
CHIRO BEVERLO: BIVAKBOEKJE
Bivakthema: Vikingen

BIVAK 2022
Gooik

!! 1 - 10 Augustus 2022 !!
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Dit jaar zal het spetterende bivak opnieuw plaatsvinden van 1 – 10 augustus.
Alles wat jullie moeten weten zal in dit boekje staan. Indien er toch nog
vragen zijn, twijfel dan zeker niet om de leiding te contacteren!

Voor de nieuwe leden: indien jullie graag hebben dat de leiding eens
langskomt om wat meer informatie te geven, laat dit ons weten en dan
maken we graag tijd vrij!

Groetjes, de leiding.

1,2,3,4,5,6,7 Zo gaat het goed, zo gaat het beter…

Hei, heftige krigere!!
(Dag, woeste krijgers!!)

Scandinavië, de plaats waar de Vikingen wonen, waar wij thuishoren. 10 dagen lang zullen
wij ons inleven in de wereld van deze machtige mensen. We zullen spelen, eten en slapen
als hen! Wie weet worden we wel zo sterke krijgers dat de God Odin ons later een plekje
geeft in zijn rijk, Valhalla! Kom dus zeker in je allercoolste vikings-pak en vergeet je goed
humeur niet, want samen met al je vriendjes zullen wij de wereld laten zien wie wij Vikingen
eigenlijk echt zijn.

Mocht dit je eerste bivak zijn: geen paniek, we zorgen ervoor dat je weer heel thuis komt.
Ben je al eens mee geweest: bereid je dan voor op HET bivak van 2022!

Håper å se deg snart, og må gudene være med deg.
(Hopelijk tot snel, en mogen de Goden met je zijn.)

Zijn er onder jullie enkelen die voor de eerste keer meegaan? Dan kunnen we geloven dat je
met honderden vragen zit, zoals:

● Waar gaan we naartoe?
● Wat moet ik meenemen?
● Wanneer vertrekken we en wanneer komen we weer terug?
● Krijg ik daar ook elke dag eten? (Ja massa’s!)
● Moet ik me daar ook elke dag wassen?

Wees gerust: de antwoorden op al jullie vragen (en meer) zijn gemakkelijk terug te vinden in
dit boekje. Hierin staan alle mogelijke tips en uitleg die je nodig hebt om met ons mee te
gaan. Wij zijn er alvast klaar voor en we kunnen nu al zeggen dat het fantastisch zal worden!

Tot dan!
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Wat is een bivak nu juist + indeling van een dag op bivak

Tijdens het bivak maken we als leiding programma’s zoals op iedere andere zondag, maar
dan voor een hele dag. Uw zoon/dochter zal zich dus zeker niet vervelen tijdens deze 10
dagen! De programma’s kunnen zowel op de kampplaats, in het bos als in de stad (Gooik)
plaatsvinden en zijn altijd onder begeleiding van de leiding. Het grote verschil met een
minibivak is dat we niet in Beverlo blijven. Dit jaar gaan we op bivak in Gooik :)
Op bivak koken onze kookouders, wiens gegevens je ook kan vinden in dit boekje. Zij maken
een ontbijt, middagmaal en avondmaal voor al onze hongerige maagjes na een hele dag
ravotten en spelen. Wij zijn hen daar dan ook heel dankbaar voor! :)

Indeling van de dag:

7u30: Opstaan van de dagverantwoordelijke
7u45: Opstaan van de leden + andere leiding
8u15: Formatie
8u30: Ontbijt
9u30: Activiteiten
11u45: Formatie
12u00: Middagmaal
13u00 : Platte rust
14u00: Activiteiten
16u00: Vieruurtje
16u30: Activiteiten
17u45: Formatie
18u00: Avondmaal
19u00: Avondprogramma tot slapengaan
Het slapengaan verschilt natuurlijk naargelang de groep en komt ongeveer overeen met
deze uren:

Ribbels: 20u30
Speelclub: 21u00
Rakwi: 21u30
Tito: 22u
Keti: 22u30

Hoe zit dat met het slapen?

