
 

Fuzzy  
Bivakkrant 1 – bivak 2017 in Geel  
 

 

 

 

 

 
 

Het gras tussen onze tenen, 
de aarde onder onze voeten. 
Een stap zetten in het onbekende 
en terugkeren met een hoop verhalen. 
 
Het is tien dagen, 
genieten van elkaar en alles om ons heen, 
leven in een wereld die voor altijd de onze lijkt. 
 
Tien dagen erop uittrekken met je vrienden om samen avonturen te beleven,  
dát is het hoogtepunt van een Chirojaar.  

 
geen Chiro zonder bivak !  
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Met deze ‘Fuzzy – bivakeditie’ is het startschot gegeven voor het bivak 2017!  
 
In deze bivakkrant proberen we, zoals ieder jaar, om alles wat leden en ouders 
moeten weten over het bivak van Chiro Zolder te verzamelen.    
Dit is de enige bivakkrant vóór het vertrek. Alle info vind je dus in deze bivakkrant 
(zou toch moeten ). 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 op huisbezoek komt. 
 
Veel leesplezier en tot op bivak!! 
De leiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Geel zal dit jaar niet weten wat hen overkomt,  
10 dagen lang zullen ze geweten hebben dat Chiro Zolder er op bivak is … 
Zoals de voorbije jaren vertrekken we op vrijdag 21 juli 2017! 
De Ribbels komen ietsje later, zij zullen ons vervoegen op maandag 24 juli 2017.  
 
Aan alle liedjes komt een einde (spijtig genoeg) ... 
Op zondag 30 juli 2017 sluiten we ons bivak in schoonheid af met onze bezoekdag. 
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 Femke Meykens (0472/377636) 

 Valerie Schuyten (0499/231102) 

 Marjan Geerts (0498/198464) 

 Jelle Hermans (0470/898960) 

 Bram Houben (0485/703314) 

Speelclub meisjes Maud Vanoppen (0476/086815) 

 Jolien Wysmans (0492/623988) 

 Silke Claes (0492/316739) 

Speelclub jongens Adriaan Goedseels (0491/366146) 

 Simon Vercruysse (0493/558560) 

Kwiks An-Sofie Vanvoorden (0474/199588) 

 Brenda Elbrink (0474/246740) 

 Mirthe Thewissen (0495/408394) 

Rakkers Willem Vercruysse (0493/558569) 

 Wiebe Peeters (0497/662759) 

Tippers Valerie Vandebroek (0478/825954) 

 Melissa Meykens (0498/768272) 

Toppers Daan De bruyn (0471/502504) 

 Sander Wyckmans (0472/027475) 

Tiptiens Maxime Tricarico (0493/585729) 

 Anna Douven (0487/517280) 

Kerels Victor Peeraer (0491/081987) 

 Maarten Goedseels (0497/385612) 

Aspi meisjes Lotte Vanoppen (0476/086823) 

 Elisabeth Vanvelk (0478/176265) 

Aspi jongens Bas Vandevoort (0472/966597) 

 ad interim Willem Geerts 
 
 
 
 
 

De leiding 
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Jan en Floor Lemmens – Sambaer, Ot, Siel en Bo 
Jo en Nathalie Jans – Oyen, Jelle en Lena 
Joris en Laura Thiels – Vannoppen, Janne 
Bram Verstreken   
Bram Leen 
Anneleen Gerits   
Griet Hoydonckx  

Nieuw in de kooktent 
Flor Vancluysen en Lara Goris 
 
 
 
 
 

 
Diesel en Elke Schepers – Polders en Hanno 
 

De VB’s proberen de leiding bij te staan met raad en 
daad. Zo nemen ze de taken op zich waar de leiding 
sowieso geen tijd voor heeft  (EHBO/medicatie, 
bivakkranten maken, winkel/post/brouwer, dokter/ 
ziekenhuis …). De VB’s zijn ’s avonds ook steeds 
aanwezig op de LK.   

