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Voorwoord 
 
YEEEEEEEEEEEEEEE HAAAAA 
JIPPY KAYAY!!! Het is weer 
zomervakantie! Aaah ik voel 
de zon al branden (maar ik 
smeer mij zeker in met 
zonnecreme). Ik wordt wakker 
om 7 uur en blijf lekker op tot 
22 uur omdat het toch nog 
licht is! Ik proef het verse 
zomerfruit. Ik voel het 
strandzand tussen mijn tenen 
en in m’n onderbroek. ik heb 
mijn slaapzak en tent al 
opstaan om buiten te slapen. 
Ik begin al te zweten van de 
warmte en ik bibber al van de 
kou wanneer ik voor het eerst 
het zwembad in spring! 
EN I LOVE IT! ook iets typisch 
zomer is BBQ’en natuurlijk en 
awel ik denk dat ik geen 
betere BBQ ga hebben dan die 
van Chipolaspi! De kip was 
hemels, perfect gekruid, smelt 
in je mond, niet te droog maar 
ook niet te vettig. En oohh die 
goddelijke kotelet… sublieme 
cuisson en intieme kruiding. 
Maar natuurlijk hadden de 
Aspi’s het ook gezellig 
gemaakt met een kampvuur 
en wat sfeermuziek. 
Chipolaspi was tof, maar ik 
weet wat NOG toffer is. 
Chipolaspi, 10 dagen lang met 
je chirovrienden, met je 
favoriete leiding en met je 

vuilste kleren! WE GAAN OP 
KAMP YEEEE HAAAA!! In deze 
bivakgraef staat alles wat je 
moet weten voor kamp. De 
vertrekuren, wat je mee moet 
nemen, wat je zeker niet mee 
mag nemen, het adres om 
leuke brieven naar te sturen 
zodat jouw liefdesbrieven 
zeker aan komen… Om even 
op te frissen waarom kamp 
eigenlijk echt gewoon de 
beste 10 dagen van het jaar 
zijn wil ik jullie even eraan 
helpen herinneren dat er 
geweldige kokkies mee op 
kamp komen die natuurlijk 
weer het beste eten ooit 
zullen maken duuhh. Je bent 
10 dagen lang bij je beste 
vrienden en vriendinnen en 
sluiten dat af met een super 
gezellig kampvuur. Je mag elke 
morgen vrolijk wakker worden 
met een geweldig kamplied. Je 
mag lekker vuil zijn en er is 
niemand die verbaasd zal 
kijken. En natuurlijk de leuke 
toneeltjes zijn niet te 
vergeten. Maar dat duurt 
allemaal nog even. Nu, nu kan 
je genieten van deze 
bivakgraef want zoals altijd is 
deze weer met veel liefde 
geschreven door de studentjes 
in de blok. “maar moeten jullie 
dan niet leren?”. Awel 
eigenlijk heel veel maar er 
bestaat echt geen betere 
pauze dan even terug met 
Chiro bezig te zijn.  
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Wat hebben we gedaan? 

CHIRORALLY 
Op zondag 12 mei vond onze jaarlijkse fietswedstrijd opnieuw plaats. Leden en leiding streden tegen elkaar 
voor verschillende prijzen gedurende verschillende etappes. Zo was er de beste sprinter, beste klimmer, 
rode lantaarn en vele andere mooie prijzen. We willen iedereen bedanken die aanwezig was om er 
opnieuw een sportieve en fantastische editie van te maken. Wil jij ook laten zien dat jij de beste sprinter 
bent of gewoon meedoen omdat het een super leuke zondag is? Schrijf je volgend jaar dan zeker in! 
 
CHIPOLASPI 
In mei zorgen de apsi’s ieder jaar opnieuw voor een gezellige BBQ op de chirowei. Dit jaar was dat zeker 
niet anders. Ze hebben er alles aan gedaan om alles vlot te laten verlopen en geen enkel detail uit het oog 
te verliezen. Er was een kampvuur met marshmallows, lekker eten,  goede muziek en een zalig 
warmtekanon om de koude te bestrijden. Ze zijn er in geslaagd om het vele volk met een goed gevulde 
maag en een glimlach naar huis te laten gaan. Na al het harde werk kunnen de apsi’s met dit geld een 
geweldige 2-daagse en leefweek beleven. Daarom willen ze jullie ook hartelijk bedanken om hen te 
steunen. 
 
EXAMENS 
De maand juni is voor vele leiding en leden een vervelende maand. Ze moeten suuuuper veel studeren om 
ervoor te zorgen dat ze allemaal meekunnen op kamp zodat ze met jullie een fantastisch bivak kunnen 
beleven. Dus doe snel een schietgebedje om ervoor te zorgen dat ook jouw leiding zeker zal slagen. 
 
 

Wat gaan we nog doen? 

BIVAKVOORBEREIDINGSWEEK (1-7 juli) 
Als u het nog niet wist is het zo dat u niet de ‘Chirograef’ aan het lezen bent, MAAR de ‘Bivakgraef’. Maar 
zo een bivak moet natuurlijk tot in de kleinste puntjes voorbereid zijn. Dat doen we met alle leiders en 
leidsters gedurende de eerste week van de zomer. Tijdens bivakvoorbereidingsweek zorgen we dat alle 
toneeltjes in orde zijn,  dat we genoeg eten hebben, en zoo veel meer. Kortom, we zorgen dat we een 
fantastisch bivak kunnen beleven met iedereen. 
 
RELEASE FESTIVAL (5-7juli) 
Om de vakantie goed in te zetten zal ook dit jaar Release plaatsvinden tijdens het eerste weekend van juli. 
Dit is een super gezellig festival waar iedereen welkom is en ook wij als leiding dit jaar aanwezig zullen zijn. 
Zaterdag namiddag kan je genieten van een foodtruckmarkt, kinderanimatie en leuke muziek van live-
bands. Zeker een aanrader om de vakantie mee te beginnen. Meer informatie vindt u op hun site of op 
facebook. 
 
BLOEMEKESVERKOOP (8juli) 
Op maandag 8 juli roepen we alle leden van rakwi tot aspi op om samen met je vriendjes en vriendinnetjes 
ons te komen helpen op de bloemetjestombela. Met hoe meer jullie aanwezig zijn, hoe leuker voor ons en 
voor jullie. Dus neem al jouw chirovrienden mee en ga naar het speelhof in Borgloon om 17u!  Hoe ga je 
anders die 2 hele maanden opvullen? 
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BIVAK (21-31 juli) 
Heel dit krantje staan in deze editie in teken van ons 10-daagse kamp. Maar ik hoor je je al afvragen: Wat 
doen we daar in godsnaam 10 dagen? Wel ik kan je vertellen:  We zorgen ervoor dat iedereen de beste 10 
dagen van de hele zomer heeft beleefd, en we sturen ze met mooie herinneringen terug naar huis. We 
doet dit niet door de hele dag fortnite te spelen of films te kijken. Maar wel door buiten vele coole 
spelletjes te spelen, samen op trektocht te gaan, een grote familiedag te houden, ons eens goed vuil te 
maken, sluipen naar andere tenten, samen zingen, goed eten, een groot kampvuur maken, en zooo veel 
meer…..  Wil jij precies weten wat we iedere dag doen? Dan kan je tijdens het kamp een verslag met vele 
foto’s vinden over wat we die dag hebben gedaan.   
 

