
23 juli - 1 augustus



INHOUD

Coronamaatregelen & het bivak 3

Online infoavond 8
Voorinschrijving bivak 8

WOORDJE VAN DE PROOST 10

WOORDJE VAN ONZE VB 11

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 12

DE LEIDINGSPLOEG 13

WIJ GAAN OP BIVAK NAAR … 14
10 of 5 dagen kamp? Altijd plezier! 14
Bivakplaats 14
Kampbubbels 14

Wat kost dit bivak? 15

Hoe inschrijven voor dit vette kamp ? 15

Ko�ers binnenbrengen 16
Fietscontrole 16
Volg ons tijdens het bivak via onze Website & Social Media 16
VERTREK 17
GEEN BEZOEK TIJDENS HET BIVAK! 17
WIE SLAAPT WAAR? 17
EINDE BIVAK 17

HET BIVAKTHEMA DIT JAAR IS … 18
OVER GSM’S 19
Roken, drugs en alcohol 19
Enkele kampklasiekers 19

EEN DAG OP ONZE BOERDERIJ 20

WAT MOET ER MEE IN JE KOFFER? 21

WIST-GE-DATJES OVER BIVAK 29

2



Coronamaatregelen & het bivak

Het coronavirus zal ook dit jaar impact hebben op de organisatie van het
jaarlijkse bivak. We proberen hier op een overzichtelijke en begrijpbare manier
weer te geven hoe we hiermee om zullen gaan. We vragen om dit goed te
bekijken. Om samen veilig op kamp te kunnen gaan is het belangrijk dat we
allemaal weten met welke ‘spelregels’ we rekening moeten houden dit jaar. Jullie
rol als ouders is hierbij zeer belangrijk. Met onderstaande maatregelen zijn we
er van overtuigd dat het kamp in een veilige en speelse omgeving kan
doorgaan.. Naast de maatregelen houden we ook steeds in het oog dat de kern
van het jeugdwerk bewaard blijft. Kinderen en jongeren staan centraal waarbij
er groepsgericht, speels, creatief, experimenteel, avontuurlijk en participatief
gespeeld kan worden.

Wie mag er dit jaar mee op kamp?

In principe mag iedereen mee op kamp, maar er zijn drie uitzonderingen:

1. Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft in de drie dagen voor de
start van het kamp mag niet mee.

2. Wie samenwoont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de
opgelegde quarantaineperiode.

3. Leden en leiding uit de risicogroep kunnen deelnemen als hun ziekte
door medicatie onder controle is en als ouders het als veilig inschatten
om hun kind mee te sturen.

Bovenstaande voorwaarden zijn door ons als leidingsploeg niet te controleren,
we rekenen dus op het gezond verstand van jullie ouders om hierin eerlijk te
zijn en het kamp niet in gedrang te laten komen.

Eén jeugdaanbod per week

We vragen aan ouders, leiding en leden om voorzichtig om te springen met van
de ene jeugdactiviteit over te stappen naar de andere. Er is de aanbeveling om
te kiezen voor één jeugdactiviteit binnen dezelfde week.

Met hoeveel zit je kind in een bubbel?

● We kunnen minstens in bubbels van 50 leden op kamp, begeleiding niet
meegeteld.

● Als de cijfers het toelaten, kunnen we met meer in een bubbel:
○ Vanaf 25 juni: bubbels van max. 100 leden, begeleiding niet

meegeteld, als:
■ 60 % van de 18+ gevaccineerd is
■ er minder dan 500 bedden bezet zijn op intensieve zorgen

○ Vanaf 30 juli: bubbel van max. 200 leden, begeleiding niet
meegeteld, als:

■ 70 % van de 18+ gevaccineerd is
■ er minder dan 500 bedden bezet zijn op intensieve zorgen

De exacte indeling en het aantal bubbels zullen begin juli bekend gemaakt
worden. (we gaan ervan uit dat er minstens twee bubbels nodig zullen zijn)
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Wat mag er binnen een bubbel en hoe gaat het er dan aan toe?

● Spelen, slapen, eten, enz. verloopt normaal.
● Mondmaskers en 1,5 m afstand houden zijn niet nodig.
● Regelmatig handen wassen blijft belangrijk.
● We zetten volop in op buiten spelen (logisch want het is bivak 😊)
● We vermijden spelen die ‘intensief contact’ vereisen, zeker bij leden ouder

dan 12. Denk aan mond-hand-aanrakingen, op elkaar hangen of liggen,
gezichten vlak bij elkaar, dingen met de mond doorgeven, elkaar
insmeren, enz.

● We vermijden zoveel mogelijk contact met andere bubbels en externen.
● We voorzien apart sanitair, eetplek,… voor iedere bubbel.
● We splitsen geen afdelingen op om bubbels te maken.

Mogen we op trektocht, tweedaagse (oudste groepen)?

Ja! Net zoals vorig jaar mogen we op trektocht, bijkomend mogen we dit jaar
ook overnachten op een ander terrein. Uiteraard dienen daar ook alle
maatregelen gevolgd te worden zoals op het kampterrein. De tweedaagse voor
de oudste groepen zal dan ook niet bestaan uit een bezoek aan een pretpark,
maar eerdere uit een avontuurlijke tocht in de natuur😊. Maar meer kom je
uiteraard te weten op het kamp zelf 😉.

Welke rol kan ik als ouder spelen om de zomer vlot te laten verlopen?

Wees je als ouder vooral bewust van het feit dat ook deze zomer anders zal zijn
dan anders. Door te kiezen voor bubbels waarin normaal contact mogelijk is
proberen we dit voor jouw kind zo normaal mogelijk te maken.

Toch zijn er een aantal zaken die je als ouder wel best weet en waar je rekening
mee houdt zodat de zomer vlot kan verlopen voor jou, jouw kind en ons:

· Als kinderen ziek zijn wordt deelname geweigerd of word je als ouder
gevraagd je kind op te halen.

· Contact met externen wordt vermeden en voor al het aanbod word jij als
een externe t.a.v. de bubbels gezien. Dat wil zeggen voorzorgsmaatregelen
t.a.v. de deelnemers en andere ouders bij breng- en afhaalmomenten, geen
bezoekdagen, … en dit zal soms begrip vragen van jou en vele andere
ouders.

