
Fuzzy 
Bivakkrant 3 – bivak 2017 in Geel 

Nieuws vanuit Geel!
 
Ondertussen is het al dag 7 – Time flies when you having fun!
En het is écht wel een ‘top-bivak’!!

De  zon  had  de  eerste  dagen  de  weg  naar  Geel  nog  niet  gevonden,  maar
ondertussen is  het  hier  wel  degelijk  'ZONnedauw'!  En van een beetje  regen,
smelten we niet … the show must go on!

Door onze 'speciale'  buren van de KSA zijn we onze werking nog meer gaan
apprecieren en realiseren we dat Chiro Zolder écht wel goed bezig is. Het doet
deugd om vast te stellen dat onze leiding de 'normen' van de andere groep ook
'niet kunnen' vinden … 

Met deze 'nieuwe' leidingsploeg is/was het een beetje wennen, maar ze hebben
'hét'!!  De sfeer,  de spelprogramma's,  het enthousiasme,  de inzet  … het is  er
allemaal.  

Spijtig  dat  het  posten  op  Facebook  dit  jaar  niet  vlot  verloopt  (waarvoor
nogmaals onze excuses), anders hadden jullie al een beetje (meer) sfeer kunnen
opsnuiven.  Maar  sowieso  gaan  jullie  op  bezoekdag  merken  dat  we  niet
overdrijven. 

Als je ’t mij vraagt ... CHIRO Zolder!!
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BIVAK



  
 En nu geven we ’t woord aan de afdelingen. 

Ribbels

Dag lieve ouders,

Wij zijn de ribbels daarom zijn we hier en maken veel plezier. 
Hieronder vinden jullie een korte weekplanning.
Maandag 24 juli
Nadat  we  onze  koffer  hadden  uitgepakt  en  weggelegd,  hebben  we  de
terreinen  verkend  waar  we  de  komende  7  dagen  zullen  spelen.  Plots
kwamen we rupsje Ribbel tegen. Hij was al zijn ballen kwijt! We waren dan
ook  erg  enthousiast  om  hem  hierbij  te  helpen.  Hij  was  achteraf  erg
opgelucht, net als wijzelf :-) Waarna we bekaf ons bedje zijn ingedoken.
Dinsdag 25 juli
We werden wakker en werden onmiddellijk omgedoopt tot echte boerderij
redders.  We  moesten  namelijk  boer  Harry  helpen  om  zijn  velden  te
beschermen tegen de dolle koe. Spannend! Namiddag was het tijd voor het
ruigere  werk:  vettige  spelen.  Glijden  op  een  basj  met  bruine  zeep  en
emmers  water,  samen  met  verf,  in  verschillende  kleuren,  bloem,
scheerschuim leverde opnieuw 31 min of meer propere ribbels op :-).
Woensdag 26 juli
Vandaag was het dagtocht. Wandelen met een vriendje of vriendinnetje
naar een mooie en ruime speeltuin. Hier hebben we ons, samen met de
speelclub jongens en meisjes, goed geamuseerd. De terugtocht verliep wat
rustiger dan 's morgens, maar dat is wel een goed teken denken wij ;-) Als
beloning kregen we van de leiding een scrub voor onze voeten, zalig ...
De rest van onze weekplanning horen jullie, in geuren en kleuren, op de
bezoekdag!

