
22 - 31 juli 2022



Inhoud
Woordje van de proost 3

Woordje van onze VB 5

Woordje van de Hoofdleiding 6

De leidingsploeg 7

Wij gaan op bivak naar … 8
10 of 5 dagen kamp? Altijd plezier! 8
De bivakplaats, een bron van post?! 8
Wat kost dit bivak? 9
Hoe inschrijven voor dit vette kamp ? 9

Koffers binnenbrengen 10
Fietscontrole 10

Volg ons tijdens het bivak 10

Vertrek 11

Tijdens het bivak 11
Wie slaapt waar? 11

Einde bivak 12

Het bivakthema dit jaar is … 13
Over gsm’s 14
Roken, drugs en alcohol 14
Enkele kampklasiekers 14

Een dag in ons sprookjesbos 15

Wat moet er mee in de koffer? 16

Belangrijke DATA + INFO 17

De Kadees 18

De Speelclubs 19

De Rakwi’s 20

De Tito’s 21

De Keti’s 22

De Aspi’s 23

2



Wo�dje van de proost
Goeie dag Janneke en Mieke, en alle anderen…

Er was eens… het moet dadelijk na de tweede wereldoorlog geweest zijn, in de
jaren 46 – 47, een groepje jonge kerels dat het nodig vond om in onze gemeente
iets te doen voor kinderen. En zo werden de Chirojongens geboren. Een paar
jaartjes later zagen ook de Chiromeisjes het levenslicht, en in dezelfde periode
werd in Niel-bij-As ook de Chiro boven het doopvont gehouden. Stilaan werden
de 3 groepen één Chiro. Door de jaren heen veranderde de floeren broek met
bruin hemd en zwarte das, het blauwe kleedje met gele das in het huidige
uniform. En ook de lokalen kregen een vaste plek en ondergingen ook de nodige
verbouwingen en uitbreidingen.

Maar ook de omgeving is stilaan Chiro geworden. Zo konden we vorig jaar het
veld achter onze lokalen kopen, zodat we dat kunnen inrichten als speelweide.
Meestal eindigt een verhaaltje dan met: er kwam een varkentje met een lange
snuit en het verhaaltje is uit.

Maar ons verhaaltje is nog lang niet uit. Varkentjes zullen er zeker wel tussen
zitten, maar we hebben nog allerlei wilde plannen. Chiro is levendiger dan ooit.
En dat is maar mogelijk door de vele helpende handen: al die mensen die ons
helpen bij onze jaarlijks fuif, al die mensen -handelaars en particulieren- die ons
op een of andere manier sponsoren, ouders die ons bijstaan met hun technische
kennis en handen, de gemeente op wiens hulp we regelmatig kunnen rekenen.
Aan al die mensen een welgemeende dank.

Ja, Chiro is levendiger dan ooit want met zo'n 250 leden is er immers altijd iets te
beleven. De kleinsten kijken op naar de ouderen, en anderen dromen er al van
leiding te worden en mee de touwtjes in handen te nemen.

Eén zaak is echter nooit veranderd: jaarlijks op bivak gaan. Misschien wel de
manier waarop. De tijd dat iedereen een pakje boter, 6 eieren, koffie, confituur
moest meenemen is voorbij. Dat is allemaal overgelaten aan een deskundige
kookploeg die van onze eettent een 3-sterren zaak maakt. Ook aan hen die door
de jaren heen die hongerige maagjes vulden een dikke merci!

En zeker ook een gemeende dankjewel aan iedereen die ooit in de leiding stond
of nog staat. Zij zijn het die er wekelijks staan. Activiteiten voorbereiden, de
vergaderingen, alles op elkaar afstemmen, bivakvoorbereidingen enz. daar kruipt
meer tijd in dan enkel de zondagnamiddag. Dank aan iedereen!

EN TOCH durf ik ondanks al die handen nog om HULP vragen. Je weet of je weet
niet: onze Chiro zit met een aantal mensen in de VZW van De Dries, de vroegere
lokalen van Chiro Niel-bij-As. Deze worden verhuurd voor weekenden en
bivakken. Van die inkomsten krijgen wij, Chiro, ook een gedeelte. Om dat
draaiende te houden, hebben we dringend helpende handen nodig: mensen die
bereid zijn om de groepen binnen te laten en ook buiten te laten, inventaris en
poetsen controleren wanneer een groep vertrekt, en zorgen dat alles afgesloten
is. Mocht iemand zich hiertoe geroepen voelen, horen wij het al te graag.
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TOT SLOT wil ik ook jullie Ouders danken voor het vertrouwen om met jullie kind
op pad te mogen gaan.

