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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. 

 

Bivakkrant 1 
Met deze bivakkrant is het startschot gegeven voor het bivak 2015!! 

  

In deze bivakkrant hebben we, zoals ieder jaar, geprobeerd om alles wat leden en ouders moeten weten over het 
bivak van Chiro Zolder te verzamelen. En het is opnieuw een fameuze bundel. Maar dat is ook nodig om ervoor te 
zorgen dat jullie goed geïnformeerd zijn … 

Dit is de enige bivakkrant vóór het vertrek. Alle info vind je dus in deze bivakkrant. Heb je toch nog een vraag of 
bedenking, aarzel dan niet en neem contact op met de leiding of stel je vraag als de leiding langskomt. 

Veel leesplezier en tot op bivak!! 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar gaan we naar Arendonk. 

We vertrekken op dinsdag 21 juli !! 10 dagen lang ravotten, gekke bekken trekken, leuke spelletjes spelen, je 
verkleden als indiaan, de pannen van het dak zingen, … kortom 10 dagen om nooit te vergeten. Voor de ribbels 
staan de deuren wijd open op vrijdag 24 juli 2015.  

Aan alle liedjes komt een einde (spijtig genoeg): op donderdag 30 juli 2015 sluiten we ons bivak in schoonheid af 
met onze bezoekdag (verder in deze bivakkrant vind je hier meer info over). De aspi’s, leiding, VB’s en kookouders 
blijven tot 31 juli om alles op te ruimen.  
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Wie gaat er mee? 
de hoofdleiding staat in het vet gedrukt 

 
Ribbels:           Lotte Vanoppen (0476/086823) 

      Lara Goris (0496/187713) 
   Lotte Vaes (0494/237123) 

 
      Speelclub ♀:   Sien Vandevoort (0474/221845)  
                          Romi Masset (0494/766016)  
                          Elisabeth Vanvelk (0478/176265) 

 
Kwiks:  Annelore Theunissen (0497/329316)  
 Anna Douven (0487/527280) 
  Camille Van Peteghem (0496/082084)  
 Greetje Duvivier (0499/146340) 
 
Tippers: Fien Peys (0493/743272) 
  Melissa Meykens (0498/768272) 
  Liza Mullens (0494/429255)  
 
Tiptiens: Lara Rogiers (0494/687124)  
  Hanne Vanvoorden (0494/790878) 
 Marjan Geerts (0498/198464) 
 
Aspi ♀:   Ankelore Maes (0476/396058)  
 Mirthe Thewissen (0495/408394) 

Marie Vermeiren (0485/284509) 
 
 
Ribbels:       Sander Geerts (0472/966597) 
       Bas Vandevoort (0472/966597) 
       Simon Vercruysse (0493/558560) 
 
Speelclub ♂: Willem Geerts (0498/198465) 
  Wouter Vanoppen (0494/848758) 
  Willem Vercruysse (0493/558569) 
   

Rakkers: Maarten Goedseels (0497/385612)  
  Kobe Claes (0494/686345) 
 Jelle Hermans (0470/898960) 
 
Toppers: Arne Coppens (0496/680196) 
  Dario Jans (0487/461376) 
 Koo Vancluysen (0496/397368)  
 
Kerels:  Bram Coppens (0496/680195) 
  Wim Houben (0494/101998) 

 
Aspi ♂: Flor Vancluysen (0476/290448)  

Niels Reyskens (0494/325071) 
 Laurens Selathuri (0494/940967) 
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De Kookouders 
 
Jo en Nathalie Jans – Oyen,  Jelle en Lena 

Joris en Laura Thiels – Vanoppen 
Jan en Floor Lemmens – Sambaer, Ot en Siel 

Bram Verstreken  Bram Leen 
Anneleen Gerits  Griet Hoydonckx  
 
En onze nieuwe kokkies:  
Jan en Nele Monten – Diepvens, Fran en Mats  

 
 
 

 
 
Volwassen begeleiding (VB) 
Diesel en Elke Schepers – Polders, en Hanno 
 
 

… en jij hopelijk ook !! 
 