Belangrijke uren en datums!!! 
Pakken brengen: 20 juli     19u-20u 
Zaterdag 20 juli moet je al je koffers naar de lokalen komen brengen. Deze worden dan in de camion 
gestoken en zie je dus niet meer tot zondag middag op de kampwei. Vergeet ook je wc papier niet 
(minstens 2 rollen per persoon) en je keukenhanddoek en/of confituurpot niet. (Wie wat moet meenemen 
vind je terug bij ‘Wat neem je mee op kamp?’) Je identiteitskaart en/of stickertje van de mutualiteit 
breng je de dag erna pas mee dus steek deze niet je koffer die de camion ingaat. 
 
Vertrek: 21 juli 12u35 
Zondag 21 juli verzamelen we om 12u35 op de parking van de VIIO in Borgloon. (Grootloonstraat 1a, 3840 
Borgloon). Zorg dat je er zeker om 12u35 bent, dan kan je rustig afscheid nemen van iedereen en dan 
kunnen we zonder stress deze 10 schitterende dagen tegemoet. Julie moeten al middag gegeten hebben 
voor we de bus opstappen.  Vergeet je identiteitskaart en/of stickertje van de mutualiteit niet. 
 
Bezoekdag: 28 juli      15u – 19u 
Zondag 28 juli kunnen je ouders je komen bezoeken. Per gezin wordt als inkom een taart gevraagd. Zo 
kunnen we er een leuke namiddag van maken. 
Het adres van de kampplaats is:  Zur Eidt 1 
     4770 Amel 
Aankomst: 31 juli       13u30 
Woensdag 31 juli zullen we rond 13u30 terug zijn aan de VIIO in Borgloon. Dit uur is slechts een schatting, 
en kan dus wat verschillen afhankelijk van het verkeer. 
 
Pakken afhalen: 31 juli     18u – 19u 
Tussen 18u en 19u kan je je koffers terug komen afhalen aan de lokalen.  
 
 
AFTERPART BIEJKE (31 juli) 
Eenmaal als we terug komen na 11 dagen is het nog niet gedaan. In het jeugdhuis t’Biejke komen we 
s’avonds om 20u00 samen om alle herinneringen boven te halen en nog eens goed te lachen. Er worden 
foto’s getoond, lekkere croque-monsieurs verkocht en geklonken op hoe goed bivak wel niet was. Zeker 
komen want dit hoort er zeker ook nog bij om jouw bivak af te maken. 
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Voorbereiden op kamp… 

 
WAT NEEM JE MEE OP KAMP? 

 CHIROPULL! 

 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,…) 

 Handdoek en washandje 

 Zonnecrème 

 Muggenzalf 

 Zwemgrief 

 Regenjas 

 Kleren die héél vuil mogen worden 

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

 KIDS-ID, identiteitskaart en /of klever van de mutualiteit met barcode (afgeven bij opstappen bus) 

  Voor tito - keti - aspi: 1 confituurpot per gezin (zelfgemaakte is de beste) + 2 wc-rollen per persoon → af te 
geven bij het pakken brengen.  

  Voor sloeber - speelclub -rakwi: een keukenhanddoek per gezin + 2wc-rollen per persoon → af te geven bij 
het pakken brengen  

  Indien je medicatie moet pakken: medicatie afgeven aan de leiding bij het pakken brengen + uitleg 

(wanneer moet het gepakt worden? Hoeveel?,…)  

 HET ALLERBELANGRIJKSTE: SUPER VEEL ZIN!! 

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, revolvers, jachtgeweren, MK-47, granaten, 

waterstofbommen, holle ladingen, V2 raketten, tanks,… laten we thuis. 

 Huisdieren: hond, (naakt)kat, schildpad, vogel, paard, West-Siberische sabeltandtijger, kangoeroe. (Met de 

aspi’s hebben we al genoeg beesten op kamp) 

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

juiste sancties getroffen 

 Slecht humeur 

-DENK AAN HET LICHAAM VAN DE LEIDERS EN MAAK JE ZAK NIET TE ZWAAR! LIEVER EEN KLEINE EXTRA 
TAS! 
-SLAAPZAKKEN NERGENS AAN VAST BINDEN! 
-SCHRIJF JE NAAM OVERAL DUIDELIJK OP 
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Enkele afspraken 

Chiropull op kamp 
Een Chiro-uniform is geen verplichting op kamp, maar een Chiropull van Chiro Loon wel. 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. Zeker eentje aanschaffen, als je er nog geen hebt. Contacteer de 
leiding, als je een pull wil kopen. 
 

Roken op kamp 
Aspi’s hebben de mogelijkheid om op kamp te roken. Hier zijn wel een paar regels aan verbonden. Er is 
toestemming van de ouders nodig en er moet geweten zijn dat deze persoon rookt, de aspi moet dit voor 
kamp doorgeven aan de aspileiding. De persoon mag ook enkel roken na het eten, wanneer er een leiding 
bij is. 
 

Drank op kamp 
Het is strikt VERBODEN voor de leden om drank (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. Sleur het niet mee. Riskeer het niet. Echt niet. 
 

GSM op kamp 
11 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. Doe het niet. Het hoeft echt niet. 
 

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 adressen meegeven.  

Ons adres is:  Zur Eidt 1a 
   4770 Amel 
    Vergeet de naam van je kind en de vermelding Chiro Loon er ook niet bij te zetten. 
 
- Ouders kunnen ook mailen naar chiroloon@hotmail.com. Deze email wordt dan ook aan je kind bezorgt. 
 
- Dagelijks wordt er een kort verslagje gepost op de website van Chiro Loon. 
 

mailto:chiroloon@hotmail.com
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Kokkievoorstelling 

Zoals elk kamp hebben we ook dit jaar weer 4 koppels die mee gaan koken. Dit jaar kunnen we ook niet 
meer spreken van kookouders aan gezien er een koppel oudleiding meegaat, dit is omdat we dit jaar geen 
nieuwe kookouders gevonden hebben. Maar deze enthousiaste oudleiding wil ons graag uit de nood 
helpen. Bij deze een korte voorstelling van de kokkies. Maar uiteraard gaan we hen nog beter leren kennen 
die 10 dagen dat zij voor ons de beste gerechten klaar maken. 

