
 
 

  
DE LEIDERS 
 
Speelclubs 
Arne Pollenus 0483 67 39 76 
Arne Schruers 0471 39 52 62 
Ben                      0471 96 42 40 
Bram  0473 85 05 40 
 
Sloebers 
Christophe          0489 47 21 38 
Jo  0471 01 14 13 
Laurens  0476 06 35 89 
Victor  0491 52 61 61 
 
Rakkers 
Maarten 0474 45 35 01 
Quinten              0498 36 71 04 
Willem               0488 09 67 32 
Yven                    0488 78 72 52 
 
Toppers 
Daan  0473 44 78 87 
Emiel  0489 31 22 48 
Mathias  0479 85 51 40 
 
Kerels 
Diego  0484 76 56 26 
Jan  0478 79 74 25 
Wietse  0489 05 10 84 
 
Aspi’s 
Harrie  0472 83 33 06 
Stef  0499 70 76 53 
Vincent  0498 31 22 78 

 

 
DE LEIDSTERS 
 
Pinkels 
Charlotte             0472 85 77 40 
Kiara                     0499 46 45 16 
Maud Jans           0470 29 72 65 
 
Speelclubs 
Mayte   0471 38 21 34 
Lize   0470 52 12 00 
 
Sterren 
Febe                     0479 75 54 54 
Heather                0488 17 04 09 
Lore   0471 20 36 22 
Marie    0478 51 42 26 
 
Kwiks 
Amelie                  0470 52 12 01 
Ancy                     0472 58 02 57 
Maud Lieben       0491 36 99 73 
Maud Peeters      0476 21 82 16 
 
Tippers 
Astrid Dhoore  0489 39 19 42 
Laura   0471 71 51 06 
Tess                       0487 46 30 72 
 
Tiptiens 
Astrid Coekaerts 0491 02 43 71 
Maaike   0472 65 84 20 
Sile   0470 11 78 10 
 
Aspi’s 
Lisa   0471 30 37 96 
Lotte   0498 54 62 47 
Sofie   0472 60 08 28 

Bivak 
Wezemaal  

2018 



 
 

Bivak 2018… are you readyyyyy?! 

Na alweer een onvergetelijk Chirojaar, trekken we een laatste 
rechte lijn richting BIVAK! Dit jaar verkassen we 10 dagen naar 
Wezemaal om ons helemaal uit te leven, gezellig samen te zijn 
en de hele dag door plezier te maken! 

10 dagen lang vuil worden, plezier maken, zalige 
tentmomenten beleven, een onweer trotseren, geplaagd 
worden door de kookouders, de kookouders terugplagen, 
superlekker eten, een groots kampvuur ... Kortom: alle 
ingrediënten voor een onvergetelijk bivak zullen aanwezig zijn! 

In dit boekje geven we u graag meer info over het verloop van 
het kamp! 

Wij kijken er alvast enorm naar uit, jullie ook? 

De redactie 

 

 

 

 

DIT JAAR ZAL ER NIEMAND NAAR DE KAMPPLAATS FIETSEN! 
Bij zowel de jongens als de meisjes moeten de 3 oudste 
groepen (Tito’s, Keti’s en Aspi’s) hun fiets meenemen. 

 

Verloop Jongens: 

11 JULI Alle groepen (behalve de Speelclubs) worden om 
09u30 verwacht op de bivakplaats waar de leiders jullie 
opwachten. Rond 10u zal de startformatie gehouden 
worden. Iedereen dient door zijn ouders gebracht te 
worden en de Toppers, Kerels en Aspi’s moeten hun fiets 
meebrengen. 

14 JULI De Speelclubs worden om 10u30 verwacht op de 
kampplaats in Wezemaal. 

21 JULI De ouders worden om 10u30 op de kampplaats 
verwacht om hun kinderen terug op te halen. Denk aan 
de fietsen die terug mee naar huis moeten. 

Verloop Meisjes: 

21 JULI Alle groepen (behalve de Pinkels en de Speelclubs) 
worden om 11u00 verwacht op de bivakplaats. 
Iedereen dient door haar ouders gebracht te worden. 
De Tippers, Tiptiens en Aspi’s moeten hun fiets 
meenemen.  

24 JULI De Pinkels en Speelclubs worden om 10u30 verwacht 
op de kampplaats in Wezemaal. 

31 JULI De ouders worden om 10u30 op de kampplaats 
verwacht om hun kinderen terug op te halen. De 
slotformatie zal ten laatste om 10u30 plaatsvinden. 
Denk aan de fietsen die terug mee naar huis moeten. 