Mochten er echter ouders zijn die het in deze tijden financieel moeilijk hebben
om hun kind mee op bivak te laten gaan, neem gerust contact met mij op. Dit
blijft vertrouwelijk en samen kunnen we wel iets regelen.
Bij deze ben je dus uitgenodigd om mee op bivak te gaan in: dier dat vreselijke
hopen in het gras kan maken.

Jean
089 658059
Jean.reyskens@telenet.be
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Wo�dje van onze VB
Dag lieve chirovriendjes

Yes! De eerste stap naar het bivak is gemaakt, bij deze hebben jullie het
kampboekje en kunnen jullie je al helemaal voorbereiden om er een
onvergetelijke tiendaagse van te maken!
In dit bivakboekje vinden jullie alle belangrijke informatie terug over het bivak. Het
is de ideale reisgids voor een onvergetelijk kamp naar Mol! We vertrekken voor
tien dagen om de Kempen onveilig te maken.

Ook dit jaar organiseren we weer infoavonden voor de jongste groepen. Voor al
jullie vragen groot of klein, kunnen jullie dan bij de leiding terecht. Als jullie toch
nog zouden twijfelen, of met vragen zitten, contacteer ons gerust! Een mailtje of
telefoontje is zo gebeurd.

Het einde van het schooljaar is in zicht. Bijgevolg komt de grote vakantie steeds
dichterbij. Ook dit jaar zal de leidingsploeg weer zorgen voor een ongelooflijk,
spetterend, fantastisch, zot en vooral onvergetelijk bivak. Het hoogtepunt van ons
chirojaar, waar we allemaal naar uit kijken. Jullie toch ook?

Ik hoop dat jullie weer met velen zullen meekomen, want zo’n bivak is pas
compleet als iedereen erbij is. Dus als je ’t mij vraagt:

Tot in Mol!

Groetjes,
Ann

ann.hoogm@gmail.com
0494/311520
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Wo�dje van de Hoofdleiding
Heyhey!

Wat was het weer een tof chirojaar! Iedere zondag zoveel leden die graag naar de
chiro komen, daar doe je het als leidingsploeg uiteraard voor en het doet ons een
plezier dat jullie altijd zo talrijk aanwezig waren!

Het chirojaar zit er helaas alweer bijna op, maar niet getreurd; het hoogtepunt
van het chirojaar komt er binnenkort aan en is uiteraard het BIVAK!!!! Wij, de
leiding, dromen er al van om 10 dagen lang te ravotten, lachen, gek te doen, vuil
te zijn en nog zoveel meer samen met jullie! Om dit allemaal te verwezenlijken,
zijn wij natuurlijk al volop bezig met de voorbereidingen om er een
sprookjesachtig kamp van te maken in het prachtige Mol!

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 om
zich te amuseren met vrienden en vriendinnetjes. Ook 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. Zo zijn
er verschillende leiding die een EHBO-cursus gevolgd hebben om
ongevalletjes,… te verzorgen. Uiteraard gaat onze EHBO-specialiste Ann ook
weer mee om ons bij te staan op het volledige bivak! Wij willen jullie ouders ook
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 bivak!
Thomas & Lucas
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De leidingsploeg
Natuurlijk kunnen jullie niet op bivak gaan zonder een supertoffe leidingsploeg.
En dit jaar staan we met 23 leiding klaar om jullie te overweldigen met een
super, megavet, übercool bivak! 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:

Kade�:
☧ Celeste Ubachs 0487/927432
☧ Arne van Hees 0478/613963
☧ Noémie Bosch 0468/211109
☧ Ben Meermans 0470/273018
☧ Jan van Galen 0468/166217
☧ Senna Heens 0485/982721

Speelclub:
☧ Lucas Rogiers (hoofdleider) 0468/203541
☧ Gitte van den Berg 0488/048403
☧ Daan Impens 0471/913011
☧ Nick Leeman 0477/322010
☧ Pieter Gerrits 0468/293001

