
 
 

Voorwoord 
 

 

Hier zijn we weer met de 

allerleukste chirograef van het 

jaar, namelijk de bivakgraef. 

Dit betekent natuurlijk ook dat 

kamp steeds dichter en 

dichterbij komt!!! Aftellen 

maar!!! Wie van jullie heeft er 

zin in? De leiding heeft er 

mega super veel zin in!!! 

WOEP WOEP!! Jammer 

genoeg moeten we dit jaar 

nog eens in bubbels op 

kamp...Laten we allemaal 

samen een kaarsje branden 

voor volgend jaar een kamp 

zonder bubbels! Maar de 

leiding heeft er al alles aan 

gedaan om alles zo goed 

mogelijk te organiseren. 

Hierdoor wordt het toch een 

onvergetelijk kamp ondanks 

de corona maatregelen. Maar 

WAAR gaan we op kamp? 

DESSELLLLLLLLLLLLLLLL!!! 

Chiro loon gaat daar eens 

laten zien wie de coolste, 

mooiste, gekste 

jeugdbeweging is van heel het 

land. Op zondag 11 juli gaat de 

kampweide helemaal gekleurd 

worden met onze groene 

tenten. En ohhh wat is de 

kampweide lekker grooooot, 

daar kunnen we veel fijne 

spelletjes op spelen hoor! 

Wanneer we geïnstalleerd zijn 

beginnen de 7 of 8 allerleukste 

dagen van heel de 

zomervakantie. Weer lekker 

gezellig babbelen in de 

tenten/ het gebouw hihihihihi. 

Dit is ook weer de tijd van het 

jaar dat we lekker in onze 

chirokleren kunnen stinken en 

ons 7 dagen niet hoeven te 

wassen. JOEPIEEE!! Sorry 

mama’s en papa’s...Sommige 

onder jullie zullen al aan het 

nadenken zijn over het beste 

sluipplan om naar de meisjes- 

of jongenstent te 

gaan...SPANNEND! En het 

lekker eten van onze toppers 

van kokkies!! Mmmmmmmm 

daar kijk ik echt naar uit!! Wat 

wordt dat weer smullen!! 

GEHAKT A LA FEMKE!!!! We 

zijn al allemaal heel goed aan 

het dromen over kamp heb ik 

het gevoel. Maar we gaan nog 

heeeeel eventjes moeten 

wachten! Voor zij die al willen, 

begin je koffer al maar te 

maken! Mijne staat ook al 

klaar! In dit mooi krantje vind 

je alles terug over wat je zeker 

moet meenemen op bivak. 

Ook alle praktisch info over 

kamp kan je hier terugvinden. 

 

Liefs, de leiding  
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Wat hebben we gedaan? 

Chirorally (2 mei 2021) 
Gelukkig kon dit jaar dit spectaculair evenement wel doorgaan. Op 2 mei gaven onze leden en leiding van de drie 

oudste afdelingen op de Chirorally alles van zichzelf door als snelste te fietsen door de bergen van Borgloon. Maar 
nu rijst de vraag, wie heeft deze prachtige race nu gewonnen. Op de 3de plaats vinden we Marit, van de Tito’s, die 

weer alles van zichzelf gaf en die dus nog maar eens laat zien dat het vrouwelijke geslacht heel sterk is. Op de 
tweede plaats vinden we Robbe van de aspi’s en op de eerste plaats vinden we Robin van de keti’s. Proficiat aan de 
winnaars, maar ook aan iedereen die heeft meegedaan!!!  

Aspiwandeling (9 mei 2021) | Bitterballenboef (22 juni 2021) 
Normaal vindt elk jaar de lekkere chipolaspi van de aspi’s plaats, maar ook dit jaar gooide corona roet in het eten. 
Maar ze kwamen met een heel goed alternatief. De Aspi’s hebben zich opgedeeld in 5 groepjes en hebben telkens 

een wandeling van 20 km gemaakt, samen hebben zij dus een wandeling van maar liefst 100 km gemaakt. Iedereen 
kon gokken hoe lang zij hierover gingen doen. In totaal deden ze hier 21 uur, 32 minuten en 23 seconden over!!!! En 
dit werd geraden door Theo Oudebroucks, Proficiat!!! En ook proficiat aan alle Aspi’s!!! 

Door de versoepelingen hebben de aspi’s wel nog hun bitterballenboef kunnen organiseren, en het was een zeer 
gezellige hotspot. 

Aspidag (16 mei 2021) 
Toen de leiding aan het studeren was voor de examens, namen de aspi’s het even over. Zo konden zij in de huid van 
een leiding kruipen om zich voor te bereiden op wat hun te wachten staat.  

Chirolympics (23 mei 2021) 
Aangezien de leiding druk bezig was met het studeren, deden we een groot spel over heel de Chiro. De leden 
moesten allemaal spelletjes spelen omdat de eeuwige vlam van de olympische spelen uit gegaan was. Maar gelukkig 
speelde de leden alles goed mee en konden we ervoor zorgen dat de vlam opnieuw aanging. 

Wat gaan we (nog) niet doen? 

Release & Bloemetjes verkoop 
Jammer genoeg zal Release dit jaar weer niet kunnen doorgaan. We zullen onze danspasjes maar moeten bewaren 
tot volgend jaar. Ook onze bloemetjesverkoop op de avondmarkt zal niet doorgaan omdat we dan op kamp zijn.  

 

Wat gaan we nog doen? 

Bivakvoorbereidingsweek (5-9 juli 2021) 
Zoals jullie weten is het bijna Bivak, en deze moet natuurlijk tot in de puntjes afwerkt worden. Dat heeft de leiding 
dan ook gedaan tijdens de bivakvoorbereidingsweek van 5 tot 9 juli 2021. Hierbij zorgen we ervoor dat alle 
voorbereidingen in orde zijn, dat er mooie toneeltjes zijn. Kortom, alles dat ervoor zorgt dat het weer een topeditie 

van kamp zal worden.  

Bivak (11/12-19 juli 2021) 
Jaja, het allerbeste, -fijnste, -leukste evenement van het jaar staat weer voor de deur, namelijk BIVAKKKKK. We 

zullen dit jaar vanaf 11/12 tot 19 juli weer de beste 7/8 dagen van het jaar hebben, waarbij we veel kunnen spelen, 
lekker babbelen, geniet van het lekkere weer en het lekkere eten natuurlijk. Staat jullie valies al klaar? Anders zou ik 
zeggen begin er maar aan!!! 
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Bivak 2021 

Beste leden, beste ouders vorig jaar schreef ik hier dat we een bivak gingen beleven zoals er nog nooit 
één was geweest. Dit jaar zal het jammer genoeg ongeveer hetzelfde zijn als vorig jaar. Alle regels, 
dingen die je moet meenemen, uren, datums … kan je op de volgende pagina’s terugvinden. Laat dit ook 
door je ouders lezen zodat ook zij op de hoogte zijn. Bij vragen of problemen kan je ons steeds 
contacteren. De contact gegevens vind je op onze website. 
 

De basisprincipes 

1.  Wie ziek is mag niet mee op kamp 
Iedereen mag mee op kamp, behalve: 

 Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft in de drie dagen voor de start van het kamp mag niet mee. 
 Wie samenwoont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde 

quarantaineperiode. 
 Leden en leiding uit de risicogroep kunnen deelnemen als hun ziekte door medicatie onder controle is en 

als ouders het als veilig inschatten om hun kind mee te sturen. 
 

Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond mee op kamp te sturen.  

Als iemand niet mee mag op kamp, is dat geen gemakkelijke beslissing. Toch is dat echt een belangrijke regel. Niet 
alleen wegens een mogelijke verspreiding van het coronavirus, maar ook omdat ziektesymptomen wijzen op een 
verzwakt immuunsysteem, waardoor je dus vatbaarder bent voor besmetting.  

De jongste leden hun temperatuur zal gemeten worden bij aankomst op de kampweide en de oudsten bij het vertrek 
met de fiets, als iemand koorts heeft zal die jammer genoeg niet kunnen deelnemen. 

