DE LEIDERS
Speelclubs
Daan
Daniel
Jan
Mathias

DE LEIDSTERS

0473 44 78 87
0479 48 16 93
0478 79 74 25
0479 85 51 40

Pinkels
Lisa
Mayte

0471 30 37 96
0471 38 21 34

Speelclubs
Astrid D.
Marie

0489 39 19 42
0478 51 42 26

Sterren
Lore
Maaike
Sofie

0471 20 36 22
0472 65 84 20
0472 60 08 28

Sloebers
Arne P.
Maarten
Marnik
Stef

0483 67 39 76
0474 45 35 01
0472 97 36 40
0499 70 76 53

Rakkers
Arne S.
Emiel
Harrie
Victor

0471 39 52 62
0489 31 22 48
0472 83 33 06
0491 52 61 61

Kwiks
Anouk
Jantien
Mieke

0471 08 49 95
0472 39 85 21
0468 14 42 56

Toppers
Jo
Laurens
Willem

0471 01 14 13
0476 06 35 89
0488 09 67 32

Tippers
Feline
Lize
Lotte

0472 02 11 95
0470 52 12 00
0498 54 62 47

Kerels
Vincent
Wietse
William

0498 31 22 78
0489 05 10 84
0475 38 07 67

Tiptiens
Laura
Sile

0471 71 51 06
0470 11 78 10

Aspi’s
Astrid C.
Tess

0491 02 43 71
0487 46 30 72

Aspi’s
Alexander
Bram
Diego

0476 68 73 22
0473 85 05 40
0484 76 56 26

Bivak Dessel
2017

Bivak 2017… ben jij er klaar voor?!
Na alweer een onvergetelijk Chirojaar, trekken we een laatste
rechte lijn richting BIVAK! Dit jaar verkassen we 10 dagen naar
Dessel om te ravotten, 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

BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK
Beste ouders en leden,
We hebben onlangs bevestiging gekregen van de bivakplaats
dat we 11 juli pas om 16u op de bivakplaats terechtkunnen
aangezien er voor ons ook een andere groep op bivak is.
Hierdoor hebben we de spijtige beslissing moeten nemen om het
meisjesbivak dit jaar pas op 12 juli om 9u te laten starten.
De leidsters vinden dit zeer spijtig maar hebben vooral om
logistieke redenen besloten. Zoals iedereen weet, vergt een
kamp veel voorbereiding en gaan we altijd op voorwacht om
ervoor te kunnen zorgen dat de bivakplaats volledig in orde en
opgebouwd is, zodat we zonder zorgen aan ons bivak kunnen
beginnen. Aangezien we dit jaar dus geen voorwacht kunnen
houden, en we te weinig tijd hebben om alles op te bouwen én
onze aandacht volledig op onze leden te kunnen richten, wat
absoluut onze prioriteit is en blijft, zien we ons genoodzaakt om
de leden pas vanaf 12 juli om 9u te laten toekomen in Dessel.
Zo hebben we tijd om op 11 juli alles op te bouwen en in
gereedheid te brengen met onze leiding en keuken zodat we 12
juli met goede moed en bakken enthousiasme aan ons bivak
kunnen beginnen.
Voor de Pinkels en Speelclubs verandert er NIETS.
We hebben deze beslissing met pijn in ons hart moeten nemen,
maar willen er desondanks een topbivak van maken, samen met
jullie. Voor vragen mogen jullie altijd mailen naar
jansmaaike@gmail.com.

Verloop Meisjes:
12 JULI

Alle groepen (behalve de Pinkels, Speelclubs en de
Aspi’s) worden om 09u verwacht op de bivakplaats
waar de leidsters jullie opwachten. Iedereen dient door
haar ouders gebracht te worden en de Tippers en
Tiptiens moeten hun fiets meebrengen.

14 JULI

De Pinkels en Speelclubs worden om 10u30 verwacht op
de kampplaats in Dessel.