 
 
 
 

Belangrijke info 
 

Het startschot van het bivak wordt gegeven tijdens de vertrekviering op dinsdag 
21 juli om 13.00 in de kerk van Zolder. Hier maken de afdelingen kennis met het 
bivakthema en de verschillende personages. Iedereen wordt om 12.50 aan de 
kerk verwacht in volledig uniform. Ouders, familie en vrienden zijn van harte 
welkom! 

Onmiddellijk na de vertrekviering doen we onze eerste bivakopening en daarna 
vertrekken we richting Arendonk. De speelclub en 
rakwi’s vertrekken met de bus.  De tito’s en keti’s 
springen gezwind op de fiets! Denk aan een vieruurtje 
(drinkbus niet vergeten, deze wordt ook gebruikt op 
dagtocht).  

De ribbels kunnen spijtig genoeg nog niet mee. Zij moeten nog 3 nachtjes 
wachten. Maar uiteraard worden ze wel verwacht, in uniform (= jiens t-shirt), in 
de vertrekviering.  

De aspi’s gaan zoals ieder jaar op voorwacht. Hoe, wat, waar en wanneer wordt 
nog verteld door hun leiding. 

Op vrijdag 24 juli is het de beurt aan de ribbels. Zij worden verwacht in volledig uniform om 9.00 op het 
Heldenplein, waar ze zullen worden opgewacht door hun leiding. Ook de ribbels gaan met de bus naar Arendonk.  
 
 
 

Koken voor 150 hongerige magen,  

dat zijn veel patatten en worsten ...  

 

Allerlei voedingsproducten, groenten, fruit  

zijn steeds welkom.  

 

Als de kippen goed leggen of je hebt nog 10 

watermeloenen bij je thuis liggen,  

laat het ons weten !!  

Dank je wel, de kookouders 
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De bagage van iedereen wordt binnengebracht op zondag 19 juli tussen 18.00 en 19.00 
op de speelplaats van de lagere school ’t Molenholleke. De Ribbels geven dit jaar 
enkel hun slaapspullen mee met de camion. De koffers van de Ribbels gaan mee 
met de bus op 24 juli.  

Gelieve alle bagage goed in te pakken, ook slaapzak, kussen en luchtmatras. 
We willen ook vragen om geen pakken aan elkaar te maken, dat maakt het 
laden van de camion iets gemakkelijker. Vergeet niet je luchtmatras te 
controleren. 
Vermeld duidelijk op alle tassen en koffers de naam en  
afdeling van je kind.  

Tijdens het binnenbrengen van de koffers kan je ook de inschrijvingen voor de BBQ binnenbrengen en worden 
er ook JIENS T-shirten en chirotruien verkocht. 

 

 

De tito’s, keti’s en aspi’s gaan met de fiets op bivak. Naast gespierde benen is een goed uitgeruste fiets ook 
belangrijk! En we merken ieder jaar dat dit geen evidentie is!! 

Daarom willen we vragen om er voor te zorgen dat de fiets van je 
zoon/dochter volledig in orde is.  

De fietsen worden sowieso gekeurd door de eigen leiding tijdens het 
huisbezoek. Indien de fiets niet in orde is, worden ze verwacht in het 
herkeuringsstation (Jogem) op woensdag 15 juli tussen 11.00 en 12.00 
voor een controle. Van de leiding ontvangen jullie een keuringskaart 
die jullie moeten meebrengen. Hierop staan de verschillende 
aspecten opgesomd die onderhevig zijn aan de keuring. 

 

Einde bivak: bezoekdag 
Donderdag 30 juli 2015 van 14.00 tot 18.00 

Naast tientallen verhalen van zoon of dochter, krijg je dan ook de kans om een kijkje te nemen op de bivakplaats: 
de slaapzaal of tent, de eettent, de keuken, het speelterrein, ... Er is onze jaarlijkse barbecue en daarnaast zijn er 
allerlei randactiviteiten, opgezet door leden en leiding. 