 
 
 
 
 

Vorig jaar waren we met 230 op bivak .... 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 

 

De kookouders 

De volwassen begeleiding (VB) 

... en hopelijk jij ook!! 
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Hoe zit er een dag op bivak uit ? 

 

 

07.00  de VB’s wekken de leiding 
07.30           de leden worden gewekt, tijd voor de opschik 
08.00  opening, bivakdans en ontbijt 
09.00  diensten 
09.30  start spelvoormiddag 
11.45  opschik 
12.00  opening en middageten 
13.00  platte rust en brieven schrijven 
14.00  spelnamiddag 
16.00  vieruurtje 
16.15  vervolg spelnamiddag 
18.00  opschik 
18.30  sluiting, bivakdans en avondeten 
19.30  spelavond 
20.30  ribbels en speelclub krijgen een nachtkusje 
21.00  rakwi’s kruipen onder de wol 
21.30  tito’s gaan slapen 
22.00  keti’s vertrekken richting dromenland 
22.30  en ook de aspi’s gaan slapen 
23.00  leidingskring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bivaktijd 

We zetten op bivak 
onze klok een uur 
terug, dwz 7.00 in 
Geel is 8.00 in Zolder. 
Op die manier is het 
sneller donker.  
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  Wat gebeurt er allemaal op  
 zo’n bivak? 
 

 

Naast een eigen programma in iedere afdeling kiezen we ervoor om tijdens ons 
bivak een aantal activiteiten op te zetten met alle afdelingen samen. Een overzicht : 
 

het vertrek met een bezinning  
Het startschot van ons bivak wordt gegeven met een 
korte bezinning waar we kennis maken met het thema 
en  de verschillende personages.  
De oudere afdelingen vertrekken daarna met de fiets 
richting Geel. De speelclub en rakwi’s volgen per bus en 
we worden uitgewuifd door de ribbels, die nog even 
moeten wachten. 
 

zangstonde 
Er wordt heel wat ‘afgezongen’ op het bivak! Tijdens 2 momenten 
is er een gezamenlijke zangstonde waar gekende en minder 
gekende liedjes worden gezongen, al dan niet in een bepaald 
thema. 

 

ochtendturnen 
Om de dag goed te starten gooien we allemaal onze armen en benen los o.l.v. 
professionele fitness-kenners. 
 

nachtspel 
Een avondspel met de hele Chiro. De leden worden in kleine groepjes verdeeld, deze 
worden begeleid door de aspi’s. De leiding zit verspreid over het terrein en leiden de 
opdrachten en uiteraard lopen er hier en daar ook ‘akelige gemeneriken’ rond!!  
En achteraf is er pudding … 
 

dagtocht  
De ribbels, speelclub, rakwi’s en tito’s trekken hun 
stapschoenen aan of pompen de fietsbanden nog eens 
op, vullen de rugzak met lunchpakket en drinkbus en 
trekken erop uit. Afhankelijk van de afdeling 
wandelen/fietsen ze een aantal kilometers om dan te 
eindigen aan een speeltuin of zwembad. Uiteraard 
wandelen/fietsen ze daarna ook weer terug.  
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2-daagse  
Terwijl de kleinere afdelingen op dagtocht gaan, zetten de keti’s en aspi’s een 
grotere stap in de wereld.  Met de fiets, te voet of met de trein zoeken ze voor 2 
dagen andere oorden op, doen allerlei activiteiten en komen met massa’s verhalen 
en anekdotes terug naar Geel. 
 

familiedag 
Een dag dat de aspi jongens en meisjes de touwtjes in 
handen nemen en de dagtaak van de leiding overneemt. 
Voormiddag zijn ze leiding van de ribbels, speelclub, rakwi’s, 
tito’s en keti’s in de afdeling. Namiddag is er een groot spel 
met alle afdelingen, opgezet en begeleid door de aspi’s. De 
aspileiding houdt alles goed in de gaten. 