2. Regels rond de week voor kamp 
Reizen 

Als je net voor het vertrek op bivak terugkomt van een vakantie, dan volg je de maatregelen die door de overheid 

worden aanbevolen. Welke dat zijn, hangen af van de kleurcodes en durven wel eens wisselen. Kijk dit zeker goed 

na! 

Andere activiteiten / hobby’s 

Er wordt sterk aangeraden om de week voor het vertrek geen andere hobby’s uit te voeren zodat de kans kleiner is 

op een besmetting. 

 

3. Bubbels van maximum 100 personen 
Doordat we dit jaar echt met superveel op kamp gaan zullen er dit jaar 2 bubbels gemaakt worden. In die bubbels is 

contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken. Per bubbel zijn er aparte 

slaapplaatsen, eetruimtes, sanitaire ruimtes, EHBO en quarantaine ruimtes.   

Tussen de bubbels (2) is er geen fysiek contact, indien er toch overleg nodig is dan moet dit met mondmaskers. 

Indien er materiaal doorgegeven wordt tussen de bubbels zal dit gereinigd worden. 

De leiding zit in dezelfde bubbel als zijn/haar leden en er mogen meerdere afdelingen in één bubbel zitten. Broers en 

zussen moeten niet in dezelfde bubbel zitten en er staat geen beperking op het aantal bubbels. 
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Bij ons zijn de bubbels als volgt opgedeeld:  

Bubbel 1: Sloebers, speelclub, rakwi’s, kokkies en VeeBee 

Bubbel 2: Tito’s, Keti en Aspi 

 

Dit betekent dus dat broers, zussen, liefjes die niet in dezelfde bubbel zitten elkaar dus het volledige kamp enkel op 
afstand kunnen zien/spreken. Met deze bubbel verdeling moet je dus ook rekening houden bij het maken van je 
valiezen. Je kan dus geen spullen van jou in de koffer van je broer of zus steken.  

 
 

4. Gegevens bijhouden van deelnemers is verplicht 

Er wordt per bubbel een contactlogboek bijgehouden gedurende het gehele kamp.  

In het contactlogboek houden we een overzicht bij van: 

- Wie in welke bubbel zit 

- Welke maatregelen jullie nemen om die bubbels gescheiden te houden 

- Alle ‘externe’ contacten: 

o Contacten tussen bubbels: bv. een lid dat per ongeluk bij een andere bubbel terecht komt, enz. 

o Contact met iemand van buiten jullie kamp, bv. levering van eten of post. 

Dit is geen controle logboek, maar het is een middel om een eventuele verspreiding in kaart te brengen 

 

5. Zieke leden, leiding of kookouders op kamp? Volg het stappenplan 
Iemand is ziek op kamp 

 Plaats de persoon met symptomen in de kindvriendelijke quarantaineruimte.  

 Als er meerdere zieken zijn, zet je ze in een aparte quarantaineruimte.  

 Contacteer de ouders om hun kind zo snel mogelijk op te halen.  

 De zieke persoon gaat naar huis en laat een PCR-test uitvoeren bij de huisarts.  

 In afwachting van de resultaten ben je ook binnen de bubbel extra waakzaam: geen contact met externen, 

geen fysiek intensieve activiteiten.  

 Je mag terugkeren als de test negatief is en na goedkeuring van de arts of na 24 uur zonder 

ziektesymptomen.  

 

Persoon test negatief 

Na 24 uur symptoomvrij of na goedkeuring arts mag die terugkeren. 

 

Persoon test positief 

 De besmette persoon blijft thuis en volgt de standaard quarantaineprocedure op zoals opgelegd door de 

behandelende arts.  

 Personen die in dezelfde ruimte slapen of die intens fysiek contact hadden, worden opgehaald door de 

ouders. Ze laten zich testen door een arts (PCR-test) en gaan in voorgeschreven quarantaine.  

o Geen besmettingen? OEF, alles kan gewoon verder doorgaan voor de personen die nog op kamp 

zijn.  

o Minder dan 30% van de personen uit de slaapruimte of die intensief contact hadden, zijn besmet: 

OEF, het kamp kan gewoon doorgaan voor de aanwezigen.  

o Meer dan 30% van de personen uit de slaapruimte of die intensief contact hadden, zijn besmet: er 

komt een mobiel team ter plaatse dat bij de anderen uit de bubbel een sneltest afneemt. Neem 

daarvoor tijdens de kantooruren contact op met Chirojeugd Vlaanderen.  
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6. Hygiëne is essentieel 

- Persoonlijke hygiëne 

Volg de gebruikelijke hygiënemaatregelen: voldoende handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, 

papieren zakdoeken gebruiken ipv stoffen, papieren doeken gebruiken voor handen af te drogen. 

- Infrastructuur 

Contactoppervlakken reinigen die door meerdere bubbels gebruikt worden telkens nadat daar ‘een bubbel 

geweest is’.  

Gebouwen en tenten moeten goed verlucht worden. 

- Materiaal 

Materiaal wordt zo veel mogelijk binnen de bubbels gehouden, indien er toch gemeenschappelijke zaken 

worden gebruikt moeten deze tussen door gereinigd worden of moet het 3 uur in quarantaine. 

7. Spelen en activiteiten worden aangepast 
Er wordt zo veel mogelijk in de buitenlucht gespeeld met voldoende rustmomenten en een ingebouwd kamproutine 

om de handen te wassen.  

Spelen met zwaar fysiek contact zoals mond-mond en mond-hand worden vermeden. Er kunnen geen massaspelen 

tussen verschillende bubbels gespeeld worden waarbij minder dan 1,5 meter noodzakelijk is. Variaties op 

massaspelen waarbij er geen fysiek contact nodig is, kan wel.  

Dagtocht of verplaatsing naar het nabijgelegen bos of park mogen als het met leden van dezelfde bubbel zijn en als 

er zo weinig mogelijk kans is om met externen in contact te komen. Indien dit wel het geval is, moet iedereen een 

mondmasker dragen. 

Overnachtingen buiten het kampterrein is niet meer verboden, dus een 2-daagse voor de aspi’s zal dit jaar wel 

kunnen doorgaan.  

We mogen wel op trektocht gaan als we de geldende plaatselijke maatregelen naleven, maar waarbij we natuurlijk 

zoveel mogelijk contacten met de buitenwereld vermijden. De +12-jarigen moeten een mondmasker dragen als er 

contact kan zijn met externen. 

Ook een bezoekdag waarbij veel externen op het kampterrein komen is niet mogelijk. (De lekkere taarten zullen een 

andere keer moeten gegeten worden.) 

 

 



Chiro Loon ~ 6 ~  

Belangrijke uren en datums 

 PAKKEN BRENGEN (3 oudste afdelingen) 
Locatie: ‘de lokalen’ Walstraat 2, Borgloon  

Datum: zaterdag 10 juli  

Uur:  - Tito’s, Keti’s en Aspi’s: 19u tot 20  

 

Op dit moment kunnen de koffers, slaapzakken en veldbedjes afgezet worden aan de lokalen zodat ze op 

de camion kunnen. Dit is enkel voor de 3 oudste afdelingen, deze zitten in 1 bubbel dus ze kunnen in 

hetzelfde tijdsblok komen. Iedereen moet wel een mondmasker dragen bij het pakken brengen. We 

werken nog steeds met een ‘drop and go’ systeem, dit betekent dat je je pakken afzet en terug vertrekt. 

Bijpraten met iedereen doen we de dag erna wel. We vinden het zelf ook jammer dat het dit jaar anders 

moet verlopen, want ieder jaar is dit een moment waarbij je de spanning kan voelen, ruiken en proeven 

tegelijkertijd. PS: Indien dit ‘vergeten’ wordt zal het een zware fietstocht worden… 

Het is van belang dat jullie de identiteitskaarten of de stickertjes van de mutualiteit niet in de koffers 

steken want deze zullen de volgende dag afgegeven moeten worden. De wc-rollen, gebruikte 

keukenhanddoek en pot confituur (zie verder in deze Bivakgraef) worden dan wel afgegeven. 

