DE LEIDERS
Speelclubs
Geoffrey
Diego
Emiel
Maxim

DE LEIDSTERS

0479 17 08 53
0484 76 56 26
0489 31 22 48
0473 47 11 51

Sloebers
Robbe
Jo
Arthur
Ben
Karel

0471 66 99 03
0471 01 14 13
0472 32 70 17
0471 96 42 40
0471 44 28 54

Rakkers
Lars
Jonas
Matthias
Yven

0487 86 00 96
0472 81 41 53
0499 74 24 68
0488 78 72 52

Toppers
Quinten
Christophe
Jef
Kerels
Willem
Stef
Arne
Aspi’s
Maarten
Laurens
Victor

0498 36 71 04
0489 47 21 38
0488 09 67 15

0488 09 67 32
0499 70 76 53
0471 96 52 62

Pinkels
Demy
Nina

0489 67 81 96
0494 37 88 60

Speelclubs
Charlotte D.
Maud F.

0472 01 52 37
0471 54 45 57

Bivak

Sterren
Erin
Hanne
Merel

0491 22 50 37
0474 17 58 08
0476 77 21 82

Gemmenich

Kwiks
Heather
Charlotte V.
Maud P.

0488 17 04 08
0472 85 77 40
0476 21 82 16

Tippers
Maud J.
Amelie
Febe

0470 29 72 65
0470 52 12 01
0479 76 54 54

Tiptiens
Lize
Maud L.

0470 52 12 00
0491 36 99 73

Aspi’s
Lisa
Ancy

0471 30 37 96
0472 58 02 57

2019

0474 45 35 01
0476 06 35 89
0491 52 61 61

	
  
	
  

Verloop meisjes

Bivak 2019… are you readyyyyy?!
Na alweer een onvergetelijk Chirojaar, trekken we
een laatste rechte lijn richting BIVAK! Dit jaar
verkassen we 10 dagen naar Gemmenich 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, nieuwe vrienden maken,
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?

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) wel hun
fiets meenemen.

11 juli

14 juli

21 juli

Alle groepen (buiten de Pinkels en de
Speelclubs) worden om 13:00, met een volle
maag, verwacht op de bivakplaats. De
Tippers, Tiptiens en de Aspi’s moeten hun fiets
meenemen.
De Pinkels en de Speelclubs worden om
10:30 op de kampplaats verwacht, waar de
leidsters hen zullen opwachten
De ouders worden om 10:00 op de
kampplaats verwacht om hun kinderen op te
halen. Denk aan de fietsen die terug mee
naar huis moeten.

Verloop jongens
21 juli

24 juli

31 juli

Alle groepen (buiten de Speelclubs) worden
om 11:00 op de bivakplaats verwacht. De
Toppers, Kerels en de Aspi’s moeten hun fiets
meenemen.
De speelclubs worden om 10:30 op de
kampplaats verwacht, waar de leiders hen
zullen opwachten.
De ouders worden om 10:30 op de
kampplaats verwacht om hun kinderen op te
halen (om 11:00 begint de eindformatie).
Denk aan de fietsen die terug mee naar huis
moeten.

	
  
	
  

Adres van bivakplaats

Checklist voor een onvergetelijk bivak:
o   Onderbroeken (liefst 10 J )
o   Zwemgerief
o   Speelkledij voor een héél bivak
o   Chiro-uniform (aandoen bij vertrek)

Naam	
  kind	
  +	
  afdeling	
  
Rue	
  d e	
  Terstraeten	
  140	
  	
  
4851	
  Gemmenich	
  

o   Warme truien (afhankelijk van het weer)
o   Zaklamp

Wat hebben we NIET
nodig 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.
	
  

o   Kousen en stevige schoenen (voor de kleinsten liefst GEEN
veters)
o   Pyjama
o   Veldbedje (iedereen)

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

o   Slaapzak, met matje en hoofdkussen
o   Regenjas en regenlaarzen
o   Toiletgerief
o   Verkleedkleren (zie bij de thema’s)
o   Keukenhanddoek
o   Rugzak, drinkbus, brooddoos en fluovestje (!)
o   Kapstok
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   Identiteitskaart of Kids-ID met klevertjes (afgeven bij vertrek)

	
  
	
  

Save the date!
23 – 25 augustus

Wist je dat …?
•  

Na de knaleditie van vorig jaar, kijken we alweer uit naar
het leukste feestweekend voor jong en oud: nog maar 2
maanden tot de start van de Heidefeesten!
Zet vrijdag 23 augustus tot zondag 25 augustus alvast vrij in
je agenda want gedurende het hele weekend kan je in
onze tent terecht voor allerlei evenementen. Deze gaan
van kinderanimatie tot top optredens, met als absoluut
hoogtepunt: DOMINO!
Kom dus zeker even langs voor een hapje, een drankje,
goede muziek en een gezellige babbel. Ambiance
verzekerd!
Hopelijk tot dan!