· De virologen raden aan om niet te gaan mixen en te kiezen voor 1 soort
aanbod per week. Probeer daar als ouder bewust mee om te gaan, hoe meer
bubbels in 1 week hoe meer kans dat het virus zich verspreidt.

· Zorg er samen met ons voor dat kinderen deze zomer volop kunnen spelen,
beleven, creatief zijn, sporten,… met zoveel mogelijk vrijheid binnen de
grenzen van wat mag.
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Hoe weet ik tijdens het bivak dat alles oké is met mijn kind?

We begrijpen als leiding, dat je als ouder graag wilt weten of alles oké is met je
zoon/dochter. We zullen (zoals elk jaar) dagelijks een update plaatsen op onze
chiro-website. We vragen uitdrukkelijk om geen contact op te nemen met de
leiding als dit niet nodig is. We gebruiken graag al onze tijd om te spelen met
jullie kind in veilige omstandigheden. We werken met het principe geen nieuws,
goed nieuws

Wat met het kampgeld als mijn kind ziek is op kamp, of de dagen voor het
kamp?

Wanneer je kind voor vertrek ziek wordt en niet meekan, kunnen we maximum
de helft van het kampgeld terugstorten. Vanaf 30/06 maken we kosten die we
zelf niet meer terug kunnen vragen. Indien je kind op kamp ziek wordt kunnen
we helaas niets terugbetalen, dit is voor ons als vereniging niet haalbaar
gezien alles al aangekocht en voorzien is.

De bivakplaats & het sanitair

De bivakplaats waar we dit jaar naartoe zullen gaan is voldoende groot om in
verschillende bubbels te kunnen gaan en spelactiviteiten te doen. De
bivakplaats van dit jaar is 17 000 m² groot (3 voetbalvelden) met in de buurt ook
een groot bos. De bivakplaats is hedendaags en goed uitgerust qua sanitair. Er
zijn gescheiden douches en toiletten (verspreid over twee locaties) aanwezig. In
de buurt van de toiletten zijn er verspreid 10 kraantjes aanwezig om handen te
kunnen wassen.

Om het sanitair dat aanwezig is uit te breiden en de bubbels sanitair zo goed
mogelijk te kunnen scheiden zullen er afhankelijk van het aantal bubbels
toiletten op de kampplaats bijgeplaatst worden. Daarnaast voorzien wij zelf 4
extra wasbakken (minstens dus 1 wasbak per bubbel) met 5 kranen om handen
voor het eten, tussen de spelen door,… voldoende te kunnen wassen. Naast de
aanwezige douches zullen er ook nog 4 douches bijgeplaatst worden. Op alle
locaties met kraantjes zal er voldoende zeep, papieren handdoeken en
vuilbakken voorzien worden.

Eten

Het eten gebeurt in onze eigen tent (25 meter x 12 meter) groot. Tussen
verschillende bubbels zal er twee meter afstand zijn. Iedere bubbel zal dus zijn
vast gebied hebben met steeds dezelfde tafels, banken en servies. Deze zullen
per bubbel gedurende de volledige kampperiode gebruikt worden.

Hygiëne tijdens het kamp

Hygiëne zal centraal staan. Er zal voldoende aandacht gedurende het kamp
hieraan gespendeerd worden. We plannen voldoende momenten in voor
handen te wassen, douchen, etc. We zullen ook voldoende handgel voorzien
voor wanneer het spel bijvoorbeeld in het nabijgelegen bos is.
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Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

De leiding houdt voor, tijdens en na het kamp gegevens van aanwezigen en
medische fiches bij. Er is ook een document dat de contacten tussen de
deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is
met corona, tijdens of na het kamp. Dan gebruiken de coronaspeurders deze
documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een
mogelijke besmetting.

Foto’s van de kampplaats

Figuur 1: Grondplan van het terrein en het bos
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Figuur 2: de weide

Figuur 3: de weide
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Online infoavond
Ondanks de bovenstaande antwoorden op enkele veelgestelde vragen kunnen
we ons voorstellen dat jullie nog bijkomende vragen hebben over het kamp,
onze werking, de maatregelen, …
Daarom bieden we jullie de mogelijkheid om op zaterdag 29 mei vanaf 19u ons
vragen te stellen. We doen hiervoor een online bijeenkomst via Google Meet.
Het enige wat je nodig hebt is een laptop of smartphone.
Ga hiervoor naar www.chiroas-niel.be/infoavond.

Voorinschrijving bivak

Ook dit jaar vragen we om een voorinschrijving te doen zodat we snel weten
hoeveel leden er ongeveer mee op kamp zullen gaan. Dit is voor ons zeer
belangrijk om de juiste maatregelen te kunnen vastleggen en zicht te krijgen
op het aantal bubbels (we denken aan een extra bus, extra sanitair,...). Wanneer
we dit weten, kunnen we de komende tijd nog concrete extra info geven.

Indien je graag mee wilt op kamp kan je je voorinschrijven via
https://www.chiroas-niel.be/voorinschrijving

Je dient per kind het formulier 1 maal in te vullen. We vragen om het formulier
voor maandag 31/05 in te vullen.
De voorinschrijving is geen definitieve inschrijving, maar louter voor ons
informatief. (Indien je niet op tijd bent voor ingeschreven kunnen we na de
indeling van de bubbels niet garanderen dat je zeker meekan!) De definitieve
inschrijving wordt hieronder verder beschreven.
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WOORDJE VAN DE PROOST

Hey maatjes,

Wat was dat een raar Chirojaar? Mogen en niet mogen, bubbels van 25,
bubbels van 10, mondmasker ja en neen, buiten en zeker niet binnen, en dan
maar hopen dat het weer wil meewerken. Je zou er horens van krijgen. En toch
is het de leiding gelukt van elke zondag een tof moment te maken. DIKKE MERCI
GASTEN!!

Maar ook dank aan jullie, ouders, die ons het vertrouwen geven om samen aan
Chiro te doen. Inderdaad, ook aan jullie een DIKKE MERCI, want we hebben dit
jaar alle records gebroken. Op dit moment hebben we maar liefst 251
ingeschreven leden.