 

 VERTREK FIETSERS (3 oudste afdelingen) 

Locatie: Speelhof Borgloon 

Datum: zondag 11 juli  

Uur:  Tito’s: 8u 30  

Keti’s: 9u   

Aspi’s: 9u30 

 

De drie oudste afdelingen zullen op het Speelhof vertrekken richting Dessel. Voor het vertrek zullen de 

identiteitskaarten of de stickers van de mutualiteit afgegeven worden.  

De leden nemen ook een rugzak mee met een stevig middagmaal en voldoende water.  

De bovenstaande uren zijn de uren dat de groep gaat vertrekken, dus zorg dat je 5 minuten op voorhand 

zeker daar bent. 

Voor het vertrek wordt ook nog de temperatuur van de leden gemeten, wie koorts heeft mag jammer 

genoeg niet mee vertrekken. 

 

 KISS AND RIDE (3 jongste afdelingen) 
Locatie: Eersels 120, 2480 Dessel 

Datum: maandag 12 juli  

Uur: Sloebers, Speelclub & Rakwi: 10u tot 10u30 
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Op de kampplaats zelf zullen we ook met een kiss & ride werken om een drukte te vermijden zodat de 

regels optimaal kunnen gevolgd worden. Ook de koffers, veldbedden en slaapzakken worden dan mee 

afgezet. Vergeet zeker niet de identiteitskaart of stickers van de mutualiteit, (gebruikte = oude) 

keukenhanddoek en pot confituur. We vragen hier ook jullie geduld, zeker indien jonge kinderen worden 

afgezet zodat deze goed afscheid kunnen nemen. Moest het niet lukken om alle valiezen mee te nemen, 

neem dan even contact op met de leiding en dan regelen we wel iets. 

Praktisch verloop:  
Jullie kunnen jullie kind afzetten aan de vlag die is aangeduid op onderstaand plannetje. En jullie moeten 
de richting van de pijlen volgen. Dit zal ter plaatse ook aangegeven worden met wegwijzers. 
 

 
 
Indien je kind niet naar de kampweide gebracht kan worden, neem dan zo snel mogelijk contact op met 
een van je leiding zodat zij aan iemand van je bubbel kunnen vragen of je met hun mee kan. 

 

 LEDEN OPHALEN (alle afdelingen) 

Locatie: Eersels 120, 2480 Dessel 

Datum: maandag 19 juli  

Uur:  Sloebers, Speelclub & Rakwi: 17u30 – 18u 

 Tito’s, Keti’s & Aspi’s: 18u-18u30 
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Het ophalen zal op dezelfde manier gebeuren als het afzetten. De leden zullen in de zone klaar staan met al 

hun spullen (valiezen, bedjes, (fiets) …) zodat het vertrek vlot verloopt. Er zal geen avondmaal meer 

voorzien worden. Kinderen uit gezinnen die in verschillende bubbels zitten kunnen best rond 18u worden 

opgehaald. 

Indien je kind niet kan worden afgehaald, neem dan zo snel mogelijk contact op met een van je leiding 
zodat zij aan iemand van je bubbel kunnen vragen of je met hun mee kan. 
 
We zoeken hier ook nog enkele gezinnen met een grote camionette of een aanhangwagen zodat er ook 
zoveel mogelijk fietsen al mee terug naar huis kunnen. Deze zullen dan afgezet worden aan de lokalen. De 
fietsen kunnen dan worden opgehaald op 21 juli in de late namiddag.  
Als je je eigen fietsendrager hebt is dat natuurlijk nog het gemakkelijkste. 
 

Wat neem ik (niet) mee op kamp? 

HOU REKENING MET DE BUBBELS, ER MOGEN GEEN SPULLEN TUSSEN DE BUBBELS WORDEN UITGEWISSELD 

WAT NEEM JE MEE OP KAMP? 
 CHIROPULL! (met je naam in!) 

 Speelkleren 

 Voldoende ondergoed en sokken! (tip: een paar teveel kan geen kwaad. Als het veel gaat regen is een krant 
handig om in natte schoenen te doen) 

 Warme kleren voor in de avond/nacht (jogging/lange broek, pull,…) 

 Schoenen (ook stevige wandelschoenen) 

 Hoedje of pet 

 Veldbed en slaapzak (ALLE LEDEN) 

 Kussen 

 Pyjama 

 Wasgerief (tandpasta, tandenborstel, zeep, kam,…) 

 Handdoeken en washandjes (een extra handdoek is dit jaar geen overbodige luxe) 

 Zonnecrème 

 Muggenzalf 

 Zwemgrief 

 Regenjas 

 Kleren die héél vuil mogen worden 

 Zaklamp 

 Rugzak 

 Zak voor je vuile was 

 Adressen voor brieven te sturen (pen, papier, envelop en 2 postzegels p.p zijn aanwezig) 

 Boterhammendoos en drinkbus 

 KIDS-ID, identiteitskaart of klever van de mutualiteit met barcode (afgeven bij aankomst kampwei/of 
vertrek fietstocht) 

 2 rollen WC-papier per persoon 

 Een al oudere keukenhanddoek (één die dus al goed droogt) en 1 confituurpot per gezin 

 Indien je medicatie moet nemen geef je deze aan de leiding bij het pakken brengen of bij aankomst op de 
kampwei met de uitleg (op papier) wanneer het genomen moet worden en hoeveel. 

 Tito, keti, aspi: Fluovestje en helm 

 HET ALLERBELANGRIJKSTE: SUPER VEEL ZIN!! 
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WAT NEMEN WE NIET MEE OP KAMP? 
 Snoep voor de sloebers, speelclub en rakwi 

 Overbodige hoeveelheid snoep voor de tito’s, keti’s en aspi’s 

 Multimedia: Tablets of Ipads, Smartphone, PC, Playstation of Xbox, MP3 of Ipod (Er zal voldoende muziek 

zijn), op kamp is het niet nodig om je bezig te houden met multimedia. Als je je ouders iets wilt laten weten 

kan je een mooie brief schrijven. Of ze surfen naar onze site om te kijken hoe het met je gaat. 

 Wapens: aanstekers, laserpennen, zakmessen, vlindermessen, geweren … laten we thuis. 

 Alcohol, drugs, pep-drank: De leiding zal hier zeer goed op controleren. Als we iets vinden dan worden de 

juiste sancties getroffen 

 Slecht humeur 

 Het corona-virus 😉 

 

SCHRIJF JE NAAM OVERAL DUIDELIJK OP!  

Wat neem ik nog EXTRA mee? 

 Een mondmasker (Liefst meerdere + liefst ééntje waarvan het lid het zelf herkent. Zet er een naam 
in of maak er een met een opvallend motief) 
 

 Plastic afsluitbaar zakje waar je je mondmasker in kan bewaren als we het niet nodig hebben 
 

 Extra papieren zakdoekjes 
 

 Eventueel een eigen busje handgel 
 

 Een drinkbus 
 

 Iedereen brengt zijn eigen tandpasta, zonnecrème, shampoo, muggenzalf … mee. Je kan dit niet van 
anderen lenen. 

 

Extra afspraken 

 

 Niemand zoekt bewust contact op met leden, leiding of kookouders uit andere bubbels! Hier zullen 
zware sancties aan vast hangen! Dit is de grootste overtreding die kan gemaakt worden! 
 

 Was voor en na het eten, na het toilet bezoek of als de leiding dit zegt je handen 
 

 Als je je ziek voelt meld je dit aan de je eigen leiding. 
 

 Als de leiding zegt dat je je mondmasker moet op doen, dan zet je op. 
 

 Zones waar je niet mag komen, daar blijf je weg. 
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Algemene afspraken 

Chiropull op kamp 
Een Chiro-uniform is geen verplichting op kamp, maar een Chiropull van Chiro Loon is wel verplicht. Het is 
zeer belangrijk dat alle leden, die meegaan, zo een eentje hebben. Voor €16 kun je bij ons een pull kopen. 
Voor maar €10 heb je een tweedehandspull. Dus zeker eentje aanschaffen is de boodschap, als je er nog 
geen hebt. Contacteer dan zo snel mogelijk Eli of Ruben om een afspraak te maken om er eentje te komen 
kopen, hun GSM- nummers vind je terug op onze website. Of vraag er naar de eerstvolgende chirozondag. 

