel zin in zullen hebben.
PS: (smeer die beentjes maar goed in en pomp u fietsbanden nog eens goed op want dit
jaar gaan ook wij wat kilometers doen met onze fiets )
Jullie allerliefste leiding, Rani en Niels
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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 iemand van de leiding aan!

Prijzen

Het lange wachten werd beloond, want we hebben topkwaliteit voor een spotprijs gezocht 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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Artikel Keti’s
Liefste Keti’s,
Na een jaar lang wachten is het weer zover, het bivak!
We hebben wat in te halen nu dat lastige Coronavirus onze Chirozondagen afpakt!
Een weekend vlak na de paasvakantie had al een leuke voorbereiding kunnen zijn op deze
geweldige 10 dagen maar ook hier stak het Coronavirus een stokje voor.
We zullen dat moeten compenseren en trekken hiervoor richting Wachtebeke.

Na de menu die we konden presenteren op onze (succesvolle!)
dessertennamiddag, kijken we naar een nieuwe menu die Ristorante Chiro Tisselt jullie voorschotelt.

Als voorgerecht van dit grootse bivak moeten we natuurlijk eerst op onze kampplaats
geraken.
Ooit, heel lang geleden, is er beslist dat de keti’s groot genoeg zijn om helemaal met de
fiets daar te geraken.
Bereid jullie voor op een fietstocht van wel 50km!

Nadat we zijn aangekomen op de kampplaats, kunnen we beginnen aan het hoofdgerecht: een 10 dagen durend feest!
Ik ga hier natuurlijk nog niet verklappen wat er allemaal gepland staat maar 1 ding is zeker:
we gaan ons amuseren!
Als dessert staat ons een gigantisch kampvuur te wachten. Een prachtig slotmoment waar
we met een traan in het oog beseffen dat we weer een jaar zullen moeten wachten.
Ik kijk er alvast naar uit!
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Coronacurve maart 2020 – september 2020

Hoe het coronavirus ons
niet klein kreeg
ROBBE G.
Vandaag blikken we terug op maanden van
onderdrukking door het coronavirus. We gingen
groepiaal gebukt onder de greep dat het
onzichtbare monster op ons had. Vandaag
bevinden er zich minder dan 10 personen in het
hospitaal die lijden aan COVID-19. We kunnen
stellen dat het gedrocht verslagen is!
Bijna moesten we onze geliefde zomervakantie
binnenskamers doorbrengen. Gelukkig werd op
14 juni 2020 een vaccin op de markt gebracht. De
gehele wereldbevolking werd in een mum van
tijd gevaccineerd. Twee maanden van festivals,
zomerkampen, feestjes, fuiven, BBQ’s,… gingen
van start.
We kijken terug op het coronavirus zoals een
stoel terugkijkt op het ondersteunen van de
zwaarste persoon ter wereld: het was niet fijn, blij
dat het over is en dat het nooit opnieuw mag
gebeuren.

Kampplaats Wachtebeke 7 jaar geleden

Bivak Wachtebeke 2020
Het zomerkamp van Chiro Tisselt was
ontegensprekelijk fantastisch. Wachtebeke
ontving ons met open armen. De nabijgelegen
vaart zorgde voor de nodige verkoeling. Dat was
nodig aangezien de temperaturen ongezien hoog
lagen. Er waren enkele zaken die de aspiranten
moesten meebrengen:
•
•
•
•
•

Hangmat
Marginale kledij
Kledij die vuil mag worden
Een notitieboekje
Fiets die helemaal nagekeken is

Uiteraard vergat Nick zijn hangmat, hij vond
het niet erg om op de grond te moeten slapen.
De kampplaats was voor sommige onder ons
geen onbekende. Even door het fotoalbum
bladeren en er komen enkele prachtige foto’s van
toen naar boven. Hier staan enkele mooie
exemplaren afgebeeld.

De aspirantengroep na een feestje in juni 2020
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VUL DE STIPPENLIJNEN IN

CORONASCOOP 2020

Frankrijk 2020
Hoe het zou kunnen gegaan zijn …

EEN ASPIRANT WAARVAN DE NAAM
BEGINT MET:

BRECHT G.
Geknars, geklaag, gezaag, sporadisch de vuisten
tegen een boom aanbeuken en half huilend in het
gras ploffen na het bekijken van het weerbericht
in Zuid-Frankrijk voor begin april. Dit waren
enkele onaangename erfenissen die het
coronavirus ons had nagelaten dit voorjaar. Maar
heden werd verleden, verleden werd
geschiedenis en geschiedenis werd mythe. Het
feest was niet te overzien wanneer de grenzen
weer
opengingen.
Fransman,
Duitser,
Nederlander, Vlaming en Waal…. met goed wat
kabaal…. sloegen aan het praten. Dus hadden we
er niets beter op gevonden dan de eerst trein in
augustus te boeken, regelrecht naar het zuiden.
Na een aantal rituele mondmaskerverbrandingen
door te maken kwamen we aan in centrum
Nîmes. De sfeer was uitgelaten, onbezonnen
maar vooralsnog toch rustig aangezien menig
toerist toch niet was komen opdagen. We hadden
het rijk voor ons alleen en zouden er dan ook het
beste van weten te maken. Een busrit later
kwamen we aan in bergachtig gebied. De
druivelaars op de flanken van een zonovergoten
vallei praalden prachtig en de kabbelende rivier
met glashelder water nodigde direct uit erin te
springen. Het waterig zonnetje werd al snel
krachtiger en zonnecrème bleek een must te zijn.
Aangezien zelfs de tanige huid van ………… na
een aantal uren al kreeftig rood begon te kleuren.
Van hieruit begon de tocht, een eerste stevige
beklimming stond ons te wachten om in de
volgende vallei te kunnen geraken. Het was
puffen en zweten geblazen en al snel werd
duidelijk dat ………… het lid zou zijn die aan
de achterkant van de kar zou trekken voor de rest
van de tocht. Wanneer de kam bereikt werd
kregen we een hol gevoel in onze maag. Het
landschap was ongezien adembenemend.
Ongeveer 2 meter van waar we stonden begon
een canyon die wel 700 meter de diepte inliep,
geflankeerd met rotsachtige wanden en een
kolkende rivier in het midden. Het had niet veel
gescheeld of ……… was van zijn/haar stokje
gegaan. De wind had de capaciteit onze haren tot
20° horizontaal te blazen met de warmzoetige
Franse berglucht. De daling was snel ingezet
nadat ………… 50% van al het eten naar binnen
gewerkt had.
Dalenderwijze was het moeilijk evenwicht te
houden. Het pad was niet breed en af en toe
gleden er stenen van onder onze voeten die we
konden horen vallen tot aan de bodem van de
kloof. Eens beneden doemde er een prachtig
dorp op. De huizen waren ingebouwd in de
muren van de vallei wegens plaatsgebrek en de
terrasjes van de kleine cafés zweefden met hun
balkonnetjes over de kabbelende rivier. Na het
verlaten van de kroeg kon ………. nog maar
moeilijk wandelen en zat er niets anders op dan
ons kamp op te slaan aan de oever van de rivier.

C

U heeft het niet makkelijk dezer dagen. Al meer
dan een maand zijn er geen viandellen meer te
verkrijgen in de lokale supermarkt. Maar hou
vol! Een nieuwe levering volgt snel.
Tijdens het bivak zal je veel te weinig slapen.
Een grumpy C. zal het resultaat zijn. Maar er is
niets dat een stevig ontbijt niet kan verhelpen.

L

Zonsondergang Cevennen, Frankrijk

Hier zouden we nog tot een kot in de nacht een
vuur aanhouden, plonsen in het water en gezellig
een fles wijn kraken. Wakker worden was niet
simpel, de bovenkant van de vallei was hermetisch
afgesloten met een wolkensluier die het de zon
moeilijk maakte om onze tent droog te maken. Na
wat te eten en alles netjes op te bergen sloeg de
zon er dan toch in de hemel weer klaarhelder te
maken en konden we de tocht hervatten. De
volgende dag was veel zoals de eerste maar
rustiger, en meer tijd om sporadisch de rivier
schaamteloos in te duiken. Zelfs een aantal iets
hogere rotsen die uitnodigde om af te springen
doemde op uit het niets. Natuurlijk durfde …….
pas na een hoop gehuil en gekrijs de sprong te
wagen. Die avond vonden we een geweldige
bivakplaats aan de rand van de canyon en konden
we de zonsondergang zien onder luid gezang van
………. en ………. De derde dag kwam veel te
snel aan zijn einde en in een iets groter dorp namen
we de bus regelrecht weer naar Nîmes. Daar stond
het Franse nachtleven ons te wachten. Zelfs in de
nacht was het nog heet in de stad. De temperaturen
gingen niet onder de 25 en dat maakte dat de
dansbenen gemakkelijk oververhit raakten. Maar
geen probleem want er was genoeg vloeistof om
alles weer af te koelen. Na een geslaagde avond
keerden we zelfvoldaan terug en kwamen tot de
constatatie dat niemand in de geschiedenis van
Chiro Tisselt ons dit ooit nagedaan zou hebben. De
trein kwam de volgde ochtend dan ook veel te snel
en bracht ons van de dorre, glooiende Franse
landschappen weer terug naar ons eigen Vlaamse
landje. Bij het afstappen in het station van
Mechelen schrok ik wakker uit een droom die ooit
misschien wel eens werkelijkheid zou kunnen
worden.