Uw kind zal dus negen nachten op de kampplaats overnachten. Wij hebben geen bedden op
de kampplaats dus vragen we om zelf een luchtmatras of veldbed te voorzien. De leden van
de jongste groepen (Ribbels/Speelclub/Rakwi) slapen altijd binnen in de lokalen. De oudere
groepen (Tito/keti) slapen in tenten. Verder in dit boekje vindt u een volledige bagagelijst. De
leiding is ook altijd aanwezig op het heem en slaapt zelfs in hetzelfde lokaal (of tent) als de
leden. We houden steeds een oogje in het zeil!
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Aankomst & vertrek

Deze zomer zullen wij 10 dagen vertoeven in het prachtige Gooik. Wij vertrekken op zondag
1 augustus en keren op dinsdag 10 augustus terug richting Beverlo.

Ribbels, Speelclub,  Rakwi & Tito:
● Vertrekt op maandag 1 augustus
● Worden verwacht op de kampplaats om 14u. Het is de bedoeling dat de leden

gebracht worden door de ouders. Op de kampplaats kunnen jullie dan nog uitgebreid
afscheid nemen van elkaar en is er de mogelijkheid om iets te drinken tot 17u30. Ook
de bagage moeten jullie zelf meenemen, er zal dus geen container zijn om de
bagage in te laden (meer info hierover is te vinden in het deeltje ‘bagage’). Indien het
niet lukt om de bagage zelf mee te nemen, aarzel dan niet om iemand van de leiding
te contacteren zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Keti
● Helpt de leiding op het voorkamp en aangezien de kampplaats dit jaar wat verder ligt

dan anders vertrekken ze al op zaterdag 30 juli met de fiets. Verdere info hierover
krijgen jullie van Dries/Lene/Maartje.

Op woensdag 10 augustus mag iedereen weer opgehaald worden om 10u30 op de
bivakplaats. Ook de Keti zal dus opgehaald moeten worden en gaat niet met met de fiets
terug naar huis! De fietsen worden in de container geplaatst en geraken zo ook terug in
Beverlo. Wanneer de container uitgeladen wordt, wordt nog gecommuniceerd.

Geld?

De prijs van het bivak bedraagt dit jaar 145,00 euro per lid voor de 10 dagen. Om ons beter
te kunnen voorbereiden, vragen we om het geld te storten vóór 1 juli. Zo weten we zeker
welke leden er mee gaan. Hou rekening met deze datum, zo kunnen wij spelletjes
voorbereiden die geschikt zijn voor de grootte van de groep!

Vanaf dit jaar gaan wij ook werken met een online inschrijflink. Hiermee hebben wij een
beter zicht op wie er meegaat en kunnen wij bijkomende informatie makkelijker verzamelen.
Meer informatie volgt nog.

Heeft u het op financieel vlak niet zo breed, twijfel dan zeker niet om iemand van de leiding
te contacteren. Samen zoeken wij naar een oplossing zodat uw zoon/dochter een supertof
kamp kan beleven. (Dit geldt ook met vragen i.v.m. materiaal zoals een veldbed.. durf contact
op te nemen, want er is veel mogelijk)

Rekeningnummer van Chiro Beverlo: BE21 0016 3422 7203.
Vermeld zeker naam + afdeling van uw kind bij de overschrijving!
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Fiscale attesten?

De meeste onder jullie kennen het fiscaal attest al, maar sinds dit jaar
is er een hele verandering van het systeem. Daarom leggen we het
hier nog eens kort uit.

Om kampen en bivakken betaalbaar te houden, heeft de federale
overheid enkele jaren geleden ingegrepen. Als ouder kan je
belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakt voor de
opvang van je kinderen - óók voor opvang door jeugdwerk, scholen of
de sportsector. Alle leden jonger dan 14 jaar hebben recht op 14
euro per dag, de ouders kunnen dit inbrengen in hun belastingen.