 
Roken op kamp 
Aspi’s die al voor kamp rookten hebben de mogelijkheid om ook op kamp te roken. Hier zijn wel een paar 
regels aan verbonden. De persoon mag ook enkel roken na het eten en na zijn/haar taak en wanneer er 
een leiding bij is. 
 

Drank op kamp 
Het is strikt VERBODEN voor de leden om drank (frisdrank, sterke drank, bier, pepdrankjes,…) mee te 
nemen op kamp. Indien we dit toch vinden hangen hier zware gevolgen aan vast. De leiding voorziet zelf 
een beetje drank voor de speciale gelegenheden (kampvuur), ook dan zal er een streng toezicht zijn. Laat 
het gewoon thuis. 
 

GSM op kamp 
7 of 8 dagen samen met uw beste vrienden, weg van uw ouders, weg van de liefde van je leven… Dan heb 
je toch geen gsm nodig. Laat die gewoon thuis. Wie hem toch meeneemt: gsm zal zeker in beslag genomen 
worden.  
 

WAT ALS IK WIL WETEN HOE HET MET MIJN KIND GAAT? 
Jullie weten het al of jullie weten het nog niet en dan komen jullie het nu via dit bericht te weten, maar op 
kamp is het niet de bedoeling om rechtstreeks contact te hebben met je kind. Wat natuurlijk niet betekent 
dat je geen enkel nieuwtje aan je kind kan laten weten of van je kind te weten kan komen. We doen het 
gewoon via een minder ‘moderne’ weg. Gsm’s zijn dus strikt verboden! Het is niet de bedoeling dat je ’s 
avonds ligt te sms’en. Wat kan wel? 
- Ouders en leden kunnen brieven sturen naar elkaar. Leden krijgen 2 postzegels gratis van ons. De leiding 

deelt dagelijks aangekomen post uit. Ouders van jonge leden kunnen best al enveloppes met de adressen 
er al opgeschreven meegeven.  

Ons adres is:  Eersels 120 
  2480 Dessel 

Vergeet de naam van je kind, de afdeling van je kind en de vermelding Chiro Loon er ook niet bij te zetten. 
     
 
- Omdat er een weekend valt in de 7 dagen dat we weg zijn kunnen je ouders ook mailen naar 

bivak@chiroloon.be  om zeker te zijn dat hun berichtje aankomt. Deze email wordt dan aan je bezorgt. 

 
- Dagelijks wordt er een kort verslagje gepost op de website van Chiro Loon. 
 
 
 

mailto:bivak@chiroloon.be


Chiro Loon ~ 11 ~  

Gezocht 

Om op kamp leuke spelletjes te spelen en leuke dingen te knutselen zijn we nog op zoek naar ballen, lege 
petflessen, GROTE STUKKEN karton, pennen, ballonnen, speelkaarten, alcoholstiften, witte lakens, 
ducktape, verfborstels… als je van iets anders ook iets hebt waarvan je denkt dat de chiro ook wel kan 
gebruiken. Dan kan je altijd eens een foto sturen naar de leiding en dan bekijken we of we het kunnen 
gebruiken. 
 
Om onze prijs zo laag mogelijk te houden zijn we ook dit jaar ook op zoek naar sponsors. Door het 
wegvallen van een grote sponsor zijn we dit jaar zeker nog opzoek naar sponsors voor VERSE GROENTEN 
en FRUIT. Dus ben jij of ken jij iemand die onze chiro wil steunen, stuur dan een berichtje naar één van de 
leiding voor verdere informatie! 
 
 
 

De Banier 

Seg kennen jullie de Banier al? De meesten waarschijnlijk wel. Dit is een winkel die eigenlijk ook wel de 
chirowinkel wordt genoemd. Je kan er bijna alles vinden met een chiro logo op. Van sokken tot petten. Van 
pennenzakken tot handdoeken. Maar je kan er ook heel veel knutselmateriaal, gezelschapspelletjes, 
circusmateriaal enzoverder kopen. Dus als jij graag nog wat extra chirokleren wil dan kan je dat daar gaan 
kopen, maar het dragen van deze kledij is absoluut geen verplichting in onze chiro.  
De kortst bijgelegen winkel ligt in Hasselt. 
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Mijn fiets heeft … 

Omdat dit jaar de kampwei terug op fietsafstand ligt gaan de Tito’s, Keti’s en Aspi’s met de fiets op kamp. 
Vanaf die eerste trap zit je al in de perfecte kampsfeer voor de komende 8 dagen. Het enige wat je nodig 
hebt voor deze fietstocht is een fiets die in orde is. Als je alle onderstaande dingen op je fiets terugvindt 
kan je met een gerust gevoel vertrekken. Als je bepaalde dingen niet hebt die echt noodzakelijk zijn, moet 
je die dringend in orde brengen. 
 

 
1. Voorlicht (geel of wit) dat werkt 
2. Achterlicht (rood) dat werkt 
3. Witte reflector vooraan 
4. Reflectoren op beide pedalen aan beide kanten van de pedaal 
5. Rode reflector achteraan 
6. Twee werkende remmen en remblokjes die nog in goede staat zijn 
7. Luide bel of toeter 
8. Oranje reflectoren op de spaken of een reflecterende strook in de band 
 
Andere tips:  

 Zorg dat je je banden een week voor het kamp volledig oppompt en check enkele dagen ervoor of 
ze niet zijn leeggelopen. Als ze dat wel zijn, dan heb je een gat in je band en moet je dit (laten) 
repareren. 

 Zorg dat je pedalen, zadel, stuur goed vast staan en op de juiste hoogte staan. 

 Zorg dat je ketting gesmeerd is en niet te los of te strak staat. 
 

 
FLUOVESTJE is verplicht en HELM is zeer sterk aangeraden, voor de veiligheid van jezelf en je medeleden. 
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Ochtend- en avondlied 

De meesten onder ons weten wel dat we elke ochtend onze vlag hijsen en elke avond hem weer naar 
beneden laten komen. Dit doen we terwijl we het ochtend- en avondlied zingen, normaal oefenen we dit 
de zondagen voor kamp uitgebreid zodat iedereen het op kamp kent, maar door het blokken systeem was 
daar niet zoveel tijd voor. Daarom vinden jullie hier nog eens de tekst van deze 2 prachtige liedjes en op de 
site staat ook een luisterversie zodat jullie het alvast eens kunnen horen.  
Veel succes!!! 
 
Ochtendlied 
 

Wij hijsen bij  

Het gloren van de morgen 
Ons vlaggen als 

Een biddend lied! 
Want heilig is 

’t geschenk van elke morgen 

Dat God ons weer  
’t aanvaarden biedt 

Draag door weer en wind ons vlaggen 
Teken van de heldentijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 
Allen voor de grote strijd 

Laat ze waaien, laat ze werven  
Allen voor de grote strijd 
 
 
 
Avondlied  
 

Daal nu bij het zinken, van deze dag, 

Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag, 
Gij zijt zegen, troost en lach, 

Daal in d'avond zon, oh vlag, 
Heer wij bergen in ons hart Uw vlag, 

Zegen haar en ons uw trouwe wacht.  
Goedenavond vlag en dag, 

Christus Koning goede nacht.  
Goedenavond vlag en dag, 

Christus Koning goede nacht. 
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Kokkievoorstelling 

Zonder de kokkies zou een bivak niet hetzelfde zijn. Ze maken het beste eten dat je je kan inbeelden en wie kijkt er 
nu niet al uit naar ‘Gehakt à la Femke’ of de smos waar iedereen zo snel mogelijk naar het buffet probeert te lopen. 
Daarom gaan we hier kort deze fantastische mensen voorstellen. 