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.

•  

•  
•  

•  

•  

•  

•  

… dat ondanks de regen de jongere groepen nog
steeds van een lekker ijsje in Bokrijk genoten
hebben tijdens hun laatste Chirozondag?
… we ook dit jaar met de leiding deelnamen aan
het Paashaastornooi? We blonken uit in voet- en
volleybal, maar hadden vooral superveel plezier!
…we volgend jaar een nieuwe hoofdleidster gaan
hebben? Heather!!
…er na dit bivak een groot deel van leiding stopt,
maar dat de Aspi’s al staan te poppelen om hun
plaatsje in te nemen?
…we 11 mei de bivakplaats al eens gingen
bezoeken en we nu al kunnen verklappen dat het
een superleuke plek is?!
… de bivakplaatsen voor 2020, 2022 en 2023 al
vastliggen maar dat opties voor 2021 altijd welkom
zijn?
…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,
bedankt!!

	
  
	
  

	
  
	
  

Allerliefste Pinkeltjes
De leukste tijd van het jaar komt er
weer aan en voor jullie eerste bivak
gaan we er natuurlijk helemaal
tegenaan. Dit jaar gaan we namelijk 7
dagen feesten want wij vieren de
leukste feestdag dan ook als beesten!
Wereld Dierendag is natuurlijk de leukste dag van het
jaar dus hopelijk zijn jullie helemaal klaar!

Misschien kom je als koe, giraf of big maar 1 ding
staat vast: we gaan samen naar Gemmenich!

Liefs
Nina en Demy

Liefste speelclubs,
't Is feest in New York en in St. Tropez
Barcelona en LA
Acapulco, Santa Fé
Iedereen doet mee,
't Is feest in New York en in Tokio
Kaapstad en in México
Rio de Janeiro
Overal op aarde is het feeeeeest
Hoewel bivak altijd aanvoelt als 10 dagen feest, zijn
we dit jaar extra in de feeststemming met als
bivakthema “Tien dagen feest”. Houd jullie mandjes
al maar in de aanslag want wij gaan Pasen dit jaar
voor een tweede keer vieren! Jullie mogen jullie
verkleden in schattige Paashaasjes of in vrolijke
paaseieren (hoe gekker, hoe liever). Wij kijken er
alvast heel hard naar uit en als jullie braaf zijn, heeft
de Paashaas misschien nog een verrassing voor jullie
dit jaar ;) Vergeet ook zeker niet voldoende
speelkleren mee te nemen die vuil mogen worden
en als extra: een geel kledingaccent.
Tot dan!!!
Charlotte en Maud

	
  
	
  

¡Ola chicas! (sterren)

Liefste Kwiks,

Dit jaar wordt niet de Nationale Belgische feestdag
gevierd, maar wel die van Mexico. Ga dus al maar
op zoek naar je Spaans woordenboek!

Maak jullie klaar om 10 dagen lang feest te vieren, te
lachen en te tieren.
Trek jullie mooiste maskers maar aan, want wij gaan
op ‘Mardi Gras’ helemaal losgaan.
We gaan er het vetste, coolste en wildste bivak van
maken, maar natuurlijk wel met wat afspraken.

We verplaatsen Cinco de mayo naar juli en vieren
uitgebreid feest zoals enkel onze vrienden in ZuidAmerika dat kunnen. Zet je sombrero op en trek je
mooiste en kleurrijkste jurk/pak aan naar Mexicaanse
stijl.
Maak van jezelf een
regenboog en vier mee!

Besos, de leiding van de
leukste Estrellas xxx

Zorg maar dat je er op 11 juli zal staan met natuurlijk
je Chirokleren aan!
Wij hopen dat iedereen er zal geraken, want we
kijken er naar uit de mooiste herinneringen met jullie
te maken.
Jullie leidsters,
Maud, Charlotte en
Heather J

PS. Om het fleurige van Cinco de
mayo te compenseren, moeten
jullie ook een stoere (en minder
fleurige) rocksterrenoutfit
meenemen.
	