 

 



 
 

Adres 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
PRIJSLIJST BIVAK 

 
à Voor elke 1e en 2e kind binnen één gezin  € 140 
à Voor elk 3e en 4e kind binnen één gezin   € 120 
à Voor Pinkels en Speelclubs    € 100 
 
Te storten op het rekeningnummer BE65 7350 0986 6096 met 
vermelding van NAAM en AFDELING. 
 
Tip: check zeker bij jouw ziekenfonds voor een eventuele 
terugbetaling 
 

 

Dé checklist voor een geslaagd bivak: 

o Onderbroeken (liefst 10 J ) 

o Zwemgerief  

o Speelkledij voor een héél bivak  

o Chiro-uniform (aandoen bij vertrek)  

o Kousen  

o Warme truien  

o Stevige schoenen (voor de kleinsten liefst GEEN veters)  

o Zaklamp  

o Pyjama 

o Veldbedje (iedereen) 

o Slaapzak, met matje en hoofdkussen 

o Regenjas en regenlaarzen  

o Toiletgerief   

o Verkleedkleren (zie bij de thema’s)     

o Keukenhanddoek  

o Rugzak, drinkbus en brooddoos 

o Fluovestje 

Naam kind + afdeling 
Holsbeeksebaan12 
3111 Rotselaar 
België 

Jan Habex




 
 

o Zakgeld (voor het kopen van een postkaart of 
postzegels)  

o Schrijfgerief (voor de kleinsten is het handig om de 
adressen vooraf al op de enveloppen te schrijven) 

o SIS‐kaart met klevertjes (afgeven bij vertrek) 

o Identiteitskaart of Kids-ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we NIET nodig op bivak en laten we thuis? 

Laptops, iPods, iPads, alcohol, stijl- en/of krultang, GSM’s, 
juwelen, goede kledij... Laat zo veel mogelijk waardevolle 

spullen thuis dan kan er ook niets mis mee lopen. 

 

Save the date !! 

 
 
 
Na de knaleditie van vorig jaar, kijken ook wij alweer uit naar 
Heidefeesten 2017 !  
 
Vergeet zeker niet het weekend van vrijdag 24, zaterdag 25 en 
zondag 26 augustus vrij te houden!! 
 
Drie dagen vol muziek, sfeer en ambiance, daar staan de 
HEIDEFEESTEN voor garant ! Zorg dus zeker dat u erbij kan zijn, 
en wij…wij doen de rest ! Tot dan J 
 
 
Elk jaar gebeuren er wel een ongelukjes op kamp. Onze keuken 
doet dan zijn uiterste best om slaapzakken en dergelijke op tijd 
gewassen te krijgen. Dit lukt jammer genoeg niet altijd. 
 
Indien jullie dus thuis, in de kelder of op zolder, nog oude 
slaapzakken en/of dekens hebben liggen die toch niet meer 
gebruikt worden, mogen jullie deze altijd naar de Chiro 
brengen. Wij zouden er meer dan blij mee zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wezemaal 



 
 

Wist je dat … ?  
 

• …er volgend jaar 3 oudleidsters op stage of Erasmus 
naar het buitenland trekken? 

• …er na dit bivak een groot deel leiding stopt, maar dat 
de Aspi’s al staan te poppelen om hun plaatsje in te 
nemen? 

• …we volgend jaar 2 nieuwe hoofdleiders hebben? 
Quinten en Arne! 

• …ons eetweekend een groot succes was en we hopen 
dat iedereen van het lekkere eten genoten heeft? 

• …we ons eetweekend ook niet hadden kunnen 
realiseren zonder onze fantastische keukenploeg 

• …we in de Paasvakantie de bivakplaats al eens gingen 
bezoeken en we nu al kunnen verklappen dat het een 
superleuke plek is?! 

• …leider Bram dit jaar na 7 (!) jaar gaat stoppen met de 
Chiro en hij daarmee de enige is die elke groep minstens 
1 keertje gehad heeft? 

• …we vorige maand eindelijk aan de bijbouw begonnen 
zijn en hij er nu al super uit ziet?! 

• …de Speelclubmeisjes, Kerels en Tiptiens onlangs nog op 
weekend gingen en dat de leden zo helemaal 
klaargestoomd zijn voor het komende bivak? 

• …we onlangs een supercoole actioncamera van 
Pastoor Tjeu cadeau kregen?? 

• …het volleybalteam van onze meisjesleiding onlangs 
een DERDE plaats behaalde op het jaarlijkse 
Paashaastornooi en we daar supertrots op zijn?? 