 

Liesbeth en Brecht  
Jaja hier zijn ze weer, het pracht duo die ons vorig jaar om ver hebben geblazen met hun kookkusten. Zij gaan dit jaar 
opnieuw mee als kokkies en zullen onze magen na een hele dag spelen weer kunnen vullen met hun lekkere eten. 
Brecht is een gepassioneerde fotograaf en dat kunnen we wel zien aan de mooie foto’s die er vorig jaar verschenen 

zijn. Als beroep is hij technieker en support in de brandbeveiliging. Maar zo een gepassioneerde man is natuurlijk 

niets zonder zijn gepassioneerde vrouw Liesbeth. Samen vinden ze het wel eens fijn om naar een concert of een 
festival te gaan. We kunnen Liesbeth in haar vrije tijd ook terugvinden in de keuken, waar ze lekkere dessertjes en 
eten maakt, verder vindt ze het ook leuk om plantjes te verzorgen. Liesbeth werkt als kinderverzorger in een 
kinderdagverblijf en als oud-lid van Chiro Loon weet zij dus helemaal hoe de steel in de vork zit.  

Goele en Ramin 

Ja hoor, jullie kennen ze wel! Deze twee oudleiding zijn ondertussen al Chiro-royalty! Ik heb het over niemand 
anders dan GOELE EN RAMIN. Wow ik krijg al kriebels als ik die namen tezamen uitspreek. Dit iconisch duo gaat al 
voor de derde keer mee op kamp, wat vliegt de tijd toch. Ze zijn begonnen als kokkies met een bang hartje, maar nu 

zijn ze al masterchefs in de kampkeuken. We zijn super blij dat ze dit jaar weer van de partij zijn om te zorgen voor 
lekker eten op onze borden! Goele is een vrouw met power die voorheen al 4 jaar leiding was bij Chiro Loon. 

Tegenwoordig verblijft ze iets noordelijker in het mooie Maastricht waar ze dit jaar haar tweede master diploma 
haalde in Global Supply Chain Management and Change. Fun fact: ze kan zowel azerty als qwerty typen (crazy 

skill!!!). Wanneer ze niet bezig is met school steekt ze haar tijd in sporten, haar vriend Bob, buiten zijn in de natuur 
en gezelschapsspelletjes spelen. En dan hebben we nog Ramin, het is moeilijk om hem nog nooit tegengekomen te 

zijn in Borgloon. Ramin was ook 4 jaar leiding bij Chiro Loon. Deze altijd vrolijke ziel studeert geschiedenis aan de KU-

Leuven. In zijn vrije tijd zit hij in de raad van beheer van jeugdhuis ’t Biejke, wandelt hij af en toe of tweet hij op zijn 

recent aangemaakt twitter account (@RaminMohammad6). Tenslotte is Ramin zijn keukenspecialiteit gevulde 
courgettes, smullen maar! Fun fact: Dit is Ramin zijn 10e kamp dus dit jaar viert hij het tinnen jubileum. 

Goele en Ramin hebben alvast laten weten dat ze heel blij zijn dat ze nog eens mee mogen en hebben er heel veel 
zin in! 

Kevin 

Ook dit jaar gaat Kevin Cartenstadt ons weer vergezellen op kamp. Hij is de papa van twee prachtige dochters, Ilana 

(speelclub) en Nore (sloeber). Als beroep is hij sportleraar in het Buso. In zijn vrije tijd houdt hij zich graag sportief 
bezig. Hij doet aan fietsen, joggen en hij is ook nog coach van een G voetbalteam in Kortessem. Zijn vrouw Anita zal 
ook dit jaar weer eventjes komen piepen op kamp. 

Jo 

Jo kennen de meeste ook al wel, maar hier is nog een korte samenvatting van hem: hij is vader van 2 zonen: Colin 

(Speelclub) en Jack (Sloebers). In zijn vrije tijd is hij een badminton liefhebber en na-sport verwenner. Hij komt 

opnieuw mee op ons super plezant kamp om al wat lekkers voor ons te maken. Mede-coachend ziet hij zijn zonen op 
een zijlijn en zal het ook kunnen blijven doen op kamp. Maar na een grote inspanning kan (en moet?) hij ook dubbel 
zo hard ontspannen, wat hij zeker mag doen met de leiding na een drukke bivak-dag. Daarom zijn we ook zo blij om 
onze Jo opnieuw te kunnen vragen als kokkie samen met alweer, een top mede kokkie, Kevin! 
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Jelle en An 

Uiteraard zijn ook onze sympathieke VeeBee Jelle en zijn charmante gade An dit jaar weer van de partij. Jullie 

kennen Jelle misschien als eigenaar van WIKON, zijn zaak die jullie wellicht kennen van zijn rode camionette en 

bijpassende nummerplaat, of als trots brandweerman, of natuurlijk als een trouw lid van de kokkieploeg die al jaren 

meegaat en al dat lekker eten uit zijn mouw schudt. Ook An, zijn vrouw die al sinds jaar en dag aan zijn zijde staat, zal 
ons weer met niet alleen haar aanwezigheid, maar ook met haar kookkunsten verblijden. Ondertussen droomt ze al 
van haar 3de kinderdagverblijf en kent ze alle producten van Tupperware van binnen en van buiten. 
Zij zullen samen met de rest van de kokkies door weer en wind zwoegen om ons van onze vertrouwde en geliefde 
bivakmaaltijden te voorzien. 

Chiroscoop 
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Zoek de 10 verschillen 
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Sloebergraef 

 

Dag lieve sloebertjes, 

Zoals jullie onwaarschijnlijk al doorhadden, is het al enkele weken geen chiro meer geweest 

(boeee-geroep). Dat is helaas omdat de leiding examens heeft! Examens zijn heel stom, en daar 

gaan jullie ongetwijfeld ook nog ooit in jullie leven mee te maken krijgen, maar geen stress, dat is 

nog heel ver weg. Kunnen jullie 1 dingetje voor ons doen? Kaarsjes branden! Zodat onze 

examens goed verlopen en we binnenkort met z’n allen fijn op bivak kunnen. Want wie heeft daar 

nu niet naar uitgekeken? Wij allesinds wel. We kunnen niet wachten om 7 dagen met de leukste 

sloebertjes door te brengen, spelletjes te spelen, te slapen op veldbedjes ZALIG. In deze 

chirograef stomen we jullie alvast een beetje klaar voor de beste 7 dagen van jullie leven! 

 

 

 

1. Het is namelijk zo, dat we met alle sloebertjes samen slapen in een zaal, op veldbedjes in 

slaapzakken. ‘s Avonds als jullie gaan slapen, worden er soms leuke verhaaltjes verteld. Hier 

is al éentje om jullie een beetje voor te bereiden… Misschien kunnen jullie heel lief vragen 

aan één van jullie ouders om het voor te lezen voor het slapengaan?  

 

 

Er was eens een weduwe, die twee dochters had. De één was mooi en ijverig, de andere lelijk en lui. Maar 

ze hield van de lelijke en luie, die haar eigen dochter was, veel meer, en de andere moest alle werk doen en 

Assepoes in huis zijn. Het arme meisje moest elke dag op straat zitten bij de waterput en ze moest zoveel 

spinnen, dat het bloed haar uit de vingers sprong. Nu gebeurde het eens, dat de spoel helemaal bloederig 

was. Toen bukte ze zich over de putrand en wilde de spoel even afwassen, maar de spoel sprong haar uit de 

hand en viel naar beneden. Ze begon te schreien, liep naar de stiefmoeder en vertelde van haar ongeluk. 