Door deze regel zal het bivak voor veel ouders uiteindelijk heel voordelig uitkomen,
aangezien een ouder van een kind jonger dan €14 voor een bivak van 10 dagen 140 euro
kan inbrengen.

Tot vorig jaar werden deze attesten aan ons bezorgd door de gemeente, maar dit bracht
soms vertraging met zich mee. Vanaf dit jaar zijn wij als vereniging verplicht hier zelf aangifte
van te doen. Voor het bivak zullen jullie je zoon/dochter kunnen inschrijven via een online
link. Hierin gaan we jullie ook het rijksregisternummer van uw zoon/dochter vragen EN
dat van de ouder die het kamp betaalt. Het is zeer belangrijk dat we ook het rijksregister
van de betalende ouder ontvangen, omdat er anders een foutmelding zal optreden.

Post?

10 dagen zonder iets te horen van het thuisfront is niet
gemakkelijk. Gelukkig bestaat er nog zoiets als ‘de post’. Dus
mama, papa, oma en opa: stuur maar genoeg briefjes naar uw
zoon en/of dochter (of naar de leiding mag ook altijd ☺). Heb je
niet zoveel inspiratie? Geen paniek, wij helpen je al een beetje.

Als u uw zoon en/of dochter een brief stuurt in verband met het
thema kan hij/zij een prijs winnen!!! Overtuig dus jullie ouders,

zussen, broers, vrienden, kennissen of familie om een originele brief te schrijven. De
brief die het best past bij het thema wint een prijsje! Niet vergeten om het adres aan jullie
familie en vrienden door te geven!
Deel het dus maar goed uit!

Adres:
T.a.v Chiro Beverlo
Naam lid (+ groep)
Kampplaats “Chiro Uitdekrij Gooikl”
Bronnenweg 10
1755 Gooik
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Naast brieven krijgen, schrijven wij ook graag brieven. Zeker voor de kleintjes is het dus
handig om op de envelopjes de adressen al te schrijven, zodat ze zeker naar het juiste adres
schrijven

Onverwachts bezoek?

In het Nederlands hebben we een mooi spreekwoord, dat gaat als volgt: “Als de kinderen van
huis zijn, dansen de ouders op tafel.” Als leiding
doen we er namelijk alles aan om onze leden de
tijd van hun leven te geven, maar dit is zeer
moeilijk als de ouders eens ‘toevallig’ op bezoek
komen. Daarom de oproep om niet langs te
komen. We plaatsen regelmatig foto’s op onze
gesloten facebookgroep, zodat je je kleine of grote
kapoen niet te lang moet missen.

Noodgeval?

Als er echt een noodgeval is, kan je altijd iemand van de leiding contacteren
(contactgegevens zie pagina 13). Het kan wel zijn dat we op dat moment midden in een
programma zitten en dus niet onze gsm’s bekijken. Je kan bij noodgevallen steeds iemand
van de kookploeg contacteren:

■ Lesly: 0475/50 61 84
■ Sarah: 0478/39 56 80

Medische fiche?

Zoals elk jaar moeten jullie de medische fiches invullen. Zo kunnen we rekening houden met
eventuele ziektes. De medische fiche kan u vinden op de site van Chiro Beverlo
(www.chirobjevel.be). U mag de medische fiche ten laatste afgeven wanneer de bagage
ingeladen wordt. De datum voor het inladen van de bagage wordt nog meegedeeld.

Naast de medische fiche is het ook belangrijk om de ID-kaart mee te brengen en aan de
leiding af te geven. Moest er iets gebeuren, kunnen we dus ook naar de dokter zonder
problemen. ☺ Deze mag u gewoon op de bivakplaats op 1 augustus afgeven.
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Bagage?