Rond 17.30 is er de algemene sluiting van het bivak, daarna worden de koffers gepakt en keren we terug richting 
Zolder. 
 
ALLE LEDEN blijven tot het einde van de bezoekdag. Het is dus NIET de bedoeling om op 30 juli om 14.00 je kind te 
komen halen en onmiddellijk terug naar huis te keren. Het bivak duurt voor iedereen tot 18.00!! De koffers van de 
kinderen worden NA de sluiting (rond 18.00) in de auto’s gezet. 
 
De aspi’s, leiding, VB’s en kookouders blijven een dagje langer om alles op te ruimen. 
 
BBQ-inschrijvingen kan je meegeven aan de leiding of bij het binnenbrengen van de koffers. De rechtse strook 
samen met het geld (liefst gepast) meebrengen. Alle leden krijgen een gratis worst (de veggies krijgen een 
vegetarische schotel), die moet niet op jullie inschrijving. 
 
Denk eraan: geen inschrijving is geen BBQ!! 
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Afspraken 
Bivakgeld 

Om mee te gaan betaal je € 120,00 voor het eerste (en oudste) kind. De volgende kinderen betalen telkens € 5 
minder en het 4de kind mag gratis mee! Ribbels betalen € 85,00. Aangezien we voor hen ook 10 dagen huur voor de 
bivakplaats betalen, kunnen we geen korting toekennen.  
 
Het bivakgeld dient gestort te worden voor 15 juli op het rekeningnummer van Chiro Zolder,  
BE11 7351 4609 7748 (BIC KREDBEBB) met vermelding van de na(a)m(en) van je kind(eren) en de afdeling(en). 
 
 

Individuele steekkaart 

Denk eraan om de individuele steekkaart volledig en correct in te vullen.  

 Zet de nodige medische info (en ev. bijhorende medicatie) duidelijk op de steekkaart. 
 Naast medische info vermeld je ook of je zoon/dochter vegetariër of moslim is. 
 Ook allergiën voor bepaalde voedingsstoffen zet je op de steekkaart. Aangezien we een vrij nieuwe kookploeg 

hebben, zal de ‘allergie-verantwoordelijke’ van de kookploeg contact met jullie opnemen om de menu door te 
nemen zodat er zeker niets ‘fout’ loopt.  

 Het bankrekeningnummer en de gegevens van de rechthebbende persoon, deze hebben we nodig voor de 
verzekering. 

De SIS-kaart verdwijnt stilaan en de identiteitskaart neemt deze functie over. Maar we zitten nog in een 
overgangsjaar en de kleinsten hebben nog geen identiteitskaart ... Sowieso hebben we voor een ziekenhuisbezoek 
en bepaalde medicatie ’t rijksregisternummer nodig dus: 

 Voor kinderen < 12 jaar: 2 plakkertje van het ziekenfonds en ev. ISI+kaart 
 Voor kinderen > 12 jaar: 2 plakkertjes van het ziekenfonds en ID-kaart 

 
De medicatie (met daarop duidelijk je naam, afdeling en ev. uitleg) wordt bij het vertrek afgegeven aan de VB’s. 

  
We willen nogmaals vragen om geen medicatie mee te geven als dat niet nodig is, we hebben zelf voldoende mee 
en indien nodig gaan we naar de dokter of het ziekenhuis!! 
 

Uniform 

Alle leden hebben een volledig uniform. Voor de ribbels volstaat een ‘jiens’ T-shirt.  