  
	
  

Liefste tiptiens,
亲爱 自卸车 (Liefste Tippers)

Om ons schitterend jaar af te
sluiten gaan we er op bivak
alvast een dik feest van maken.
En nee, niet zomaar een feest….
Haal die kimono’s, waaiers, rieten hoedjes en
bamboestokken al maar boven want…. wij vieren
CHINEES NIEUWJAAR!!!
Dompel je onder in de Chinese cultuur (waar jullie
btw hanen en honden als Chinees sterrenbeeld
hebben J ) en wij zorgen dat jullie Gemmenich
verlaten als volwaardige, gediplomeerde, feestende
Chinezen.

Ook wij vertrekken 11 juli op bivak naar Gemmenich!!
Om een beetje de hitte tegen te gaan brengen wij
een beetje sneeuw naar Gemmenich! Want de
fijnste 10 dagen van het jaar combineren wij met het
leukste feest van het jaar, namelijk Kerstmis!!
Neem dus allemaal een over the top kerstoutfit mee
(nee een kerstmuts alleen volstaat NIET) Maak jullie
klaar voor 10 dagen vol plezier, coole spellen, een
top tweedaagse en een ho ho ho merry tiptien
xmass
Dus... als een dikke man je grijpt en in een zak stopt..
Wees niet bang, wij hebben de Kerstman gezegd
dat we jou voor kerst willen hebben.
xxx Maud en Lize

We kijken er echt enorm
hard naar uit!!!
HAPPY TIPPERYEAR en tot
dan!

你 的老师,
天使爱美丽 (Amelie), 菲比 (Febe) 和 (en) 莫德 (Maud)
	
  
	
  

Namasté, liefste Aspi’s!

Dappere Speelclub-ridders,

Wij zijn Nila & Lila en ja wij weten al wat jullie
denken... “10 dagen feest: ons hele jaar is al een dik
feest geweest.” Maar dan moeten wij jullie
teleurstellen. Dit bivak wordt het grootste en dikste
feest van jullie leven en jullie zullen het eeuwig
meedragen in jullie herinneringen.

Vol lof kondigen wij u het nieuwe riddertornooi aan!!!

We vragen jullie om in kledingkeuze respect te tonen
voor de lokale cultuur. Mocht je ter plaatse soms
twijfelen, aarzel dan niet de reisbegeleiding (Nila &
Lila) om advies te vragen. Van
vrouwen wordt verwacht dat hun
schouders en hun bovenbenen tot
en met de knieën bedekt zijn. Ook
is het niet respectvol om laag
uitgesneden shirts te dragen.
India kijkt uit naar jullie komst en
jullie wereld zal veranderen in een
KLEURRIJKE droom. Kortom, jullie laatste bivak als lid
wordt er eentje om nooit meer te vergeten!
Nila en Lila kijken er al vast heel hard naar uit!

Wij verwachten jullie 24 juli, te Gemmenich waar de drie
grootste naties van Europa zullen strijden voor de titel en
overwinning van dapperste ridders. Uiteraard hebben we
jullie hulp heel hard nodig!
Zorg ervoor dat jullie goed uitgerust zijn met het beste
harnas uit de grootste kastelen, de scherpste zwaarden uit
het beste metaal en de zwaarste morgenster uit de 7
rijken.
Laat jullie jonkvrouwen thuis want dit is enkel voor echte
mannen!
Samen met jullie krijgspaard verzamelen wij om half 11 in
het tentenkamp. Jullie stoere krijgspaarden worden nog
uitgenodigd voor een stuk Middeleeuwse taart en koffie.
Vergeet zeker niet jullie ridderlijke idealen:
- Frankheid, Loyaliteit en Moed
- Perfecte outfit (van wapen tot schild)
- Geldbuidel met slechts enkele mundstukken (de rest
verdienen we op het toernooi)
-Al het overige dat in dat manuscript geschreven staat
Jullie koningen,
Sir Gareth Diego, Sir Mordred Miel, Sir Geoffroy Le Rat en
Jonkvrouw Guinevere Maxs
(Zoek ons op, wij bestaan echt!)
	
  

	
  

Sloebers van de Ronde Tafel,
De hoofdridders van de Ronde Tafel: Robert, Jean,
Karolus en Benedict en uw vorst, King Arthur, hebben
dringend jullie hulp nodig. Wij gaan samen ten
strijden trekken om de trots van het Bretse kasteel
hoog te houden.
Neem uw snelste paardenkracht en rep u naar
Gemmenich te Blieberg. Hier vechten we een 10
dagen durende oorlog uit van 21 tot 31 juli. Wij,
stoere ridders van de Ronde Tafel, zullen zege vieren
en de vijand verslaan. Slijp uw zwaard, verstevig uw
schild want het wordt een helse strijd.
We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn, zodat
we de vijand kunnen overrompelen en het Bretse
kasteel kunnen beschermen.
Heb moed en strijd voor uw
vorst, King Arthur, zodat de rust
en de vrijheid in ons Bretse
kasteel kan wederkeren.
Zij die zullen strijden groeten u,

