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Voorwoord 
Hier is hij dan, de ultieme 
chirograef, ik presenteer 
jullie...*trommelgeroffel* DE 
BIVAKGRAEF!! APPLAUS! Als 
jullie nog niet excited zijn om 
naar kamp te gaan dan zullen 
jullie dat zeker zijn na het lezen 
van de Bivakgraef! Wij de leiding 
kunnen allessinds niet wachten! 
WOOOOOHOOOOO! 
En eindelijk een kamp zonder 
bubbels!! (sorry sloebertjes maar 
jullie gaan het kampterrein 
moeten delen met de aspi's) Nog 
even aftellen! Hoe lang nog 
aftellen? Awel op de website van 
Chiro Loon bij de rubriek 'Bivak' 
staat er een timer en dan weet je 
hoe lang je nog moet afwachten! 
Bij mij staat er 30 dagen, 13 uur 
,9 minuten en 49 seconden! Wat 
staat er bij jullie? 
Eens de timer op nul staat 
kunnen we fietsen naar het 
kampterrein, onze tenten 
installeren, constructies maken, 
spelletjes spelen en lekker eten! 
Over eten gesproken, lees zeker 
het stukje over de kookouders 
die meekomen want zij zorgen 
voor het lekker eten op kamp! 
Super sympathieke mensen (WE 
LOVE YOU KOKKIES, WE DO!) 

 

 
 
 

Lees zeker ook goed alle 
kampregels en benodigdheden 
na, alles voor een vlekkeloos 
kamp! (er gaat ergens staan dat 
je genoeg ondergoed moet 
meepakken maar ervaring leert 
ons dat eentje genoeg is!) Jaja 
bereid jullie maar voor kindjes 
want het gaat een onvergetelijk 
kamp worden! Er gaan veel 
goede herinneringen gemaakt 
worden! Denk maar al aan 
dropping, braziliaanse, alle 
toneeltjes, familiedag, 
bezoekdag (waat eindelijk terug 
bezoekdag??) enz. Begin dus 
maar met jullie koffers klaar te 
maken! En ouders, bereidt jullie 
maar voor om jullie kinderen een 
lange tijd te missen (geen zorgen 
de kinderen missen jullie ook 

     ). Wij de leiding moeten veel 
meer klaarmaken dan alleen 
onze koffers, maar dit doen we 
met alle plezier voor jullie!!! 
 

 

 

INHOUDSTAFEL 
2) WAT HEBBEN WE GEDAAN 
3) WAT GAAN WE NOG DOEN 
4) ALLES OVER KAMP 
9) KOKKIEVOORSTELLING 
11)SLOEBER 
13)SPEELCLUB 
17)RAKWI 
20)TITO 
23)KETI 
30)ASPI 
32)SPELLETJES 
35)BIVAK BINGO 
36)KALENDER 
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Wat hebben we gedaan? 
 

Chipolaspi: 14 mei 
Onze aspi’s hebben zichzelf ingezet om een superfijne Chipolapsi te houden. Eindelijk na 2 geskipte edities konden 

we opnieuw beginnen met barbecueën. Door jullie kunnen de aspi’s een super 2-daaagse houden op kamp. 1tje om 

niet te vergeten! Bedankt allemaal om talrijk aanwezig te zijn!  
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Wat gaan we nog doen? 
Bloemetjesverkoop: 11 juli 

Bloemetjesverkoop? Woooow das al lang geleden sech! Maar we zijn weer terug met super veel goesting. En wij 

hebben jouw hulp nodig om samen met ons op 11 juli bloemetjes te verkopen! Dus kom zeker meedoen       

Kamp: 21 – 31 juli 

We gaan op kamp, eindelijk, en dit ook zonder bubbels! Alle informatie die jullie nodig hebben over het Bivak, 

kunnen jullie terugvinden in deze “Bivakgraef” en ook op de website van Chiroloon. We zijn er weer met super veel 

bij deze keer (zoals altijd natuurlijk). Opnieuw gaat de leiding ervoor zorgen om een onvergetelijk Bivak te maken 

voor alle leden. Ik heb er alvast super veel zin in! 

PS: Zorg vooral dat je uw chiropull niet vergeet! 
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Alles over kamp 
 

Bivak 2022 (21 juli – 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 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… Dussss inschrijven is de boodschap en hopelijk zien we jullie allemaal op 21 juli, klaar om 

te vertrekken op een onvergetelijk bivak!  

Wat pak ik mee op kamp?  
✓ Voldoende ondergoed (een paar onderbroeken en sokken extra is niet overbodig)  

✓ Speelkleren  

✓ Warme kleren voor s ‘nachts (pull, lange broek,…)  

✓ Chiropull!! Dit is heel belangrijk!  

✓ Schoenen (ook stevige schoenen) 

✓ Pyjama  

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

✓ Handdoeken + washandjes  

✓ Kleren die heel heel heeeeeeel vuil mogen worden  

✓ Regenjas  

✓ Zwemgerief  

✓ Zonnecrème & Muggenzalf  

✓ Pet of hoedje  

✓ Veldbed (ook voor speelclub en sloebers!!!)  

✓ Kussen  

✓ Slaapzak 

✓ Zaklamp  

✓ Boterhammendoos (ook voor de jongste leden die geen boterhammen moeten meenemen bij vertrek) 

✓ Adressen voor briefjes te schrijven  

✓ Indien je medicatie moet pakken: medicatie afgeven aan de leiding + uitleg  

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

✓ KIDS-ID, identiteitskaart en eventueel gele klever met barcode (afgeven bij vertrek)  

✓ 1 confituurpot en keukenhanddoek per gezin + 2 wc-rollen per persoon → afgeven bij het pakken brengen.  

✓ En het allerbelangrijkste: een goed humeur en super veel goesting!!  

Wat pak ik zeker niet mee op kamp?  
 Media toestellen: gsm, tablet, PC,… Op kamp zijn er vrienden en muziek genoeg om je mee bezig te houden. 

En een brief schrijven is toch zoveel mooier dan een berichtje verzenden, dus deze dingen zijn zeker 

overbodig op kamp.  

 Wapens: messen, breekmessen, aanstekers, lucifers, geweren, granaten, pijl en boog, tasers, bommen, c4’s, 

werpsterren, werpmessen, gifgas, massavernietigingswapens, … Deze zijn allemaal niet nodig.  