Verder in dit boekje vind je een handig lijstje met alles wat mee moet op bivak. De leden
nemen hun bagage zelf mee. Er is dit jaar dus geen container waar al de bagage in
vervoerd wordt. De fietsen van de Tito worden wel op voorhand in de container geladen en
zo vervoerd naar de kampplaats. Verdere info over wanneer en waar de container ingeladen
wordt, volgt nog.

Na het bivak mogen de fietsen weer afgehaald worden op maandag 10 augustus aan onze
chirolokalen (zuidstraat 53) tussen 16.30 uur en 18 uur. De verloren spullen zullen die dag
ook uitgestald worden. Controleer dan dus meteen of er niks van jouw kind tussen ligt!

Fietsen?

Omdat de kampplaats nogal ver is dit jaar, gaat alleen de Keti met de fiets op kamp. Zij
vertrekken op voorhand. De exacte tijd en datum worden nog meegedeeld via hun eigen
leiding! De Tito rijdt niet met de fiets naar de kampplaats, maar zal hun fiets wel kunnen
gebruiken daar. Zoals hierboven al vermeld werd, zal de Tito gevraagd worden om hun
fietsen in de container te laden. Alle fietsen die meegaan op kamp moeten wel gecontroleerd
worden op de volgende dingen:

● De verplichte reflectoren: wit vooraan, rood achteraan, spaakreflectoren of
reflecterende strook op banden

● De remmen: verplicht op voor- en achterwiel. Zorg dat de remblokjes niet versleten
zijn

● De nodige verlichting: wit vooraan, rood achteraan
● Een goed functionerende fietsbel
● Een fietsslot!
● Eventueel een snelbinder (handig voor op tocht)
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Medicijnen?

Natuurlijk hopen we dat iedereen dit stukje kan overslaan, maar
indien je toch ziek bent of last hebt van een allergie, geef dan de
eerste dag je medicijnen aan jouw EIGEN LEIDING. Vermeld op de
verpakking je naam en de hoeveelheid die per dag moet genomen
worden. Wij zorgen er dan voor dat de medicatie zeker niet
vergeten wordt. Vermeld ook alle info duidelijk op de medische
fiche!

Snoep en zakgeld

We vragen om geen snoep mee te geven aangezien de kookploeg ons elke dag van lekker
en genoeg eten zal voorzien. Je kan dus maar beter genoeg plaats laten in je buik voor dit
lekkere eten in plaats van al die ongezonde zoetigheid. Maar wees niet bang, er zal zeker
wat gesnoept worden, de leiding voorziet een (grote) zak snoep voor elke groep!

Wat zakgeld zal altijd van pas komen. De hoeveelheid varieert van groep tot groep. Hiervoor
hebben wij enkele richtlijnen opgesteld. Gelieve dan ook niet meer dan aangegeven mee te
geven om het verlies van geld te voorkomen.

Ribbels: wat geld voor kaartjes en postzegels
Speelclub: wat geld voor kaartjes en
postzegels
Rakwi: wat geld voor kaartjes en postzegels
Tito: ongeveer €20
Keti: ongeveer €25
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Uniform

De leden zijn verplicht om zowel ‘s morgens en ‘s avonds bij de formatie, alsook wanneer
we op tocht gaan, hun uniform te dragen. Wij, als leiding, vinden dat een uniform een positief
effect heeft op de groepssfeer. Daarnaast zorgt het ervoor dat we voldoende opvallen
wanneer we op tocht gaan. Het is zo bijvoorbeeld ook makkelijker iemand terug te vinden in
een grote stad. Het is dus een verplichting dat iedereen hiermee in orde is.
Het uniform bestaat uit:

➔ Een rood T-shirt van onze Chiro (verplicht voor iedereen)
➔ Een beige rok of short (deze moet voor de ribbels en de speelclub niet van de chiro

zijn)
➔ Onze eigen rode chirotrui/vest of een andere rode trui/vest, ook de blauwe chirotruien

van de banier mogen

Leden die nog graag een extra T-shirt of trui willen, kunnen hiervoor terecht bij de leiding.
Stuur hiervoor best een berichtje. Zo kunnen we zien of de juiste maten nog beschikbaar zijn.
Wij hebben ook tweedehands kleding ter beschikking voor de mensen die dit willen.
Voor een rok, short of andere chirotruien kunnen jullie altijd terecht in de Banier in Hasselt.
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Wat meepakken?