21 JULI

De ouders worden om 12u op de kampplaats verwacht
om hun kinderen terug op te halen. Denk aan de fietsen
die terug mee naar huis moeten.

Verloop Jongens:
21 JULI

Alle groepen (behalve de Speelclubs) worden om
09u30 verwacht aan de Chirolokalen. De Toppers, Kerels
en Aspi’s gaan met de fiets De Sloebers en Rakkers
moeten door hun ouders gebracht worden. Zij
vertrekken van aan de lokalen, na de gezamenlijke
openingsformatie en worden vanaf 11u30 op de
bivakplaats opgewacht door de kookploeg.

24 JULI

De Speelclubs worden om 10u30 verwacht op de
kampplaats in Dessel.

31 JULI

De ouders worden om 10u15 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

Naam kind + afdeling
Eersels 120
2480, DESSEL
België

PRIJSLIJST BIVAK
à Voor elke 1e en 2e kind binnen één gezin
à Voor elk 3e en 4e kind binnen één gezin
à Voor Pinkels en Speelclubs

€ 140
€ 120
€ 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

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

Onderbroeken (liefst 10 J )

o

Zwemgerief

o

Speelkledij voor een héél bivak

o

SIS‐kaart met klevertjes (afgeven bij vertrek)

o

Chiro-uniform (aandoen bij vertrek)

o

Identiteitskaart of Kids-ID

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

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 25, zaterdag 26
en zondag 27 augustus vrij te houden!!

Dit bericht is voor de groepen die naar de bivakplaats
FIETSEN
We gaan dit jaar weer met de fiets op kamp. Hieronder dan
ook een kleine checklist van wat je bij het vertrek zeker ook
moet meenemen, naast jullie koffer en jullie goed humeur:
•

Een degelijke fiets die tiptop in orde is. Banden moeten
opgepompt zijn, de remmen en de bel moeten
werken, … Kortom we moeten zonder al te veel
problemen in Dessel geraken

•

Zonnecrème, een pet en/of zonnebril, indien de zon
hard zou schijnen

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.

•

Flesjes/drinkbus gevuld met water. Onderweg krijgen
jullie ook cola van de kookploeg

•

Een fluovestje à ZEER BELANGRIJK

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.

•

Een fietsbroek. Dit moet niet maar het kan handig zijn
voor leden die geen openliggende billen willen J

•

Een rugzak om bovenvermelde spullen in op te bergen

Alvast heel veel dank, de Leiding.

•

Degelijk schoeisel om te fietsen

•

Jullie schitterend
enthousiasme!!!!

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

Wist je dat … ?
-

-

-

-

-

-

…de leiding dit jaar in de VIP-zone van Bar Bib tijdens
Genk On Stage gaat opdienen?
…we dit jaar met de leiding ook de parking op KRC
uitgebaat hebben om zo een centje bij te verdienen?
…we dit jaar jammer genoeg weer afscheid nemen van
een hoop leuke leiders en leidsters maar dat we
tegelijkertijd ook een hele groep toffe nieuwleiding
verwelkomen?
…we na het bivak altijd enorm hard uitkijken naar de
Heidefeesten, die dit jaar op 25, 26 en 27 augustus
plaatsvinden?
…dat er dit jaar een aantal groepen een superleuk
groepsweekend gehad hebben? Denk maar aan de
Pinkels, de Tiptiens en de Speelclubmeisjes en –jongens!
…dat de Aspi-jongens zich nog aan een heel zot
weekend mogen verwachten waarvan de locatie nog
even geheim blijft?
…dat de Aspiranten onlangs een interessante cursus
‘Alcoholpreventie’ kregen, georganiseerd door de UCLL?
…we volgend jaar een nieuwe hoofdleidster krijgen? Lize
Hayen!
…ons Eetweekend alsook de laatste Chirozondag dit jaar
weer een megasucces was?
…we nu officieel elke zondag Chiro kunnen houden op
het Piehpelplein? En dat op dit plein ook een prachtig
standbeeld van onze Chiro schittert?
…sinds kort ook de filmpjes van onze Ouderavond op ons
YouTube-kanaal terug te vinden zijn en je ons danstalent
hierbij nog een kan bewonderen?