Met dat goede nieuws komen we je uitnodigen om zeker het jaarlijks
hoogtepunt van ons Chirojaar mee te beleven, want we gaan op bivak. En jij
mag dat zeker niet missen. We hebben speciaal een paar tenten bijgekocht
opdat iedereen een slaapplekje heeft en kan genieten van de regen op het dak,
het gefluit van de vroege vogels in het bos en het gesnurk van een leiding in de
andere hoek van de tent.

Terwijl de kookploeg de menu samenstelt mmmm, de leiding de spelletjes
verder uitwerkt, kan jij al dromen van 10 te gekke dagen met al je Chiromaatjes.
En of het te gekke dagen worden. Tjonge wat er allemaal op het programma
staat. Dus geen galakleren in je ko�er steken, maar speelkleren en een beetje
wasgerief kan af en toe ook eens nodig zijn.

Voor de kleinsten die nog twijfelen en voor het eerst willen meegaan, vraag
maar eens aan je andere vriendinnetjes of vriendjes hoe tof het bivak is.

Mochten jullie, beste ouders, vragen of twijfels hebben, laat je gerust horen. De
leidingsploeg, Ann en ik beantwoorden graag jullie vragen.

Graag tot in (Neer)Pelt.

Jean
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WOORDJE VAN ONZE VB

Dag lieve chirovriendjes

Na een vreemd chirojaar vol bubbels, mondmaskers en alcoholgel, kijken onze
chiroharten nu weer superhard uit naar: leven op het ritme van de wind en van
de zon en samen met onze As-Nielfamilie 10 dagen in een andere wereld zijn.

In gedachten hoor ik de eettent al uit zijn voegen barsten door het zingen op de
melodie van bos en beek en bron. Wat is er ‘s avonds gezelliger dan slapen met
’t getrommel van de regen op het dak? En dan ’s morgens nog wat moe maar
blij ontwaken met de morgendauw of wie weet op tweedaagse in een
koeienstal?

We zijn weer op bivak, de mooiste tijd van het jaar. Een tijd van plezier,
verbondenheid en herinneringen maken. Ieder die ons ziet, kijkt raar, want
chirovrienden durven al eens in hun eigen wereldje leven op kamp. Het
kampthema brengt ons dit jaar naar de boerenbuiten. Als echte boeren en
boerinnen samenleven. We hebben enkel elkaar en dat is zo zalig. Wat niet kon,
dat wordt hier, op kamp waar… De kleinsten zetten hun eerste stappen van huis
en amuseren zich te pletter, worden zelfstandiger en maken herinneringen voor
het leven. De oudsten smeden op bivak nog hechtere vriendschapsbanden en
denken ook al eens na over de serieuzere dingen, terwijl ze toch echt nog het kind
kunnen uithangen. Kortom: vreemd wordt vriend en klein is groot want in onze
ploeg valt geen één uit de boot.

Jullie ouders kunnen gerust zijn, er wordt enorm veel zorg gedragen voor jullie
pagadders. Naast de leiding, zijn er ook de kookouders, Jean en ikzelf die kleine en
grotere probleempjes kunnen wegtoveren.

Ik kan het onze 251 (!) leden enkel aanbevelen: trek er mee op uit, breek grenzen
open! Samenspel wordt teken om te hopen. Durf, vlieg, ren ,spring, zing en
ervaar Chiro tot in de toppen van je tenen. Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan
want een nieuwe wereld roept om door te gaan!

Er rest me nog één ding: samen met de leidingsploeg en jullie allemaal uitkijken
naar een super bivak op de boerenbuiten en het moment waarop we dit bivaklied
vol overtuiging luidkeels kunnen meezingen! Tot in Neerpelt!

Warme chirogroeten

Ann
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WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING

Heyhey chirovrienden!

Het afgelopen chirojaar was weer te gek! Het was weer voor iedereen even aanpassen,
ook voor ons als leidingsploeg. Maar ondanks alle maatregelen en bubbels zijn we er
steeds voor blijven kiezen om chiro te blijven geven op zondag. Hiervoor willen we als
hoofdleiding graag nog eens de leidingsploeg bedanken om zo goed om te gaan met
de vele veranderingen en vaak moeilijke regels. We mogen zeggen dat Chiro As-Niel een
onverwoestbaar beestje is en zich ten allen tijden aanpast! Het kamp zal dit jaar
doorgaan in Neerpelt dit uiteraard met de nodige maatregelen. Wij, de leiding, dromen
er al van om 10 dagen lang te ravotten, lachen, gek te doen en nog zoveel meer samen
met jullie! Om dit allemaal te verwezenlijken, zijn wij natuurlijk al volop bezig met de
voorbereidingen om er een spetterende kamp van te maken in het prachtige Neerpelt!

Maar wat houdt tien dagen bivak nu juist in? Bivak is van ’s morgens tot ’s avonds van
de door de leiding bedachte activiteiten genieten, ravotten, buitenspelen… De
computer, tv en gsm worden even achterwege gelaten en ingeruild voor amusement
met vrienden en vriendinnetjes. Ook het slapen in tenten is elk jaar weer een groots
avontuur voor alle groepen (buiten de kadeetjes). Een kampvuur bijwonen, een
vlaggenmast sjorren, toneeltjes spelen en heerlijk eten, met liefde bereid door onze
kookmoekes en vakes, mogen zeker niet ontbreken om een bivak compleet te maken.

Het bivak brengt uiteraard héél wat verantwoordelijkheden met zich mee, dat bese�en
we maar al te goed. Om dit op te vangen heeft een groot deel van de leiding een
EHBO-cursus gevolgd. Wij willen jullie ouders bedanken voor het vertrouwen om jullie
spruit onder onze vleugels 10 dagen te laten meevliegen.

Zo nu dat de bivakplaats gekend is, het thema geweten,… ontbreekt er nog één ding.
Namelijk JIJ, een bivak is pas compleet wanneer iedereen 10 dagen (of 5 dagen)
aanwezig is op kamp. Inschrijven dus maar!!!

Tot op bivak!