Daag,
de Ribbels

Speelclub meisjes

Wij de speelclubmeisjesleiding kregen de taak voor een tekstje te schrijven
voor in de bivakkrant. We willen iedereen laten weten hoe leuk het hier is
en vinden dat de leden dit het beste kunnen uitleggen.
Diana: Het was heel leuk om vettige spelen te doen.
June: Ik vind het heel leuk!
Liene: Naar de speeltuin gaan was super.
Rhune: Celeste zei dat ze kieuwen heeft ipv kiezen.
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Jinthze: Ik vond vettige spelen fijn.
Mirthe: Ik vond vettige spelen superleuk.
Nette: Ik vind het thema leuk.
Sofie: Ik vond het leuk om een dromenvanger te maken.
Flore: Ik vond het knutselen leuk.
Manue: Ik vond het leuk om armbandjes te maken.
Fie: Dromenvangers maken om bivak is leuk.
Anais: Ik vond het grappig toen Diete van haar stoel viel.
Sterre: Het eten is heel lekker.
Bonnie: Ik vind de leiding heel leuk. De kwis en vettige spelen waren ook
heel leuk.
Eline: Ik vond de sleutelhanger knutselen leuk en ik vond de dromenvanger
maken leuk en het bivak zelf ook superleuk.
Celeste: Het waren hele leuke spelletjes op themadag.
Zita: Ik vond de spelletjes die we speelden heel fijn.
Diete: Ik ben van mijn stoel gevallen en dat was heel grappig.
Sarah: Ik vond het grappig toen er een ei bij vettige spelen op mij werd
gegooid.
Leiding: Sinds dag één zijn we één grote groep waarin iedereen de kans
kreeg om open te bloeien. Onze hartjes zijn vaak gesmolten wanneer we
zagen hoe behulpzaam de meisjes voor elkaar waren. We hebben er van
genoten en gaan ze na deze 10 dagen wel missen.

Speelclub jongens

Beste ouders,

Hier  een  briefje  van  de  speelclub  jongens  voor  jullie.  Voor  ons  is  de
kampplaats een beetje speciaal: we zitten in Geel en onze afdelingskleur is
ook geel. Een perfecte combinatie dus.
Het bivak is heel fijn: de leiders hebben elke dag een programma dat tot in
de puntje is uitgewerkt. We amuseren ons te pletter. We missen jullie soms
ook wel een beetje en tellen in ons achterhoofd af tot we jullie nog eens
kunnen vastpakken.
Het eten is heel goed. De kookouders maken voor ons heel lekker eten.
Volgens sommige van ons moeten jullie eens gerechten leren maken die
we hier op bivak eten.
Het weer is wat wisselvallig maar ook in de regen amuseren we ons rot!
We kijken er naar uit om jullie alle verhalen te vertellen!
Vele groetjes vanuit Geel.

De speelclub jongens. 
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Kwiks 

Kwiks aan de top,
niemand kan er tegenop.
Samen spelen, samen delen
niemand zal zich ooit vervelen.
Vettige spelen en miss kwik 
gaven ons allemaal een kick.
Griezelverhalen en babbelen in bed,
was al dikke pret.
Bij elke feestdag hadden we lol
en bij samenspel werden we dol.
Griekse godinnen was heel cool, 
dus plezier maken is ons doel.
Er was weinig verdriet,
we missen onze ouders niet.

Kusjes,
de kwiks

Rakkers

Dag ouders,
We hebben ons hier al keigoed geamuseerd in Geel.
Kampen gebouwd, themadag, goed gegeten en veel gelachen zijn enkele
dingen die we hebben gedaan.
We zijn ook onze geweldige leiding enorm dankbaar om zo een fijn bivak
voor ons te maken. Ze doen het echt supergoed, ook al durven we soms
wat stout te zijn ;-)
We zien jullie graag, maar willen nog lang niet naar huis.

Veel groetjes
Tijl, Joren, Sem, Senne, Wanne, Vincent, Wout, Bram, Sil, Lennert, Zende,
Jarne, Eben, Sander, Yanick, Xander en Mathias.

Tippers

Altijd lekker eten
Billekeklets met de boys
Chirotruien beginenen te stinken
Discomoves zijn niet onze sterkste kant
Ellendige kalkoen die ons wakker houdt
Floor haar lach doet iedereen lachen
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Groepssfeer on point!
Hoe la hoelahoepen hoelahoepen
Iets te veel romme in de tent  #sorryElkeweruimenonzetentnognietop
Jongensleiding versieren we graag
Kippen in onze tent
Leidsters irriteren door gras in hun neus te steken ;-)
Moe maar voldaan na voetrally
Niet verzopen in het zwembad, gelukkig!
Onverwacht spokentocht
Pijn aan de poep na de fietstocht
Qua humor zitten we wel op pijl
Regen, waar blijft de zondagSteekpoep  #squat
Tippiegirls
Uitgeputte leiding
Volume 's nacht wat te luid
We zitten in het rood zn we houden van … de toppers
X'jes van de tippers
Yes, we mogen de WC's poetsen  #ekebah
Zondag is het al gedaan :-(