 Huisdieren: geen honden, katjes, vogels, konijnen, vissen… (knuffels in de vorm van een dier mag wel)  

 Verdovende middelen: Alcohol, drugs, sigaretten, pepdranken,… Dit is absoluut verboden om mee te 

nemen! De leiding zal hier zeer goed op controleren.  

 Snoep is verboden voor Rakwi, Speelcub en Sloebers 

TIP: HANG AAN JE VELDBED / SLAAPZAK / … EEN NAAMKAARTJE OM ALLES GOED TERUG TE VINDEN!  
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Chiropull 

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 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  

Enkel de 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 terug 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.  

GSM op kamp 

11 dagen samen met uw beste vrienden, weg van uw ouders,… Dan heb je toch geen gsm nodig. Laat die gewoon 

thuis. Wie hem toch meeneemt: de leiding wilt ook wel een nieuwe gsm, die mooie gsm van jou, zal dus van ons 

worden voor 11 dagen. 

7x naar de Chiro 

We hebben het nu al enkele keren aangehaald, maar zullen het toch nog eens een laatste keer herhalen: 

JE MOET 7X NAAR DE CHIRO ZIJN GEKOMEN OM MEE OP KAMP TE GAAN! Anders mag je niet mee! 

Indien je niet zeker weet of je al 7x bent gekomen, vraag het dan zeker aan je groepsleiding na. Er zijn nog enkele 

zondagen om achterstand in te halen dus elke zondag komen is de boodschap!!  

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: Zonhoevestraat 3A, 3740 Beverst  

→ Ouders kunnen mailen. Wij drukken deze mail af en delen ze uit. Dit kan via chiroloon@hotmail.com 

→ Ten slotte kan je altijd onze Chirosite (www.chiroloon.be) in de gaten houden voor updates over ons kamp.   

mailto:chiroloon@hotmail.com
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Belangrijke uren!  
Hieronder vinden jullie een klein overzicht van alle belangrijke uren en datums voor het Bivak  

(je kan ze ook terugvinden in de kalender helemaal achteraan): 

Wanneer Hoe laat? Waar? Wat? 

20 juli 19u-20u 
(Tito, Keti & Aspi) 

Lokalen Pakken brengen 
 
Dit is enkel voor de leden van Tito, Keti & Aspi!  
 
(vergeet ook niet de confituur, keukenhanddoek 
en wc-rollen! Let op: ID niet in de koffers steken, 
die moet je afgeven bij het vertrek)  

21 juli Tito: 10u 
Keti: 10.30u 
Aspi:11u 

Speelhof Borgloon Vertrek Bivak 
 
(vergeet je ID en middageten niet!) 

21 juli Sloeber, Speelclub 
& Rakwi: 14.30u 

Parking Viio 
(Grootloonstraat 1A, 
Borgloon) 

Vertrek bivak 
 
Aangezien de kampplaats redelijk dichtbij 
gelegen is dit jaar, vragen we jullie om de jongste 
leden zelf naar de kampplaats te rijden! Zorg 
zeker dat je op tijd aanwezig bent!  
 
(vergeet je ID niet! + carpoolen) 

24 juli 15u-19u Zonhoevestraat 3A, 
3740 Bilzen 

Bezoekdag 
 
(Als inkom vragen we jullie om een taart mee te 
brengen! Anders dan andere jaren, zal er ook een 
hotdog gegeten kunnen worden ’s avonds) 
 

31 juli Sloeber, Speelclub 
& Rakwi: 11u 
ophalen 

Zonhoevestraat 3A, 
3740 Bilzen 

Einde Bivak: Ophalen van de jongste leden 
 
We vragen jullie om de jongste leden op te halen 
op de kampweide om 11u. Daarna komen we 
terug samen op de parking van de Viio rond 
11.30u, zo kan er gecarpoold worden.   

31 juli Tito, Keti & Aspi: 
+/- 14u 

Speelhof Einde Bivak: Fietstocht oudste leden 
 
Aangezien we niet exact weten hoe lang de 
fietstocht zal duren, kunnen we enkel schatten 
dat we om 14u terug op het Speelhof zullen zijn. 
Indien we vroeger/later zullen aankomen, zullen 
we dit communiceren.  

31 juli 18u-19u Lokalen Pakken halen 
 
Dit is enkel voor de leden van Tito, Keti & Aspi!  

31 juli 20u-… Jeugdhuis t’biejke After Party 
 
Een geweldig kamp afsluiten is het leukst op de 
After Party in t’biejke! Kom dus zeker langs als je 
samen met je medeleden en met de leiding wat 
herinneringen wil bovenhalen!  
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Ochtend en avondlied  
Ik denk dat ik met volle overtuiging kan zeggen dat dit de belangrijkste pagina is van deze chirograef, immers iemand 
die dit niet vanbuiten, met zijn ogen toe kan zingen niet mee op kamp mag. Scheur deze pagina dus zeker uit, 
kopieer hem 20 keer hang hem op de plaatsen waar jij het meest komt en zing het iedere keer je op deze plaats 
komt of er gewoonweg spontaan aan het lied denkt !!! VEEL SUCCES !!  
(PS: ook op de Chiro zullen we dit nog een paar keer oefenen, dus kom zeker nog zoveel mogelijk zondagen)  
 

 

 

!! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !! 
Om op kamp leuke spelletjes te spelen en leuke dingen te knutselen zijn we op zoek naar allerlei materiaal zoals: 

ballen, lege PETFLESSEN, GROTE STUKKEN KARTON, pennen, ballonnen, speelkaarten, alcoholstiften, witte lakens, 

ducktape, verfborstels…  

Als jij denkt materiaal te hebben dat wij kunnen gebruiken, stuur dan zeker een foto naar één van de leiding en wij 

bekijken of we het kunnen gebruiken! 

Om onze kampprijs zo laag mogelijk te houden zijn we ook dit jaar ook op zoek naar sponsors. We zijn zoals 

gewoonlijk op zoek naar sponsors voor VERSE GROENTEN. Maar ook nog sponsors van appels, peren, appelsienen, 

aardappels en nog zoveel meer. Dus ben jij of ken jij iemand die onze chiro wil steunen, stuur dan een berichtje naar 

één van de leiding voor verdere informatie! 