Jelle en An 
 
Jelle en An, het gelukkig getrouwd koppel dat dit jaar verhuisd is naar hartje Borgloon, gaat dit jaar 
natuurlijk weer met veel plezier mee. Jelle is nooit moeilijk te vinden, je kan hem herkennen aan een fel 
rode camionette met een nummerplaat met “WIKON” op en aan de zijkanten is die gepimpt met in het 
groot “WIKON” natuurlijk. WIKON is Jelle zin computerwinkel en zijn grootste passie (naast Chiro dan). Hij 
verkoopt er van alles, van printers tot laptops tot handige gadgets, hij heeft het allemaal. En als je laptop 
kapot is kan je die daar ook altijd even binnenbrengen. Onze lieve An is een getalenteerde 
kinderverzorgster. Zij kan heel goed met kinderen omgaan, en gaat dus ook met plezier mee op kamp! En 
ooh jaa, dit jaar voelen we ons wat veiliger op kamp. Jelle is ook nog een vrijwilliger bij de Brandweer van 
Loon. Hij moet brandjes blussen, maar vooral wespennesten verwijderen en poesjes uit de bomen halen. 
 

Dina en Johan 
 
WURREUWURREUU Dina en Johan gaan dit jaar al voor de derde keer mee op kamp als het fantastisch 
energiek koppel dat ze zijn. Dat wil natuurlijk ook jammer genoeg zeggen dat we dit jaar reeds afscheid van 
hun zullen moeten nemen. Echter zullen we daar maar niet aan denken want we hebben nog een heel 
kamp met hun glimlach voor de boeg. Dina en Johan zijn de trotse ouders van Femke (Speelclub) en Lisa 
(Tito). Aan sportiviteit zeker geen gebrek in de kookploeg want Dina en Johan liepen onlangs de halve 
marathon van Maastricht! Jawel dat hoor je goed de volle 21,975 kilometer! Johan is een echt vakman, een 
echte man. Hij vervangt namelijk hydraulische leidingen! Ook zal iedereen wel de imposante pick up truck 
kennen die al eens handig van pas komt voor de zwaardere taken op kamp! Dina is een ergotherapeute 
(ergotherapie is een paramedische discipline die dagelijkse handelingen weer mogelijk wil maken bij 
mensen die door een ziekte, ongeluk of handicap kampen met een fysieke of mentale beperking) als dat 
niet mooi is! Ze voert haar kunde uit bij Ter heide. Het is ondertussen wel duidelijk, Dina en Johan zullen er 
dit weer jaar een fantastisch kamp van maken!  

Heidi en Joost 
Velen zullen deze voorstelling niet meer nodig hebben, maar voor zij die dit fantastische koppel nog niet 
kennen toch even een kleine voorstelling. Heidi draait al enkele jaren mee in onze keuken. Het eerste jaar 
deed ze dit nog zonder Joost, maar daarna zijn ze steeds samen aan dit avontuur begonnen. Heidi werkt in 
het dagelijks leven als leerkracht, dus de stoute kindjes sturen we naar haar. Zij zal daar wel raad mee 
weten. Joost zet in het dagelijks leven badkamers. Dus is jouw badkamer aan vervanging toe, twijfel dan 
niet om hem te contacteren. In zijn vrije tijd is hij fotograaf, dus hij zal ons wel eens af en toe fotograferen 
op kamp om de historische en onvergetelijke momenten vast te leggen. 
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Goele en Ramin 
Ze zijn misschien geen koppel maar wel een echt dynamisch duo. Goele en Ramin hadden nog niet echt 
veel zin om met de Chiro te stoppen dus zullen ze dit jaar mee op kamp gaan als kokkies! Ze gaan zich wel 
goed mogen bewijzen als groentjes in de kokkiegroep maar dat moet wel lukken. Goele is nog een 
hardwerkende student en heeft net haar eerste jaar master af als handelsingenieur. Ze gaat altijd 
huppelend door het leven en kan genieten van wat zwemmen of een terrasje doen als het weer mee zit. 
Verder is ze vaak te vinden in Maastricht bij haar Bob die er helaas niet bij gaat kunnen zijn op kamp. En 
dan Ramin, het bekendste gezicht in loon, het gezicht dat altijd gepaard gaat met een dikke smile. Ramin 
studeert geschiedenis aan de KU-Leuven en kan in Leuven of Borgloon ook regelmatig te vinden zijn in een 
café met vrienden. En als hij alleen is kan hij perfect genieten van de kleine dingen in het leven, zolang er 
maar wat muziek in de oren zit.  
 
 
 
 

 

Boodschap van algemeen nut 

 
Een appeltje voor de dorst ? 
Jaja, de mooiste (Chiro)tijd van het jaar komt er aan. Iets waar we een jaar naar uitkijken. 10 dagen 
amuseren, ravotten, spelen, sluipen, eten, slapen en zoooooveel meer. Elk jaar slagen we er weer in een 
onvergetelijk bivak van te maken. En ik kan zeggen dat dat ook telkens weer lukt. 
Ook de praktische kant lukt telkens weer. Vervoer van materiaal en tenten wordt volledige gesponsord 
door Transport Lux en gemeente Borgloon. Dit zou anders een serieuze hap uit het budget zijn. Mede door 
deze sponsoring kunnen we het deelname bedrag ‘belachelijk’ laag houden in vergelijking met eender 
welke andere organisatie. Zonder namen te noemen zijn er elders diverse themakampen waar je voor 7 
dagen zelfs 100 euro en meer extra betaald ten opzichte van ons geweldig bivak. 
Wist je zelfs dat onze leiding zo gemotiveerd is, dat zij zelf ook betalen om mee te mogen op bivak ? Ja, 
echt waar. Elders wordt je betaald als leiding… Huh ? Ja, echt. 
Nu hebben we terecht opgevangen dat er leden zijn die zich storen aan het gebrek aan een ‘extra’ gezond 
tussendoortje. Meer bepaald fruit. 
We hebben jaren gekend dat we werden bekogeld met appels en peren, allemaal gesponsord. Helaas zijn 
de oogsten de laatste jaren geen aardig succes. We krijgen van Vlaamse Overheid, departement Landbouw 
en Visserij toegang tot groenten en fruit bij overaanbod. Maar helaas is er al enkele jaren geen appel, peer, 
aardbei, boon of wortel te veel. Jammer. 
Gelukkig hebben enkele gezinnen bedrijven die wat voedingswaren schenken in natura of in de vorm van 
een bedrag. Maar helaas is dit nog maar net genoeg om iedereen van een ontbijt, middagmaal, 4-uurtje en 
avondmaal te voorzien. 
We kiezen er bewust steeds voor om onze deelnameprijs NIET te verhogen om toegankelijk te blijven voor 
iedereen. Daar staat Chiro ook voor. En zeker Chiro Loon. 
Soit, om een lang verhaal kort te maken… Ken jij iemand of wil je zelf in natura of in euro sponsoren ? 
Laat het ons zo snel mogelijk weten. We garanderen je dat het niet naar chips, cola of slagroom zal gaan 

😊 Nog even ons rekeningnummer: BE61 7353 0611 5517 
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Boodschap van algemeen nut 

Beste vrienden van Chiro Loon, 
 
We hebben een nieuwe manier gevonden om geld in het laatje te krijgen om leuke activiteiten te kunnen 
organiseren. En jullie kunnen ons daar mee helpen, zonder al te veel moeite en zonder extra kosten. 
 