Toppers

Stijn: “De sfeer zit er goed in, al vanaf het begin!”
Seppe: “Vuurtje maken in een bos en Daan Put doet zijn boodschap op het
mos.”
Jasper en Zine: “Spokentocht duurde vreselijk lang en iedereen had een
beetje bang.”
Mathijs en Lukas: “De nachtelijke work-out bij leider Sander was fijn, maar
de volgende dag hadden we spierpijn.”
Milan: “Thomas Nouwen boert en laat scheten op zijn gemak, hij is onze
kleine vetzak.”
Oliver: “We bouwden deze week een cool kamp, het verlaten was echt een
ramp.”
Aaron: “De tippers hadden bang in hun tent, gelukkig is er voor elke tippers
een echte topper-vent!”
Arne: “Met één geschoren been kan ik door het bivak heen.”
Noah: “Met al mijn freerunning tricks versier ik alle chicks.”
Jorrit:  “Stoeien met Milan is  wel fijn,  gelukkig kunnen we steeds goede
vrienden zijn!”
Timo: “Die grote wrat deed wel pijn, maar toen Daan mij droeg was wel
fijn.”
Thomas: “Met een gebroken vinger op kamp is toch niet zo'n ramp.”
Daan: “Zwemmen in de beek met Stijn was leuk. We lachten ons een deuk.”
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Tiptiens

DB (Lien dB): heeft een medelid haar benen opengekrabt bij het zien van
een megaspin in de slaaptent
Carriz (Rune): de bowlingqueen van de tiptiens
Sof (Sofie): kip uit de tipperstent gehaald
Emmer (Emma): samen met Ninjabel tot in de vroege uurtjes gefeest met
Chiro Jochiko
Lan (Lien): haar stem verloren in de Ambi in Leuven
Wingwoman (Nina): verzorgt samen met Emmer thootje en tholientje
Ninjabel  (Annabel):  zorgt  ervoor  dat  alles  wat  de  kerels  doen,  het  ook
terugkregen  #boontjekomtomzijnloontje
Profiteur (Britt): genoot hard van alle aandacht die ze kreeg
Mickey (Moira): is “pro” in het letterkoekjes eten zonder handen
Sillebil (Silke): mocht genieten van een zalige nacht in de zetel op 2-daagse
Murl (Merel): Kan alle jongens versieren met haar mooie liefdesbrieven
Lisepiesse (Lise): stinkt na het douchen erger dan ervoor  #look
Jaïd (Jade): onze vrouwelijke redder in nood als er WEER eens een kip in de
tent wordt gegooid
Femster (Femke): gaat sinds K&K op blote voeten door het leven #blaren
(en Elke blij ;-)
Beun  (Ellen):  uiteindelijk  bleek  Zweedse  niet  zo  erg  te  zijn  als  ze  had
gedacht
Sammie (Sam): werd bij Dikke Pik neergehaald door DB
Janabanana (jana): We eten toch niet WEERAL spaghetti?
Mex (Maxime): 21
't Galetje (Anna): als 'kaasspuwen' een sport was zou ze zeker al met de
Olympische spelen meedoen

Kerels

Liefste mama en papa,

Hoe gaat het thuis? Missen jullie ons? Wij jullie alleszins NIET. Hier is het
heel leuk en het eten is lekker. We hebben al veel leuke spelletjes gedaan
en de leiding is ongezien fantastisch, echt te gek. We houden van hen.
Zweedse was heel eng, maar het viel eigenlijk wel mee! Haha, malle aspi's.
Onze themadag was ook denderend. We hebben schatten gevonden en met
een vrouwtje over het leven gebabbeld.
Tweedaagse was helemaal top. We mochten bij de leiders op kot slapen en
we hebben gedanst! Dat was leuk, haha.
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Binnenkort  zijn  we  weer  thuis.  Pas  op  want  iederen  is  kaal.  Onze
tafelmanieren zijn we ook ergens de 2de maaltijd verloren. 
Wel hebben we er weer een hele hoop ervaringen bij en een willy-warmer.