Slaapgerief

◻ Veldbed of eenpersoonsmatras
◻ Kussen en kussensloop
◻ Onderlaken (zeer belangrijk!)
◻ Slaapzak of donsdeken
◻ Slaapkleed of pyjama
◻ Knuffelbeer om goed te slapen

Wasgerief

◻ Toiletzak
◻ Waskom!
◻ Tandenborstel en tandpasta
◻ Kam, borstel (haar elastiekjes, speldjes)
◻ Zeep en shampoo
◻ Washandjes voor 10 dagen (extra is

altijd handig)
◻ Handdoeken (klein en groot)
◻ Maandverband voor de oudere meisjes

Kledij

◻ Uniform (ook een beige short of rok)
◻ T-shirts en shorten
◻ Lange broeken
◻ Dikke truien
◻ Gemakkelijke schoenen en

sportschoenen
◻ Sokken (10 paar + reserve)
◻ Ondergoed (voor 10 dagen + reserve).
◻ Regenjas
◻ Kleren en schoenen die nadien

weggegooid mogen worden

Plonsgerief

◻ Zwembroek, badpak/bikini
◻ Badmuts (in sommige zwembaden is dit

verplicht)
◻ Badhanddoek
◻ Zwembandjes voor de kleinsten onder

ons (Elk kind moet een baantje kunnen
zwemmen zonder hulp. Kan je kind dit
niet dan zijn zwembandjes VERPLICHT)

◻ Eventueel een duikbril
TIP: Steek dit allemaal in een handig
rugzakje.

Allerlei

◻ Verkleedkleren in thema (Vikingen). Laat de creativiteit maar lopen!
◻ Wasspelden met je naam (10 stuks)
◻ Linnenzak voor vuile was
◻ Briefpapier, schrijfgerief, postzegels, enveloppen, adressenboekje (Vermeld bij de

Ribbels en Speelclub in het adressenboekje ook wie het is: tante , oma, buren, . . .
Een familienaam zegt hen meestal weinig)

◻ Stevige zaklamp
◻ Pet of hoedje
◻ Stripboeken of puzzelboekjes voor tijdens de platte rust
◻ Zakdoeken
◻ Drinkbus met naam
◻ Zonnecrème
◻ Muggen/tekenspray (voor de kleinste is een muggenbandje ook handig)

MOGEN WE NOG EENS BENADRUKKEN DAT HET BELANGRIJK IS DAT IN ELK
KLEDINGSTUK, HANDDOEKEN,... EEN NAAM STAAT! DIT IS VOOR ONS
MAKKELIJKER EN ZO GAAN ER  MINDER SPULLEN VERLOREN.
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Tips

◻ Voor de Ribbels en Speelclub is het handig om de kledij per dag samen in één zakje te
steken (broek, T-shirt, ondergoed, sokken). Zo weten ze wat ze moeten aandoen.
Vermeld ook op de zakjes welke kledij weg mag na het bivak, zodat de verkeerde kleren
zeker niet weggegooid worden.

◻ Laat de jongsten helpen met inpakken, zo vinden ze alles gemakkelijk terug in hun valies.

◻ Aan de ouders van de nieuwe leden: gelieve er rekening mee te houden dat wij een heel
bivak gaan spelen, de kledij moet dus vuil mogen worden!

◻ Indien er per afdeling nog iets extra moet meegenomen worden, zal de leiding je wel een
briefje bezorgen.