Instagram zal een technische storing melden. Dit
zou komen door het overmatig gebruik van de
sociale media service door een Vlaamse
jongedame. Let op! Ze zijn je op het spoor.
Tijdens het bivak zal je ruzie maken met een
groepsgenoot. Het 7e gebod zal je nooit meer
overtreden.

M

Coronapoly winnen zat er jammer genoeg niet
in. Maar wees toch niet sip! Er staat een nieuw
spel te wachten waar je zeer goed in zult zijn.
Misschien ga jij wel aan de haal met de
overwinning?
Tijdens de laatste avond van het bivak kom jij
het origineelste uit de bus. Maar let op, een
strafopdracht hangt boven je hoofd.

N

De langeafstandsrelatie bevalt je niet. Maar geen
paniek. Voordat je het weet is de lat uit de
latrelatie verdwenen.
Tijdens het bivak zal je de enige van je geslacht
zijn, maar dat wist je al wel. Gek worden van al
het vrouwelijke getater is onvermijdelijk. Maar
hou je hoofd koel, ze worden snel moe.

S

Het dagenlang thuiszitten is helemaal niets voor
jou. Je mist de Chiro en je vrienden zeer sterk.
Toch is treuren uit den boze, binnenkort is alles
weer het normale.
Gedurende het bivak ben je niet te stoppen.
Tijdens het rodedraadspel win je bijna alles. Een
mooie prijs wacht op jou.

T

Je voelt je soms een beetje eenzaam. Maar hou
vol. Titsen is zoals fietsen, dat verleer je niet.
Binnenkort heb je weer fix alsof er niets aan de
hand is.
Op bivak zal de groep er niet in slagen om op de
2-daagse een slaapplaats te vinden. Gelukkig
kun jij met je charmes een mooie locatie
versieren.

Disclaimer
Deze krant schets de toekomst. Het is een
voorspelling op basis van verschillende
wetenschappelijke modellen. Uiteraard kunnen
er rekenfouten gemaakt zijn maar dit is hoogt
onwaarschijnlijk.
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HÉt Bivakgerecht: HETEN duvel
Een voltreffer op kamp is jaar na jaar ‘den hete duivel’. Als jullie dit thuis willen maken,
hierbij het recept: (Voor vier personen)
Ingrediënten:
- 750 g gemengd gehakt
- peper
- een handvol fijngesnipperde sjalotjes
- appelmoes
- donkerbruine suiker
- aardappelen voor puree
- een klont boter
- 1 ei
- nootmuskaat
- melk
- paneermeel
- klontjes boter
Bereiding:
- Verwarm de oven voor op 180 °C.
- Maak eerst een echte puree met een flinke klont boter, een ei, wat muskaatnoot
en een flinke geut melk.
- Bak het gehakt in een pan tot het mooi korrelig is. Het mag goed gepeperd wor
den naar eigen smaak. Zout toevoegen hoeft niet, dat zit al voldoende in het ge		
hakt.
- Als het gehakt klaar is, haal je het uit de pan en bak je in het vet flink wat sjalotjes.
Ze mogen rijkelijk aanwezig zijn.
- Voeg, als die mooi glazig zijn, het gehakt weer toe en roer alles flink onder elkaar.
- Stort dit gehaktmengsel in een vuurvaste ovenschotel.
- Daarboven komt dan een flink laagje appelmoes, zelfgemaakt of uit een potje,
liefst appelmoes met nog stukjes appel in.
- Strooi bovenop die appelmoes laag een laagje donkerbruine suiker en daarboven
op nog een laag puree. Dat laagje werk je af met paneermeel en wat klontjes bo
ter.
- Gratineer de schotel in de voorverwarmde oven. Als de duivel een mooi bruin 		
korstje heeft, is hij heet genoeg en mag hij op tafel.
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Spelletjes En kleurplaten
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Onze kampgangster is klaar met het roosteren
van haar marshmallows. Help jij haar terug bij
de tent te geraken?
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Gegevens leidingsploeg Chirojaar 2019-2020
Heeft u vragen? Problemen? Opmerkingen? Suggesties?...
Aarzel dan niet en contacteer ons:

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

Aubery van Roy
Gsm: 0493/67.78.80
Auberyvanroy@hotmail.com

Vicky Doms
Gsm: 0479/36.92.05
vicky.doms2@gmail.com

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

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

Dylka Leys
Gsm: 0497/19.90.98
dylkaleys@icloud.com

Calina Cuypers
Gsm: 0489/09.32.36
calina.cuypers@gmail.com

Rakwi’s:
Jolien Somers
Gsm: 0470/32.20.04
joliensomers@hotmail.com
Helena De Groof
Gsm: 0477/65.88.49
helena.degroof@gmail.com