Veel liefs,
de Kerels
  
Aspi meisjes

Er waren eens 14 biggetjes. 's Morgen in de vroegte vertrokken ze naar de
kampplaats. Met pijnlijke billetjes sprongen de tenten als paddenstoelen
uit de grond. Toen vertrokken ze naar het kabouterbos voor een kinderfuif
in de ravecave. 
De volgende magische dag kwamen alle trollen, prinsessen, ezels, … aan.
Ondertussen bouwden we een heus kasteel in onze Aspihoek. De volgende
dag maakten we een tocht doorheen de velden totdat we aankwamen in
het friethuisje in Kasterlee. 
Next day: De monsters in het bos werden wakker, onze arme Ketischaapjes
bibberden  van  de  schrik.  Vervolgens  werden  we  verwend  als  echte
prinsessen door een mini wellness in onze tent vervolgd door een mooi
optreden van de Kwiks.
Next day: Door weer en wind fietsten we langs de sloten en kikkers, die
mogelijks prinsen kunnen zijn, richting Antwerpen.
We  werden  ontvangen  door  Italiaanse  prinsen  die  ons  verwenden  met
allerlei lekkernijen. We zongen laat tot in de nacht en gingen dan terug
naar ons stalletje.  De prinsen lieten een cadeautje achter ...  we werden
tienermoeder. Met een kindje in onze hand lopen we doorheen het hele
land.  Wat nog komen zal  weten we niet,  maar  we leefden nog lang en
gelukkig.

Aspi jongens

Als één hechte groep vertrokken we richting Geel
Samen zetten we de meeste tenten op 
Pas enkele dagen later stopte het harde werk
Iedereen had zijn steentje bijgedragen dus het was speeltijd

Jullie  zouden  zich  maar  eens  moeten  voorstellen  hoeveel  plezier  we
hebben 
Op tweedaagse werden we door het liften op de proef gesteld
Nochtans hadden we veel ervaring en waren de leiders verbaasd
Groot gebrek aan slaap maar toch elke dag paraat
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Eindelijk kwam onze themadag eraan – echte beachboys waren we
Niemand kon ons weerstaan 
Samen gaan we ertegenaan

De kookouders

Bij onze aankomst was het eerste wat we opmerkten de mooie en de (in
tegenstelling  tot  ons)  goed  uitgeruste  kampplaats.  Vervolgens  de
'gezellige' buren en onze lokale huisdieren: de kampkippen en hier en daar
een  lief  harig  ratje.  's  Morgens  worden  we  steevast  gewekt  door  een
harem zingende hanen.  Deze benijden de kampkippen,  die  dagelijks  de
nodige liefde en een zondvloed aan eten ontvangen. De afwas doen ze
echter zelf. De leiding en de vb's helpen ons de kampkippen in het gareel
te  krijgen.  Al  moeten  ze  natuurlijk  af  en  toe  een  ei  kwijt.  Wanneer  de
kampkippen toch  van hun stokje  dreigen te  vallen,  zorgt  de  leiding  als
volleerde menners ervoor dat hun vleugels tijdig bijgeknipt worden. Af en
toe eens loosgehn als een kip zonder kop is hun dit bivak ook niet vreemd.
Veel  van  hun  veren  zullen  ze  hier  niet  verliezen.  Zelf  voelen  we  ons
kiplekker en hopen we met deze fantastische ren nog enkele prijsdagen te
beleven.

Bedankt om deze ode aan de metaforische kampkippen te willen lezen. 

De volwassen begeleiding

Regelmatig krijgen we de vraag “Wat doen jullie eigenlijk op bivak?”