• …we op datzelfde tornooi ook met heel veel volk voor 
onze voetballende leiders gingen supporteren en zij zo 
een 7e plaats in de wacht sleepten? 

 

Thema Jongens 

 
Hallå Speelclubs 
 
Örn Pall, Örn Surtr en ik, Bruni 
Veborn, nodigen jullie uit 
vanuit het koude maar 
prachtige Noorden voor een 
avontuur dat jullie leven zal 
veranderen.  
 
Wij hebben de taak gekregen om heldhaftige speelclubs te 
zoeken en op te leiden om de toekomst van onze stam te 
garanderen.  Om in het Noorden te kunnen overleven zullen 
jullie eerst opgeleid moeten worden om echte Vikingen te 
worden. Daarom willen wij jullie 7 dagen meenemen voor een 
onvergetelijk avontuur in Wezemaal  
Hier zullen wij jullie trainen en omvormen tot echte Vikingstrijders 
waar Odin trots op zou zijn. Dit zal doorgaan van 14 Juli tot 21 
juli. We verwachten jullie op de kampplaats om 10u. Haal jullie 
sterkste Vikinguitrusting maar uit de kast en haal jullie wapens 
vanonder het stof want het lot van onze Vikingstam hangt er 
van af.  Wij hopen natuurlijk dat jullie met grote aantallen 
aanwezig zullen zijn zodat we allemaal samen deze ervaring 
mogen delen.  
 
”De var bare få i antall, men de manglet ikke kampånd”  
(Zij waren slechts gering in aantal, maar aan strijdlust ontbrak 
het hen niet) 
 
Bruni Veborn, Örn Pall & Örn Surtr 
 



 
 

Beste Sloebertjes, 

Wicki de Viking (Victor), Chrisnar (Christophe) en Lauronson 
(Laurens)  verwachten jullie op 11 Juli in Wezemaal. Wees op 
tijd beste sloeber want een Viking is nooit te laat! 

We wachten jullie op, samen met onze boot “Ragnar III”. Ps: 
Ragnar I is vorige maand vergaan in een storm op zee en 
Ragnar II is tijdens een mistvlaag tegen de kliffen te pletter 
gevaren. 

Maar deze boot: “Ragnar III”  gaat jullie beste vriend worden 
gedurende onze 10 daagse rooftocht over de Brabantse 
rivieren.  

Zorg er dus voor dat jullie een paar schoenen of laarzen 
meenemen, om onze boottocht over de “grote beek” van 
wezemaal zo comfortabel mogelijk te maken. Vergeet ook 
zeker jullie stoere Viking uitrusting niet en uiteraard jullie goed 
humeur.  

Dus sloebertjes, zorg dat je op tijd bent en dan zien we jullie 11 
Juli op de kampplaats.  

Groetjes,  

Jullie stoere, sterke en knappe Viking leiders.  

 

 

Vikings van de Rakkerclan, 

 

Wij hebben jullie hulp nodig, Thor heeft 
tot ons gesproken.  

Binnenkort zullen met onze Vikingschip 
moeten uitvaren naar het verre en 
koude Noorden om daar een oorlog te 
voeren tegen de gevaarlijkste Viking 
stammen.  

Wij moeten en zullen de sterksten zijn!!! Daarom nodigen wij, de 
opperhoofden van de Rakkerclan: Quintör, Martör en Wilmör, 
jullie uit om ons voor te bereiden. We verwelkomen jullie van 11 
tot 21 juli op de bivakplaats in Wezemaal.  

Vergeet jullie Vikingenuitrusting niet want die gaan we zeker en 
vast nodig hebben. We hopen dat jullie in grote hoeveelheden 
aanwezig zullen zijn, zo hebben we de grootste kans om deze 
historische oorlog te winnen en onthoud: “Wees dapper als je 
bang bent”. 

 

Salutt,  

Quintör, Martör en Wilmör  

 



 
 

Bli møtt Toppers! 

Dit jäar gäan wij näar Wezemael. Wij gäan met önze 
vikingsstäm “sprø røde gjester” (gekke rode gasten) dät 
gebied veilig stëllen vöor önze vijänd. Dürven jüllie öns 
fäntästische jäar zö äf te sluiten? Zijn jüllie stöerder dän Daan? 
Stërker dän Emiel? EN skëerer dän Mathias? Köm dän zëker 
mëe!! En änders, köm töch mäar mee, wij lëren u dät wël… 
Wij verwächten jüllie in dit gödvergeten gehucht stipt om 10 üur 
öp biväkpläats op de Holsbeeksebaan 12 in Rotselaar. Wät 
möeten jüllie zeuker neut vergëten? 