Maar die werd heel boos en was onbarmhartig en zei: "Als je de spoel erin hebt laten vallen, moet je maar 

zorgen dat hij eruit komt ook." Toen ging het meisje naar de waterput terug en wist niet wat ze beginnen 

moest, en in haar angst sprong ze de put in om de spoel te halen. Ze verloor het bewustzijn, maar toen ze 

weer wakker werd en weer tot zichzelf kwam, lag ze in een prachtige weide; de zon scheen en er stonden 

duizenden bloemen. Ze stond op en liep de weide af. Daar kwam ze bij een oven vol met brood, en het 

brood riep: "Haal me eruit, haal me eruit, anders verbrand ik: ik ben al lang gaar!" Ze ging erheen en 

haalde platen vol brood eruit. Verder wandelde ze; ze kwam bij een boom vol met appels en de boom riep: 

"Schud me toch, schud me toch, want de appels zijn allemaal rijp!" Ze schudde de boom zodat de appels 

vielen alsof het regende, en ze schudde zolang, tot er geen een meer hing, ze legde al de afgevallen appels 
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op een hoop, en toen wandelde ze weer verder. Eindelijk kwam ze bij een klein huisje. Een oude vrouw 

keek uit het venster, maar die had zulke grote tanden, dat ze er bang van werd, en ze wou weglopen. Maar 

de oude vrouw riep haar na: "Waarom ben je bang, lieve kind? Blijf bij me. Als jij alle huiswerk wilt doen, 

zal het je goed gaan. Je moet alleen zorgen, dat je mijn bed goed schudt, zodat de veren vliegen, dan 

sneeuwt het in de wereld, ik ben vrouw Holle!" Toen de oude vrouw zo vriendelijk tegen haar sprak, vatte 

het meisje moed, stemde toe en kwam bij haar in dienst. Ze deed alles tot grote tevredenheid en schudde 

het bed steeds met zoveel geweld, dat de veren als sneeuwvlokken rondvlogen; maar ze had dan ook een 

goed leven bij haar, geen enkel boos woord en elke dag haar natje en haar droogje. Ze was al een poos bij 

vrouw Holle, toen ze triest werd en in het begin zelf niet wist wat er met haar was; eindelijk begreep ze dat 

het heimwee was; al had ze het hier duizendmaal plezieriger dan thuis, ze verlangde er toch naar terug. 

Eindelijk zei ze tegen vrouw Holle: "Ik heb een vreselijk verlangen naar huis, en al gaat 't me hier nog zo 

goed, ik kan niet langer blijven, ik moet naar mijn familie terug." Vrouw Holle sprak:"Ik vind het lief van 

je, dat je weer naar huis verlangt, en omdat je me zo trouw gediend hebt, zal ik je zelf weer naar boven 

brengen." Ze nam haar bij de hand en bracht haar bij een grote poort. De poort werd geopend, en toen het 

meisje daar onder stond, viel er een regen van goud neer, en al het goud bleef aan haar hangen, zodat ze 

helemaal met goud was overdekt. "Dat krijg je, omdat je zo ijverig bent geweest,"zei vrouw Holle en ze gaf 

haar ook de spoel terug, die in de put was gevallen. Daarop viel de poort dicht en het meisje was in de 

bovenwereld, niet ver van haar moeders huis en toen ze in de tuin kwam, zat de haan op de putrand en riep: 

"Kukeleku, Onze gouden jonkvrouw zien we nu." Toen ging ze naar binnen naar haar moeder en omdat ze 

met goud overdekt was, werd ze door haar en haar zuster vriendelijk begroet. Het meisje vertelde alles wat 

ze ondervonden had, en toen de moeder hoorde, hoe ze tot grote rijkdom was gekomen, wilde ze haar eigen 

lelijke, luie dochter graag hetzelfde geluk gunnen. Ze moest bij de waterput zitten en spinnen; en om de 

spoel bloederig te maken, prikte ze zich in haar vinger door met haar hand in de doornheg te stoten. Toen 

gooide ze de spoel in de put en sprong er zelf in. Ze kwam, net als de ander, op de mooie weide en volgde 

hetzelfde pad. Toen ze bij de oven kwam, riep het brood weer: "Haal me eruit, haal me eruit, anders 

verbrand ik, ik ben al lang gaar." Maar het luie meisje antwoordde: "Denk je dat ik zin heb mijn handen 

vuil te maken," en ze ging weg. Weldra kwam ze bij de appelboom, die riep: "Schud me toch, schud me 

toch, wij appels zijn allemaal al rijp!" Maar zij antwoordde:"Dat denk je maar, er zou best een appel op 

mijn hoofd kunnen vallen!" en daarmee ging ze verder. Toen ze bij het huisje van vrouw Holle kwam, was 

ze niet bang, want van die grote tanden had ze al gehoord, en ze verhuurde zich meteen. De eerste dag 

deed ze zichzelf geweld aan en was vlijtig en deed wat vrouw Holle haar zei, want ze dacht aan al het goud 

dat ze ter beloning zou krijgen, maar de tweede dag begon ze al te luieren, en de derde nog meer: toen wou 

ze 's morgens niet eens meer opstaan. Ze schudde het bed van vrouw Holle ook niet, zoals het hoorde, en 

ze schudde zeker niet zo dat de veren vlogen. Dat verdroot vrouw Holle al gauw en ze zei haar de dienst 

op. De luie was daar best mee tevreden en dacht, nu zal de gouden regen beginnen; vrouw Holle bracht 

haar bij de poort, maar toen zij daar onder stond, werd er in plaats van goud een grote pan vol pek 
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uitgestort. "Ter beloning van je diensten," zei vrouw Holle en sloot de poort. Zo kwam de luie meid thuis, 

helemaal vol pek, en de haan zat op de putrand en riep: 

"Kukeleku,Onze vieze jonkvrouw zien we nu!" Het pek bleef aan haar kleven en wilde er haar leven lang 

niet af! 

 

 

 

2. Overdag gaan we allemaal leuke spelletjes spelen, en moeten jullie soms ook durven jullie 

vuil te maken want ECHTE SLOEBERS ZIJN GEEN PUSSY’S. Om dit al een beetje te oefenen, 

mogen jullie je hand in verf, modder, slijm,.. steken en dan een handafdruk zetten in deze 

kader. Hang deze dan boven je bed om nooit te vergeten dat een beetje vuil echt ZALIG IS!!  
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3. Weet je wat echt geweldig is aan bivak?? Het eten!! Het eten is zoooo lekker. Ik beloof jullie 

dat jullie de lekkere gerechtjes van thuis niet gaan missen, want de kokkies gaan hun 

uiterste best doen om heerlijke maaltijden klaar te maken voor ons allemaal! (dankjulliewel, 

kokkies!). Teken hier op het lege bord jouw lievelingseten, en wie weet eten we dat ook op 

kamp!!!!!  

 

 

4. Na de activiteiten overdag hebben jullie altijd een beetje vrije tijd. Tijdens dat uurtje mogen 

jullie.... luister goed..... DOEN WAT JULLIE WILLEN!! Is dat niet geweldig? Een beetje 

rondlopen op de weide, voetballen, haren vlechten, een beetje roddelen (over de mooie 

jongens)... het kan allemaal! Schrijf/teken hieronder wat jij het liefst wil doen op kamp als je 1 

activiteit mag kiezen en wie weet komen je stoutste dromen uit!!  
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Speelclubgraef 

Lieve speelclubbers, 

Zijn jullie klaar voor de 7 meest fantastische, geweldigste, tofste, avontuurlijkste, gekste, mooiste, 

ongelofelijkste en zeker onvoorSPELbaarste dagen van 2021!!! Hou jullie klaar, want binnen enkele dagen 

vertrekken we eindelijk al op kamp! Onze koffers staan al klaar hoor!  

Wij gaan natuurlijk al veel langer op kamp dan jullie en daardoor hebben wij al veel meer geweldige 

herinneringen aan de afgelopen kampen. Sara zal zo aan haar 15e kamp beginnen ze is er al van de 

sloebertjes bij en voor haar is dit het 3e jaar als leidster. Eli is al 4x mee geweest op kamp waarvan 1x als 

leiding, haar 1e kamp was bij de keti’s. Laura is 1x meer dan Eli mee geweest, zij is al 4x als lid mee geweest 

en 1x als leiding. Voor Maanoe is dit de 1e keer als leiding, maar hij is wel al 5x als lid mee geweest. Voor 

wie snel kan tellen betekent dit inderdaad dat Sara meer op kamp is geweest dan de 3 anderen samen. 

Droom jij met ons mee terug naar onze beste herinneringen? Onderaan hebben we ook nog wat lijntjes 

voorzien zodat jij het beste moment van dit kamp zeker kan opschrijven en wie weet deze dan zelfs binnen 

een jaar of 10 ook in deze chirograef zetten voor je eigen leden. 

PS: voor 1 van de activiteiten hebben jullie ook kledij nodig zoals wc-madammen vroeger droegen. De 

persoon met de origineelste outfit krijgt misschien al een voorsprong in het spel. 