Ja, wat doen we zoal op een dag .... 
Naast  ‘the  usual  stuff’  zoals  leiding  wekken,  kommen  vullen,  muziek
opzetten, openingen leiden,  medicatie toedienen, diensten controleren,
post sorteren, EHBO, postkaarten en postzegels verkopen, de leidingskring
volgen, ... zijn er nog tal van taakjes die zorgen dat de dag voorbijvliegt.
Enkele voorbeelden:

- De verlengkabel afrollen, en weer oprollen ... en nog eens afrollen :-)
- Een brilletje poetsen
- Natte fluovestjes te drogen hangen
- Een fietsenslot openslijpen en achteraf vinden ze dan toch de sleutel,

zoals we voorspeld hadden
- Knuffels herstellen
- Een brilletje plakken
- De plein verlichten
- Een voetbadje maken voor de kookouders, hopen ze :-)
- De actieve box opladen (alé, toch zorgen dat hij opgeladen is)

Bivakkrant 3 – Geel 2017  8



- Muziek van Youtube converteren naar MP3
- Oordopjes fixen voor leden die even ‘rust’ willen
- Kookmoeke Lara zo van de wijs brengen dat ze een kom met videe

laat vallen
- De band van de stootkar maken
- ...

Wist je dat ....
er toch wel een generatieverschil is tussen de leiding, kookouders en VB's!
Enkele voorbeelden:
– De leiding weet niet meer waar je nu precies een postzegel plakt op een
envelop. Brieven schrijven is duidelijk niet meer van deze tijd …
–  “Stopt  het  met  regenen?”  wordt  er  gevraagd  …  De  leiding  kijkt  op
buienradar.be terwijl de kookouders en VB's gewoon naar buiten kijken :-)
– De aspi's even inloggen op de thuiscomputer om de Zweedse verder af te
werken …

Bezoekdag  -   zondag 30 juli –   van 15.00 tot 19.00

Vaste  ingrediënten :  GPS instellen op Langstraat  9  in  Geel  (en  NIET de
Vlinderstraat!) – pijltjes ‘Zonnedauw’ en ‘Chiro Zolder’ volgen – parkeren op
de wei – aspi’s met touwen aan de ingang tot na de opening om 15.00 –
frisse  pintjes  voor  iedereen  –  enthousiaste  kinderen  die  honderduit
vertellen – de geur van gebakken koteletten – een lekker ijsje – optredens
van enkele afdelingen …

Om nog meer ‘Quality-time’ te hebben met zoon en/of dochter worden er
net zoals vorig jaar voor 15.00 op de parking al bonnetjes verkocht. Op die
manier hopen we  de wachtrijen te verkleinen!

Het vertrek : we beëindigen onze bezoekdag rond 18.30 met een algemene
sluiting die tevens het einde betekent van het bivak. Dus wanneer iedereen
van  iedereen  heeft  afscheid  genomen (en dat  zal  rond  19.00  zijn)  mag
iedereen terugkeren naar  huis.  Aspi’s,  leiding en kookouders  wuiven de
rest uit want zij blijven nog een extra dagje om alles op te ruimen en te
poetsen.

We willen er nogmaals op wijzen dat we verwachten dat ALLE leden tot het
einde aanwezig blijven. Het bivak duurt voor iedereen tot 19.00 !!
De kinderen en leiding zorgen ervoor dat alle koffers in de slaapzaal of
tent gepakt en gezakt klaarstaan en daar ook blijven staan tot 19.00. Na de
sluiting mogen de koffers pas in de auto’s gezet worden !!

We hopen dat  iedereen rekening houdt met deze afspraken en dat  het
voor iedereen een plezante bezoekdag wordt.
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Praktische afspraken

 Voor  mensen  met  een  GPS:  Langstraat  9  in  Geel (en  NIET  de
Vlinderstraat). Er zal een parking zijn vooraan op onze kampplaats. De
aspi’s begeleiden je naar een parkeerplaats.

 Voor de sportieve fietsers:  ziehier de route via het fietstroutenetwerk.
Getest en goedgekeurd door de aspi's (40 km). 