Geachte schildknapen (Rakkers),
Wij, de stoere dappere knappe heldhaftige Orde der
Ridders van Groen Gemmenich, hebben jullie hulp
nodig! De naburige naties van ons rijk hebben onze
welvaart opgemerkt en vrezen dat we weldra hun rijk
zullen overstijgen. Alle grondstoffen en materialen
hebben wij in ons bezit maar de vijand ligt op de loer
om zijn slag te slaan en onze materialen in te nemen.
We hebben al enkele dreigbrieven ontvangen en
hebben versterking nodig. Jullie zullen 10 dagen lang
opgeleid worden tot volwaardige ridders om ons bij
te kunnen staan in de slag en te tonen dat wij het
sterkste en beste rijk zijn.
Maak jullie rugzakken klaar, trek je uitrusting aan en
neem voldoende proviand mee om de vijand te
bestrijden! We rekenen op jullie!! Weldra zullen we
ons samenvoegen om ten strijde te trekken.
Hoogachtend, Willy Walewein Wortel, Yvain
Leeuwenhart, Loras van het Westen en Mathaius von
Dornen.

King Arthur, Robert, Jean, Karolus en Benedict

	
  
	
  

Ridders van de Bret! (Toppers)
Wij verzoeken jullie dringend voor hulp! De Koning
heeft jullie nodig. Rijd zo snel mogelijk met jullie
snelste paarden naar ons, we trekken ten oorlog.
Wij moeten en zullen zege vieren!! Daarom vragen
wij, de opperhoofden van de Topper Tafel: Quintinus,
Chrisopher en Jefinus, jullie voor te bereiden voor
deze helse strijd.
We verwelkomen jullie van 21 tot 31 juli op de
bivakplaats te Gemmenich. Vergeet jullie harnas niet
want dat gaan we zeker en vast nodig hebben. We
hopen dat jullie in grote hoeveelheden aanwezig
zullen zijn, zodat we de vijand zullen kunnen
overrompelen op het slagveld!
Vrees niet want wij zullen zege vieren voor onze vorst,
vrijheid en het recht!
Salutt,
Quintinus, Chrisopher en
Jefinus

Geachte Orde der
Kerels,
Het moment van onze
ondergang is nabij. De Koning en wijzelf worden in ons
eigen land door vijandelijke legers bestookt. Het is een
moeilijke tijd voor de Koning, want als hij in het Noorden
tegen de vreemde legers vocht namen deze heidenen
de gelegenheid om in het Zuiden de dorpen te plunderen
en de arme bewoners te mishandelen en te doden.
Er restte ons geen enkele hoop meer totdat we nieuws
opvingen van een groep jonge ridders met speciale
vaardigheden en gevreesd over de hele wereld, JULLIE!!
Jullie zijn onze laatste hoop op overleving en om ons
Koninkrijk niet ten onder te laten gaan. De legende van
Ridders van de Ronde Tafel zal overschaduwd worden
door jullie heroïsche prestatie als jullie dit voor elkaar
zouden krijgen. Wij verwachten jullie op 21 juli in
Gemmenich om in het heetst van de strijd het tij te doen
keren.
Hopelijk tot snel, Wilhelm van Galway, Stefanius Lancelot
en Arnor Pendragon

	
  
	
  

Gegroet oudste strijders (Aspi’s),

Wake me up before you go go to the TIPPERFUIF!

Vrijdag 19 Juli worden jullie verwacht aan de lokalen van
Chiro Bret. U leest het goed, 19 juli!!! Als oudste groep
vertrekken we 2 dagen vroeger richting Koninkrijk
Gemmenich om de route te beveiligen. Deze zware taak
die we op onze schouders nemen is van essentieel belang
om de jongere (onervaren) ridders heelhuids op de
bivakplaats te krijgen.

Zoals elk bivak, is er ook dit jaar weer een
spetterende Tipperfuif!

Zorg ervoor dat jullie uitgeslapen en klaar zijn voor een
zware verkenning. Wij verwachten jullie stipt op tijd. Te
paard (of op “ne stalen ros”) en voorzien van voldoende
proviand om 2 dagen mee door te komen.

Trek je meest fluoriserende outfit aan en haal de
meest swingende dansmoves boven want dit jaar
gaan we feesten op de muziek van de jaren 80.
George Michael, Madonna, Whitney Houston… Ze
zullen die avond allemaal te horen zijn.
Vergeet niet: de beste outfit zal beloond worden!!