ChiroLoon heeft een account op het sponsorplatform “Trooper” aangemaakt. 
 
Graag willen we jou warm maken om bij het online shoppen, dat je nu misschien al doet (Coolblue, 
Bol.com, Collishop, Decathlon, Booking.com,...), eerst even te klikken op de volgende 
link: www.trooper.be/ChiroLoon 
 
Meer dan 200 webshops storten op deze manier een percentage op onze rekening. 
 
We willen met deze vraag geen koopgedrag wijzigen; het blijft belangrijk om onze lokale handelaars, 
tevens ook onze sponsors, te blijven steunen. 
 
Het enige dat we vragen is, om bij het online shoppen, de kleine moeite te doen om eerst de 
link; www.trooper.be/ChiroLoon te gebruiken. 
 
Download ook zeker de Trooperbot, zo wordt je er op attent gemaakt als een webshop extra’s voor ons 
kan opleveren. 
Heb je vragen of lukt het je niet ? Onze VeeBee, Jelle, helpt je heel graag verder. jelle@chiroloon.be 

http://www.trooper.be/ChiroLoon
http://www.trooper.be/ChiroLoon
mailto:jelle@chiroloon.be
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Bivaktips van de oudleiding 

Op kamp gaan, het is toch iets speciaals, iets speciaals wat niet iedereen kan meemaken, maar wat vele toch 
al hebben meegemaakt. Is dit je eerste kamp? Of ben je misschien al jaren mee aan het gaan, maar heb je 
toch nog niet zo goed onder de knie hoe je u moet gedragen op kamp of wat allemaal mee te pakken in de 
valies? Geen paniek!!! Wij hebben een paar oud-leiding gevraagd om wat bivaktips te geven. Zo wordt het 
kamp zeker LEGE, wait for it…., DARY, LEGENDARY! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
A 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Koop geen veldbedje, maar een ligstoel voor in de tuin (te koop bij stock Americain). Ligt veel 
beter en heeft vering! 
Sandalen for the win. Makkelijk uit te trekken in het gras, in plaats van altijd knoeien met die 
verdomde veters 
Laat u als sloeber maar goed verwennen door uw leiding. Dan moet ge uw ouders maar een klein 
beetje missen 
Neem een dikke, lange sjaal mee. Ideaal op koude avondactiviteiten of in de leidingstent 
Forceer u om minstens één keer mee te dansen tijdens de vrije tijd aan de boxen voor de 
leidingstent. Zijn de mooiste momenten 
Laat ouders geen moeite doen om zakjes per dag te maken. Die worden toch niet gebruikt en 
zorgen alleen maar voor meer chaos in de tas. Hou daarentegen liefst alle propere onderbroeken, 
sokken etcetera bij elkaar. Overzicht is beter te bewaren zo :) 
Als ge verliefd wordt, ga ervoor. Chiroliefjes, beste liefjes maar zie wel dat ge niet te klef zijt in 

groep 🙂  
En uiteraard: chirovrienden, beste vrienden. Chiro is de mooiste tijd van uw leven. Schrijf genoeg 
herinneringen (bijvoorbeeld uitspraken) op in bijvoorbeeld T Boek zodat ge later nog beter beseft 
wat een goei kameraden en sfeer ge samen maakte. Een wereld apart. 

Leen  
Grommen 

 

Slapen kan je later nog genoeg. 
Mutsen zijn de max! 

Anne-Sofie 
Vandersmissen 
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Niet aan de in/uitgang van de tent gaan liggen. Kans op regen, natte kleren, objecten die tegen u 
vliegen van buitenaf. 
Deken meenemen, als de slaapzak te warm is, heb je toch iets om over u te leggen 
Kamp is ideaal moment om contact te leggen met mensen waar je soms minder mee praat door 

het jaar, wie weet wel vriendschap voor het leven gevonden. Of liefde 😉 
Vergeet nooit Chiro is de mooiste tijd uit uw leven, dus geniet van elk moment, elke maaltijd, elk 
spel. 
Het kampvuur is het einde van het kamp, doe er iets leuks rond zodat het kamp nog 

onvergetelijker wordt🔥 
‘t Boek moet echt vol staan na een nieuw kamp, niet enkel over de leiding ook over grappige 
dingen die door de dag gebeuren. 

Neem twee chiropulls mee, beter safe than sorry 😅 

Tijdens heet zomerweer niet te veel urineren 
achter je eigen tent. Dat geeft op termijn 
geuroverlast. Overweeg dus alternatieve plekken, 
zoals bijvoorbeeld de naburige tent van het andere 
geslacht. Anthony Vandormael 

Jort Ory 

Als de jeansshort die je het liefst aanhebt ‘s avonds vanzelf 
blijft rechtstaan, is het tijd om toch die andere aan te doen ‘s 
anderendaags 

Eric Keimes 
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Bieke Grommen 
 
 
 
Ga een keer als eerste aan de mast staan -een goed moment om even stil te staan- en kijk toe hoe 
iedereen naar de mast komt: alleen, in groep, al pratend, spelend, misschien zonder trui, of te laat ... 
 
 

 
Theun Vandueren 
 
 
 
 
    
    
   
          

Tips voor leiding:  
1) blijf na de LK zeker hangen! Niet te snel gaan slapen!! Zorg voor 
sfeer!!!  
2) Drink voldoende koffie!  
Tips voor de leden: gedraag je en toon respect voor de leiding! 
Zeker voor de kokkies!!!!! 
 

Haren zo weinig mogelijk kammen zodat ze minder snel vettig lijken en je je enkel na de 
cross moet wassen 
Als leiding is het geweldig Keti meisjes te gaan afluisteren als je gaat patrouilleren. Zalige 
gesprekken over de knapste leiders of romances ontstaan tijdens het kamp! 

Ramin 
Mohammad 
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Sloebergraef 

Dag beste, liefste, tofste sloebers! Het grote moment waar iedereen heeft op gewacht is aan 

gebroken! WIJ GAAN OP BIVAK!!!! Heel het jaar hebben we ons voorbereid op dit avontuur! 
Samen 11 dagen lang spelletjes spellen, op trektocht gaan, ontdekken wat het supercool 

kampthema gaat zijn, genieten van het lekker eten, en nog zoveel meer! Maar wat moet je 
allemaal meenemen naar zo een bivak? En wat laten we beter thuis? Hiervoor heeft de 
sloeberleiding een lijstje gemaakt! 

Bij het vertrek aan het college van Borgloon (viio) 
 Chiro trui (zeer belangrijk!) 

 Rugzakje met regenjasje 

 heel veel enthousiasme! 