Veel liefst, 

Eli, Laura, Maanoe en Sara !!! 

 

Laura’s beste kampmomenten als … 

… Lid 
 
Zoals eerder al verteld werd zit ik nog maar vanaf keti op de chiro. Dit is niet zo 
een heel lange tijd maar ik heb er de beste herinneringen aan over gehouden. 
Het beste moment op kamp vond ik de tweedaagse als aspi. Dit zijn twee dagen 
op kamp waarbij de aspi's heel leuke dingen gaan doen met het geld dat ze 
verdiend hebben tijdens hun activiteiten (chipolaspi bijvoorbeeld) doorheen 
het jaar. Als eerste jaar apsis zijn we gaan paintballen. Pijnlijk maar wel heel 
leuk! In onze tweede jaar apsi zijn we naar Gent geweest en daar zijn we gaan 
kajakken/kanonnen. Ook dit was een heel leuke ervaring.   
 
 

… Leiding  
 
Dit is het tweede jaar dat ik leiding ben op de chiro. Vorig jaar had 

ik de afdeling rakwi’s. Het leukste moment voor mij was toch wel 

trektocht. Wij zijn toen samen met onze leden naar een zandberg 

gewandeld. Samen wandelen, liedjes zingen, spelletjes 

spelen...HEERLIJK!! Ik kijk heel erg uit naar het kamp met jullie!!! 

Het gaat HEEEEEEEEL LEUK worden!!! 
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Eli’s beste kampmomenten als … 

… Lid 
Als lid is mijn beste kampmoment toen we op 

tweedaagse gingen naar Antwerpen. We gingen 

eerst painballen in een heel cool veld, hierna gingen 

we lekker eten om daarna een gezellige avond te 

hebben. We sliepen in een hostel, dat had ik nog 

nooit gedaan, maar ik vond het wel heel fijn. Hierbij 

konden we allemaal samen slapen in een hele grote 

kamer. De volgende dag hebben we dan nog een 

heel groot spel gespeeld in Antwerpen, dat natuurlijk heel fijn was. 

… Leiding  
Aangezien ik nog maar één jaar leiding ben en dus nog maar één jaar bivak als leiding heb meegemaakt, 

heb ik toch één momentje dat de bovenhand neemt. Vorig jaar was ik leiding van de Tito’s en wij gingen op 

trektocht naar een heel mooi zwembad. Na een mooie fietstocht te hebben gemaakt kwamen we aan in 

het zwembad. Hier hebben we heel wat spelletjes gespeeld en hebben we ook genoten en gerelaxed van 

het warme zwembad, daarna konden we er weer helemaal tegenaan om terug te fietsen naar de 

kampplaats. 

 

 

 

Sara’s beste kampmomenten als … 

… Lid 
Toen ik speelclubber was gingen we op kamp in Lommel. Bij trektocht gingen we een hele dag wandelen 

om dan uiteindelijk in een speeltuin 500m verder dan de kampplaats te belanden. De speeltuin was niet zo 

groot, waardoor we het er na een tijdje ook wel gezien hadden en daardoor beslisten we om nog even 

naar de Sahara te gaan (dit is een soort meer met een stand aan.) Om daar in het water te spelen hadden 

we natuurlijk onze zwembroek/bikini’s nodig. Maar omdat er een soort regel is dat we niet voor 17u (of 

een ander uur) terug op de kampweide mochten zijn moesten we dit gaan halen in onze kamer zonder dat 

de kokkies ons zagen. Daarom slopen we via het raam naar binnen, want dat stond nog open natuurlijk 

haha. Dit was echt wel spannend en is me altijd bijgebleven. 
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PS: hoeveel leiding herken je nog op deze foto? 

… Leiding  
Mijn beste kampmoment als leiding was toen ik rakwi-leidster was 2 jaar geleden. Door de hittegolf van 

toen hadden we trektocht een dagje uitgesteld en gingen we zwemmen met de rakwi’s. Maar die dag was 

één van de enige dagen dat kamp dat het regende, maar toch gingen we met volle moed naar het 

zwembad in de buurt. Daar was het fijn, maar het fijnste van die dag was toch de verbroedering met de 

sloebers (en laat dat niet toevallig jullie allemaal zijn) in de speeltuin. Het was niet zo een grote speeltuin, 

maar de toestellen die er stonden waren zo anders dan die wat we hier hebben, waardoor het echt leuke 

dingen waren. En het waren ook echt gewoon supergrappige toestellen, waardoor ik me er echt rot heb 

geamuseerd.  

 

Maanoe’s beste kampmomenten als … 

… Lid 
Een van mijn beste herinneringen van kamp als lid is dat we ooit eerste waren bij dropping. We hadden 
een toffe groep die wou winnen en door ons best te doen en NIET vals te spelen, hadden wij de beste 
score behaald! De glorie die we op het podium kregen deed echt goed! 
(Ik denk zelfs dat ik met Eli in de groep zat toen, dus Eli als je dit leest mag je dit altijd bevestigen). 

 
… Leiding  
Mijn beste herinnering op kamp als leiding is: 'niks' 
Is dat omdat ik geen goede momenten had? Nope, dit is pas mijn eerste jaar leiding en dus de eerste keer 
dat ik mee op kamp ga als leiding! Het is dus aan jullie om ervoor te zorgen dat ik een beste herinnering zal 
overhouden aan het kamp. Maar dat zal sowieso gebeuren want de leiding zorgt altijd voor een geweldig 
kamp!!! 
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Jouw beste kampmoment… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Teken of plak hier een foto van je beste kampmoment 
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Rakwigraef 

Helabaaaaaaaaaaaaaaaaaaa liefste rakwi’s! Jaja ik heb het tegen jullie, heb jij zin in een Bivak om nooit te vergeten?   

Dan zijn jullie bij ons aan het juiste adres, Vraag maar aan leidster Michelle of vraag maar aan leider Arne.  Samen 

gaan we ervoor zorgen dat we in 2028 nog over dat ene bivak in Dessel kunnen vertellen waar jullie als de enige 

echte strijders, soldaten, krijgers, rakkers, … zo’n een mooie verhalen hebben beleefd. Voor de vergeetachtige onder 

jullie hebben we een lijstje gemaakt met wat jullie mogen meenemen en niet meenemen. 

Wat mag je meenemen: 

- Sokken/ondergoed    - heel veel goesting 

 

- Veel kleren die vuil mogen worden  - Toilet gerief 

 

- Pits lamp     - Chiropull (dit mag je niet vergeten!!!!!!!!!!) 

 

- Zwemgerief    - slaapzak/veldbedje 

 

- Handoeken/washandje   - het Ochtend/Avondlied kennen!!!  

 

- Wandel/speel schoenen    

 

Wat mag je niet meenemen: 

- Gsm, ipod, tablet, gameboy, nintendo switch en alle ander vorm van elektronica 

 

- Gevaarlijke voorwerpen ook thuishouden 

 

- Niet al te veel snoep, Snoep is niet goed voor jullie tanden. Wij hebben vanalles lekkers mee op kamp en 

zullen ervoor zorgen dat de buikjes goed vol zitten. 
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Als een kleine opwarming voor bivak hebben wij voor jullie nog een kei grave opdracht in petto. Zoals jullie zelf al 

hebben ondervonden, schijnt de zon de laatste dagen, yeaahhh. Het enige spijtige aan de zon is de warmte als je wil 

gaan slapen. Hiervoor hebben wij megaleuk idee gevonden.  

Zorg voor de coolste, grappigste, mooiste, gezelligste, lelijkste, … slaapplaats in jullie eigen tuin. Zet een tent op en 

bereid jezelf al voor op het bivak. Bouw je eigen boomhut en tover deze om tot een fantastische slaapplaats. Voor de 

echte durvers zet geen tent op, maak geen boomhut, bouw helemaal niks en pak alleen jouw slaapzak/deken en 

veldbedje en zet dit op in het midden van jullie tuin. Wat wel nog heel belangrijk is, is dat jullie een foto trekken van 

jullie slaapplaats en laat jullie ouders deze doorsturen naar ons!!! Misschien maakt de winnaar wel kans op een 

keileuke vrijstelling voor de AFWAS OP KAMP. WHOPPPPPPPAAAAAAAAAAAA. 