Thomas & Jef
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DE LEIDINGSPLOEG
Natuurlijk kunnen jullie niet op bivak gaan zonder een superto�e leidingsploeg. En dit
jaar staan we met 25 leiding klaar om jullie te overweldigen met een super, megavet,
übercool bivak. Tien (of vijf) dagen dikke fun verzekerd!
Wij staan natuurlijk ook altijd klaar om vragen van de bezorgde ouders over het
komende bivak te beantwoorden. Twijfel dus zeker niet om ons te contacteren in
verband met jullie vragen. Hieronder staan nog even onze gegevens op een rijtje:

Kadee:
☧ Thomas Gerrits (hoofdleider) 0494/472167
☧ Bram Dupont 0476/090417
☧ Senna Heens 0485/982721
☧ Tom Jacobs 0476/500999
☧ Pieter Gerrits 0468/293001

Speelclub:
☧ Jef Janssen (hoofdleider) 0473/569919
☧ Daan Impens 0471/913011
☧ Marie Schouteden 0484/804975
☧ Marie Vanormelingen 0479/031321
☧ Jens van den Berg 0488/029401
☧ Jan van Galen 0468/166217

Rakwi:
☧ Thibaut Bastiaens 0468/223348
☧ Ben Meermans 0470/273018
☧ Celeste Ubachs 0487/927432
☧ Gitte van den Berg 0488/048403
☧ Robbe Schepkens 0468/299015

Tito:
☧ Silke Paulussen 0473/381116
☧ Lucas Rogiers 0468/203541
☧ Sam Keil 0468/242528
☧ Arne van Hees 0478/613963

Keti:
☧ Bram Gerrits 0468/121028
☧ Max Schepkens 0471/460245
☧ Noémie Bosch 0468/211109

Aspi:
☧ Roselien Hetzheim 0471/014798
☧ Nick Leeman 0477/322010

☧ Jean (proost) 089/658059
☧ Ann (volwassene begeleiding) 0494/311520
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WIJ GAAN OP BIVAK NAAR …
Onze reis gaat dit jaar naar Neerpelt. Hieronder sommen we de eerste info
over dit spetterend bivak op!

10 of 5 dagen kamp? Altijd plezier!
We gaan dit jaar op bivak van 23 juli tot 1 augustus
2021. Dit wil zeggen dat we op vrijdag 23 juli
vertrekken in As en onze mama’s en papa’s gaan
uitzwaaien. Op zondag 1 augustus is het kamp
helaas alweer afgelopen en komen onze mama’s en
papa’s ons ophalen in Neerpelt.
Voor de kadeekes die tien dagen kamp misschien
wat te lang vinden, maar toch eens willen proeven
van het grote avontuur, kunnen er dit jaar ook voor
kiezen om 5 dagen mee te komen.

We verwachten jullie dan dinsdag 27 juli om 18 uur aan de bivakplaats (verdere
richtlijnen volgen nog). De ko�ers kunnen jullie dan zelf meenemen.

Bivakplaats
Tien dagen lang zonder mama en papa, feest! Het zijn meestal de ouders die
hun kinderen missen in plaats van andersom. Daarom geven we hieronder even
het adres van de kampplaats mee zodat jullie toch nog briefjes kunnen sturen
naar jullie oogappeltjes. (POSTPAKKETTEN MOGEN NIET, ENKEL BRIEVEN).
Want wie vindt het nu niet fijn om post te krijgen?! Al de brieven naar de
kinderen, fanmail voor leiding en redactie mogen opgestuurd worden naar het
volgende adres:

Chiro As-Niel
Naam lid + groep

De Boseinder
Roosendijk 109A

3910 Neerpelt

Kampbubbels
Net zoals vorig jaar zullen we op kamp gaan in verschillende
bubbels. De aparte leeftijdsgroepen zullen niet opgesplitst
worden maar hou er wel rekening mee met het maken van de
ko�er dat broers of zussen misschien niet in dezelfde bubbel
kunnen zitten en dus geen spullen met elkaar kunnen delen. (de
concrete bubbelverdeling volgt later)
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Wat kost dit bivak?

Een volledige bivakperiode (10 dagen) kost zoals altijd:
☧ Eerste kind: € 140
☧ Volgende kind(eren): € 110

☧ De Kadees die nakomen (5 dagen) betalen: € 90

Hoe inschrijven voor dit vette kamp ?

Om in te schrijven ga naar: https://inschrijvingen.chiroas-niel.be/

Je hebt tijd tot 30 juni om in te schrijven!

En volg de volgende stappen:

1. Klik bij de juiste optie “in winkelmand” (je kan meerdere kinderen
toevoegen en op het einde afrekenen in de winkelmand)

2. Vul alle gevraagde gegevens (eventuele allergieën, medicatie,…) in van je
kind(eren)

3. Plaats je bestelling in de winkelmand.

4. We vragen om de inschrijving te betalen met Bancontact. (Dit bespaart
ons veel werk omdat we dan niet op zoek moeten gaan naar 150+
betalingen op onze bankrekening.)
Nieuw is dat je een persoonlijk account dient aan te maken voor de
inschrijving. Op dit account kan je steeds inloggen om je bestellingen te
bekijken en een nieuwe in de toekomst te plaatsen.

5. Wanneer je correct hebt besteld, ontvang je een mail van de inschrijving.

6. Wanneer je correct hebt betaald krijg je nogmaals een bevestigingsmail.

Je kind is pas volledig ingeschreven als je zowel de gegevens als de betaling
hebt uitgevoerd (en dus de tweede bevestigingsmail ontvangen hebt).

INSCHRIJVEN KAN TOT 30 JUNI.
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Koffers binnenbrengen
Om jullie tijdens het vertrek van jullie zware ko�ers te
ontlasten, moeten deze binnengebracht worden op dinsdag
20 juli tussen 18u en 19u30 op het kerkplein achter de kerk in
het centrum.

! Net zoals elk jaar wordt het aantal ko�ers per kind beperkt
tot één ko�er + een bedje + een slaapzak !

D.w.z. dat alles in één ko�er moet zitten behalve het bedje en
de slaapzak. We vragen dan ook om niets aan de ko�er vast
te maken en ook geen ‘extra’ plastieken zakken mee te geven!

Dit omdat we anders niet alles mee kunnen nemen.

Bij het binnenbrengen van de ko�ers moet ook de medische fiche en de
identiteitskaart worden afgegeven. Jullie krijgen van ons dan het bivak t-shirt!