Wat neem je mee in je valies die je 20 juni komt brengen naar de Chiro lokalen? 
 slaapzak 

 kussen 

 veldbed 

 pyjama 

 knuffel(s) 

 onderbroeken 

 toiletgerief 

 washandjes 

 handdoeken 

 T-shirts ( vergeet zeker je sloeber T-shirt niet)  

 korte en lange broeken 

 warme trui 

 kousen 

 schoenen 

 stevige stapschoen 

 zwemkledij 

 zonnecrème 

 zaklamp 

 regenjas 

 Een kleding set dat heel vuil 

mag worden 

Wat zeker niet mee nemen  

 gsm, tablet,… 

 … 

Wat zeker ook niet onbelangrijk is het 

ochtend en het avond lied! Hier 
hebben we al een aantal Chiro 
zondagen op geoefend. Het is zeer belangrijk dat je deze twee liedjes vanbuiten kent! 

Daarom even terug een korte opfrissing van deze twee liedjes! Wij kijken er alvast naar uit 
om er een onvergetelijk bivak van te maken! Daarom hebben wij ook een aftelkalender 

gemaakt waarbij we iedere dag een vakje kunnen inkleuren tot bivak! 
Groetjes van Toon, Cedric, Koenraad en Korneel!!! 
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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. 
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 Poster 

JESSSS!!! Deel 5! Jajaa de vorige foto was een beetje te breed… ik hoop dat deze beter is. Hier zien we Giel 
als amazing spiderman. Margot als een krijgster van Wakanda, het land van de black panther. en we zien 
Alice als black widow, een ferm pittige spion! s 

 



 

Speelclubgraef 

Liefste, coolste, schattigste, tofste, superformiweldigste Speelclubbertjes, 
Hier zijn we weer, met een nieuwe Chirograef en raad eens… 
 
Nog HEEL even en we vertrekken op... 
   

*trommelgeroffel* 
   

BIVAK 2019!!! 
 
Natuurlijk kan je niet zomaar 11 dagen overleven zonder een aantal benodigdheden.  
Neem daarom volgende zaken mee: 
 

• CHIROLOON PULL (is verplicht te dragen bij het ochtend en avondlied, moest je er nog geen hebben, 
spreek dan zeker je leiding nog aan VOOR we op Bivak vertrekken) 

• Een veldbedje (op de grond slapen kan nog al hard zijn) 
• Een slaapzak (snachts wil je het natuurlijk graag lekker warm hebben) 
• Een kussen (niets zo tof als met je hoofd op een lekker zacht kussen liggen) 
• Een knuffel (altijd schattig en leuk om je beste nachtvriend mee te nemen!) 
• Handdoek (zwemhanddoek + gewone handdoek) 
• Zwemkleren 
• Zwembandjes 
• Toiletgerief: 

o Tandenborstel 
o Tandpasta 
o Washandje 
o Handdoek 

• Vuile kleren (om 10 dagen te kunnen ravotten) 
• Kleren die ECHT vuil mogen worden en eigenlijk achteraf om weg te gooien zijn (voor Braziliaanse cross) 
• Slaapkleren zijn natuurlijk ook handig voor ’s nachts 
• Onderbroeken 
• Sokken 
• Eventueel wandelschoenen 
• Zeker een LANGE broek voor als we in het bos gaan spelen 
• Een zaklamp kan ook erg van pas komen! 

 
Wat neem je NIET mee: 

• Smartphones, tablets of andere electronica 
• Snoep (indien je dit toch meepakt neemt een van onze douanemedewerkers: Casper, Kobe, Robin of giel dit 

in beslag en wordt de regeling nog ter plaatse bepaald) 
• Zakmessen en andere gevaarlijke spullen/wapens. 

 
 
 
 
 
 
 
In de tussentijd, wat denk jij dat het kampthema dit jaar gaat zijn? 
Vorig jaar overwon de liefde de haat en werden Jerome en Gargamel verliefd, een echte happy ending ;) 
het jaar daarvoor versloeg Tarzan de boze jager en konden de apen in vrede verder leven! Dus wat gaat het 
volgens jullie zijn dit jaar? Harry Potter? Fortnite? K3? Indianen? Doe een gokje naar alle grote kampvragen 
met deze enquête: 



 

 
Wat denk je dat het volgende kampthema gaat zijn? 
 
0 Harry Potter 
0 Power puff girls 
0 Fortnite 
0 Feestdagen 
0 Geen van de vermelde thema’s 
 
Welke dag zouden we gehakt à la Femke eten? 
 
0 Dag 2 
0 Dag 7 
0 Dag 11 
0 Dag 3 
 
 
Hoe warm zou het zijn op het warmste moment op kamp? 
 
0 30° 
0 28° 
0 33° 
0 35° 
0 999999°  
 
Wie gaat het hardst snurken van de leiding? 
 
0 Casper 
0 Robin 
0 Kobe 
0 Giel 
 
Welke dag gaat het Braziliaanse zijn? 
 
0 Dag 3 
0 Dag 8 
0 Dag 5 
0 Dag 9 
 
Geef ons de gevulde versie af en win een leuke prijs! 
 
 
Wij kijken er heel erg naar uit, hopelijk jullie ook! Tot de volgende Chirozondagen en anders tot op Bivak 
2019 – Amel. 
 
CASPER, ROBIN, KOBE & GIEL 



 

Rakwigraef 

Beste Rakwi’s 
 
Hoe is het met jullie, alles goed? Ja? 
Ja hoor, met ons ook. We zijn super enthousiast dat het bijna vakantie is! 
Weten jullie waarom? Omdat de beste tijd van het jaar eraan komt natuurlijk… KAAAMP! 
Vergeet daarom zeker niet om de informatie in dit boekje GOED te lezen. Een voorbereid “man” is er twee 
waard! In deze Chirograef willen we jullie ook een speciale opdracht meegeven. We willen namelijk echt 
DE beste Rakwi’s van jullie maken. Oefen daarom dit liedje alvast even en verras ons met jullie zang- en 
eventueel danskunsten! 
 
Als jullie deze link intypen op Google/Youtube, kunnen jullie het beluisteren: 
https://www.youtube.com/watch?v=SJ6Eg8ifurA 

 
Tekst:  
 
Wie durft in de rakwi boomhut, 
sluipt door de geheime gang, 
wint met voetbal in de modder 
en is nooit bang? 
 
Wie loopt op de hoogste stelten 
bij het estafettespel, 
zingt elk lied van voor naar achter, 
langzaam of snel? 
 
R roepen, rommelen, rakwi. 
A actie, allemaal, aap. 
K koken, kietelen, klimmen. 
W wafel, wappelmoes, worst. 
I ik, jij, wij zijn de rakwi, rakwi. 
 
Wie kent elke dinosaurus 
bij z'n officiële naam, 
graaft een put op rare plaatsen, 
gluurt door het raam? 
 