Rakw�:
☧ Thomas Gerrits (hoofdleider) 0494/472167
☧ Bram Dupont 0476/090417
☧ Marie Schouteden 0484/804975
☧ Max Schepkens 0471/460245

�t�:
☧ Tom Jacobs 0476/500999
☧ Marie Vanormelingen 0479/031321
☧ Jens van den Berg 0488/029401

Ket�:
☧ Sam Keil 0468/242528
☧ Jef Janssen 0473/569919
☧ Robbe Schepkens 0468/299015

Asp�:
☧ Bram Gerrits 0468/121028
☧ Thibaut Bastiaens 0468/223348
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Wij gaan op bivak naar …
Onze sprookjestocht gaat dit jaar naar Mol. Hieronder sommen we de eerste info
over dit spetterend bivak op!

10 of 5 dage� kamp? Altĳ� pl�ier!
We gaan dit jaar op bivak van 22 juli tot 31 juli 2022. Dit
wil zeggen dat we op vrijdag 22 juli vertrekken in As en
onze mama’s en papa’s gaan uitzwaaien. Op zondag 31
juli is het kamp helaas alweer afgelopen en komen
onze mama’s en papa’s ons ophalen in Mol.

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 26 juli om 18 uur
aan de bivakplaats. De koffers moeten jullie dan zelf meenemen.

D� bivakplaat�, ee� bro� va� p��?!
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 de redactie mogen opgestuurd worden naar
het volgende adres:

Chiro As-Niel
Naam lid + groep

Gorabos
Boerestraat 26A

2400 Mol
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Wa� k�� di� biva�?

Een volledige bivakperiode (10 dagen) kost zoals altijd:

☧ Eerste kind: € 140
☧ Volgende kind(eren): € 110

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

Ho� inschrĳve� voor di� vett� kamp ?
Om in te schrijven ga naar: https://inschrijvingen.chiroas-niel.be/

Je hebt tijd tot 20 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. Betaal de bestelling.

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 20 JUNI.
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Koffers binnen�engen
Om jullie tijdens het vertrek van jullie zware koffers te
ontlasten, moeten deze binnengebracht worden op
woensdag 20 juli tussen 18u30 en 20u00 op het kerkplein
achter de kerk in het centrum.

! Net zoals elk jaar wordt het aantal koffers per kind beperkt
tot één koffer + een bedje + een slaapzak !

D.w.z. dat alles in één koffer moet zitten behalve het bedje en
de slaapzak. We vragen dan ook om niets aan de koffer 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 koffers moet ook de medische
fiche en de identiteitskaart worden afgegeven. Jullie krijgen van ons dan het
bivak t-shirt!

�etscontrol�
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 koffers
binnenbrengen. Vergeet dus zeker jullie fiets niet mee te nemen!

● 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
We begrijpen als leiding, dat je als ouder graag wilt weten of alles oké is met je
zoon/dochter. 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

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. We
werken met het principe geen nieuws, goed nieuws.

Ook plaatsen we af en toe foto’s op onze Facebook- en Instagrampagina. Deze
zijn te vinden via:

@chiroasniel
10
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Vertrek
Om ons bivak in te zetten, organiseren wij samen met onze
proost Jean een startviering voor we op bivak vertrekken. Deze
zal doorgaan op vrijdag 22 juli in de Sint-Theresiakerk in As.
We verwachten jullie daar om 9u45.

Na de mis zullen we onze eerste formatie van het bivak houden
op het grasveld naast de kerk. Hierna is er nog een momentje
voorzien waar jullie afscheid kunnen nemen van jullie ouders

en andere familieleden. En als dit allemaal achter de rug is, zijn we weg, eindelijk!

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.

Bivak t-shirt aandoen!
Vergeet jullie lunchpakket niet!!

(Zowel voor de jongere als de oudere groepen)

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 terugzien!

Wi� slaap� 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 koffer moet volgt later in dit boekje in een
handig lijstje)
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Einde bivak
Op het einde van het bivak (dat er weer veel te snel gaat zijn) organiseren we
weer terug zoals vroeger een bezoekdag voor de ouders, oma’s, opa’s, tantes,
nonkels, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes. Zo kunnen ook zij zien
waar wij 10 dagen hebben gespeeld en plezier hebben gehad! Dit jaar zal de
bezoekdag doorgaan op zondag 31 juli.