Alvast bedankt! 
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Hoe zorg ik ervoor dat mijn fiets in topvorm is?  
Dag beste kinders! Om op kamp te gaan moeten de hogere groepen natuurlijk er voor zorgen dat hun fiets in orde is 

en daarom kan je hier even kijken of alles nog aan je ijzeren paard vast hangt. Als dat niet het geval is, zorg er dan 

maar voor dat alles er op en er aan zit voor we vertrekken want we zouden niet willen dat er ongelukken gebeuren 

of fietsjes uit elkaar vallen 

 

1. voorste licht 

2. achterste reflector  

3. voorste reflector  

4. reflector en natuurlijk pedalen  

5. achterlicht  

6. twee werkende remmen  

7. een goede fietsbel (we zijn geen wielerterroristen!)   

8. reflectoren op de spaken 

We raden daarnaast ook sterk aan om jullie fietshelm te dragen!  

 

De Banier 

Ben jij nog op zoek naar chirokleren of ander 

chiromateriaal voor in je koffer op kamp? Neem dan 

zeker een kijkje op de site van de Banier: 

https://www.debanier.be/ 

 

  

https://www.debanier.be/
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Kokkievoorstelling 
 

Een kamp zonder kokkies? Dat is gewoon geen kamp! Zonder deze fantastische vrijwilligers zouden wij 11 dagen 

langer honger moeten leiden, dus gelukkig willen zij ons keer op keer weer uit de nood helpen! Maar wie zijn deze 

mysterieuze vrijwilligers? Wat drijft hen? Dat kan je allemaal in deze korte samenvatting van hun leven terugvinden!  

WIJ PRESENTEREN JULLIE:  

 

 

Onze geliefde koppel Jelle en An komen mee?! Waaaaat een verassing zech! Nee helemaal niet! Zoals de meesten 

van jullie wel weten is Jelle onze VeeBee en komen zij al jaren mee helpen op kamp! Eigenlijk zou ieder van jullie al 

helemaal vanbuiten moeten weten wie An en Jelle zijn en wat hun hobby’s zijn en… Want natuurlijk konden jullie dit 

in de vorige Bivakgraef edities al lezen. Maar voor diegenen die iets vergeten zijn is hier de beschrijving van dit 

prachtig kokkie-duo:  

Buiten de Chiro zullen jullie Jelle wel kennen van zijn computerzaak WIKON en zijn rode WIKON camionette met zijn 

WIKON nummerplaat! Hebben jullie trouwens al gehoord van WIKON? Nog steeds niet? Onmogelijk! Daarnaast is 

Jelle ook brandweerman! Echt een heldhaftige kerel! En tenslotte is Jelle de echtgenoot van onze An. An zullen jullie 

wel kennen van haar kinderdagverblijf en uitgebreide Tupperware collectie! Ook is de echtgenote van Jelle! Samen 

hebben ze ook drie kinderen die fanatiek naar de Chiro komen! Met hun uitgebreide expertise over bestek, 

toestellen, vuur en kinderen vormen zij de perfecte kookouders! 

 

 

Aan ons geweldige kokkie-team mogen deze twee heel zeker niet ontbreken! Jo & Kevin gaan voor een 3e keer 

mee op kamp, hun eerste bubbel-vrije-kamp! EINDELIJK! Jo Groffils is de papa van Jack en Collin. Jack en Collin 

zijn beiden speelclubbers. Jo zijn job is controle van frietjes (wat een DROOMJOB !!!!) en in zijn vrije tijd hangt hij 

graag aan de toog of doet hij graag leuke dingen met de kids. Jo is een goedlachse sfeerbom en zal ook dit kamp 

vullen met plezier. Kevin Cartenstadt, onze koning der Duvels, is de papa van Ilana en Nore. Ilana zit net zoals 

Jack en Collin bij de speelclubbers, Nore zit nog bij de sloebertjes. Als beroep is Keven een sportleraar in het Buso. 

Hij is een echte sportieveling want naast sportleerkracht heeft hij ook een aantal sportieve hobby’s. Kevin doet aan 

fietsen, joggen en hij is ook nog eens coach van een G voetbalteam in Kortessem. Ik daag jullie allemaal uit om met 

hem op kamp een potje te voetballen!  
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Ook dit jaar vergezellen Liesbeth en Brecht ons weer op kamp!! Dit duo gaat, net zoals Jo en Kevin, al voor de derde 

keer mee op kamp. Ze zullen zeker weer zorgen voor zeer lekkere gerechten. Liesbeth werkt als kinderverzorgster in 

een kinderdagverblijf. Omdat ze het zo tof vindt, heeft ze beslist om nog 10 dagen extra omringd te worden door 

kinderen! In haar vrije tijd kunnen we haar terugvinden in de keuken, waar ze lekkere dessertjes en eten maakt. Ik 

ben benieuwd of ze voor ons ook al een dessertje in petto heeft!? Verder vindt ze het ook leuk om plantjes te 

verzorgen. Liesbeth is zelfs ook nog een oud lid van Chiro Loon. Naast Liesbeth kunnen we Brecht terugvinden. 

Brecht is een gepassioneerde fotograaf. Dit hebben jullie zeker en vast al gemerkt, want Brecht maakt elk jaar de 

prachtige foto’s op kamp die jullie uiteindelijk wel eens krijgen! Dus als je Brecht voorbij ziet wandelen met een 

camera mag je altijd poseren om na kamp prachtige foto’s van deze prachtige herinneringen te hebben. Als beroep is 

Brecht technieker en support in de brandveiliging. (Dus samen met Jelle is ons kamp helemaal brandveilig!) 

 

We hebben twee nieuwe kokkie-koppels dit jaar. Het eerste koppel dat we jullie hiervan voorstellen zijn de ouders 

van Lien, Axel en Bas: Karen en Danny! Danny werkt als leidinggevende bij Punch Powertrain waar automatische 

versnellingsbakken worden gemaakt. Karen werkt als verpleegkundige in Hasselt en zorgt ervoor dat volwassen goed 

kunnen omgaan met hun diabetes. Tussen het verzorgen van hun 3 kinderen en het uitlaten van hun hond, probeert 

Karen ook te breien in de tussentijd als de kinderen slapen. Danny is dan iets meer bezorgd over de opleiding van zijn 

kinderen en vraagt graag dingen op, wat ze in hun lessen hebben gezien. Ze zijn super benieuwd en nieuwsgierig wat 

het gaat geven op kamp, maar ze hebben er alvast heel veel zin in om te koken en met ons de kampsfeer te beleven. 