Wie verzamelt speledingen, 
zoekt naar goud in een rivier, 
kibbelt met de beste vrienden, 
maakt veel plezier? 
 
Refrein 
 

Wie komt altijd naar de Chiro, 
onvermoeibaar enthousiast, 
speelt met monsters en met draken, 
kruipt in de kast? 
Wie zou stiekem vuurtje stoken, 
speelt liefst buiten zonder jas, 
is niet vies van vuil te worden, 
springt in een plas? 
 
Refrein 
 
Wie kan knutselen, boetseren, 
volksdansen en macramé, 
goochelt hoeden uit konijnen, 
of kijkt tv? 
 
Wie verzint de beste moppen, 
wie verkleedt zich voor 't toneel, 
wie is nu van wie het vriendje, 
wie rakwiet veel? 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ6Eg8ifurA


 

 

TITOGRAEF!!  

WIJ HIJSEN BIJ… 1,2… 

HALOOOOOOOOWKES liefste tito’s. Helaba, jaja jij daar… we hebben het tegen jou ja! 

Heb jij zin in 10 (we maken er zelfs 11 van hoeraaaa) dagen vol avontuur, megaspannende 

activiteiten, coole spelletjes, levensmomenten waarvan je gewoon recht achterover valt? 

Wel… dan ben je bij ons echt wel op het verkeerde adres… (wow) neen neen, grapje. 

BIVAK!! Dat wordt geweldig, echt waar! Vraag maar aan leidster Eliza hoe tof bivak is, of aan 

leider Bram hoe geweldig het wordt en neeeeeeeen wij verklappen nog niks! Helemaal niks!! 

oke ja toch wel iets, suuuuper belangrijk trouwens. Jullie hebben voor het bivak 

verkleedkleren nodig, en deze moeten in het thema van detectives zijn. Echte speurneusjes 

zullen jullie worden, veel geheimen zullen ontrafeld worden en lekker eten zal aanwezig zijn. 

Tof, ja hahaha schitterend zouden wij zeggen.  

 

Zorg er ook voor dat jullie het ochtend EN avondlied kennen, dat is megasuperverschrikkelijk 

belangrijk.Wij zijn tito’s van de bovenste plank en zullen dan ook voor niemand onderdoen 

tijdens het zingen. Uit volle borst en luidkeels de eer en trots hebben die prachtige liederen 

door de natuur te laten galmen, HEEEEERLIJK!! 

Daarnaast hebben wij nog een spelletje voor jullie… 

Raad de overige leiding (die niet tito-leiding zijn) op de socialmedia-instagram-pics en wie 

weet winnen jullie wel een ‘ik mag deze afwasbeurt overslaan’-prijs!!!! Oleeeeeeehoezeeee  

GROETJES XXX 



 

Ketigr aef  

Dag ketivriendjes, 
 
Lang geleden he. Gelukkig zijn die examens eindelijk gedaan en is de zomervakantie, aka 
boitvakantie eindelijk begonnen. Nog een paar weekskes en het hoogtepunt van het jaar is 
weer daar. Omdat wij willen dat dit kamp een succes wordt, hebben we een bekende 
astroloog gevraagd of hij eens aan de hand van de sterren kan kijken hoe jullie u gaan 
gedragen tijdens kamp. Dan kunnen jullie hier rekening mee houden. Zoek dus zeker jou 
sterrenbeeld of dat van je vrienden en bereid je maar helemaal voor op kamp! 
 
Tot binnenkort maatjes xxx 
 
Alice, Bram, Eliza en Steyn 
 

 Vissen (20 februari - 20maart) 
Deze zomer zal je veel aandacht krijgen van het andere geslacht. Je zal overrompeld worden 
door liefdesbrieven, kusjes, date verzoeken, …. Het probleem is dat je ook gaat falen door 
dat je nogal snel weg loopt van problemen en nogal snel vies bent voor een verdere stap. Je 
gaat dus uiteindelijk helemaal alleen eindigen. Niemand gaat je na de zomer nog willen 
tenzij je oefent hoe je met het andere geslacht moet omgaan. Ga dus zeker mee op bivak 
met Chiro loon om deze skills te oefenen en niet met 7 katten moet eindigen. 
 
 

Ram: 21 maart - 20 april) 
Je gaat mensen hun grenzen leren verleggen maar dit zal al snel uit de hand lopen. Jij zelf 
zult veel mensen hierdoor in gevaar brengen en stiekem geniet je hier ook van. Je gaat zelf je 
grenzen ook verleggen door in de nacht rond te sluipen om pikante verhalen te weten te 
komen.  
 

 Zorg dus dat je altijd iemand bij hebt waardoor je ervoor zorgt dat enkel hij gepakt wordt 
als er wordt gepatrouilleerd. Duw hem eventueel in het zicht van de bewakers en sluip snel 
terug je eigen tent in. Probeer zeker mensen nog veel verder te krijgen op andere vlakken 
om het kamp veel interessanter te maken. 
 
 

Stier: 21 april - 20 mei) 
De komende maand zal je mensen gaan misbruiken. Je gaat hun vragen om samen te 
werken, maar je gaat eigenlijk met hun ideeën lopen voor je eigen voordeel. Wat goed en 
slecht kan uitdraaien voor jezelf. Je pakt dit best zo goed mogelijk aan. 
 
 Indien erdoor samenwerken veel meer kan worden behaald dan individueel zorg je dat je 
een goed team hebt die het grootste werk doen en de beste ideeën hebben. Als je weet hebt 
van hun ideeën en hun aanpak zorg je ervoor dat je het individueel zo snel mogelijk 
realiseert. Zodat je zelf de grote winnaar bent. 
 
 
 
 

https://www.mediumchat.be/sterrenbeelden/vissen


 

Tweelingen: 21 mei - 21 juni) 
 Tweelingen, be prepared! De planeten hebben het op je gemunt deze periode. Je zal niet 
één keer, niet twee keer, maar welgeteld drie keer incontinentie ervaren dit kamp.  

- Hier even voor de niet-weters: incontinentie is een aandoening waarbij de urine of ontlasting 
niet kan worden opgehouden. Men heeft dan de beheersing over de blaas of de beheersing 
over de sluitspier van de anus verloren 

Zorg dus zeker dat je genoeg propere onderbroeken meeneemt. Tip: er bestaan ook 
pampers voor volwassenen, het kan wijselijk zijn hier een voorraad van aan te schaffen. Zie 
het als een goede investering. 
 
Kreeft: 21 juni - 22 juli 
 man man man, de weergoden zijn jullie té goed gezind deze periode. Het zal pittig warm 
worden en voornamelijk de kreeften zullen hier last van hebben.  

- Wist je dat varkens in de modder rollen omdat ze niet kunnen zweten en hun op die manier 
verkoelen? 
Welja, jullie zullen ook nood hebben aan verkoeling. En zullen dus ook goed moeten rollen 

deze periode 

Tip: wees voorbereid op je rol en neem voldoende kleren mee die vuil mogen worden. En 
dan bedoel ik echt vuil.  
Extra tip: naakt rollen mag ook altijd. 
 