’s Avonds is er eerst een evaluatie met de leiding van de afdeling waarvan ze leiding 
zijn geweest en daarna is er nog een gesprek met de aspi’s over ‘leiding worden’, ter 
voorbereiding van de ‘grote’ stap. 
 

bonteavond en kampvuur 
De laatste avond is aangebroken! Tijdens de 
bonteavond brengt iedere afdeling een creatief  ‘iets’  
naar voren. Dit kan een toneeltje, een dansje, een 
zelfgeschreven lied,… zijn. Het kampvuur wordt dan 
aangestoken en alle leden worden door de 
kookouders getrakteerd op een lekkere verrassing … 
 

bezoekdag 
Familie, vrienden en oud-leiding komen op bezoek!! Jullie zien jullie spruiten terug 
en maken kennis met het wel en wee op bivak. Hetgeen we je nu vertellen zien jullie 
dan met eigen ogen … Hongerige magen worden gevuld met een lekkere barbecue.  
Rond 18.30 is er dan de allerlaatste sluiting van het bivak. Cadeautjes worden 
uitgedeeld en dan naar huis ... en dat valt zwaar voor sommigen!? 
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De afdelingen 

 

Iedere afdeling heeft een eigen programma. Naar jaarlijkse traditie bevat dit 
programma enkele vaste onderdelen die gelinkt zijn aan de afdeling. Zo weten de 
jongste tito’s dat ze dit jaar voor de eerste keer op voetrally gaan en hebben de 
tiptiens al maanden schrik omdat zweedse steeds dichterbij komt…. 
    

 
     Keti’s 
 
                  K&K (kaart en kompas) 

         Zweedse 
Ribbels – Speelclub – Rakwi’s                                        2-daagse 
         themadag 
dagtocht        kampvuur 
themadag        vakes en moekes 
kampvuur 
vakes en moekes 
        Aspi’s 
Tito’s  
        voorwacht 
voetrally       spratikatocht 
dropping        zweedse organiseren 
spokentocht       2-daagse                          
themadag       themadag 
kampvuur       kampvuur 
vakes en moekes      vakes en moekes 

 
themadag: dag dat de afdeling rond een thema werkt en hun spelletjes inkleedt aan de hand van 
dit thema, meestal lopen ze dan ook verkleed rond. 
vakes en moekes: de afdeling zet de kookploeg in de ‘bloemetjes’ met een kleine attentie. 
voetrally: tocht in kleine groepjes (tippers en toppers samen) waar de juiste richting wordt 
aangegeven d.m.v. foto’s. Via controlepunten weet de leiding waar welk groepje zich bevindt en 
‘afdwalers’ kunnen op die manier snel terug op het juiste pad worden gezet. 
spokentocht: verschrikkingtocht voor de tito’s door de leiding (en kookouders) opgezet. 
K&K (lees kaart en kompas) : de kerels en tiptiens gaan een dagje stappen met stafkaart en 
kompas, volgens een, eerder door de leiding, uitgestippelde route. 
zweedse (lees : zweet ze, de keti’s zullen het geweten hebben ): verschrikkingtocht voor de 
keti’s, opgezet door de aspi’s, met allerlei opdrachten in de bos, uiteraard ’s avonds als het 
donker is … 
spratikatocht: (sp = speelclub, ra = rakwi’s, ti = tito’s, k = keti’s, a = aspi’s) : is een tocht voor de 
aspi’s. Een samenraapsel van verschillende tochttechnieken uit de 5 afdelingen. 
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 Hoe inschrijven? 

 
 
 

Om mee te gaan op bivak betaal je € 130,00  voor het eerste (en oudste) kind. De 
volgende kinderen betalen telkens € 5 minder en het 4de kind mag gratis mee! 
Ribbels betalen € 90,00. Aangezien we voor hen ook 10 dagen huur voor de 
bivakplaats betalen, kunnen we geen korting toekennen.  
 