Indien jullie deze tweedaagse heelhuids doorkomen (wat
we betwijfelen) volgt er een belegering van Gemmenich
van +/- 10 dagen. Gedurende deze 10 dagen moeten
jullie in alle comfort kunnen uitrusten van de zware
veldslagen die en rond de Gemmenichsche vlakten zullen
plaatsvinden. Wees voorbereid !!
Tot slot wil er op wijzen dat bepaalde strijders, in
aanmerking komen om zich op te werken tot volwaardige
ridders. Met name de 2de jaar Aspi’s die volgend jaar tot
ridder geslagen worden. De Orde der Tempeliers van BretGelieren verzoekt jullie om gedurende 12 dagen het
beste van jullie zelf te geven. Wij hopen van harte dat
jullie zullen slagen!
Gegroet Broeders, en tot snel.
	
  
	
  

Woordzoeker

	
  
	
  

Afscheid nemen bestaat niet …!
Jammer genoeg moeten wij na dit bivak weer afscheid nemen
van een heel aantal fantastische leiding. Jarenlang van inzet,
moeite, enthousiasme, creativiteit, organisatie, bloed, zweet,
tranen en vooral veel plezier, moeten beloond worden. Bij deze,
bedankt voor alles wat jullie voor onze Chiro gedaan hebben.
Jullie zijn een deel van de Chiro dat nooit vergeten zal worden.
Demy, Charlotte, Emiel, Jo, Stef, Laurens, Victor, Lisa, Diego en
Lize.
Geniet nog van jullie laatste bivak en kom volgend jaar zeker
nog eens langs want Als je’t mij vraagt, CHIRO!
Charlotte Daenen - 2008
Hoewel ik al sinds de sterren op de Chiro zit, heb ik er toch even
over gedaan om erin te komen. Ik was nu eenmaal niet echt
een meisje dat graag vuil werd of een gemakkelijke eter was. Ik
kon me niet zo makkelijk openstellen voor nieuwe situaties en/of
mensen en mijn lichte smetvrees speelde ook zeker een rol. Een
van mijn eerste Chirozondagen kwam ik dan ook al wenend
thuis, bedekt onder de verf en modder.
Maar met de jaren heb ik geleerd het ‘back to basics’ idee op
bivak te appreciëren, keek ik uit naar zondagen om me te
kunnen uitleven, heb ik mijn grenzen verlegd en ontzettend veel
geweldige mensen leren kennen. Ik heb het meeste genoten
van mijn aspi-jaren, waar ik volledig open gebloeid ben en ik
één hechte vriendengroep aan heb overgehouden.
Na een groot deel van mijn leven op de Chirolokalen
doorgebracht te hebben, hebben de mooie herinneringen van
de voorbije 11 jaar alvast een plaatsje in mijn hart gekregen.

Emiel Bayen - 2005
Dat mijn ouders mij 15 jaar geleden naar de Chiro hebben
gestuurd, was naar mijn mening een van hun beste keuzes ooit.
De ervaringen en de vrienden die ik heb gemaakt zullen mij
nog een lange tijd bijblijven. De Chiro was, is en zal voor altijd
een 2de thuis zijn. Het was bom!
Lize Hayen - 2005
Een tekstje over mijn Chiro ervaring? Goh moeilijk om 15 jaar
Chiro in een kort tekstje te steken... Chiro is iets wat mee met mij
is opgegroeid van speelclub in het eerste leerjaar tot student op
de universiteit als leiding, Chiro is ook iets wat mij heeft laten
opgroeien hoewel het me ook heeft getoond dat het echt niet
uit maakt om tot je 21ste plezier als een klein kind te hebben
Chiro voor mij zijn zondagen vol plezier en een bivak waar alle
andere dingen voor moeten wijken. Het zijn momenten om je
zonder limieten uit te leven, herinneringen om nooit te vergeten
en vriendschappen voor het leven. Dus als je het mij vraagt
SOWIESO Chiro!!
Laurens Driessen – 2005
Na 15 jaar is het tijd om afscheid te nemen van een
fantastische periode. Een periode waarin ik enorm veel leuke
momenten heb mogen beleven en vrienden voor het leven
heb gemaakt. Nu gaan we nog een laatste keer alles geven op
ons geweldige bivak en daarna zwaai ik met trots af. Bedankt
voor alles Chiro Bret-Gelieren!
Stef Creten – 2013
Het is maar een kleine keuze geweest om mijn hele jeugd te
bepalen, en hoe blij ik ben dit ik die keuze maakte voor naar de
Chiro te komen. Vrienden voor het leven en een hele boel
herinneringen heb ik eraan overgehouden. Ik ga het missen!

	
  
	
  