Terwijl alles helemaal nieuw is voor Danny, heeft Karen al een paar jaar zelf ook op kamp gezeten bij de chiromeisjes 

in Runkst. Dus ze weet al een beetje hoe het eraan toe gaat. 

 

Het volgende spiksplinternieuwe koppel dat we hebben kunnen aanwerven in onze chiro zijn Jo en Annemie. Zij zijn 

de papa en mama van Lars (10, speelclub) en Stan (6,sloeber). En ja je leest het goed, dit jaar is er 2X Jo mee op 

kamp! Jo is 41 jaar jong en leerkracht elektriciteit. Daarnaast is hij ook nog bezig met elektriciteit in nieuwbouw, 

verbouwingen, zonnepanelen... Jo is heel erg sportief en in zijn vrije tijd gaat hij graag lopen en fietsen, ook met de 

kinderen. Hij en Kevin zullen denk ik op kamp een wedstrijd moeten doen wie het sportiefst is! Zijn lievelingseten is 

steak met frietjes. Gelukkig hebben wij een kampmenu voor ie-de-reen want Jo is lactose en gluten intolerant. 

Annemie is 39 jaar jong. Ze is een kleuter- en lageronderwijs leerkrachte voor kinderen met autisme en met 

mentale/fysieke beperking. Haar hobby's zijn naaien, fietsen en wandelen. Helaas is het lievelingseten van Annemie 

geen kampmenu... Tagliatelle met broccoli en zalm staat er (nog) niet op, maar ik heb horen zeggen dat Lars en Stan 

dit niet zo lekker vinden? Misschien een goede Braziliaanse opdracht???. Annemie kookt en bakt graag en met haar 

is het altijd een feestje in de auto (Shotgun bij Annemie zitten voor de dropping!) We kijken er heel erg naar uit om 

dit koppel te verwelkomen op kamp. Weer een prachtexemplaar erbij! 
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Sloebergraef  
 

Liefste sloebertjes, 

zoals jullie ongetwijfeld weten is het voorlopig zomervakantie! Een periode die vele voordelen met zich mee brengt. 

Denk bijvoorbeeld aan verre reizen, lekker chillen, of nog, het feit dat je niet naar school moet. Hét voordeel bij 

uitstek van de zomervakantie is een voordeel waar enkelen onder jullie al van hebben genoten, en enkele anderen 

weldra voor de eerste keer van zullen genieten. We hebben het hier immers over Bivak. Het Bivak van Chiro Loon is 

een tiendaags, ja hoe zal ik het noemen, feest? In naam een jeugdkamp, in wezen het hoogtepunt van een al zo 

heerlijk chirojaar waar je vrienden je kompanen worden. Wij hopen dat jullie al een beetje in de zomerflow zitten 

net als wij, en anders maken wij daar dadelijk verandering in.  

Wij nodigen jullie graag uit om allemaal een zomertekening te maken en deze mee te nemen om daarmee het super 

speciale sloeberslaaplokaal te sieren! 

Om jullie een beetje voor te bereiden mogen jullie ook volgende woordzoeker maken met enkele spullen die jullie 

zeker niet mogen vergeten.  

Tot op Bivak!! En een fijne vakantie!!! 

Tuur, Robbe, Lucas & Han 

 

 

 

Te vinden woorden: 

• Chiropull 

• Slaapzak 

• Zaklamp 

• Zonnecrème  

• Handdoek 

• Tandenborstel 

• Zeep 

• Zwemkleding 

• Pyjama 

• Tandpasta 

• Zomertkening 
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Speelclubgraef 

 

Heyhoi lieve speelclubbers 

Binnenkort is het zover, dan gaan we eindelijk op BIVAK!!! De leukste 10 dagen van het jaar, waar je de leukste 

herinneringen en ervaringen aan overhoudt. Sommigen van jullie zullen wel al (meerdere keren) op bivak zijn 

geweest, voor anderen is het misschien de eerste keer. Ongeacht welke van deze 2 je bent, wat hieronder volgt kan 

nuttig en interessant zijn voor iedereen. 

Speciaal voor jullie hebben wij een exclusief interview afgelegd bij oud-sloeberleider van vorig jaar, Louis Jackers, die 

sinds kort voor het Amerikaanse tijdschrift Vogue werkt. Als hoofd van de roddel-afdeling is het zijn taak om de 

geïnterviewde tot op het bot te ondervragen, totdat hij alle sappige details te weten is gekomen. 

Wij raden jullie aan om dit goed te lezen, het kan namelijk erg handig van pas komen… 

Interviewer: Beste speelclubleiding, eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor de tijd. Ik weet dat jullie het druk 

hebben met de examens, maar dit interview in van groot belang voor jullie leden. Om te beginnen zou ik graag willen 

vragen achter jullie vroegste kampervaring; wanneer was dat en wat herinneren jullie zich daarover? 

Louis: Mijn eerste kampherinnering? Ik moet eerlijk toegeven dat deze herinneringen zeer schaars zijn aangezien 

mijn eerste kamp in 2008 was. Toen ging ik voor het eerst mee op kamp en dit met een klein hartje. Maar meegaan 

bleek achteraf echt een top keuze en heb er een paar memorabele herinneringen aan overgehouden. 1 ervan is dat 

ik mijn hele kamp op botten gelopen heb, dus als ik een tip mag geven. Wissel zeker eens van schoenen, je voetjes 

zullen je eeuwig dankbaar zijn. Ook herinner ik me nog het enorme kampvuur. Nooit eerder had ik zoiets 

wonderbaar gezien. Maar ook heb ik meteen ontdekt hoe gevaarlijk het vuur kan zijn. Er was namelijk een vonk op 

mijn hand gekomen en deze veroorzaakte een enorme blaar die nu nog altijd te zien is op mijn lichaam in de vorm 

van een litteken.  

Ine: Mijn chiro ervaringen zijn anders dan andere leiding omdat ik pas als aspi bij de chiro ben gekomen. Mijn eerste 

kamp was in 2019 in Amel. Ik weet nog dat het super warm was, zelfs in de nacht. Het was supertof kamp, om nooit 

te vergeten! 