Tito’s:
Rani De Smet
Gsm: 0483/68.92.10
desmetrani@hotmail.com
Niels Hermans
Gsm: 0468/10.60.33
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Keti’s:
Jelle Van Den Bergh
Gsm: 0491/36.10.29
vdberghjelle@gmail.com

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

VééBéés:
Rita Peeters
Gsm: 0476/45.45.13
vb@chirotisselt.be
Luc Leys
Gsm: 0496/88.27.19
vb@chirotisselt.be / lucke.leys@gmail.com

Algemeen:
Leiding: leiding@chirotisselt.be
Hoofdeiding: hoofdleiding@chirotisselt.be
Verhuur: verhuur@chirotisselt.be
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BIVAKO
SLOEBIES

Jullie zijn de kleinste van de Chiro. Maar dit wil niets zeggen want jullie zijn groots van
karakter.
Opdracht: maak samen een grote toren.

SPEELCLUB

Jullie hebben de kleur van het zonnetje dat straalt, zo stralen jullie ook allemaal 1 voor 1.
Vergeet anderen ook niet op te vrolijken met jullie aanstekelijke lach.
Opdracht: probeer een ander aan het lachen te krijgen.

RAKWI'S

Jullie zijn een zotte bende maar vergeet het soms ook niet iets kalmer aan te doen.
Opdracht: tikkertje standbeeld.

TITO'S

Dit jaar wordt voor sommigen een doorbraak op TikTok. Voor anderen van jullie wordt
het dan weer kalm. Geniet van de rust die je hebt.
Opdracht: wees eens lekker stoer en ga een wandeling door de regen maken.

KETI'S

Wees niet boos over de wolk die je uurtje zonnen in de tuin komt dwarsbomen. Die verdwijnt heus wel weer. Niet verbranden he!
Opdracht: zing eens luid mee in de douche op je favoriete lied.

ASPI'S

Dit jaar is onvergetelijk. Je krijgt nieuwe kansen en komt nieuwe mensen tegen. Ga er
voluit voor en hou je niet in!
Opdracht: ga eens willekeurig een praatje maken met iemand. Kijk maar hoe gelukkig ze
worden!
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Wist je dat...
...Wij jullie ongelooflijk hard gemist hebben door de coronacrisis?
...We niet kunnen wachten om weer met jullie te ravotten?
...Helena weer bezig is aan haar stickercollectie?
...We dit jaar naar Wachtebeke gaan?
...De leiding vroeger (als lid) op exact dezelfde kampplaats is geweest?
...Dylka heel graag donuts eet?
...Je leider Seppe (die momenteel in Canada zit) kan terugvinden in de aftiteling van
...Ridder muis (een kei coole Ketnet serie!)?
...De Chiro nu ook een Instagram account heeft?
...Onze online Chiro een heel groot succes was?
...Er super creatieve foto’s tussen zaten?
...Geen enkel lid wist dat er 19 deuren in onze lokalen zijn?
...Jullie allemaal echt gestreden hebben om de Chiro te veroveren?
...De Chiro stiekem wel gewoon van de Chiro blijft?
...Wij wel heel trots zijn op jullie?
...Tussen de sloebie ouders enkele creatieve zielen zitten?
...Er daardoor héél originele onderwaterdieren op ons weekend waren?
...Alle ledenweekends een groot succes waren?
...We een nieuw dak op onze fietsenstalling hebben gelegd?
...We nog steeds ook tweedehandskledij verkopen?
...Je deze kunt kopen of verkopen op onze mega coole site?
...Onze ‘koemmeke vol pasta’ dit jaar jammer genoeg niet kon doorgaan?
...We hopen dat het volgend jaar een spetterende editie zal worden?
...Ook ons bivakvoorbereidingsweekend niet door is kunnen gaan?
...We daarom onze vergaderingen online hebben georganiseerd?
...Robbe G. een online monopoly versie had gemaakt?
...Deze de naam ‘coronapoly’ heeft gekregen en bestaat uit de straten van Tisselt?
...De leiding dit spel alvast enthousiast heeft goedgekeurd?
...De sloebieleiding met de fiets kaartjes voor hun leden zijn gaan rondbrengen?
...Er opvallend veel sloebies verder dan Tisselt wonen?
...We er dus een stevig fietstochtje op hebben zitten?
...We heel hard hopen dat ons bivak mag doorgaan?
...Wij hier alvast MEGA veel zin in hebben?
Xxx
Jullie kapoentjes van leiding
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