Het bivakgeld dient gestort te worden voor 14 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). 
 
 
 
 

Tijdens het huisbezoek krijg je ook een steekkaart voor ieder 
kind. Gelieve deze 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. De ‘allergie-
verantwoordelijke’ van de kookploeg zal, indien gewenst, vooraf 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. 

Voor een ziekenhuisbezoek en bepaalde medicatie hebben we het rijksregister-
nummer nodig en aangezien nog niet iedereen beschikt over een ID- of ISI+kaart 
vragen we van iedereen 2 plakkertjes van het ziekenfonds. Kinderen < 12 jaar mogen 
ook hun ISI+kaart afgeven en kinderen  > 12 jaar nemen hun ID-kaart mee op bivak. 

 

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!! 
 
 

bivakgeld 

steekkaart 
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   Belangrijke informatie 
 
 
 
 

 
Het startschot van het bivak wordt gegeven tijdens de vertrekviering 
op vrijdag 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 Geel. 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, in de vertrekviering.  

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

Op maandag 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 Geel.  

 
 
 

De bagage wordt binnengebracht op woensdag 19 juli tussen 18.00 en 19.00 op de 
parking tussen de lagere school ’t Molenholleke en het gemeentehuis.  
De Ribbels geven enkel hun slaapspullen mee met de camion. De koffers van de 
Ribbels gaan mee met de bus op 24 juli.  
Dit jaar gaan de koffers van de speelclub én de rakwi’s mee met de bus (op 21 juli)  
1 koffer per persoon. Heb je nog een 2de zak (met bvb je slaapspullen)? Deze gaat 
mee met de camion – dus binnenbrengen op 19 juli.  

Gelieve alle bagage goed in te pakken, ook slaapzak, kussen en luchtmatras én dicht 
te maken. Maak geen pakken aan elkaar (dat 
vergemakkelijkt het laden van de camion). Dit jaar 
krijg je tijdens het huisbezoek een label in de kleur van 
de afdeling om aan je koffer te hangen. Heb je nog een 
2de zak/bananendoos dan hang je zelf ook hier een 
gekleurd label aan met duidelijk je naam op.   

vertrekviering 

koffers binnenbrengen 
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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.  

Alle leden moeten zich aanmelden met hun fiets aan de (strenge) fietsencontrole. 
Deze gaat door op 12 juli van 18.00 tot 19.00 op de parking aan de Jogem.  Indien je 
fiets niet in orde is, wordt je op 17 juli opnieuw verwacht voor een herkeuring, ook 
tussen 18.00 en 19.00 aan de Jogem. Van de leiding ontvangen jullie een 
keuringskaart die jullie moeten meebrengen. Hierop staan de verschillende aspecten 
opgesomd die onderhevig zijn aan de keuring. (Ter info: keuringmeester van dienst 
is dit jaar Diesel ). 

 

 

De bezoekdag is dit jaar op zondag 30 juli, van 15.00 tot 19.00. 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 18.30 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 15.00 je kind te komen halen en onmiddellijk terug naar huis te keren. 
Het bivak duurt voor iedereen tot 19.00!! De koffers van de kinderen worden NA de 
sluiting (rond 19.00) 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 rechterstrook 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 vermeld worden. Denk eraan: geen inschrijving is geen BBQ!! 
 