Jan: Mijn allereerste kamp ervaring was als eerste jaar sloeber. De exacte plaats weet ik niet meer maar ik weet wel 

dat mijn ouders toen mee waren als kokkies. Als ik spreek over mijn eerste bivak herinnering die ik nog fatsoenlijk 

herinner dat moet dan mijn 1ste jaar rakwi geweest zijn. Ik had toen boudewijn en gert als leiding. Ons Thema dag 

was toen Harry Potter, we hadden ons verkleed en geschminkt als tovenaars. ik herinner mij dit nog heel goed 

omdat we een spel speelde dat noemde zwerfbal en ik was toen heel hard op mijn gezicht gevallen. 
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Milo: Ik ben voor de eerste keer meegegaan op bivak als eerstejaar rakwi, dat was ergens in Antwerpen volgens mij. 

We zijn toen met een bus van De Lijn tot aan de kampplaats gereden. De kampplaats had een enorm grote berg 

zand, dat was het meest opvallende kenmerk aan die weide. Ik weet nog goed dat een aantal tweedejaars rakwi’s 

snoep hadden verstopt in hun sokken om in de tent op te eten.  

Ik vond dat wel spannend, want dat mag natuurlijk niet. Uiteindelijk had onze leiding het snoep wel gevonden en 

kregen we een niet zo leuke taak… Daarom zullen wij dit jaar de sokken van de speelclubbers ook checken; wees 

gewaarschuwd!!   

 

Interviewer: Dat zijn zeer mooie herinneringen! Ikzelf heb ook vele herinneringen van Bivak, maar dan zijn altijd wel 

een paar uitzonderlijke. Wat zijn die van jullie? 

Louis: Denk dat dit tijdschrift niet lang genoeg is voor mijn mooie herinneringen op te noemen. Sowieso denk ik 

meteen aan het moment dat we als rakwi sluip opdrachten gekregen hadden. En Donaat, Karlijn en ik gingen er 

volledig voor. Zo zijn we reclameslogans naast  de leidingtent gaan roepen, door tenten gefietst, dingen aan de mast 

gehangen, …. En dit gaf echt een kick als het lukte maar jammer genoeg werd je soms ook betrapt met straf als 

gevolg. Zo herinner ik me nog goed hoe ik een liedje van buiten moest leren om dit voor de leiding te gaan zingen. 

Nooit heb ik me zo geschaamt als toen. Maar dit is slechts 1 herinnering. Er zijn er nog zoveel! Van zangstondes, naar 

kampvuren, naar toneeltjes, naar prachtige spellen, naar zotte verkleedpartijen, naar braziliaanse cross winnen, naar 

verloren lopen met dropping, naar voor het eerst de mast recht zetten, naar …  

Jan: Wat voor mij een heel toffe herinnering van kamp is dat we een oorlog hadden gestart met de keti’s. Zei hadden 

een heel mooie mast gemaakt met kleuren van alle afdelingen. Maar wij als aspi’s vonden het heel grappig om de 

kleur blauw van de keti’s weg te doen. Maar hier konden de keti’s en de keti leiding niet mee lachen. Daarom 

hebben ze allemaal afgesproken om onze veldbedjes te verstoppen. Wij hebben ze na lang zoeken teruggevonden in 

de camion. Daarna wouden wij alleen maar wraak nemen. Dus hebben wij s nachts hun piquetten van hun tent 

uitgetrokken. maar wij wisten niet in welke tent zei sliepen. Toen hebben wij “perongeluk” de piquetten van de 

keti’s en tito’s uitgetrokken. Hierdoor zijn ze wakker geworden en het gaan zeggen tegen de leiding. Wij hebben 

hiervoor geen straf gekregen en zijn de ket’s en de tit’s binnen moeten gaan slapen. 

Ine: Hmmmmmm hier moet ik wel even voor nadenken. Ik kan zowiezo de tweedaagse opnoemen van mijn eerste 

kamp. En ook het kamp van vorig jaar was wel speciaal, ook al was er veel regen. Het eerste kamp als leiding is altijd 

speciaal. 

Milo: Voor mij was tweedaagse als aspi ook wel een van de meer speciale momenten. We verbleven op een super 

leuke locatie, wij zijn gaan paintballen, zwemmen, en ’s avonds was er een ‘klein feestje’. Ik heb dat als eerstejaars 

aspi ook niet gehad (door corona grrrrr), dus dat was mijn eerste en enige tweedaagse. En memorabel was het 

ongetwijfeld. Dat zullen jullie wel wat beter beseffen als jullie ouder worden, maar het leukste aan die dingen is het 

groepsgevoel op dat moment en de herinneringen die je eraan overhoudt.  

 

Interview: Dat is toch prachtig eh! Al die herinneringen die je voor eeuwig bij je zal dragen. Maar naast die 

herinneringen, gebeurt ook wel heel wat op kamp. Ik weet nog wel dat er soms koppeltjes werden gevormd, of 

andere gossip gebeurde. Wat was de beste roddel die jullie is bijgebleven op kamp? 

Louis: Jah kamp roddels. Dit was vooral een groot gegeven toen ik rakwi en tito was. Iedereen had wel een crush 

maar niemand durfde deze ooit te zeggen. Totdat we blackbox speelde. Tijdens dit spel werd de waarheid aan het 

licht gebracht. Iedereen moest een naam zeggen en dit kon wel leiden tot gênante momenten. Maar de roddels 

worden pas echt leuk als je leiding bent. Zo hoor je ‘s avonds al eens wat in de tenten. Dus een tip, als je niet wilt dat 

de leiding het weet is zwijgen de beste optie. Maar daarom niet de leukste ;) 
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Jan: Mijn beste roddel die heb ik onlangs pas gehoord, dit was toen ik Rakwi was. Blijkbaar waren er toen een paar 

meisjes die mij leuk en knap vonden in de groep. Dit heb ik nooit geweten tot ik leiding ben geworden. Ik heb dit van 

de meisjes zelf gehoord. Ze zijn zelf nog leiding op dit moment. Nu zijn jullie waarschijnlijk benieuwd naar wie het 

was. maar dat ga ik jullie NOG niet vertellen. Voor jullie een vraag maar voor mij een weetje. 

Milo: Euhmmm goh, er schiet me niet meteen veel te binnen. Ik weet wel dat vorig jaar, toen ik laatstejaars aspi 

was, het snoep uit onze tent was gestolen. In de oudere groepen mag je namelijk een klein beetje snoep meenemen, 

en dat was opeens verdwenen. Niemand wist wie dit gedaan had, en er werden verwijten alle kanten uitgegooid. 

Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat een aantal keti’s dit gedaan hadden. Als straf moesten ze ons een 

volledige emmer snoep teruggeven hehe. Of dit gebeurd is weet ik niet, maar als dit wel het geval was heb ik er 

alleszins niets van gegeten :(( 

Ine: Omdat ik vorig jaar leidster was van de Tito’s heb ik veeeeeeeeeeeeel te vertellen. Als leidster van de Tito’s lig je 

natuurlijk samen met alle meisjes in de tent. En wat werd daar geroddeld voor het slapen gaan! Amai. Het 

voornaamste wat er werd verteld ging over jongens. Zeker over de aspi jongens… Vele meisjes hadden een oogje op 

onze enige echt Milo Claikens en zijn broer, maar ook Lukas Van Impe viel in de smaak. Wat betreft de keti jongens 

waren het vooral Brecht en Vincent die bekeken werden door de Tito meisjes. Misschien mocht ik dit niet vertellen, 

maar ja, te laat. 

 

Interviewer: Hmmmmm that’s some juicy stuff! En hebben jullie zelf ook wat drama rond jullie hangen? 

Louis: Ik hoop van niet, ik ben ook te slecht in dingen opmerken daarvoor. Als iemand een relatie heeft ben ik 

degene die dat pas zeer laat weet meestal. Zo gaat dat met vele roddels, dus ik denk dat dit ook een reden is dat ik 

het meeste drama niet eens opmerk haha 

Milo: Voor zover ik weet was ik niet echt betrokken in veel drama, maar misschien heb ik dat mis. Ik probeer mij 

altijd buiten die dingen te houden, want ik houd daar niet zo van. Liever plezier maken met iedereen, maar soms is 

dat wat moeilijk dan je zelf zou willen! 

Jan: Ik had toen ik aspi was een beetje drama rond mij hangen wat ik dacht dat drama was maar uiteindelijk voor de 

grap was. ik was samen aspi met Han en wij moesten een uitbeelding doen van elkaar om te raden over wie het ging. 

Ik had een grappige uitbeelding gedaan van Han maar hij vond dit niet zo grappig. Daarom heeft Han mij 3 dagen op 

kamp genegeerd. 

Ine: Ik denk wel dat ik niet veel drama heb. Ik denk dat omdat ik altijd als laatste de roddels hoor terwijl iedereen ze 

al weet. Soms weet ik het zelfs 5 maanden later!!! 

 

Interviewer: Wel dit is de stuff die ik zoal moet weten voor mijn ‘Louis Knows It All’ Vogue column. Nog een laatste 

vraagje en dan laat ik jullie verder werken aan jullie examens. Waar kijk je het meeste naar uit tijdens kamp? 

Louis:  Eerlijk gezegd zou ik niet 1 ding kunnen kiezen. Ik vind alles aan kamp top. De coolste themadagen doen, 

kapot gaan tijdens trektocht, dropping proberen winnen, kokkies leren kennen, andere leiding nog beter leren 

kennen, zingen tijdens het kampvuur, toneelspelen, te weinig slapen, … Ja het zijn voor mij de beste 11 dagen van 

het jaar! Maar als ik 1 ding moet noemen waar ik het meest naar uitkijk zeg ik de zangstonde. Naar mijn mening 1 

van de beste momenten op bivak. 

Jan: Voor mij is deze vraag heel gemakkelijk want voor mij is bivak in het algemeen super tof! Ik kijk uit naar de leuke 

momenten waar wij spelletjes spelen, samen eten, samen aan het kampvuur zullen zitten, samen braziliaanse doen, 

samen slapen, samen roddelen over iedereen, samen snurken, samen lekker gaan stinken en samen herinneringen 

maken.  
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Milo: Zoals de anderen kijk ik uit naar alles aan bivak!! Natuurlijk zullen er hier en daar wat dingen zijn die we 

moeten doen en die iets minder leuk zijn, maar die kunnen niet op tegen alle ongelooflijk leuke dingen aan kamp. Ik 

vind de tafelmomentjes in het algemeen altijd heel leuk, zo met de hele groep samen. Als lid vond ik de platte rust 

denk ik het minst fijn, dus als ik jullie een tip mag geven; neem een strip of boekje mee voor het tweede halfuur van 

de platte rust. Ik nam altijd een paar strips van Jommeke mee, en dat maakte die rust een pak aangenamer! 

Ine: Dat vind ik een hele moeilijke vraag hoor! Even denken… Ik kijk uit om met de speelclubbers super fijne 

spelletjes te spelen, het lekkerste eten ooit (van de kokkies) te eten, same te lachen, etc. Dus eigenlijk ik kijk naar het 

gehele kamp. We hebben al eens gedacht over de activiteiten die we gaan doen, en ik kan de speelclubbers 

verzekeren dat ze de tijd van hun leven zullen hebben. Alleen hoop ik dat Jan niet zo luid gaat snurken en dat zijn 

voeten niet te hard gaan stinken!!! Lieve Speelclubbers, NEEM OORDOPPEN MEE!!!!! 

 

Interviewer: Ja Ine, met die stinkvoeten heb ik ook al ervaring mee gehad. Amai nog niet! Wel lieve speelclub 

leiding, dankjewel voor jullie tijd het was me een genoegen om jullie te mogen interviewen. Succes met jullie 

examens, ik ben er zeker van dat jullie gaan slagen omdat jullie uitzonderlijk slim zijn! En dankjewel!!   
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Rakwigraef 
Dames en heren 

Appelen en peren  

Het is zover. Laatste aanloop naar BIVAK 2022 woepwoep. Hopelijk zijn jullie al ingeschreven en hebben er enorm 

veel zin in. Wij zijn er alvast klaar voor om een onvergetelijk kamp met jullie ervan te maken.  

Vergeet zeker niet even in de vorige Chirograef te kijken voor als jullie jullie enorm zouden vervelen aan het begin 

van de vakantie ;)) Wees gerust als die al weg is moeten jullie gewoon eens op de website kijken.  

Hieronder hebben we alvast even een vragenlijstje opgesteld zodat we te weten kunnen komen wat voor bivakker 

dat je bent. Vul deze in en tel op het einde de letter die je het meeste aangeduid hebt.  

Laat zeker eens weten wat jouw resultaat was 

Groetjes van jullie allerliefste Rakwileiding  

 

Welk type bivakker ben jij?  