Bij het afzetten van de leden op 1 augustus dient het volgende aan de leiding afgegeven te
worden:

● De medische fiche
● Een contactnummer van de ouders (of familielid) waar jullie gedurende het bivak op

bereikbaar zijn.
● 5 pakjes papieren zakdoeken of een doos papieren zakdoekjes
● 2 rollen keukenrol

PLEZIER?

Net zoals vikingen hebben onze leden geen nood aan
technologische snufjes. Het is dus niet toegelaten om volgende
spullen mee te pakken:

◻ Mp3-speler
◻ GSM
◻ Computerspelletjes, gameboy, tablet…

Als we deze voorwerpen vinden, worden ze in beslag genomen
tot na het bivak! Wij doen dit omdat persoonlijke bezittingen van de leden zoals een gsm,
laptop etc. NIET verzekerd zijn op kamp. Bovendien zou het de sfeer enkel verpesten voor
de leden die zulke voorwerpen niet meebrengen. Bivak staat nu eenmaal voor samenzijn!!
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Wist je dat...?

★ De leiding samen 377 jaar oud is als ze op bivak vertrekken?
★ Je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur?
★ Een golfbal 336 kuiltjes telt?
★ Vleermuizen altijd linksaf slaan als ze uit een grot vliegen?
★ Je 1.2 miljoen muggen zou nodig hebben om in een keer al het bloed uit de gemiddelde

mens te zuigen?
★ Met 100 keer hard lachen je net zoveel calorieën verbrandt als wanneer je 15 minuten op

een hometrainer fietst?
★ De Rode Duivels op de tweede plaats eindigden op het EK voetbal in 1980?
★ De gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven?
★ Een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft?
★ Er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij?
★ Als je via Trooper besteld je de Chiro sponsort zonder extra te betalen?
★ Je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?
★ Slechts 20 procent van de Sahara uit zand bestaat?
★ Een baby 94 botten meer heeft als een volwassen persoon?
★ Je oren en neus heel je leven blijven groeien?
★ De hoogste lichaamstemperatuur die men ooit heeft gemeten bij een mens 46,5°C was?
★ 1 op de 8 Vlamingen ooit op de Chiro zat?
★ Er waarschijnlijk een paar foute wist-je-datjes inzitten omdat we zeer betrouwbare sites

gebruiken?
★ Er dit jaar twee chirokoppels zijn in de leidingsploeg?
★ Eén bij gemiddeld 1/12 theelepel honing maakt in haar hele leven?
★ Alleen vrouwelijke muggen steken?
★ Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt ?
★ Dries en Jonas nog nooit als team verloren hebben bij (water)pong?
★ Je in de ochtend gemiddeld 2 cm langer bent dan ‘s avonds ?
★ M&M’s staat voor de bedenkers van de snoepjes: Mars en Murrie?
★ Een giraf zijn eigen oren kan schoonlikken met zijn tong?
★ Bijna de helft van de leiding niet goed kan sjorren en het daarom altijd aan Dries vragen?
★ De koning jaarlijks een bedrag om de kosten van zijn functie te dragen ontvangt? En

deze 11.786.000 euro bedraagt?
★ In de gemiddelde chocoladereep zo’n acht verschillende lichaamsdelen van insecten

zitten?
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Wie is wie?

DE LEIDING

Naast jullie zijn wij (hopen we alleszins) toch ook onmisbaar! Wij beloven er een supertof
kamp van te maken. Zijn er na het lezen van het boekje nog verdere vragen? Twijfel dan
zeker niet om de leiding te contacteren! Hieronder vind je alle nodige informatie:

Ribbelleiding

Maite Geenen 0468 16 13 02 maite.geenen@gmail.com
Jitse Caerts 0472 91 07 62 jitse.caerts65@gmail.com
Jack Daniels 0488 42 24 06 danielsjack160404@gmail.com
Cassandra Melis Ortiz R 0471 68 92 33 cassandraortizromero@gmail.com