 
 
 
   

fietscontrole 

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

 
Meisjes Jongens 

beige chirorokje  beige korte chirobroek + (chiro)riem 
chirotrui blauw hemd en/of chirotrui 

                                     ‘jiens’ T-shirt 
                  blauwe, zwarte, grijze of chirosokken 
                                  stevige schoenen 
 
Het ‘jiens’ T-shirt (€ 10) en chirotrui (€ 20) kan je kopen tijdens het binnenbrengen 
van de koffers. Het 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) 
 
 
 

 

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 = € 0.40 en 1 postzegel = € 0.80 
 
 
 
 
 

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 verschillende ziekenfondsen kan je ook een deel van het bivakgeld recupereren.  
Chirojeugd Vlaanderen heeft een algemeen formulier opgesteld dat voor alle 
ziekenfondsen geldt. Je hoeft dus zelf geen formulier van jouw ziekenfonds meer af 
te geven. Alle leden krijgen op het einde van het bivak zo’n formulier mee. Op het 
formulier plak je nog een plakkertje van het ziekenfonds en breng je binnen bij je 
ziekenfonds.  
 
 

zakgeld 

tegemoetkoming bivakgeld 

het uniform 

http://www.debanier.be/
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In deze eerste bivakkrant willen wij ook graag een oproep doen aan ouders die ons 
willen helpen om op maandag 31 juli de camion uit te laden. Dit zal in de 
voormiddag zijn (rond 10.00). 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 of door je naam op te geven bij het binnenbrengen van 
de koffers. Alvast bedankt!! 

 

 

 

Stapels brieven bezorgt de postbode iedere dag op bivak en 
dat vindt iedereen super plezant. Want iedereen,  
en écht iedereen (tot de kookouders en VB’s toe ), 
ontvangt graag een briefje of kaartje van het thuisfront! 
 
Dus bij deze ... het adres! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voornaam en achternaam 
Afdeling 

Chiro Zolder 
ZONNEDAUW 

Vlinderstraat 1 
2440 Geel 

camions uitladen 

post 

mailto:chirozolder@gmail.com
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Nog meer info ...  
 

 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 staan de leiding en de VB’s steeds klaar om jullie verder te helpen bij 
mogelijke 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, 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 mailtje 
naar VB Elke (diesel.elke@skynet.be), vermeld er even bij van wie je 
de mama of papa bent en je wordt toegevoegd aan de groep.  Deze gesloten groep 
is enkel toegankelijk voor mama’s en papa’s! Grootouders, tantes of buren worden 
niet opgenomen ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diesel.elke@skynet.be
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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) 
en een pomp  
slaapzak, kussen en kussensloop 
nachtkledij 
knuffelbeer 

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

 De kwiks en rakkers slapen dit jaar 
misschien in tenten! De leiding houdt 
jullie hierover op de hoogte. 

 

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 
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 

 

Denk eraan om op 
handdoeken, T-shirten, 
broeken, … 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. 

 

Wat neem ik NIET mee 

Eten (snoep en koeken!) en 
drinken 
GSM (enkel keti’s en aspi’s)  
MP3-speler, tablet, … 

 
Alles wat de leiding vindt, wordt 
afgenomen! 
 

Ik ga op bivak en ik neem mee ... 
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Indien er problemen zijn, kunnen jullie altijd contact opnemen 

met de VB’s (Diesel 0495/26 80 67 of Elke 0498/53 68 72) 

 

Op bivak enkel in noodgevallen te gebruiken. 

 

 

En eindigen doen we met hét lied van de Chiro, het 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. 

 

 

  

 Overzicht belangrijke data  
 

Woensdag 12 juli, 18.00 – 19.00 Keuring fiets voor tito’s, keti’s en aspi’s 
Maandag 17 juli, 18.00 – 19.00 Herkeuring fiets voor tito’s, keti’s en aspi’s 

Woensdag 19 juli, 18.00 – 19.00 
Binnenbrengen koffers 
Inschrijven BBQ 
Verkoop JIENS T-shirt en Chirotrui 

Vrijdag 21 juli, 13.00 Vertrekviering aan de kerk 

Maandag 24 juli, 9.00 Vertrek Ribbels op het Heldenplein 
Zondag 30 juli, 15.00 – 19.00 Bezoekdag 
Maandag 31 juli, rond 10.00 Lossen van de camion aan de Jogem 

 