Fietscontrole
Zoals jullie weten gaan de tito’s en de keti’s ook dit jaar weer met de fiets naar
de bivakplaats. Om ongelukjes te voorkomen houden wij dan ook graag een
verplichte fietscontrole. Deze zal doorgaan wanneer jullie de ko�ers
binnenbrengen. Vergeet dus zeker niet jullie fiets op dinsdag 20 juli tussen 18u
en 19u30!

● OPGELET: Op een fietscontrole controleren wij de
fietsen, wij zijn geen fietsenmakers ☺. Zorg dus
dat zeker: je remmen, bel en lichten werken en je
banden in goede staat zijn voor je naar de
fietscontrole komt.

Volg ons tijdens het bivak via onze Website &
Social Media

Tijdens het bivak proberen we elke dag een tekstje te schrijven over de
afgelopen dag en publiceren we dit op onze blog. Vaak verschijnen er ook
enkele foto’s op. Hiermee proberen we jullie zo veel mogelijk op de hoogte te
houden. Je vindt deze blog terug op het gekende adres: www.chiroas-niel.be
Ook plaatsen we af en toe foto’s op onze Facebook- en Instagrampagina. Deze
zijn te vinden via:

@chiroasniel
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VERTREK

Op vrijdag 23 juli vertrekken we vanaf 10u in de verschillende bubbels aan de
Sporthal in As. (hoe laat welke bubbel exact zal vertrekken volgt later)
De startviering zal niet door kunnen gaan in de kerk.
De tito’s en keti’s gaan met de fiets naar de bivakplaats en de drie jongste
groepen worden met de bus gebracht. De aspi’s gaan op hun eigen manier.

GEEN BEZOEK TIJDENS HET BIVAK!

Wij willen zeker nog benadrukken dat het absoluut niet de
bedoeling is dat ouders, oma’s, opa’s, vrienden … een bezoekje
komen brengen tijdens het bivak aan hun kind, kleinkind… Ze
amuseren zich hier super, en zullen blij zijn wanneer ze jullie na
het bivak kunnen terug zien!

WIE SLAAPT WAAR?

De kadeekes zullen zoals elk jaar in het gebouw slapen. De andere
groepen slapen per groep in tenten. Iedereen neemt zijn eigen
(veld)bedje, slaapzak,... mee! (wat er precies allemaal in de ko�er
moet volgt later in een handig
lijstje)

EINDE BIVAK
Op het einde van het bivak (wat weer veel te snel gaat zijn) keren we terug naar
huis. Dit jaar zal er helaas geen bezoekdag zijn. Het bivak eindigt ‘s avonds op
zondag 1 augustus vanaf 17u. (Concreet hoe, waar en hoelaat exact de
kinderen opgehaald moeten worden laten we nog weten)
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HET BIVAKTHEMA DIT JAAR IS …

Zoals de eerste pagina van het boekje al verklapt, gaan we dit jaar
samen naar de boerenbuiten!

Jawel! Iedereen een paar klompen, tientallen trekkers, honderden koeien,
duizenden hooisprietjes en nog zoveel meer! Samen gaan we als echte
boeren en boerinnen heel wat leuke activiteiten doen op onze eigen
Chiroboerderij. Samen gaan we de koeien en de kippen verzorgen en
onszelf als echte varkens gedragen ;-).
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OVER GSM’S
Omdat er niets zo vervelend is als een rinkelende GSM tijdens een activiteit,
worden er met de oudere groepen duidelijke afspraken gemaakt over het GSM-
gebruik. (In de veronderstelling dat de jongere groepen geen GSM meenemen!)
Ook zouden we de ouders willen vragen om de GSM-nummers van de leiding
enkel te gebruiken bij noodgevallen, dus niet wanneer de haan van de buren
begint te kraaien. Alvast bedankt!

Roken, drugs en alcohol
Binnen onze chiro zijn er enkele algemene regels die gelden
voor alle leden, en dan vooral voor de oudere groepen, in
verband met roken en alcohol- en drugsgebruik.
Het is absoluut VERBODEN om alcoholische dranken en drugs
mee te nemen op bivak. Indien wij toch een lid hierop
betrappen , wordt er streng opgetreden en moet hij/zij
onmiddellijk het kamp verlaten.
Ook roken tijdens het kamp is voor alle groepen VERBODEN.

Enkele kampklasiekers

Kampradio
‘s Morgens vroeg worden we ermee wakker en ‘s avonds gaan we
ermee slapen! De leukste muziek hoor je op onze kampradio, en die
is tot ver buiten de bivakplaats te horen.

KAMPVUUR
De laatste avond wordt afgesloten met een spetterend kampvuur!
Eerst is er een bonte avond, waarbij elke afdeling een actje brengt.
Als afsluiter wordt het supergezellig kampvuur aangestoken.

19



EEN DAG OP ONZE BOERDERIJ
7:15
DE KOOKPLOEG & DIENSTLEIDING STAAN OP

8:00
OPSTAAN & AANKLEDEN

8:30
FORMATIE + OCHTENDGYMNASTIEK

8:45
ONTBIJT + AFWAS

10:00
START VOORMIDDAGACTIVITEITEN

12:30
MIDDAGETEN + AFWAS

14:00
PLATTE RUST

15:00
START NAMIDDAGACTIVITEITEN

16:00
VIERUURTJE

18:30
AVONDETEN + AFWAS

19:30
FORMATIE

20:00
START AVONDACTIVITEITEN

20:30 KADEEKES GAAN SLAPEN

21:00 SPEELCLUBS GAAN SLAPEN

21:30 RAKWI’S GAAN SLAPEN

22:00 TITO’S GAAN SLAPEN

22:30 KETI’S GAAN SLAPEN

23:00
LEIDINGSVERGADERING

ASPI’S GAAN SLAPEN
LEIDING GAAT SLAPEN

(Op bivak leven we één uurtje vroeger dan de gewone tijd.)
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WAT MOET ER MEE IN JE KOFFER?

Om er zeker van te zijn dat jullie de belangrijkste dingen meenemen op kamp, geven we
jullie alvast een checklijstje mee. Het gebruik ervan is zeer simpel, gewoon een vinkje
zetten als het in je ko�er zit.