Speelclubleiding

Martijn Alentyens 0493 19 28 94 martijn.alenteyns@hotmail.be
Lore Truyen 0479 03 11 32 lore1.truyen@gmail.com
Vincent Lippens 0474 10 83 27 vinc3nt.lippens@gmail.com
Jarno Fransen 0470 51 49 32 fransen.jarno@gmail.com
Mare Claes 0495 64 63 32 mareclaes@outlook.com

Rakwileiding

Robbe Clerix 0475 27 90 93 robbeclerix@hotmail.be
Marthe Put 0468 10 68 41 put.marthe@gmail.com
Niels Geerinckx 0475 45 55 71 nielsgeerinckx4@gmail.com
Saartje Corvers 0479 47 20 67 saartjecorvers@gmail.com

Titoleiding

Siebe Caerts 0468 41 65 03 siebe.caerts@gmail.com
Jonas Truyen 0472 49 82 34 jonastruyen@hotmail.be
Jill Willekens 0470 07 87 50 jill-willekens@hotmail.com
Austin Corvers 0473 46 57 24 austin.corvers@hotmail.com

Ketileiding

Dries Camerotto 0470 29 30 90 dries.camerotto@hotmail.be
Lene Claes 0494 13 86 37 leneclaes@outlook.com
Maartje Clerix 0470 34 55 45 maartje.clerix@hotmail.com
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ONZE KEUKENPRINSESSEN – PRINSEN

Op bivak kunnen we natuurlijk niet vertrekken zonder onze geweldige kookploeg! Ze maken
HET LEKKERSTE ETEN ooit voor ons klaar. Ieders buikje is elke dag weer goed gevuld!
Daarnaast staan ze ook altijd paraat voor een goed babbeltje, steun en zo veel meer!
Kortom: WIJ ZIJN ENORM DANKBAAR MET ZO EEN GEWELDIGE KOOKPLOEG! Onze
kookploeg bestaat uit deze 9 toppers:

● Lesly Broekhoven: deze keukenprinses staat dag en nacht voor ons klaar, niet
alleen als kookploeg maar ook als VB! In het dagelijks leven is ze de mama van
Maite, maar op kamp is ze een beetje de “bivakmama” van iedereen! Zelf heeft Lesly
ook op de Chiro gezeten en weet ze dus ook als geen ander hoe het er op een bivak
aan toegaat!

● Karine Goossens: de mama van Marthe. Ook zij is een echte keukenprinses die al
enkele jaren mee gaat! Karine zal zeker geen uitdaging uit de weg gaan, af en toe
een spelletje meespelen? JA HOOR! Karine staat altijd voor ons klaar, een babbel,
steun en raad! Als wij het als leiding eens niet goed weten, kunnen we altijd op haar
rekenen. Karine gaat al heel lang mee als kookploeg, we zouden ze dan ook niet
meer missen!

● Werner Geenen: Werner gaat, net zoals andere jaren, ook enkele dagen mee als
kookploeghulpje. Al kan hij zeker en vast als de ondeugende van de groep gezien
worden! Leiding plagen? Ja hoor, dat kan hij als de beste. We zullen hem dit jaar dan
ook weer zeker uitdagen voor een toffe competitie. Werner: zet je maar schrap!

● Davy Wijns: deze keukenprins is de papa van Lander en Robbe. Zou hij stiekem
meekomen om de jongens een beetje in het oog te houden? Neen hoor! Dave kan
ons eigenlijk die 10 dagen niet missen! Het liefste zal hij dan ook de leiding en de
leden een beetje plagen. Een voorbeeld? Vier jaar geleden is hij de Keti gaan wakker
maken in een tijgerlegging. Hoe kom je er zelf aan?!