Deze start VANAF 17 uur (voor 17 uur zijn wij nog volop bezig met de
voorbereiding en kunnen wij jullie nog niet ontvangen!!).

Iedereen, maar dan ook iedereen, is welkom om een kijkje te komen nemen op
onze bivakplaats tijdens onze bezoekdag. Natuurlijk mogen ze niet alleen een
kijkje komen nemen, maar kunnen ze ook samen met ons heerlijke frietjes eten
om het geweldige bivak af te sluiten.

LET OP! Om in te schrijven voor de bezoekdag moet je digitaal je
bestelling doorgeven. Hieronder volgen de stappen:

1. Ga naar https://www.chiroas-niel.be/inschrijvingen/

2. Klik op ‘bezoekdag’

3. Duid je bestelling aan (frietjes met stoofvlees, videe,
frikandel of veggie), kinderen ook mee tellen!

4. Klik op ‘in winkelmand’

5. Wanneer je je bestelling in de winkelmand hebt geplaatst moet je
nog afrekenen. Hierbij worden je gegevens nog eens gevraagd.

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

7. Doe de inschrijving VOOR 20 juli 2022!

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

Belangrijk:

Het bivak is pas echt afgelopen na de EINDFORMATIE. Zoals we het bivak
begonnen zijn aan de kerk in As, sluiten we het op de bivakplaats ook af. De
eindformatie zal rond 19 uur starten. Wij vragen dan ook om niet eerder door te
gaan. De kinderen krijgen tijdens deze formatie nog een aandenken en er
worden groepsfoto’s gemaakt.
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Het bivak�ema dit jaar is …
Zoals de eerste pagina van het boekje al verklapt, ER WAS EENS… Inderdaad we
gaan dit jaar op sprookjestocht! Hans & Grietje, Roodkapje, Sneeuwwitje,
Doornroosje, Klein Duimpje, de wolf, de biggetjes, de kikker… ze zullen allemaal
passeren in ons geweldig sprookjesbos!
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Over gs�’�
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!

Roke�, drug� e� alcoho�
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.

Enkel� kampklasieker�

Kampradi�
‘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.
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Een dag in ons sprookjesbos
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 m� in de 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 koffer 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
Veldbedje (iedereen) Toiletgerief
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 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 koffer zit ook altijd handig, zodat de
leiding weet wat de leden juist mee hebben.

Wa� moe� er nie� me� i� j� 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
Voor 20 juni Inschrijvingsformulier invullen + betaling uitvoeren

(zie pagina 9)
Voor 20 juli Bestelling bezoekdag digitaal doorgeven +

betaling uitvoeren (zie pagina 12)
20 juli
tussen 18u30-20u00

Koffers binnenbrengen (medische fiche en
identiteitskaart meebrengen)
+ fietscontrole (zie pagina 10)

22 juli om 9u45 Vertrek bivak! ☺(zie pagina 11)
26 juli om 18u Kadees die 5 dagen meegaan komen aan!
31 juli om 17u Bezoekdag

Nog even alles op een rijtje:

1. Elk kind mag maar 1 koffer meenemen (+ bedje en slaapzak)
2. Iedereen moet een bedje meenemen
3. Vergeet zeker de keukenhanddoeken niet
4. Bezoek is enkel toegelaten op de bezoekdag!
5. Postpakketjes mogen NIET.
6. Snoep en frisdrank laten we thuis.
7. De bezoekdag begint om 17 uur (niet vroeger)
8. Het bivak is gedaan na de eindformatie (start rond 19 uur)
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De Kad�s
YOOOOOOOOOOWWWWWWWWW ALLERCOOLSTE EN LIEFSTE KADEEEEE’SS