Start route in Kiezelvoort
Limburg 343 – 345 – 503 – 339 – 338 – 38
Antwerpen 37 – 67 – 66 – 44 – 42 – 08 – 09 – 81 – 80 – 79 – 01
– 23 – 13
Ga de westelijke richting op, de Gebeunt/ de Haverbeemden
Flauwe bocht naar rechts richting de Mosselgoren
Scherpe bocht naar links naar de Mosselgoren
Sla rechts af naar de Langstraat

 De bakkers en groentedames worden om 11.00 verwacht. Zij mogen ’s
middags meegenieten van een heerlijk bivakmaal. Daarna geven zij er
een lap op achter de barbecue of achter de groentjes. Vergeten jullie je
bakmateriaal niet !!!

   
 Het lossen van de camion
Tijdens het binnenbrengen van de koffers hebben we heel wat ouders aan
hun mouw getrokken om mee te helpen bij het lossen van onze camions op
maandag 31 juli.  We hebben ondertussen een heel  lijstje van gespierde
ouders  die  de  handen  uit  de  mouwen  steken.  Uiteraard  mogen  er  nog
ouders aansluiten bij dit groepje. Hoe meer helpende handen, hoe lichter
het werk …  De camion zal,  als  alles volgens plan verloopt,  rond 10.00
aankomen aan de Jogem. 

 Attesten
De Ribbels, Speelclub en Rakwi’s (-12 jaar) krijgen ook dit jaar weer een
attest voor ‘opvang van kinderen’ om bij de volgende belastingsaangifte
toe te voegen. Daarnaast krijgt iedereen een algemeen formulier mee om,
via het ziekenfonds, een deel van het bivakgeld terug te vorderen. Deze
attesten worden de laatste dag in de koffer of rugzak gestoken van de
kinderen. Check dit vooraleer alles in het wasmachine wordt gestoken !! 
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 Eetdag Jeugdzorg
Op zondag 24  september  organiseert  Jeugdzorg  opnieuw  een  eetdag.
Met de opbrengst van deze eetdag onderhouden en investeren zij in de
lokalen van de Jogem. En mogen wij, als Chiro, vollebak (en gratis!) gebruik
maken van deze accomodatie.
Alle leden krijgen een eetkaart mee op het einde van het bviak. Deze kan
je,  samen met het geld,  meebrengen naar de Chiro (op zondag 3 of 17
september – meer info zie verder in deze bivakkrant) of binnenbrengen bij
Diesel en Elke, De Bloken 10. 

We hopen op een goede opkomst!! 

Dank je wel …

Tot slot willen we nog enkele mensen extra bedanken:
– de bakkers en de groentedames op bezoekdag.
– de ouders die helpen bij het lossen van de camions op 31 juli.
– de kookouders voor het lekkere eten
en iedereen die heeft meegeholpen aan dit formitastisch bivak.

ne dikke merci !!!!
en tot volgend jaar, Chiro Zolder.

Tot slot nog enkele weetjes ivm het verdere verloop van dit werkjaar en de
start van werkjaar 2017-2018 ...
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Laatste Chirozondag 
Op zondag 3 september is het Chiro. Joepie!! Maar toch ook een beetje
‘Ooooh’, want dit is de allerlaatste zondag van dit werkjaar. De allerlaatste
zondag  met  deze  leidingsploeg  en  tevens  de  allerlaatste  zondag  voor
enkele leiding ...
 

Chirobeats
Op zaterdag 9 september gaat onze jaarlijkse fuif opnieuw door. Ouders
die zin hebben om er een stevige lap op te geven, aan de toog of op de
dansvloer, zijn altijd welkom! 
Zoals  vorig  jaar  zijn  we  ook  op  zoek  naar  helpende  handen.  Tappen,
cocktails  verkopen,  stempels  zetten,  bonnekes  verkopen,  tussentoog,  ...
Tijdens de bezoekdag zal er een standje zijn waar je jezelf kan opgeven.
Voor alle helpers is er een briefing voorzien op zaterdag 10/9, enkele uren
voor de start van de fuif waar jullie alle nodige informatie krijgen.
Zondag 10 september is het GEEN Chiro.

Start werkjaar 2016-2017
En  op  zondag  17  september  geven  we  het  startschot  van  het  nieuwe
werkjaar!!  Nieuwe leden zijn vanaf dan welkom én iedere afdeling krijgt
nieuwe leiding. Spannend wie dat zal zijn.

Alvast bedankt.
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The end
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