● Bram Bresseleers: Hier een echte keukenprins! Bram is gekend op de Chiro door
zijn zottigheid. Een perfecte en leuke indeling van het eten zal je dan ook enkel en
alleen bij hem vinden: een Croque-Monsieur met een gezichtje op! Daarnaast speelt
hij af en toe toch ook wel eens graag mee met de spelletjes. Wil je hem een beetje
plagen? Zet dan zeker het liedje VEROVER MIJ van Niels op!

● Ilse Loos: Haar man (Dave) en kinderen alleen op kamp laten gaan? Nee hoor!
Naast het lekkere eten is Ilse ook een beetje de verpleegster van dienst! En daar is
de leiding enorm dankbaar voor (want wat weten wij nu van al die medicatie?!).
Daarnaast staat Ilse ook altijd klaar voor een goede babbel, een mopje of raad.

● Sara Luyten: Sara maakt de kookploeg compleet! Ze kan enorm goed koken, staat
altijd voor ons klaar en speelt af en toe stiekem ook wel eens graag een spelletje
mee! Kortom een top kookploeg die we helemaal niet kunnen missen!

● Loes: Loes gaat al verschillende jaren mee, en we zouden haar zeker en vast niet
kunnen missen. Naast haar lekkere kookkunsten staat ze ook zeker klaar voor een
luisterend oor en uitstekend advies! Stiekem kan ze ook haar kinderen niet missen
die samen mee op kamp gaan :).

● Heidi Corvers: Ook dit jaar komt Heidi weer mee op kamp nadat ze vorig jaar voor
de eerste keer de kookploeg zo had geholpen! Met haar keuken kunsten van de
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hotelschool gaat eten maken voor de leden in een wip voorbij! Als Heidi helpt koken,
is iedereen tevreden met het resultaat!

➔ Wij zijn alleszins super blij dat deze zotte bende ons vergezelt op kamp!

ONS WERKCOMITÉ

We zijn als leidingsgroep ook zeer blij met de hulp van deze sterke kerels. Het WC gaat niet
mee op bivak (spijtig genoeg) maar ze staan op 31 juli en 1 augustus wel altijd paraat om de
tenten op te zetten en ervoor te zorgen dat het bivak op zijn best kan starten! Natuurlijk doet
het WC niet enkel iets op kamp, denk maar aan de geweldige mooie nieuwbouw bij ons op
de chiro! Hiervoor willen we ze dan ook nog eens heel fel voor bedanken:
D A N K U  WC!

ONZE VB (Volwassen Begeleider)

Dit jaar ondersteunt onze kookploeg de leiding, zij nemen dus ook de taak van VB op zich.
Moesten jullie vragen hebben over dingen die je liever niet met de leiding bespreekt, kan je
altijd iemand van de kookploeg sturen, ze helpen met plezier.

GROEPSLEIDING

We hebben natuurlijk groepsleiding nodig om het bivak in goede banen te leiden. Dit zijn
Robbe en Jonas. Zij weten alles over hoe, wat, wanneer en wie er iets regelt voor het bivak.
Aarzel zeker niet om vragen te stellen want zij kunnen deze allemaal beantwoorden! De
gegevens vind je bij de leiding in dit boekje.
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CHIRO BEVERLO!
Wij zijn alvast klaar om er een spetterend bivak van te maken!

Zoals iedereen weet, zingen we elke ochtend & avond ons formatie-lied. Voor de leden die
het nog niet kennen… begin alvast te oefenen. Dan kunnen jullie in volle bortst
meezingen op bivak!

Chiro bjèvel in ploeg, op het ritme van het groen.
We beleven, doen gekke spelen.

Met de vraag waar is’t om te doen, dat is ons doel,
Manier van leven, een goed gevoel.

Jezelf te geven, dat ietsje meer.
In de chiro sfeer, chiro beverlo

Param Pampam

Groetjes, de leiding

Austin, Cassandra, Dries, Jack, Jarno, Jill, Jitse, Jonas, Lene, Lore,
Maartje, Maite, Mare, Marthe, Martijn, Niels, Robbe, Saartje, Siebe &

Vincent
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