Meisjes Jongens 
‘jiens’ T-shirt ‘jiens’ T-shirt 

Chirotrui blauw hemd (in de broek gestoken) en/of Chirotrui 
beige (broek)rokje beige korte broek + (chiro)riem 

blauwe of grijze sokken blauwe of grijze sokken 
schoenen schoenen 

 
Het ‘jiens’ T-shirt (€ 10) en Chirotrui (€ 20) kan je kopen tijdens het binnenbrengen van de koffers. Het (broek)rokje 
voor de meisjes, en de korte broek en het hemd voor de jongens zijn te verkrijgen in de Chirowinkel, de Banier, 
Vaartstraat 14 in Hasselt (www.DeBanier.be) 
Tijdens de opening en de bezoekdag dragen de meisjes het ‘jiens’ T-shirt. Op dagtocht mogen zij een blauw topje 
dragen. Maar let erop : ’t is geen modeshow!! 
  

http://www.debanier.be/
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Zakgeld 

De jongste afdelingen (ribbels, speelclub, rakwi’s en tito’s) hebben geen zakgeld nodig. Keti’s en aspi’s hebben 
misschien wat zakgeld nodig op 2-daagse. 
Tijdens het bivak worden er postkaarten en postzegels verkocht (1 postkaart krijgt iedereen gratis). Denk eraan om 
hiervoor wel het nodige geld mee te geven. 
1 postkaart = € 0.35 en 1 postzegel = € 0.70 
 

Tegemoetkoming bivakgeld 

Het bivak is fiscaal aftrekbaar voor kinderen -12 jaar. De ouders van de ribbels, de speelclub en rakwi’s krijgen een 
attest om bij de belastingsaangifte van volgend jaar toe te voegen. De leiding steekt de laatste dag dit attest in de 
koffer van ribbels, speelclub en rakwi’s. Houd dit goed bij, achteraf worden er geen attesten meer uitgereikt! 

Via het ziekenfonds kan je ook een deel van het bivakgeld terugkrijgen. Check dit even bij je ziekenfonds! Geef de 
formulieren vooraf of ten laatste bij het vertrek af aan de leiding of VB’s. Deze worden, ingevuld, ook weer 
meegegeven met de kinderen de laatste dag van het bivak. Achteraf worden geen formulieren meer ingevuld! 
 

Camion uitladen 

In deze eerste bivakkrant willen wij ook graag een oproep doen aan ouders die ons willen helpen om op 31 juli de 
camion uit te laden. Dit zal rond de middag zijn, maar het exacte uur zal nog worden ge-sms’t op de dag zelf. Als je 
je geroepen voelt, mag je altijd iets laten weten door een mail te sturen naar chirozolder@gmail.com.  

 

Verdere informatie 

 De ribbels krijgen de extra bijlage ‘Mijn eerste keer’, met meer uitleg over het wel en wee op bivak. Want 
uiteraard is het voor hen super spannend aangezien het voor de meeste ribbels de eerste keer is dat ze mee op 
bivak gaan. 

 Voor de tito’s, keti’s en aspi’s zit er, bij deze bivakkrant, de keuringskaart voor de fiets. 

 Bij deze bivakkrant vinden jullie ook de inschrijfstrook voor de BBQ op bezoekdag. 
 

Welke extra’s je nog moet meenemen (vb. verkleedkleren voor themadag) wordt in de loop van de volgende dagen 
doorgegeven via je leiding. 
Sowieso staat de leiding en de VB’s steeds klaar om jullie verder te helpen bij vragen.  
 
Tijdens het bivak worden jullie ook op de hoogte gebracht via de bivakkranten. 

 bivakkrant 2 bij het vertrek van de kinderen, met o.a. het thema en wie er allemaal meegaat. 

 bivakkrant 3 voor onze thuiskomst en de bezoekdag, met straffe verhalen, leuke anekdotes, wie weet de eerste 
foto’s en belangrijke informatie over bezoekdag en thuiskomst. 

 
Ook dit jaar mailen we opnieuw de volgende bivakkranten. Daarom is het belangrijk dat we de juiste mailadressen 
van jullie hebben. Check dit zeker bij de leiding. Voor hen die geen mailadres hebben zal de bivakkrant zoals de 
vorige jaren in de brievenbus vallen. 
 