 

In mijn valies zit: 

A. 10 tshirten voor 10 dagen 

B. 1 chirobroek/rok , 1 tshirt en 1 onderbroek  

C. Ik ben op alles voorzien en neem mijn hele klerenkast mee 

 

Op bivak poets ik mijn tanden: 

A. Elke ochtend en elke avond  

B. Nooooooiiiitttttt! Wie heeft dat nu nodig 

C. Meerdere keren per dag.  

 

In de avond  

A. Ga ik sluipen en moet straffen doen.  

B. Val ik meteen in slaap door de drukke dag.  

C. Blijf ik nog even op om met de rest de dag te bespreken.  

 

Op trektocht 

A. vraag ik me constant af wanneer het eten is.  

B. Loop ik vanvoor op een hoog tempo.  

C. Slenter ik vanachter en praat gezellig met mijn leiding. 
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In de ochtend 

A.  heb ik een enorm ochtendhumeur en moet je me met rust laten.  

B. ben ik meteen klaar voor de dag.  

C. kijk ik al uit naar de platte rust van straks.  

 

Het liefste eet ik 

A. Spaghetti of pasta met spinazie en spek.  

B. Gehakt à la Femke  

C. Krieken met bouletten en purree 

 

Mijn lievelingsspel 

A. 1 Minutenspel 

B. Chicken nugget 

C. Kiekeboe  

 

De leukste dag op kamp 

A. Ik ben niet bang om lang te wandelen, geef mij maar een lange trektocht! 

B. Hoe vettiger hoe prettiger, ik doe super graag braziliaanse cross! 

C. Door de dag hout gaan sprokkelen en dan genieten van het kampvuur! 

 

Aantal keer A: 

Aantal keer B: 

Aantal keer C:  

 

Hier alvast een leuk kampfoto van vorig jaar om wat in de sfeer te komen 
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Oplossing:  

 

A.Je bent de zotte bivakker die zich eens helemaal laat gaan op kamp. Je eet je buikje altijd rond maar na een 

lange wcbeurt kan je weer alles geven bij de spelletjes. Je durft wel eens dingen uit te testen die thuis niet 

mogen en je bent het feestbeest van de groep.  

 

 

B.Je bent de hardcore bivakker. Geen uitdaging te groot en geen opdracht te vuil. Bivak is het topmoment 

van je jaar en de chirogeest zit in je. Je hebt je normale leven thuis gelaten en verandert in een regelregd 

bivakbeest. Stinken en niet wassen zijn jouw geloof op kamp.  

 

 

C.Je gaat 100 procent mee voor plezier en geniet van elk moment op kamp samen met vrienden en leiding. 

Toch hou je van je rust en properheid. Je lievelingsmoment is dan ook waarschijnlijk in de avond met 

verboden snoep erbij wat in de tent te babbelen.  
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Titograef 
 

Omdat wij dit jaar de WASTAFEL DER WASTAFELS willen maken, is het super belangrijk dat jullie 
allemaal volledig in staat zijn om een perfecte sjorring te maken. Gelukkig is er nog een klein beetje tijd tot 
Bivak dus wij verwachten dat jullie allemaal een sjortouw kopen en elke dag minstens 5 sjorringen maken 
om jullie voor te bereiden.  
 
Daarnaast is het super belangrijk dat jullie een volledig uitgewerkte modeltekening maken van hoe onze 
wastafel er uit zal zien. Bijvoorbeeld:  
 

 
 
Maar bon, we zullen even to the point komen: hoe maakt ik een kruissjorring? (dit is de sjorring die wij altijd 
gebruiken op de chiro) Met volgende instructies zullen jullie zeker een pro worden:  
 

Kruissjorring  
De kruissjorring dien je zeker te kennen als je wil sjorren. Je gebruikt hem om twee palen dwars op 
elkaar vast te zetten in de vorm van een kruis. De balk die in de grond steekt, rechtop staat, of reeds vast 
zit aan een constructie noemen we de steunbalk. De balk die je hier tegenaan sjort ,de dwarsbalk.  
 
Stap 1: beginknoop 
Je maakt het touw vast aan de steunbalk door een timmermanssteek te leggen. Deze knoop moet je zo 
bevestigen dat ze onder de plek komt te liggen waar de balken aan elkaar vastgemaakt zullen worden. 
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Stap 2: windingen  
Vraag iemand om de dwarsbalk tegen de steunbalk aan (dwars op elkaar) vast te houden. Tijdens het 
winden haal je het touw alleen horizontaal en verticaal heen en weer, nooit diagonaal. Je brengt het touw 
over de dwarsbalk, achter de steunbalk, over de dwarsbalk, enzovoort …Tijdens het winden leg je alle 
touwen evenwijdig naast elkaar op de balken en zij mogen niet over elkaar kruisen, dit zorgt immers voor 
zwakke plekken in de sjorring. Let erop dat je de windingen netjes op elkaar laat aansluiten en vergeet 
niet het touw na elke ronde aan te trekken zodat er zo min mogelijk speling in zit.  

 
 
Stap 3: woelen  
 
Om te zorgen dat er geen speling meer zit in de sjorring begin je over de windingen te woelen. Dit wil 
zeggen dat je het touw rond de sjorring tussen de balken in gaat draaien. Dwars over de windingen heen 
dus. Zo trek je het touw boven en onder en boven de dwarsbalk naar elkaar toe zodat de sjorring strakker 
komt te zitten. Extra goed aantrekken is hier zeer belangrijk. Let erop dat je het touw steeds 
aangespannen houdt zodat je de spanning niet verliest. Er mag nu geen enkele speling meer 
overblijven.  