Hier is dan het tekstje waar jullie oooo zo lang naar uitkeken, het tekstje voor
bivak! En zoals jullie al gezien hebben gaan we dit jaar naar Mol, als daar maar niet
te veel mollen zitten.
Buiten deze machtige mooie kamp plaats waar jullie met ons 10 of 5 dagen
kunnen ravotten hebben we ook een super leuk thema! Hopelijk verdwalen we
niet gelijk Hans en Grietje en krijgen we geen Lange nek gelijk Langnek!
Verder nog wat uitleg over bivak: Bivak houdt in 5 of 10 dagen lang lekker spelen,
je kleren is vuil maken, geen gezaag van mama en papa (mopje :p), is wat langer
opblijven, een paar daagjes is NIET douchen en veel meer. Naast alle leuke
spelletjes die we in petto hebben, hebben we ook een TOP team in de keuken
staan die onze buikjes gaan verwennen.
Ook wij staan klaar om jullie deze periode in de watten te leggen, samen ons vies
te maken, te lachen en veel meer… aarzel dan ook niet om je in te schrijven en
kom zeker mee!! Moesten jullie nog vragen hebben mag je ons dan ook zeker
contacteren. Verder hebben we ook nog enkele infodagen maar hierover vindt je
meer op de site en in het begin van dit boekje.
Wij kijken er alvast naar uit om met jullie
avonturen te beleven op ons sprookjeskamp!!

Groetjezzzzzz Arne, Noémie, Celeste, Senna,
Jan en Ben

PS: Pas op met de grote boze wolf
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De Sp�lclubs
Heyhey speelclubs!!

Dit is het dan, het laatste boekje van het jaar… ☹

We hebben een super tof jaar gehad en het is voorbij gevlogen. Maar de chirozondagen zijn nu echt

gedaan. Maar, dat betekent ook dat het bivak er bijna aankomt! Jullie hebben hier op kleinleden

natuurlijk al een klein voorproefje van gekregen, maar geloof ons als we zeggen dat kamp nog tien

keer leuker wordt.

En de top secret bivaklocatie mogen we nu

ook eindelijk verklappen. En we kunnen

luidkeels roepen dat we naar Mol gaan! Vele

van jullie hebben al jaren ervaring en zullen

dan ook weten dat er elk jaar een thema is, en

ook zeker dit jaar. Het thema is ‘Er was eens

…’, we gaan dus een sprookjesachtig bivak

tegemoet. Met sprookjesachtig bedoelen we

natuurlijk niet met mooie paarden en kastelen

maar in sprookjesachtige tenten in prachtige

bossen 😉.

Ondertussen hebben jullie al een voorproefje gehad van wat een bivak is op het minibivak. Daar

hebben jullie zeker en vast bewezen dat jullie speelclubwaardig zijn, we gaan dan ook een heel cool

kamp tegemoet met alles erop en eraan. Voor sommigen is het misschien wel het eerste volledige

kamp, wij gaan ervoor zorgen dat het ook meteen het beste kamp zal worden!

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

speelclubs meegaan op kamp! Hopelijk kunnen jullie

nog zolang wachten, want wij in ieder geval niet!

Heel veel chirogroetjes en tot bivak!

Pieter, Lucas, Nick, Gitte en Daan
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De Rakwi’s
Heyyy Rakwi’s,

Dit is dan weer het allerlaatste tekstje van het chirojaar😞.

Het chirojaar is weer voorbij gevlogen
en we hebben ons rot geamuseerd met
vele spelletjes zoals het grote vaccin
spel, mini-bivak, formule 1 spel en veel
meer.

Maar natuurlijk komt weer ons super
mega cool bivak eraan met 10 dagen
leuke spelletjes en lekker eten. Door
jullie talrijke aanwezigheid op de super
toffe zondagen weten wij wel
ondertussen dat jullie klaar zijn voor
het bivak.

Bivak betekent, zoals velen onder jullie
al weten, niet alleen 10 dagen spelletjes spelen, maar ook geweldige activiteiten doen
samen zoals op trektocht gaan, zwemmen, kampvuur en zo veel meer!

Omdat jullie door het jaar en zeker ook tijdens kleinledenweekend zo talrijk aanwezig
waren, hopen we uiteraard ook dat jullie kiezen om met ons mee op bivak te gaan. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. We moeten toch ook zorgen dat de kookploeg iets te
doen heeft, toch?😉

Dit jaar is het bivakthema “Er was eens …”. Begin al maar volop jullie
sprookjesverhalenkennis en andere te oefenen. Al waren we aan het twijfelen of het
thema niet beter SPOOKverhalen was geworden, dat past wel bij jullie spookjes als
rakwi’s. We weten het nog niet zo goed, meer ontdek je in de zomer!