- Jüllie lef, spierbällen en coolheid 

- Vikingkostuum (inclusief hoorn natuurlijk) 

- Tiptop chiro uniform (ja volledig.. hemd, riem, ditdat) 

- Bëetje geld öm jüllie leiding te bëtälen. Of vöor iets 
lëkkers/lëuks öp 2daagse. Hängt ervän äf höe bräaf 
jüllie zijn. 

- Alles dät in het böekje stäat! 

Hagaaaaaaaar, 

Jüllie öpperheufden, 
Ragnar Maxsön, Gunnar Dänsön en Ivar Mielsön 

 

 

 

Hej gutter (Kerels) 

 

In 789 werden de blå gutter voor het eerst gesignaleerd in 
Engeland. Daarna trokken de blauwe Vikingen zuidwaarts 
richting België, Nederland, en Duitsland en Frankrijk. Antwerpen 
werd in 836 platgebrand. Daarna volgden plunderingen in 
Genk, Meeuwen-Gruitroden en nu ook Wezemaal! 

We verwachten jullie 11 juli aan ons schip in Wezemaal. 
Vergeet zeker niet jullie uniform, fiets met slot, bedje, 
slaapgerief, spullen voor 2daagse, rugzak, verkleedkleren, 
fietsreparatiemateriaal, beetje zakgeld, … Als jullie nog vragen 
hebben, mogen jullie hiervoor altijd contact opnemen met de 
leiding! 

Zet jullie schrap om het wildste Vikingenavontuur van jullie 
chirocarrière mee te maken! 

 

 

 

 

 

Honnør 

Baba Diegodsson, Baba Gudjansson, Baba Wietsson 



 
 

Beste Aspirant krijgers, 

Jullie worden uitgenodigd door jullie stoere, knappe, Zweedse 
viking-stamhoofden genaamd Björn Bielson (beer), Vidar 
Bayson (krijger in wijde omgeving) en Gunnar Cretson (strijder).  

We verwachten jullie 11 juil in ons kamp gelegen in Wezemaal, 
Holsbeeksebaan 12. Vergeet jullie stoerste vikinguitrusting en 
jullie fietsons zeker niet mee te nemen, deze hebben we nodig 
om 10 dagen lang naburige stammen te veroveren en plat te 
branden.  

Oefen alvast op jullie strijdkreet en dan zien we jullie snel! 

 

Björn Bielson, Vidar Bayson en Gunnar Cretson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Meisjes 

 

Allerliefste Pinkeltjes 

Na een jaar lang wachten en met een superleuk 
Pinkelweekend achter de rug, is het ein-de-lijk zover: jullie 
eerste bivak!! 

Het thema is ‘Op de boerderij’ en welk boerderijdiertje past nu 
beter bij ons dan het biggetje?? Op de themadag gaan we 
ons verkleden als onze lieve Pinkie! Haal je krulstaartje en 
biggensnoetje boven want het wordt een superleuke en vooral 
ROZE dag!  

Welkom, welkom….bij de PINKELTJES! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Allerliefste Speelclubjes 
 

 

De leukste tijd van het jaar komt er weer aan, denk dus maar 
niet dat wij gaan blijven stilstaan! 

Het is op de grote boerderij toch niet zo fijn als de Speelclubs 
er niet zijn?! We zochten naar een thema dat even ondeugend 
was als jullie allemaal, daarom gaan wij als muisjes naar 
Wezemaal! 

7 dagen ravotten, alles geven, spelen en de tijd van ons leven 
beleven! Wij kunnen alvast niet wachten om samen met jullie 
aan dit avontuur te beginnen, samen op de boerderij tussen 
de boeren en boerinnen. 

24 juli beginnen we er dus aan, we hopen dat jullie met een 
glimlachje klaar zullen staan! 

 
Veel Speelclubkusjes van Mayte en Lize 

 
 
 
 
 

 

Dag liefste Sterren  
 
Joepie!!! Bivak staat weer voor de deur! We kunnen alvast niet 
wachten om jullie mee te nemen naar de 10 leukste dagen van 
de zomer! 
 
Heb je altijd al gedroomd van een leven op de boerderij? De 
lekkere geur van koeienvlaai, ontwaken met hanengekraai en 
eens lekker goed door het strooi rollen? Goed nieuws want de 
bivakplaats wordt dit jaar omgetoverd tot 1 grote boerderij!!! 
 
Oefen al maar op het zeggen van m-e-e-e-h en laat jullie wol 
maar groeien want wij zijn dit jaar de SCHAAPJES van de wei! 
 