 
 

Leeuw: 23 juli - 23 augustus 
 de leeuw krijgt deze een aantal keer te kampen met onzekerheid de komende periode. Dit 
waarschijnlijk wel met rede. Hier zijn een aantal dingen die je jezelf dan kunt afvragen.  

1. Was je je haar genoeg? Anders: vettig haar.  
2. Was je je haar te veel? Anders: ook vettig haar.  

 Je zou voor minder onzeker worden van die blinkende haren. Van ver kan het nog lijken 

alsof het nat is, maar pas op: wanneer mensen dicht genoeg komen zien ze het al snel hoor.  

3. Poets ik mijn tanden minstens  
 Je zou voor minder onzeker worden wanneer je merkt dat mensen op een bepaalde 

afstand van je blijven staan om de onaangename geurtjes uit je mond te vermijden.  

4. Wanneer ik me was gebruik ik dan zeep?  
 Wassen zonder zeep is niet wassen. Je zal merken dat je oksels sneller zullen ruiken dan 

wanneer je zeep gebruikt. 

 

 
 
 



 

Tip om je onzekerheid zo goed als mogelijk weg te werken: neem voldoende 
voorzorgsmaatregelen dat je niet kampt met dit onaangename gevoel. Must haves in je 
toiletzak: shampoo (eventueel conditioner), tandpasta, tandenborstel, zeep & washandje 
deo. 
 
Maagd: 23 augustus – 22 september 
Schrap die Summer body nu al maar, want door al dat goed eten op bivak kom je in die 11 
dagen welgeteld 8,245 kg bij. Een sterke prestatie op zich! En eerlijk gezegd is het ook best 
begrijpelijk, waarom zou ge het bij één smosje houden als ge ook voor een tweede portie 
kunt gaan, of een derde,.. of een achtste. 
Als die extra kilootjes u toch een beetje onzeker zouden maken, hebben we een lijstje 
opgesteld met hoeveel calorieën elke activiteit verbrandt per uur: 

- Staan: 66 cal. 

- Tanden poetsen: 120 cal. 

- Afwassen: 132 cal. 

- Meedoen met een keti activiteit:  10002 cal. 

Weegschaal: 23 september – 23 oktober 
Liefde hangt in de lucht, weegschaal! Dit bivak kunnen er wel eens vlindertjes in de buik 
ontstaan, het valt wel nog af te wachten wie de gelukkige gaat zijn.. Is het een mede-keti? 
Wie weet wel een aspi? Of toch gewoon een tito? Wie zal het zeggen? Alleen tijd gaat het 
ons kunnen vertellen.  
Laat er echter geen gras over groeien want jouw love interest ligt goed in de markt en heeft 
nog meerdere aanbidders en/of aanbidsters. Raap al uw moed bijeen en stap er op af, of 
schrijf een briefje via de brievenbus zoals hieronder in een klein voorbeeldje. 

Lieve …………, 

Ik kan je niet meer uit mijn hoofd krijgen. Zo goed dat jij in de rij 

kan staan bij de formatie, ik krijg er kriebels van. Hoe jij de afwas 

kan doen, ongelooflijk. Meet me aan de mast om middernacht. 

xxx ……. 

Schorpioen: 24 oktober – 22 november 
Typisch schorpioen, door je slordigheid ben je dag 2 al je spullen kwijt. Je weet wel dat ze 
ergens liggen, maar waar? Een voordeel hiervan is dat jullie nu wel een mooi tapijtje hebben 
in de tent, namelijk jouw kleren. 
Maar er zit dus geen andere optie op dan in full survival mode te gaan. Gelukkig kan je een 
onderbroek wel meerdere dagen dragen als je ze omdraait, binnenstebuiten keert, 
ondersteboven, …  

- Tanden poetsen? Gewoon met de vinger.  

- Kleren? Adamskostuum is ook een kostuum.  

- Zaklamp? Loop in donker, wel handen voor je uit steken dat je nergens tegenloopt. 

- Handdoek? Overbodig, het wordt toch weer een warme zomer dus je kan je gewoon in de 

zon laten opdrogen. 

- Schoenen? Ook overbodig, als al die hippies steeds op blote voeten kunnen lopen, kan jij dat 

ook. Het valt wel te hopen dat je op trektocht dan niet op asfalt moet wandelen, want dat 

kan wel eens warm zijn.. 

Toch niet zo’n zin in de primitieve levensstijl? Ruim uw tent dan eens op. 
 
 



 

Boogschutter: 23 november – 22 december 
Jazeker, uw kamp wordt legen, wait for it…, dary!!! Gelijk een echte boogschutter zult gij dit 
kamp meerdere malen in de roos schieten. Wees er maar zeker van, hartjes gaan smelten in 
deze 10 dagen. Voor u gaat het wel allemaal niet zo uitmaken. Gewoon rap effkes die 
jongen/meisje verleiden met de beste skills die je hebt, en… Kabaam! In tegenstelling tot de 
weegschalen en vissen onder ons zijt ge niet op zoek naar de liefde en ben je daar al 
helemaal niet zo onzeker over, maar zoek je gewoon een paar scharrels die ge over uwe kop 
verliefd op u laat worden. Let wel op, jij gaat die persoon zijn die de hartjes van de vissen en 
weegschalen gaat breken. Verwacht er maar dus op dat de BFF’s van deze mensen jou gaan 
haten omdat je hun vriend(in) gekwetst hebt.  
 
Maja, zo erg is da nu ook weer niet, u boeit da toch allemaal gene zak. Uw moto is namelijk: 
carpe diem. Elke dag weer een dag vol plezier, en je leeft alsof het je laatste dag is (en gaat 
de hele tijd met da kutlied in uw hoofd zitten). 
 
Steenbok: 23 december – 20 januari 
Hmm, de zomer, das toch uw ding niet zo hoor. Je gaat u heel vaak storen aan het feit dat je 
om het half uur opnieuw ingesmeerd zult moeten worden. Maar bekijk het lang de positieve 
kant… Nu kan je grappige tekeningen op iemand zijn rug tekenen die heel het kamp te zien 
gaan zijn (hehe).  
Dit kamp zal jij de persoon zijn die op alles commentaar gaat hebben. Bij spellekes die u niet 

aanstaan zult gij als eerste gaan zitten. Niet fijn dus ☹ Blijf dan maar zeker uit de buurt van 
de waterman, we willen namelijk geen gewonden op kamp. Maar hier valt wel iets aan te 
doen. Luister naar uw leiding, speel de spellekes mee (ook al is het tegen uw goesting) en 
geniet van de sjieke voorbereidingen die gemaakt zijn. Je zal zien, spontaan begin je te 
lachen en zou je willen dat kamp nooit eindigt. ’s Avonds, wanneer het wat kouder is, gaat gij 
uit uw schelp komen en de hele tijd willen roddelen in de tent. Doe dat toch maar niet te 
lang, want anders komen wij eens een bezoekske brengen (met de vuile kommekes van 
braziliaanse bijvoorbeeld). 
 