En ook  de berichtgeving via facebook is ondertussen een vaste waarde geworden! We proberen  ook dit bivak 
weer dagelijks een berichtje, foto’s en/of filmpje te posten.  Ben je nog geen lid, stuur een berichtje naar VB Elke en 
je wordt toegevoegd.  
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Stapels brieven bezorgt de postbode  
iedere dag op bivak en dat vindt iedereen  
super plezant. Want iedereen,  
en écht iedereen (tot de kookouders toe), 
ontvangt graag een briefje of kaartje  
van het thuisfront! 
 
Dus bij deze ... het adres! 
 
 
 
 
 
 
 

Melk is goed voor elk ... 
 

Ook dit jaar deed Chiro Zolder mee aan de actie ‘Lekker op kamp’ van Joyvalle en 
Appelsientje. Met deze actie konden we gratis liters melk winnen door de flapjes 
van de brikken te verzamelen. Met onze inzamelactie hebben we 1460 flapjes 
verzameld! Met andere woorden, door een geweldige inzet van onze leden 
hebben we 146 liters gratis melk op bivak!  

Onze inzamelactie was een groter succes dan vorig jaar want we hebben meer 
flapjes verzameld. Hiervoor willen iedereen 
bedanken voor hun inzet. Vooral de speelclub 
jongens, want zij spaarden maar liefst 417 flapjes 
(waarvan Vincent Iven 218 binnenbracht)!! Zij 
mogen dus een leuke, maar vooral lekkere 
verrassing verwachten op bivak ... 
 
En ook de actie van Lotus was dit jaar een voltreffer! De unieke codes die je 
terugvond op verschillende koekjes van Lotus leverde potten speculoospasta op. 
We spaarden met Chiro Zolder maar liefst 20 potten samen! Dat gaat smaken ... 

 

 

 

 

 

 

Indien er problemen zijn, kunnen jullie altijd contact opnemen 

met de VB’s (Diesel 0495/268067 of Elke 0498/536872) 

Op bivak enkel in noodgevallen te gebruiken. 

 

 

Voornaam Achternaam 

Afdeling 

Chiro Zolder 

DEN BROEKKANT 

Broekstraat 29 

2370 Arendonk 



Bivakkrant 1 – Arendonk 2015   8 

Ik ga op bivak en ik neem mee… 
 

Spelkledij (voorzie voldoende!) 

shorts of korte broeken 
blauwe en andere T-shirts 
jogging 
bloesjes en truien 
sokken 
turnpantoffels of sportschoenen 
open schoenen of sandalen  
slippers (handig bij het douchen) 
stevige wandelschoenen (voor de tochten) 

 

Slaapgerief 

luchtmatras (controleer deze voor het bivak) 
ev. pomp  
slaapzak, kussen en kussensloop 
nachtkledij 
knuffelbeer 

 De speelclub en rakwi’s slapen in stapelbedden, zij 
moeten dus geen luchtmatras meenemen. Wel een 
hoeslaken! 

 

Toiletgerief 

washandjes en handdoeken 
zeep, kam, borstel, shampoo 
tandenborstel, tandpasta, bekertje 
voldoende ondergoed 
stoffen linnenzak 

 

Ook zeker niet vergeten 

warme pull 
regenkledij en laarzen 
zonnepet en zonnecrème 
zwemgerief in een aparte zak 
kleine rugzak en drinkbus 
wasspelden  
schrijfgerief, briefpapier en enveloppen 
zakgeld om kaarten en postzegels te kopen 
zaklamp  

 

Tito’s, keti’s en aspi’s 

materiaal om je fiets te repareren 
fietspomp en fietsslot 

 

 

 

 

 

 

Wat neem ik NIET mee 

Eten (snoep en koeken!) en drinken 
GSM (afspraken per afdeling)  
MP3-speler – iPhone –  iPad … 
Alles wat de leiding vindt, wordt afgenomen … 
 

 

Denk eraan om op handdoeken, T-

shirten, … en vooral het uniform, de 

naam van je zoon of dochter te 

vermelden!!!  

Ieder jaar zijn er een heleboel 

spullen die van niemand blijken te 

zijn. 

 

 