Checklijstje Checklijstje

Uniform: Kleren die super-super-
supervuil mogen worden!

Chiro T-shirt Een lange broek
Chiro short of rokje Een warme trui
Chirotrui Een regenjas

Slaapgerief: Zwemgerief
Pyjama Varia:
Slaapzak 10 keukenhanddoeken

Hoofdkussen
15 (wegwerp)mondmasker
(voor tito,keti,aspi: één van deze
mondmaskers moet in de rugzak
bij vertrek.)

Veldbedje (iedereen) Wasgerief
Extra: warme deken Voldoende zakdoeken

Kleding: Een hervulbare drinkbus
Voldoende ondergoed Een rugzakje
Voldoende kousen Een pet
Voldoende speelschoenen Zonnecrème
Een paar rubberen laarzen Een zaklamp
T-shirts Een linnenzak (geen plastieken)
Korte broeken Je kids-ID/identiteitskaart

!Belangrijk!:

Ook zouden we aan de ouders willen vragen om alle spullen van de leden te markeren,
zodat we na afloop van het kamp niet overblijven met een heel deel verloren
voorwerpen. Voor de jongere groepen is een lijstje van wat er in de ko�er zit ook altijd
handig, zodat de leiding weet wat de leden juist mee hebben.

WAT MOET ER NIET MEE IN JE KOFFER?
We merken al enkele jaren dat de leden steeds meer en meer snoep & frisdrank zelf
meenemen. Om dit terug tot het ‘normale’ te beperken, vragen we om GEEN snoep of
frisdrank zelf mee te geven. Indien er toch snoep meegenomen wordt, verzamelen we
dit de eerste dag in een ‘gezamenlijke pot’. Het snoep zal dan eerlijk verdeeld worden
onder de groep. De leiding zal voor iedere groep zelf lekkere snoepjes en
versnaperingen voorzien tijdens de ‘ontspannende-momentjes’ na het eten! ☺
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BELANGRIJKE DATA & INFO

zaterdag 29 mei
vanaf 19u

Extra online infoavond
Ga hiervoor naar www.chiroas-niel.be/infoavond

Vóór woensdag 30 juni Inschrijvingsformulier invullen + betaling
uitvoeren

dinsdag 20 juli
tussen 18u-19u30

Ko�ers binnenbrengen (medische fiche en
identiteitskaart/kids-ID meebrengen)
+ fietscontrole

vrijdag 23 juli
vanaf 10u

Vertrek bivak! ☺

dinsdag 27 juli
vanaf 18u

Kadees die 5 dagen meegaan komen aan!

zondag 1 augustus
vanaf 17u

Einde bivak, onze ouders komen ons halen :(

Nog even alles op een rijtje:
☧ Elk kind mag maar 1 ko�er meenemen + bedje en slaapzak (niets aan de

ko�er vastbinden, ook niet de slaapzak)
☧ Iedereen moet een bedje meenemen.
☧ Vergeet zeker de keukenhanddoeken niet.
☧ De tito’s, keti’s en aspi’s hebben 15-tal mondmaskers in hun ko�er +

eentje in hun rugzak bij vertrek
☧ Geen snoep & frisdrank meenemen.
☧ Postpakketjes mogen NIET.
☧ Er is geen bezoek mogelijk tijdens het volledige kamp.
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De Kadeekes
Hey Kadeetjes!

Wat hebben we een ongelooflijk leuk jaar achter de rug! We hebben een reis
rond de wereld gemaakt, aliens geholpen terug thuis te geraken, als echte
vampieren geleefd en nog veel meer leuke spellen. Jammer genoeg zijn de
chirozondagen nu echt gedaan ☹, maar dat kan maar één ding betekenen: de
zomer is er bijna en we gaan op bivak! Op kleinledendag hebben jullie hier al
een klein voorproefje van gehad, maar geloof ons maar als we zeggen dat
kamp nog tien keer leuker is.

Op kamp gaan doen we niet zomaar
ergens, dit jaar gaan we namelijk naar
Neerpelt. Het zal voor velen van jullie de
eerste keer mee zijn op kamp. Jullie
kunnen 5 of 10 daagjes mee op kamp
gaan.

Ieder jaar heeft het kamp ook een
thema en dat is er ook zeker dit jaar! Zo
leven we dit bivak ‘In de boerenbuiten’,
dus verwacht jullie al maar op tractors,
boerderij dieren zoals varkens,
schapen, kippen, ... en natuurlijk de

boerderij zelf. We gaan ons heel het bivak lang dus als echte boeren en
boerinnen gedragen.

Wees gerust het zal op kamp niet enkel boerenkost zijn. We hebben namelijk de
geweldige kookploeg die ook dit jaar weer zal gaan koken. We zullen dus veel
energie hebben om dan heel de dag te spelen, vuil te worden en natuurlijk om
zeer veel te lachen.

Ook is er zoals elk jaar het fuifje waar jullie al jullie
dansmoves kunnen laten zien en het kampvuur
waar we de voorlaatste dag gezellig rond zullen
zitten.

Wij hopen dus zeker dat jullie er allemaal nog
superveel zin in hebben om met ons mee op groot
bivak te gaan. Wij kijken er alvast mega hard naar
uit om er met jullie een topbivak van te maken.

We zijn dan ook benieuwd, hoeveel van jullie
kadeekes meegaan op kamp! Hopelijk kunnen jullie
nog zolang wachten, want wij in ieder geval niet!

Heel veel chirogroetjes!

Bram, Pieter, Thomas, Tom en Senna
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De Speelclubs

Hey speelclubbers,

Het chirojaar is ten einde gekomen en dus zijn we
hier met ons laatste tekstje van het jaar. We vinden
het ook echt super jammer dat het chirojaar zo snel
voorbij is gevlogen maaaaaarrrrrr… het is wel tijd
voor BIVAK!!! We hopen dat we jullie dan ook in grote
aantallen kunnen ontvangen op onze grootse
boerderij in Neerpelt. Maar laten we even
terugblikken op een toch wel speciale chirojaar. We
hadden al van de start last van het vieze beestje
wat we ondertussen wel allemaal goed kennen:
corona.