Thema Meisjes
Lieve Pinkels
Bivak komt eraan en leidsters Lisa en Mayte vinden het super
leuk dat ze dit sprookje met jullie mogen beleven! Kunnen
jullie net zo flink slapen als Doornroosje? Of snoepen jullie
misschien net zo graag als Hans en Grietje? Of giechelen jullie
misschien wel net zoveel als de Trolls?
Wij tellen de dagen al af naar de meest magische week van
het jaar…Hocus Pocus Pats, wij wouden dat het al bivak was!

Vele groetjes van Lisa en Mayte X

Allerliefste Speelclubjes,

Zijn jullie klaar om samen met jullie leidsters er
Een super cool kei tof bom bivak van te maken?
Dit bivak zullen we met de meisjes vele

Dag allerliefste

Supersterren

Zijn jullie klaar om 10 dagen, samen met ons,
mee te stappen in een wereld vol sprookjes??

leven, eten, slapen maar vooral hele leuke spelletjes spelen!

Om zoals de Verloren Jongens van Peter Pan stoere spelletjes
te spelen, om zoals de 3 Biggetjes grootse kampen te
bouwen, om zoals Hans & Grietje te smullen van al het lekkers
dat de kookploeg voor ons gaat klaar maken en om net zoals
de 7 Dwergen alles uit de kast te halen om er samen een
magisch bivak van te maken?

Neem daarom jullie allertofste sprookjesoutfit mee

Haal dan jullie meest prachtige sprookjesoutfit boven, vergeet

avonturen beleven in Sprookjesland. 7 dagen
gaan we tussen
de elfen en prinsessen, dwergen en reuzen, trollen en heksen

(Leef je maar uit )
zodat we samen met de speelclubjes kunnen schitteren in ons
sprookjesbos.
Bereid jullie maar voor want we gaan er 7 onvergetelijke
dagen van maken!

zeker jullie dosis

Sterrenstof

niet en maak je vooral

klaar voor het beste bivak ooit!!!
Wij kunnen nu al niet wachten om samen met jullie naar het
magische land van Dessel te vertrekken!

Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook J
Heel veel liefs,
Vele knuffels van jullie leidsters,
Marie en Astrid

Maaike, Sofie en Lore

Lieve Kwiks

Liefste Tippers

Zijn jullie klaar voor een betoverend bivak?

Er was eens heel heel heel lang
geleden een eerste Chirozondag
samen toen we al volop uitkeken
naar bivak. Nu is het zover!! Klaar
om jullie eerste magische voortent
te sjorren? Klaar om op een
sprookjesachtige 2-daagse te gaan? Klaar om er samen de
beste 10 dagen ooit van te maken? Als jullie nu nog jullie
beste humeur zouden meenemen leven we vast en zeker nog

Tot dan!

lang en gelukkig

Dit jaar nemen Peter Pan,
Tinkerbell en Wendy jullie mee
naar Neverland.
We gaan er op avontuur in Dessel en we hopen jullie allemaal
daar te zien in jullie mooiste outfit.

Kusjes Lotte, Feline en Lize!
Kusjes van jullie leiding,

TIPPERFUIF

Mieke, Anouk en Jantien

Ene keer per jaar, gaan alle remmen los! Dit jaar is dat
tijdens de Tipperfuif op bivak! Laat die prinsessenkleren even
in de koffer en trek je gekste outfit aan. Gekleurde
schoenen, glitterzonnebrillen, boa’s in alle kleuren, …
Fout, fouter, foutst is de boodschap! De Tippers hebben
alvast
hun
outfits
klaarliggen en kunnen
niet wachten om die van
jullie te zien.