Wij als leiding zitten al met duizenden ideeën om er een schitterend bivak van te maken!
Hopelijk hebben jullie er nu ook al even veel zin in als wij! Nog even aftellen en dan
kunnen we eraan beginnen! En ohhh lees zeker het einde van dit tekstje, want de
bivakplek wil je zeker wel te weten komen😊

We gaan op kamp naar …

Tot in Mol!

Max, Marie, Bram en Thomas

Xoxo
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De Tito’s
Heeeeeeey tito’s!!!

Bij deze presenteren wij jullie hét boekje van het jaar, namelijk het bivakboekje!
Dat wil zeggen dat het eindelijk bijna zo ver is en dat jullie bij deze weten waar we
dit jaar op bivak gaan, namelijk in Mol! Wij tellen de dagen tot het vertrek alvast
ongeduldig af!

Voor velen onder jullie is het de eerste keer dat jullie op
bivak gaan met de oudere groepen. Dat betekent twee
dingen: op bivak met de fiets en tweedaagse!!! Train dus
alvast jullie fietsbenen en zorg ervoor dat jullie fietsje
tiptop in orde is zodat we de tocht naar Mol vlotjes
kunnen laten verlopen. De tito’s die dit vorig jaar al
hebben mogen beleven weten hoe leuk dit allemaal
gaat zijn! De tweedaagse blijft natuurlijk een groot
geheim tot het moment dat we zullen vertrekken, spannend!

Veel zullen we niet nodig hebben om ons goed te amuseren. Jullie goed humeur,
enthousiasme en humor gaan in combinatie met leuke spelletjes en activiteiten
ervoor zorgen dat we er tien topdagen van gaan maken! We weten nu al dat tien
dagen weer veel te kort gaat zijn en dat de tijd voorbij zal vliegen.

Doorheen het jaar zijn er onder andere heel wat Tiktoks de wereld ingezonden
door jullie, dé tito’s van Chiro As-Niel. Het zou ons eigenlijk niet verbazen moesten
die Mollen (waarschijnlijk heten de inwoners van Mol helemaal niet zo, maar nu
wel hehe) jullie al lang kennen omdat jullie regelmatig op hun For You pagina
verschijnen. Ons doel dit bivak: viral gaan op Tiktok!!!

Voor de rest kunnen we natuurlijk nog niet al te veel verklappen wat we voor jullie
allemaal in petto hebben. Wat we wel al kunnen zegen is dat het heeeeeel leuk
gaan zijn (duh)! We hopen natuurlijk dat jullie allemaal meekomen zodat de tito’s
niet alleen de leukste, maar ook de grootste groep zijn! Laat het aftellen
beginnen!!!

Joejoeeeee!!!

Jullie enthousiaste leiding,
Jens, Tom & Marie PS: wij
houden van snoepjes (hint
hint)
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De Keti’s
Dag maatjes, makkers en ten slotte keti’s😉

Met pijn in het hart is dit het laatste chiroboekje van het jaar. Maaaaar dit betekent niet per se iets

slechts, integendeel. Jullie weten nu de locatie en het thema van ons spectaculaire, toekomende

bivak, dat nu niet meer zo ver weg is. Houd dus jullie jurken,

ridderpakken en monsterkostuums al klaar!! Het afgelopen jaar

hebben we een tal van onvergetelijke activiteiten meegemaakt

zoals het schaatsen, de koekjesverkoop, het paintballen en

jachtseizoen in Genk, de carnavalstoet in Kotem, …

Maar jullie leiding heeft nog zeer nice activiteiten in petto die

ervoor zullen zorgen dat dit bivak echt supernice wordt. Als er nog

spellen/activiteiten zijn die er nog zeker uitgevoerd moeten

worden, horen we dit zeer graag (behalve als het alweer gaat over

zwemmen, dit weten we al!) We gaan ons weer zoals de vorige jaren met de fiets verplaatsen naar de

kampplaats, dus zorg ervoor dat jullie het tempo van Speedy Robbe kunnen volgen en dat jullie fiets