Maar zelfs dit stomme virus heeft ons niet kunnen stoppen en we hebben er
dan ook altijd het beste van gemaakt. Zo hebben we enorme stapels
pannenkoeken gebakken, among us gespeeld, … Ook vonden we een ordinair
hutje te laag gegrepen, dus besloten we om gigantische kathedralen te bouwen
in de plaats. Onze rechtdoor-tocht was een minder succes, toen merkten we
dat vlaggenroof jullie beter ligt. Ook maakten we de Bosbeek onveilig tijdens
onze survivaltocht. We hebben hier dan ook een aantal brandnetelbeten aan
over gehouden. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we een kleinledendag
gedaan. Deze werd dan ook een waardige vervanger voor het bekende
minibivak.

Op ons bivak hebben we dan ook grootse plannen voor jullie in petto. Wat
kunnen jullie verwachten? Dat is voor ons een weet en voor jullie een vraag,
maar we kunnen jullie wel al vertellen dat het een bivak gaat worden om niet te
vergeten!

P.S.: Vergeet jullie klompen en overall maar
niet in jullie ko�er te steken, want we gaan als
gekken door de boerenbuite sjeezen!!!

Xoxo,

De leiding!
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De Rakwi’s

Yoooo rakwi’s!!!

Eindelijk is het weer zo ver: het bivakboekje!
Na een heel vreemd jaar kunnen we eindelijk
weer aftellen naar het absolute hoogtepunt
van een rakwi-jaar: BIVAK! Het belooft zoals
elk jaar opnieuw een klapper van formaat te
worden, want dit jaar gaan we naar…
Neerpelt! Een bivakplaats die de leiding door
en door kent.

Dit jaar verpatsen we ons naar de
boerenbuiten. Jawel hoor, de bivakplaats zal
omgetoverd worden tot een fantastische
boerderij. Hier zullen we verdergaan op het
geweldig elan van ons afgelopen rakwi-jaar.
Want we hebben ons toch al serieus
geamuseerd, denk maar aan het tetrisspel,
de rechtdoortocht en niet te vergeten onze
heerlijke frietjes. Jullie hebben niet alleen aan
ons laten zien dat jullie de beste rakwi’s van
België zijn, maar ook nog eens aan heel ons
gewest.

Nu is het dan ook hoog tijd om
af te sluiten met een fantastisch
orgelpunt. Tien dagen amuseren,
ravotten, lekker eten en nog zo
veel meer. Ook de welgekende
commando-marche mag
absoluut niet ontbreken, waar
jullie samen met de leiding eens
het vettig varken mogen
uithangen. Op den boerenbuiten
staan, volgens de eeuwenoude
methode van Opperboer Robbe
en DJ Hex Afbraakwerken, 3
belangrijke dingen op het
programma:

- MAXIMAAL VEGEN
- MAXIMAAL MAÏSKARREN OP ZENNE KANT LEGGEN
- NOG MAXIMALER VEGEN

Dus, houd jullie maar klaar om stevig het varken uit te hangen!

Tot op den boerenbuiten!

Ben, Thibaut, Celeste, Opperboer Robbe & Gitte!
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De Tito’s

Heyyy liefste titootjes

Hier zijn we weer met het allerlaatste maar wel tofste boekje van het jaar! (Nu
al?!) Het chirojaar is weer voorbij gevlogen en we hebben absoluut niet
stilgezeten! Trokken door heel As, werden eens goed vuil, speelden paintball,
beklommen een verticale ladder, bezochten het speelbos meerdere keren,
leerde elkaar allemaal veel beter kennen en nog zooooooveel meer.

Het afgelopen chirojaar hebben jullie dus zeker laten zien dat jullie duidelijk
klaar zijn om mee te gaan op ons megafantastisch supergroot kamp! Op de
chirozondagen waren we altijd de grootste groep van de ouderen en hopen
dat we dat op bivak weer kunnen zeggen! Meekomen is dan ook de boodschap!

Het bivak wordt dan ook NOG veel leuker dan de chirozondagen (en jaa, dit is
bij ons zeker mogelijk :p ). Een nachtspel, eens goed vuil worden, ene chille en
de nieuw geïmproviseerde tweedaagse (hopelijk mogen we van corona iets
doen) zullen zeker weer passeren. En naast dat allemaal zal de leiding jullie
allemaal iedere avond een nachtkusje komen geven bij het instoppen. Nog
steeds niet overtuigd? ;)

Dit jaar zal het bivak in Neerpelt zijn, de leiding is al eens daar geweest en we
kunnen alvast verklappen dat het een toplocatie is. De jongste groepen gaan
zoals gewoonlijk met de bus, maar wij gaan gelijk een speer op de fiets naar
Neerpelt.

Het thema van dit jaar zal “Chiro As-Niel op de boerenbuiten” zijn. Er zal dus
ook een topbivaklied en toneeltje voorbereid worden en jullie mogen allemaal
jullie trekkers en overallekes al aandoen ppooaahh.

Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook. We hebben dan ook ons
best gedaan om de tofste en coolste spellen voor te bereiden om jullie de 10
tofste dagen van heel de zomer te bezorgen.

Wij hopen jullie alvast terug te zien. Vele boeregroeten!!!

raadsel tijd!!

wat staat hier afgebeeld:

b=d+e een ..........   ............

vele leuke chirogroetjes Silke x Sam x Lucas x Arne
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De Keti’s
Yuuu maatjes,

Het chirojaar zit er weer bijna op en wij hebben er
ON-GE-LO-FE-LIJK hard van genoten! Een dropping,
paintballen, schaatsen op het ijs, een reis door de
wereld, leiding vs leden, snoeptaarten maken,
zwemmen op de terril en nog zoveel meer stond dit
jaar op onze planning! Het einde van het Chirojaar
wil gelukkig natuurlijk ook zeggen dat er een
spectaculair bivak aankomt.

We zullen ons met de fiets verplaatsen naar de
bivakplaats die dit jaar in Neerpelt is. Het thema is
“Chiro As-Niel op de boerenbuiten”. Zorg er dus maar
voor dat jullie blauwe werkoverall al klaar hangt, er

een paar roze Crocs in jullie ko�er zit en uw tractor opgeblonken is! Want
onthoud: met uw handen in uw zakken kunt ge geen koe melken.