Tot op bivak!
Kusjes, de Tippers

Liefste Tiptiens,
Hocus pocus pats, wij wouden dat het al 12 juli was!
E i n d e l i j k is het weer bijna zover, de beste 10 dagen van
het jaar!!!!
Zijn jullie klaar voor 10 magische dagen vol lekker eten, leuke
spellen en de bomste tweedaagse ooit? Wij hebben er alvast
SUPER veel zin in om er met jullie het beste bivak ooit van te
maken!
Haal jullie sprookjeskleren maar terug uit de kast, want deze
10 dagen staan helemaal in het thema van sprookjes!
Een prins op het witte paard hebben jullie niet nodig om dit
sprookjesland te doorkruisen... All you need is us
Veel kusjes en tot 11 juli!!!!
Sile en Laura

Liefste Aspi’s

Dat we overdreven stoer en awesome zijn, weet iedereen al,
maar kunnen we ons ook gedragen als lieve prinsesjes?
Dat is iets waar we dit bivak toch nog wat aan moeten
werken want ook wij nemen jullie mee naar de magische
sprookjeswereld en we zijn heel gelukkig dat we jullie op (voor
de meesten) deze laatste magische reis als lid mogen
vergezellen.

Tess en Astrid

Thema Jongens

Beste Sloebers,
Lang geleden, toen we nog niet spraken van de maffia,
leefde een hele grote familie vredig samen…tot een grote
familieruzie de hele familie uiteen dreef. Hierdoor zijn er een
aantal maffiafamilies ontstaan die voortdurend in ruzie leven.
Wij, Don Sloeberos, zullen op bivak de plaats van machtigste
familie krijgen en daar hebben we jullie hulp voor nodig!!

Buongiorno Speelclubs,
Come stai?? Don Juan José Del Piero de Sanz, onze spion,
heeft ons laten weten dat er deze zomer vakantie vanalles te
doen staat voor ons. Zo is er een grote maffiabijeenkomst in
Dessel. Omdat jullie Speelclubs, de meest beruchte maffiosi
van heel Belgica zijn,
kunnen jullie daar absoluut niet
ontbreken. Het worden 7 dagen vol mysterie, plezier, gevaar,
avontuur maar vooral 7 dagen puur genot en pasta frutti di
mare. Sluit jullie dus snel aan bij la familia Giallo (de gele
familie) en dan verwachten wij jullie, in perfect maffia uniform,
de 24e juli in Dessel, voor de leukste week van jullie dolce vita.

Wij, de leiders van de maffiafamilie Don Sloeberos, willen jullie
graag dat jullie meekomen op ons bivak. Omdat jullie
allemaal deel uitmaken van deze familie, moeten we er ook
uitzien als een echte maffiafamilie.
Een echt lid van de Don Sloeberos ziet er vooral stoer uit. Denk
hierbij aan witte hemdjes, gouden kettingen, een hoedje,
bretellen, noem maar op…
Wij, de leiders van de familie, willen graag dat onze crew zo
talrijk mogelijk is zodat we de machtigste familie kunnen zijn
van de hele stad…en misschien zelfs wel van het hele land !!!

En vergeet niet:

Tot op bivak !!

Gente di mare, marina ti voglio al piu presto sposar, e con te
partiro!

Adios

Buona sera mi amigos,
Don Danny, Don Daany, Don Janny e Don Mathy

Don Sloeberos

Buongiorno Bambino (Rakkers),

Addio il Toppers!

Ik zal beginnen met mezelf even voor te stellen: mijn naam is
Gambino il Principe.

Binnenkort is het weer zo ver en gaan we op bivak naar het
grote Dessel, waar alles nog rustig is. Samen met jullie willen
Diamond Lau, Wimmel Intossi en ik, Joey Doves, een familia
beginnen. Dit wil zeggen dat wij in Dessel een zaakje gaan
starten en al onze rivali zullen gaan moeten uitschakelen!