 
 
Stap 4: mastworp  
Om de kruissjorring te beëindigen leg je een mastworp. Die leg je best op de dwarsbalk, zo dicht mogelijk 
tegen de sjorring aan. Draai het touw omhoog langs de dwarsbalk, en span je sjorring nog eens goed 
aan. Laat iemand de spanning van de woelingen vast houden (vinger erop), terwijl je de mastworp legt. 
Heb je nog wat touw over dan wind je dit gewoon rond je de paal en haal je het touw achter een eerdere 
winding langs. Je kan ook eindigen met nog een mastworp.  
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En zo zijn we weer bij het einde van deze titograef! Wij zijn helemaal klaar voor Bivak! En nu jullie deze 
sjorring perfect kunnen maken zijn jullie er ook helemaal klaar voor! Jullie hebben je al massaal 
ingeschreven voor kamp, dus het zal weer echt een TOPEDITIE worden!  
We zien jullie daar! 
 
xoxo 
 
de allerbeste supertofste geweldigste leiding 
 
Maanoe, Marlies, Emile & Eva :)  
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Ketigraef 
 

Dag allerbeste keti’s, hier zijn we weer met jullie favoriete blaadje. Jullie hebben allemaal al hard moeten werken om 

die stomme examens tot een goed einde te brengen. Wat zijn jullie toppers! Hiervoor was heel wat inspanning nodig 

en hebben jullie jezelf waarschijnlijk een dikke maand opgesloten gehad in jullie kamer. Geen sociale media, geen 

GSM en GEEN NIEUWS… Maar niet getreurd! Wij hebben tijdens jullie afwezigheid de kranten en magazines nou in 

de gaten gehouden en hebben nu speciaal voor jullie de belangrijkste hoogtepunten van de afgelopen maand 

hieronder geplaatst.  

Veel leesplezier 

xxx 

Marjolein, Ids, Donaat en Eli  
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We kraakte ook het wachtwoord van Lennert zijn Smarthschool  
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Na de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en KRC Genk vorige week vrijdag werden 16 bussen met 

Genk-supporters met straatstenen bekogeld.  De politie pakte die avond elf relschoppers op, die in de loop 

van de nacht mochten beschikken. Tussen de stenengooiers zaten ook supporters van het Nederlandse 

MVV Maastricht, die met de Truiense fans sympathiseren. STVV wenst zich hier nu in een persbericht 

volledig van te distantiëren en legt de Nederlanders en de verantwoordelijken binnen STVV een 

stadionverbod op. 

Na rellen STVV-Genk: hooligans krijgen stadionverbod 
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Aspigraef 
 

Ewaaaaaaaa aspi’s! Kamp kijkt al om de hoek, examens zijn gedaan en het weer wordt mooier, wat wil een mens nog 

meer? Deze leuke Chirograef uiteraard! Wij zitten al vol verwachtingen voor het kamp van uw leven en zijn er zeker 

van dat we een onveregtelijke tijd samen gaan beleven ☺. Denk aan de lange nachten met weinig of zonder slaap, 

de herinneringen die je voor de rest van je leven mee zult nemen. De verhalen die je later aan je kinderen kan 

vertellen over hoe kut die ene straf wel niet was omdat je zo nodig een pint van de leidingstent moest stelen met de 

boys. 30 graden op uwe kop terwijl ge tegen 20 kilometer per uur aan het lopen zijt voor die vettige Braziliaanse 

cross. Iedereen die over de afstand van dropping klaagt en het nut er niet van inziet van toch die derde post nog te 

doen. Het veel te lekkere eten in de middag waar je iedere dag weer naar hunkert. De chiro liefde voor die ene 

persoon waar je al een tijdje een oogje op had. Klaas die denkt dat hij goed is in elk spel maar dan toch weer eens 

verliest. Laura die op een veel te laat uur ‘morning’ zegt. Amaury die iedereen beschuldigt van valsspelen maar zelf 

het hardst valsspeelt. Uren en uren zoeken naar het perfecte hout voor ons mega kampvuur dat dan op 20 minuten 

wordt opgebrand. De fietstocht naar kamp daar die je net iets te lang duurt. De slopende twee daagse waar je zo 

naar uit keek en dan omvliegt in twee minuten. Al deze dingen neem je mee in je rugzak naar het latere leven en 

maken je tot de persoon die je dan bent! Chiro vrienden, beste vrienden xx 

We hebben dit jaar al heel wat leuke foto’s gemaakt (hieronder een paar). We zijn er zeker van dat er nog vele leuke 

gaan bijkomen in de komende maanden. Probeer van deze leuke foto’s een toffe meme te maken die te maken 

hebben met de leuke herinneringen die we al hebben gehad of nog gaan maken! 
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Spelletjes 
Al even een voorsmaakje van kamp!  
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Bivak woordzoeker  
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Bivak Bingo 
Het Bivak komt eraan, en wat is een Bivak zonder enkele typische gebeurtenissen? Breng deze Bivak Bingo mee en 

kijk hoeveel gebeurtenissen jij kan afvinken!  
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Dag Evenement Uur opmerking  
 

 

3 juli  CHIRO 14u-17u30 Lokalen  

10 juli  GEEN CHIRO / / 

11 juli  Bloemetjesverkoop 18u-… Speelhof 
Borgloon 

17 juli  CHIRO  14u-17u30 Lokalen  

20 juli  Pakken brengen  19u-20u Lokalen (Tito, Keti 
& Aspi)   

21 juli  Vertrek bivak  Tito’s: 10u 
Keti’s: 10u30 
Aspi’s: 11u 

Speelhof!! 
(middageten zelf 
voorzien, 
identiteitskaart!) 

21 juli Vertrek bivak Sloeber, Speelclub 
& Rakwi: 14.30u 

Parking Viio 
(identiteitskaart!) 

24 juli  Bezoekdag  15u-19u Taart meenemen  
(adres: 
Zonhoevestraat 
3A, 3740 Bilzen) 

31 juli  Einde bivak  
- ophalen jongste 
leden 
- fietstocht oudste 
leden 
 

Sloeber, speelclub 
en rakwi: 11u  
 
Tito, keti, aspi:  
+/- 14u  

Sloeber, 
speelclub en 
rakwi: 
Zonhoevestraat 
3A,3740 Bilzen 
Tito, keti en apsi: 
speelhof 
Borgloon 

31 juli  Pakken halen  18u-19u Lokalen (Tito, Keti 
& Aspi)   

31 juli  After Party  20u-… t‘biejke 
(jeugdhuis 
Borgloon) 

7 tem 28 
augustus  
  

GEEN CHIRO  / Herexamens 
 

4 september  Chiro  14u-17u30 Lokalen  

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
Yeayyyy**eindelijk gedaan met de stomme examens/toetsen**hopelijk 
waren jullie punten goed**na lange tijd eindelijk terug chiro**en ook na 
twee jaar terug een ‘normaal bivakkkkkk**wow daar hebben we toch naar 
uit gekeken**eindelijk terug 10 dagen**feest** plezier**lekker samen 
spelen in het zonnetje**genieten van het lekkere eten**maar eerst nog 
release** en bloemetjesverkoop**wat moet ene mens nog meer hebben in 
het leven???**wij kijken er alvast naar uit!!** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 

 