Jullie leiding heeft ook al een hele hoop to�e ideeën
in hun koppeke. En we beloven jullie dat we ons
5164318,2% gaan inzetten om de leukste, zotste,
tofste en uitdagendste spellen te maken. Als ge zelf
ideeën hebt moogt ge dat natuurlijk ook altijd laten
weten via onze Whatsapp-groep. Onze top
kookploeg gaat dit jaar ook weer mee en we hebben
ze al laten weten dat jullie er weer alles aan gaan
doen om elk eetrecord te gaan verbreken! Ook
zullen we een vlaggenmast gaan bouwen, we
hebben ondertussen al een bouwaanvraag
ingediend want er zal dit jaar een architecturaal
pareltje omhoog worden getrokken! Maar dit gaat
zeker lukken met onze stoere en sterke keti’s. Kunnen
we het maken, NOU EN OF.

We hopen natuurlijk ook dat jullie allemaal mee
gaan komen op ons spetterend bivak.

XOXO

Jullie favo leiding: Noèmié, Màx & Bràm
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De Aspi’s
Yooooo aspi’s

Bij het krijgen van dit boekje weten jullie dat het chirojaar er alweer op zit maar
dat het beste eindelijk in zicht is… Bivak natuurlijk!!! Joepieeeeeeeeeee

Hopelijk lezen jullie dit superbelangrijk tekstje want wie weet kan ieder detail
hiervan wel eens belangrijk zijn voor een van de spelen, who knows 😉.

Zoals jullie al wel gezien hebben gaan we dit jaar op de boerenbuiten naar
Neerpelt. De vorige keer dat jullie hier zijn geweest waren jullie nog schattige
en ondeugende rakwi's. In ieder geval, vergeet jullie tractor en overal al maar
niet. Nick en ik zorgen alvast voor een John Deere. Wie weet gaan we wel met de
tractor naar de bivakplaats? Ook dat blijft nog even een mysterie maar in
ieder geval zal het wel op een hele coole manier zijn.😊

Wij hopen dat we jullie een leuk jaar hebben gegeven, wij hebben er in ieder
geval toch keihard van genoten!! Met zo een geweldige leiding is het dan ook
niet moeilijk om je niet te amuseren. We willen jullie dan ook bedanken voor alle
leuke momenten en gaan we er nog een knal bivak van maken om alles mooi af
te sluiten.

Even een flashback naar alle leuke momenten dit jaar: we zijn het jaar
begonnen met leuke online spelletjes. Gelukkig zijn we na een tijd terug back to
the real life mogen gaan waar we vaak de kou hebben getrotseerd op de terril.
Ook hebben we het geniale springtouw met een beker water in je mond
spelletje uitgevonden. Dit zorgden voor veel gesnater want dit was dan ook
echt hilarisch. Ook hebben sommige van jullie al eens kunnen testen hoe het is
om leiding te worden. Wij zijn alvast overtuigd dat jullie dat kei goed gaan
doen! Ook hebben we super mooie truien gemaakt waarin we jullie iedere week
zien shinen. We hebben genoten van het zonnetje, van de regen en ook genoeg
sneeuw en hagel gezien dit jaar. Maar jullie waren elke zondag weer talrijk
aanwezig. We hopen daarom dat jullie ook allemaal mee op bivak komen want
je weet wat ze zeggen ea ‘des te meer zielen des te meer vreugde, vettigheid en
eten’ hehe. En boi, wat houden wij toch allemaal van eten.

In ieder geval kunnen we niet wachten tot we eindelijk op bivak mogen
vertrekken, de maatregelen zien er goed uit dus wie weet kunnen we heel
misschien toch op tweedaagse??? Wij hopen dit in ieder geval wel. Maar hier
zullen we nog even voor moeten afwachten.

Tot over 53 dagen om precies te zijn!!!

Xxxx jullie enthousiaste leiding
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WIST-GE-DATJES OVER BIVAK
Wist-ge-dat:

- we dit jaar ferm gaan farmen op onze boerderij?
- de redactie dit jaar den Thibbe en den Brambo en den Max waren?
- ge op de chiro niet moogt parkeren?
- dit boekje meerdere (grappige) skype-momenten heeft opgebracht?
- ge met uw handen in uw zakken geen koe kunt melken?
- een goeie tracteur moet blinken?
- we nu al zijn aan het dromen over een schoon opgeblonken groengele

trekker?
- John Deere ons merk is?
- de leiding de bivakplaats al eens is gaan bekijken?
- er een groot deel van de leiding er ook al op kamp is geweest als lid of

leiding?
- de bivakplaats héééél groot is?
- we dit jaar nog sneller de vrachtwagen zullen inladen omdat iedereen

door corona heeft leren puzzelen?
- de vrachtwagen inladen een gratis sauna is?
- de fietstocht naar de bivakplaats weer supervlot zal gaan omdat

iedereen van de leiding is beginnen sporten?
- iedereen tijdens kampvuur (nog) langer mag opblijven?
- Thomas goed met een quad kan rijden?
- Arne nogal een explosief karakter heeft?
- Ben eindelijk een baasje heeft gevonden?
- Brem eigenlijk Bram heet?
- Bram niet Brem heet?
- We tegenwoordig ook een Brem op de Chiro hebben?
- Dit geen familie van Bram of Brum is?
- Zij liever als Bram² worden aangesproken?
- Celeste haar prins in de zwarte Audi heeft gevonden?
- Daan een echte fietsenmaker is?
- Jef achterstevoren feJ is?
- Lucas ook een profeet is?
- Marie & Marie de nieuwe baasjes zijn van een hond?
- Max wel een koe kan melken met zijn handen in zijn zakken?
- Nick een echte houthakker is?
- Noémie niet ros maar venetiaans blond is?
- Pieter rijmt op gieter?
- Roselien goed kan borduren?
- Sam zijn naam 3 letters heeft?
- Silke droomt van een huisje in de Ardennen?
- Thibaut geschreven wordt zonder ‘l’?
- Tom graag gaat padellen?
- Jan in een zieke twingo rijdt?
- Robbe een echte boer aan het worden is?
- Senna een echte zip (scooterke) heeft?
- Jens later zijn eigen frituur gaat openen?
- Gitte ook wel Girre genoemd wordt?
- dit alweer het laatste wist-ge-datje was?
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