Ik ben het hoofd van de Gambino clan, een beruchte maffia
organisatie die deze zomer op kamp gaat in Dessel… (maar
shhttt dit is uiterst geheime informatie à wie niet zwijgt die
gaat eraan!!)
Maar ik heb een probleem, afgelopen week: op een mooie
zomerse lente dag reed ik met mijn bloedrode Ferrari door de
Toscaanse olijfgaarden totdat ineens mijn band lek was.
Ik stopte naast de kant van de weg en zag een zwart koffertje
liggen… ik wisselde mijn band en nam de koffer met mee…
Sindsdien zit ik echter in grote problemen, de Ndrangheta
clan zit achter me aan en hebben mijn lieftallige Silvia
ontvoerd. Ik heb zoveel liefdesverdriet dat ik niet meer helder
kan nadenken en daarom heb ik JOU nodig !!!!!
Dus mijn beste bambino: ik verwacht je op 21 juli om 09u30
stipt voor de Chirolokalen. En dit in perfect uniform, je goed
humeur, al je kampspullen en vooral: laat uw snor groeien!!
Want ik duld geen melkmuilen in mijn clan
PS.: vergeet uw sjijkste maffioso kleren niet + een grap voor
mijn liefdesverdriet te verhelpen (Of een nieuwe vriendin, dat
mag ook J )

Dit zal moeilijker zijn dan jullie denken want ik heb gehoord
dat er nog een heel aantal andere familias ook zullen
proberen onze stad te veroveren. Maar als we samen werken
als una familia en jullie de orders van ons goed opvolgen,
zullen we er zeker in slagen om Dessel voor ons te winnen.
Ook zal de kookfamilia weer voor misdadig goed eten
zorgen. En ons onderkomen zal weer een tent eccellente zijn.
Dus maak jullie klaar voor een bivak fantastico vol
geheimzinnigheid.
Saluti é ciao!
Diamond Lau, Wimmel Intossi & Joey
Doves

Beste Kerels,

Beste Aspiranten

De Godfather van Chiro
Bret-Gelieren heeft ons
ingelicht dat we samen
met
onze
‘La
Cosa
Nostra’
familie
onze
praktijken moeten gaan
verdedigen in Dessel!

Al sinds de drooglegging zitten
wij met de Gambino-familie
ondergedoken. Wij waren ooit
zo machtig en rijk. Tijd om het
verleden te herhalen dus zijn wij
met de
hoofden van de
Gambino-familie rond de tafel
gaan zitten. Hieruit is beslist om
‘la Cosa Nostra’ bijeen te
roepen en zo alle families te
verenigen. Alleen op deze manier kunnen we uit de schaduw
treden.

Wat verwachten wij van
jullie?
-

zeer strikte zwijgplicht;
jullie maffiakledij;
en het belangrijkste natuurlijk: de vertrouwelijke
vriendschapsband binnen de ‘La Cosa Nostra’ familie!

Ons eigen casino mogen we bouwen achter onze slaaptent,
hier zullen we onze winsten op baseren om exponentieel te
stijgen naar de numero uno maffiafamilie in de wereld!
Bereid jullie mentaal voor op deze opdracht en dan zien wij,
Salvadore Gosso, Williandre en Vincenzo, jullie 21 juli 2017!

Hot Knife Alessandro, Leatherface Bramaggio en Don Diego
zullen jullie introduceren bij de andere families. Wij komen met
de Gambino-familie samen aan de Chirolokalen om half 10
om dan om 10u met onze stalen ros te vertrekken naar de
plaats waar alle families zullen samenkomen.
Wij vragen jullie dan ook om massaal mee te komen om terug
eer te brengen aan onze familie en afkomst. Denk aan de
Omerta, snitches get stitches !!
Aspileiding

Tot dan!

Gambino leiding

•
•
•

Hot Knife Alessandro
Leatherface Bramaggio
Don Diego