Waterman: 21 januari – 18 februari 
Waterman… Beter gezegd waterrat ja! Al vanaf dag één ga je u beginnen afvragen wanneer 
we gaan zwemmen. Uw zwembandjes liggen al klaar! Loop toch maar nog niet te hard van 
stapel, voor hetzelfde geld gaan we dit jaar helemaal niet zwemmen…  
Als waterman ben je een heel actief en competitief persoon. Elk spel, elke weddenschap zal 
je willen winnen. Als leiding is het zalig om zo een gedreven lid te hebben. Een negatief 
kantje hierbij is wel dat je echt niet zo goed tegen je verlies kan. Liefst zou je dan gewoon in 
een hoekje willen kruipen en wenen. Hier bestaat natuurlijk wel een goede remedie voor. 
NIET VERLIEZEN! Valsspelen is ook spelen is uw motto. Zoek dus nog wat andere 
watermannen en zorg ervoor dat niemand jullie kan verslaan. TOP TEAM jullie! 
 
Tip: als je wint, probeer het dan niet te fel de benadrukken. Mensen hebben dat namelijk 
niet graag en gaan je scheef bekijken na een paar dagen. Probeer dus ook een paar keer te 
verliezen om het evenwicht te bewaren. 



 

Aspigraef 

Hoi lieverds 
Hebben jullie ons gemist (let op, zoals jullie de afgelopen maand vast doorhadden, zijn er 
foute antwoorden). Wij jullie ook hoor, om jullie toch nog even bezig te houden tot we 
elkaar wederzien, is hier een mooi verhaaltje over bivak. Ofja ge maakt het zo mooi als ge 
zelf wilt.  
Veel liefde xoxoxoxo 
 
Eindelijk, het is bivak! Daar ________________(werkwoord) met je ________________ (onnuttig 

ding) de bus op naar de kampplaats. Samen met je ________________ (getal) boyfriends stap 

je de bus op om daar lekker te________________ (werkwoord) .  

 

Je hebt je ________________ (kleur) koffer al maanden geleden ingepakt. Natuurlijk is niet 

iedereen zo ijverig ________________ (naam lid) was net optijd om zijn koffers te brengen. 

Daar had ________________ (hij/zij) bijna elf dagen met dezelfde outfit moeten doen. Niet 

iedereen heeft daar zo een groot probleem mee ________________ (naam van ander lid), doet 

dat eigenlijk al jaren. 

 

Aangekomen op de kampplaats begin je met pronostiekjes te maken, wie gaat er het meeste 

________________ (werkwoord), wie zal er het meeste ________________ (zelfstandig 

werkwoord) eten, en nu het belangrijkste, wie zal ________________ (werkwoord) het meeste 

doen. 

 

Het meeste gehate moment van bivak breekt aan, de shelter opzetten ofcourse. Na 

________________ (getal) opnieuw te moeten beginnen omdat ________________ (naam) de 

afmetingen niet deftig had uitgezet. Het duurde wel ________________ (getal) minuten 

voordat ________________ (naam) er een piket had ingeslagen, maar team work makes the 
dreamwork. 
 

Ondertussen is het dag ________________ (nummer tussen 1-10), de meeste pronostiekjes 

zijn ingevuld. Enkel de laatste niet, ________________ (naam) gooide roet in het eten. Maar 

je hebt er al het vertrouwen in dat ________________ (naam) het gaat winnen. 

 

Wow, bivak zit er alweer op, die elf dagen gaan toch altijd zo snel…. Tom, Kobe, Hannah 

en An zijn zonder twijfel de beste leiding die we ooit al gehad hebben. Stiekem hoop ik dat 

________________ volgend jaar mijn leiding wordt, omdat die ________________ (bijvoeglijk 

naamwoord) is. Kijk er al naar uit om ________________ (werkwoord) te doen op schoolweek. 

 
 



 

 

Spelletjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vind het kortste pad! 
Je wordt wakker op kamp en merkt dat je je hebt overslapen!! Oh nee wat nu? Vind de kortste weg  
op de volgende bladzijde naar ALLE plekjes van de wei zodat je toch nog op tijd in formatie kan staan 
aan de mast. (Het maakt niet uit in welke volgorde je de plaatsen van de wei bezoekt) Het antwoord 
staat achteraan. 
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Binaire puzzel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels: 

1. Elke cel moet een nul of een één bevatten. 

2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar worden geplaatst. 

3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. 

4. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde ingevuld worden als een 
willekeurige kolom. 

Elke binaire puzzel heeft een unieke oplossing. Deze oplossing kan altijd gevonden worden zonder te gokken. 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

30 juni Chiro 14u-17u30 Lokalen 

5 juli Release Festival 20u-4u Manshoven 

6 juli Release Festival 
Markt:  
Festival: 

 
14u – 18u 
18u-4u 

Manshoven 

7 juli GEEN chiro   

8 juli  Bloemetjesverkoop 17u – tot de 
bloemen op 
zijn 

Speelhof 

14 juli Chiro 14u-17u30 Lokalen 

20 juli PAKKEN Brengen 19u – 20u Lokalen 

21 juli Vertrek Bivak 12u35 
verzamelen 
13u vertrek 

VIIO Borgloon 
Pas / stickertje 
meebrengen 

28 juli Bezoekdag 15u -19u Taart meebrengen 

Zur eidt 1 

4770 AMEL 
 

31 juli Aankomst bivak 13u30 
Afhankelijk 
van verkeer 

VIIO Borgloon 

31 juli Pakken afhalen 18u-19u Lokalen 

31 juli After Party 20u t’Biejke (Jeugdhuis 
Borgloon) 

4 tem 25 
augustus 

GEEN chiro   

1 september Chiro  14u-17u30 Lokalen 
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**Dag ** Dag ** Dag **Examens  en toetsen eindelijk gedaan ** Hopelijk 
allemaal goede punten**Lang geen chiro geweest **Maar ** Geen getreur 
**Het is bijna zover**Wat?** Ja, wat denk je** Kamp 2019 ** Natuurlijk ** 
Ardennen ** Duitstalig ** Oei, Oei** 10 dagen ** Plezier ** Feest ** Weinig 
slaap ** Veel eten ** En weinig wassen ** Zij die thuis blijven gaan wat 
missen ** Maar eerst nog ** Release ** Bloemetjesverkoop ** nog een chiro 
** En dan de onvergetelijke ** beste ** 10 dagen ** van het jaar** Wij 
hebben er zin in ** Hopelijk niet te droog ** Wel kampvuur ** dit jaar ** 
Laat ons hopen** Elke ochtend ** Wij hijsen bij ** 1 **2**  En ’s avonds ** 
Daal nu bij het zinken ** 
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