We hopen jullie allemaal daar te zien!!  
 
Liefs,  
Boerinnen Heather, Marie, Febe en Lore 
Xxx 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allerliefste Kwiks 
 
Wij gaan dit jaar op bivak naar….DE BOERDERIJ! 
Varkens, koeien, konijnen, eenden,… we gaan het allemaal 
tegenkomen, maar jullie hebben een zeer belangrijke taak!  
 
Tien dagen lang zijn kraaien en alle andere kleine en grote 
vogels jullie vijand. Laat er zeker geen in jullie buurt komen want 
dan heeft de boerderij een groot probleem. Ja, jullie kunnen 
het waarschijnlijk al raden…jullie zijn dit bivak 
vogelverschrikkers!!!  
 
Haal jullie engste gezicht en lichaam van stro maar al boven, 
want dat gaan jullie zeker en vast nodig hebben. 
Wij kijken er alleszins HEEEEL hard naar uit en weten nu al dat 
de vogels geen schijn van kans gaan maken! 
 
Groetjes van jullie vier favoriete boerinnen, 
Amelie, Ancy, Maud P. En Maud L. 
 
 

Mehhhhhh beste Tippers 
 
Dit jaar gaan we de boel op stelten zetten in de boerderij van 
Wezemaal. Zijn jullie klaar om er een dikke lap op te geven en 
al die diertjes een poeppje te laten ruiken want wij gaan als 
geitjes heel de kampplaats veroveren! 
 
Samen met jullie hopen we er een bivak van te maken waar 
nog lange tijd over gesproken zal worden. Neem jullie goed 
humeur mee, pak jullie rugzak en kom er met ons een geweldig 
MEHHH avontuur van maken.  
 
Wij kunnen niet wachten om jullie te ontvangen op onze 
boerderij! 
 
Kusjes, lekjes en pootjes van jullie liefste boerinnetjes, 
 
Laura, Tess en Astrid 
 
PS.: niet vergeten te oefenen op het mekkeren want de beste 
mekkeraar zal beloond worden! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Beste Chickies (Tiptiens) 
 
ALARM 

De bazige eigenares, Mevr. Tweedy, van 
onze kippenboerderij op het platteland van 
het Vlaamse Wezemaal heeft besloten 
streng op te treden! Iedereen in ons 
kippenhok is in gevaar, degenen die niet genoeg eieren 
leggen worden gestraft en belanden in de pan. Maar dat is 
nog niet alles…samen met Mr. Tweedy willen ze ons gaan 
verwerken tot kippenpasteitjesssssss!! 

We moeten SNEL met een vluchtplan komen anders zit de 
toekomst er niet rooskleurig uit! We hebben niet lang meer: op 
31 juli beginnen ze met de productie van de kippenpasteien! 

We hebben dus 10 dagen lang de tijd om met een strak plan 
te komen…zo niet…. 

ALLE HULP BIJ DEZE CHICKEN RUN IS NODIG!!! 

Groetjes van jullie opperkippen, 
Ginger, Babs en Mac! 

 
 
 
 
 
 
 

Dag Aspiranten, de allergrootste droom van jullie leidsters?  

Juist! Koeienhoeder worden van een gezellige bende koeien! 
Wat zou een bivakweide betekenen zonder enkele loeiende 
gevlekte vrienden? Niet veel, inderdaad!  

Er is alleen een klein probleempje… 

Sinds het bekend werd dat Chiro-Bret-Gelieren op bivak gaat 
in Wezemaal zijn de lokale koeien massaal weggetrokken uit 
het dorp. De burgemeester is ten einde raad en vroeg aan ons 
om enkele Genkse koeien mee te nemen in ruil voor de titel 
“Koninklijke koeienhoeders van Wezemaal”. Jullie leidsters 
zouden maar wat graag die titel dragen, alleen hebben ze tot 
op vandaag nog geen Genkse koeien bereid gevonden om 
te verhuizen naar het mooie Wezemaal. 

We zijn op zoek naar een leuke, actieve kudde die graag veel 
gras eet. Liefst zijn het jonge runderen die goed verteren en 
hard kunnen loeien om het kampterrein te bewaken.  

We denken daarbij aan… jullie! J 

Dus, liefste Aspimeisjes, begin het weihuppelen en herkauwen 
al maar te oefenen. Op de boerderij van Wezemaal is het erop 
te doen, wij kunnen alvast niet wachten! 

Liefs,  
Jullie leidsters, Lotte, Sofie, Lisa  

 

PS: er wordt elke dag vers stro voorzien 