 

Hier zijn alvast al een paar leuke foto’s die je kan ophangen of inkaderen om je slaapplaats te versieren. 
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Titograef  

Eindelijk zomer, eindelijk vakantie, gedaan met die examens!! Kijken jullie al uit naar bivak? Dit jaar wordt het kamp 

geweldiger dan ooit!! Verwacht jullie aan geweldige spelletjes en gekke avonturen! Zorg er zeker voor dat je fiets er 

pico bello uitziet en genoeg onderbroeken mee hebt. Nog iets belangrijk om te noteren is dat jullie MOOIE KLEREN 

moeten meenemen voor een activiteit… neem dit dus zeker mee!!! Omdat jullie je sowieso gaan vervelen tijdens de 

vakantie kunnen jullie de tijd vullen met een bucket list te maken die jullie in vervulling kunnen brengen op kamp. 

Bv. Met je handen eten, pranks uitvoeren… De leiding kijkt alvast uit om jullie allemaal terug te zien op kamp, zonder 

mondmasker!! 

Xxx  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucket 
List 
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Ketigraef 

Het aftellen kan beginnen! De mooiste periode van het jaar komt nu wel echt heel dichtbij en 1 ding is al zeker, het 
wordt weer een onvergetelijk bivak!!! 

Maar wie bivak zegt, die zegt jammer genoeg ook zijn valies maken. Dit blijft ook altijd zo een uitdaging he. Neem ik 
nu echt 10 onderbroeken mee? Of neem ik alleen de 2 mee die ik aandoe? Wordt het mooi weer? Of gaat het juist 
heel het kamp regenen? En dan is er ook weer dat snoep. Wat doe ik daar mee? 2 zakken chips? Of 3? Of neem ik 
beter iets mee wat ik alleen maar lust, dan hoef ik niet te delen? Maar dan ben ik ook weer egoïstisch. En dan is er 
ook nog die fiets. Die moet in orde gebracht worden maar hoe moet dat ook alweer?  

Om jullie toch niet volledig aan jullie lot over te laten hebben we met de keti leiding een klein spelletje gespeeld. 
Namelijk, IK GA OP BIVAK EN IK NEEM MEE… 

LOUIS: Misschien toch maar een helm en een fluohesje, want ik kan blijkbaar toch niet zo goed fietsen. 

LUCAS: Een glimlach, want zo zien we er allemaal veel mooier uit ;) 

MICHELLE: Misschien nemen we beter allemaal een helm mee, want er gaat een groot gevaar met ons mee op de 
weg… 

DAAN: Mijn beste humeur, zodat ik zelfs in de ochtend goed gezind ben! 

LOUIS: Mijn chiropull voor het ochtend en avondlied te zingen 

LUCAS: Zeker niet te veel onderbroeken. Die zijn overbodig. 

MICHELLE: Zonnecrème! Want we gaan lekker bakken en braden, get a tan 4 hot girl summer!!! 

DAAN: Zeker geen alcohol maar wel genoeg water om gehydrateerd te blijven in de moordende zon. 

LOUIS: Te veel snoep dat nooit opgeraakt omdat het eten op kamp zo lekker is dat ik nooit honger heb. 

LUCAS: Een paar extra pullen voor moest het ‘s avonds wat afkoelen. 

MICHELLE: Geen GSM’s! Sorry Fee, tiktok gaat u even moeten missen… 

DAAN: Een veldbedje om er dan maar 20 uur gebruik van te maken. 

LOUIS: Tandenborstel en tandpasta om ELKE avond EN ochtend mijn tanden te poetsen (ja we controleren de 
vetzakjes)  

LUCAS: Een zaklamp! 

MICHELLE: Geen energydrankjes, wij zorgen wel voor de energy! 

DAAN: Een leuk groepsfoto van de leiding om naast mijn bedje te zetten zodat ik eraan herinnerd word wat voor 
geweldige mensen dat toch maar zijn. 

LOUIS: Genoeg, maar niet te veel ondergoed. 

LUCAS: Eventueel een boek om tijdens platte rust te kunnen lezen. 

MICHELLE: Een outfit om de rode duivels te supporteren, want wij gaan de finale spelen!!! 

DAAN: Enveloppen, postzegels en een pen om een brief van 2 zinnen naar mijn familie te sturen. 

LOUIS: Zeker niet mijn gsm want ik ben echt blij dat ik 10 dagen van dat kut-ding verlost ben! 

LUCAS: Beter te veel dan te weinig sokken! Voor moest het toch gaan regenen. 

MICHELLE: Goeie bergschoenen, lange broek en regenjas niet vergeten! 

DAAN: Een shotgun voor moest ik mij vervelen (gaat hoogstwaarschijnlijk niet nodig zijn) 
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Aspigraef 

Dag Aspi’s  

 

De afgelopen maanden waren erg druk!!!! We deden een kleine wandeling, enkele stonden nog leiding en 

tot slot DE EXAMENS ... 

Terwijl jullie aan het zwoegen en het zweten waren voor jullie examens, hebben wij het internet even onder 

de loep genomen. De goede studenten zullen deze daden nog niet hebben opgemerkt omdat ze te diep 

met hun neusje in de boeken schoolboeken zaten. De mindere actief studerende mensen hadden dit 

natuurlijk al lang gezien wat er allemaal aan de hand is in dit kleine stadje! Omdat die brave studentjes die 

goed geleerd hebben geen flauw idee hebben over wat wij nu aan het zeveren zijn, zijn hier screenshots 

van de belangrijkste nieuwsfeiten. 
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Spelletjes 
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Oh, nee de LUX camion gaat binnen 5 minuten vertrekken. Maar Boo heeft nog niks in zijn koffer gestoken. Kan jij 

Boo helpen door alle voorwerpen die hij nodig heeft te tekenen, zonder terug in deze bivakgraef te kijken? 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

4 juli CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

10 juli Pakken brengen 

(tito, keti, aspi) 

19u -20u Lokalen 

11 juli Vertrek fietsers 

(tito, keti, aspi) 

Tito’s: 8u30 
Keti’s: 9u 
Aspi’s: 9u30 

SPEELHOF! 
(middageten zelf 
voorzien) 
Identiteitskaart! 

12 juli Leden brengen: KISS & RIDE  

(sloeber, speelclub, rakwi) 

10u-10u30 Dessel, Eersels 120 

Identiteitskaart/sti

ckers mutualiteit! 

19 juli Leden ophalen: KISS & RIDE 

(iedereen + fietsen 

meenemen: tito, keti, aspi) 

17u30-18u00 

(SL&SP&RA) en 

18u00-18u30 

(TI&KE&AS). 

Dessel, Eersels 120 

 

25 juli GEEN CHIRO / Herexamens 

1-22 aug GEEN CHIRO / Herexamens 

29 aug CHIRO 14u00-17u30 Lokalen  

Opgelet: al deze datums/uren zijn onder 

voorbehoud! Controleer regelmatig je e-mail, de 

WhatsApp-groepjes, Facebook, onze website, … 

voor verdere informatie! 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
OH*heerlijk*eindelijk*VAKANTIE*Wij*zijn*er*alvast*klaar*voor*hoor!*Nog*maar*een*
paar*nachten*tot*Chiro*kamp*Ik*voel*het*al*kriebelen*Kan*jij*het*ochtend*en*avon
dlied*al*goed*zingen*Anders*best*nog*even*oefenen*Na*kamp*helaas*herexamens*
maar*daarna*zijn*we*terug*met*weer*een*heel*jaar*super*leuke*spelletjes*en*hop
elijk*zonder*mondmaskers*en*terug*met*iedereen*samen*Alvast*een*super*toffe*va
kantie*gewenst*voor*iedereen*Geniet*van*elk*moment*Groetjes*en*tot*binnenkort*
jullie*allertofste*leiding 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
 
 
Zet ook deze datums al in je agenda 
BIVAK 2022: 21 juli tot 31 juli 
BIVAK 2023: 21 juli tot 31 juli 
 
 
 

 
 
 
 