ook hiertoe in staat is. Natuurlijk gaan wij ook een mega coole vlaggenmast neerzetten (waarvoor

jullie ook altijd ontwerpen voor mogen sturen, +5KP voor winnend ontwerp), al is er wel nog grondig

werk aan jullie sjorskills… Maar jullie leiding voorziet nog een goeie sjorcursus om ervoor te zorgen

dat jullie deze skills ontwikkelen; want in tegenstelling tot op andere plaatsen, zijn dit skills die

belangrijk blijven doorheen jullie leven😎

Er is natuurlijk nog een zeer belangrijk evenement bezig dat al vanaf het begin van het jaar jullie in

spanning houdt, namelijk de Koning(in) Keti strijd. Hier houden we jullie nog voor in spanning want…
wordt de koning Michiel, Jurre, Alex of Jeroen? Of wordt het een underdog die de laatste weken extra

veel ketipunten heeft verzameld en nu zelfs nog aan de top geraakt is? Wordt de koningin Margot,

Lore of Kristina? Of heeft Noelani haar verloren ketipunten terug bijeen gesprokkeld en staat ze weer

bovenaan? Alles wordt nog duidelijk😈

Het bivak wordt alleszins spectaculair en wij, jullie elite leiding, hebben er alvast enorm veel zin in. Dit

jaar kunnen we alvast zeggen dat het een supervette tweedaagse gaat zijn, waar al veel voor gepland

staat.

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

Want:

XOXO Jef, Sam en Robbe
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De Aspi’s
Heeyyylaaa allerbeste aspi’s!

Het Chirojaar zit er alweer op. Jullie laatste Chirozondagen als lid zijn helaas
achter de rug (voor een deel dan toch hihi). Na al deze toffe zondagen staat het
bivak gelukkig weer voor de 🚪!

Een kleine samenvatting van al deze zondagen:
naar de carnavalstoet, proberen een kortfilm te maken, molenvijver onveilig
gemaakt, vettig dopen, onze mega leefweek, samen de Mol bekeken, de boel op
stelten gezet tijdens Chirofuif Opglabbeek, honger gehad tijdens die Chirofuif,
een Sinterklaasjournaal gemaakt, hierdoor een strike gekregen op onze
Facebook-pagina, een eigen Aspi-Instagram, keicoole truien gemaakt,
gehonkbald, veel te veel vieruurtjes gegeten, worsten bakken op de terril,
eeeennnnnnn zzzzzzzzzzooooooooo vvvvvvvveeeeeeeeeellllll meeeeeeeeerrrrr…

Ook hebben we mensen veel te hard afgezet tijdens onze aspifuif maar hierdoor
hebben we wel voldoende💰💸 binnengehaald om een onvergetelijke 2-daagse
te beleven. Jullie topleiders Thibi en Brambo hebben al een te gekke 2-daagse in
🧢to naar locatie XOX. Maar daarover komen jullie op bivak zelf meer over te
weten! Ook de manier waarop we op bivak vertrekken zal 🦆je zijn die de
geschiedenis📚 in gaat!

Dit jaar gaan we op bivak in het pittoreske Mol. Vanuit daar zullen we stilaan het
sprookjesbos gaan veroveren! Een bivak als aspi is natuurlijk weer net iets

anders, zo slapen we op een mega platform omdat we bang zijn van laagtes,
mogen jullie één avond in de magische leidings🎪 vertoeven, zullen sommige
onder jullie een laatste keer zweten tijdens zweedse, zullen we allemaal goed
gaan zweten in onze sauna, en terug afkoelen in ons ellipsvormig zwembad,
waar we dit jaar gaan proberen niet in te gaan nacht (of misschien toch wel,
alvast sorry voor ons nachtlawaai), 🔥 stoken, eeeennnnnnn
zzzzzzzzzzooooooooo vvvvvvvveeeeeeeeeellllll meeeeeeeeerrrrr…

Zo wij zijn er klaar voor!

Tot op bivak!

Bram & Thibaut

PS: Natuurlijk willen jullie al graag te weten komen naar waar we op tweedaagse
gaan, we geven jullie alvast een tip. Vul het volgende raadsel in en kom tip over
tweedaagse te weten! SUCCES LOLLY'S
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