V.U.: Pieter Colemont

Zavelvennestraat 151
3500 Hasselt

De leidingverdeling 2012-2013
Sloebers
Martijn Meeus
Raafstraat 23
3520 Zonhoven
011/82.58.07
0495/60.39.17
martijn@chirokiewit.be

Hendrik Colemont
Zavelvennestraat 151
3500 Hasselt
011/24.20.94
0496/96.70.29
hendrik@chirokiewit.be

Speelclub
Robin Stienaers
Zavelvennestraat 155
3500 Hasselt
011/87.17.39
0476/58.61.55
robinstienaers@chirokiewit.be

Pieter Colemont
Zavelvennestraat 151
3500 Hasselt
011/24.20.94
0494/63.51.78
pieter@chirokiewit.be

Rakkers
Nico Petrakis
Vijversstraat 75
3500 Hasselt
011/23.28.57
0474/13.83.57
nico@chirokiewit.be

Mathias Kuyks
Roermondlaan 11
3500 Hasselt
011/24.20.9
0498/97.54.62
mathias@chirokiewit.be

Toppers
Chris De Ryck
Viltstraat 61
3500 Hasselt

Niels Munters
Donkeindeweg 138
3520 Zonhoven

011/22.69.15
0498/37.21.34
chris@chirokiewit.be

Kerels
Koen Meeus
Raafstraat 3A
3520 Zonhoven
011/82.58.07
0486/91.02.67
koen@chirokiewit.be

0494/86.87.71

niels@chirokiewit.be
Dries Munters
Donkeindeweg 138
3520 Zonhoven
0494/20.49.88
dries@chirokiewit.be

Aspi's
Robin Bamps
Rechterstraat 72
3500 Hasselt
011/22.67.25
0493/77.30.38

robinbamps@chirokiewit.be
VB
Marc Colemont
Zavelvennestraat 151
3500 Hasselt
011/24.20.94
0498/50.69.27
vb@chirokiewit.be

Zit je met een vraag of zit er je iets dwars, bel of mail
gerust iemand van de leiding. Zo ben je onmiddellijk van je
zorgen verlost en kunnen misverstanden voorkomen worden!
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Voorwoord
Voorwoord
Het is weer zover, de zomervakantie staat weer voor de deur de examens zijn voor de meeste onder
ons achter de rug. Hopelijk zonder al te veel buizen. En de Belgen gaan de wereldbeker winnen! Wat
kan hier nog tegenop? Het bivak natuurlijk! Het belooft weer een fantastisch, superleuk, spannend,
avontuurlijk, leerrijk, en geweldig bivak te worden.
Het thema belooft weer een knaller van formaat te worden, vol met dubbele verhaallijnen, plot
twisten en verassende intriges. Deze maand gaat de leiding ook aan de slag om het decor nog beter
te maken dan ooit tevoren. En als kers op de taart zullen de vele special effects zorgen voor een waar
meesterwerk. Iedereen is welkom om dit met eigen ogen mee te maken op onze bezoekdag op 30
juli.
Verder zullen de leden niet stil zitten. Hun leiding zorgt ervoor dat ze elke dag de leukste dingen gaan
doen, dat ze uitgeput maar voldaan kunnen gaan slapen hopend dat het al de volgende dag was. Dit
gebeurt natuurlijk niet op lege maag, de kooks zorgen ervoor dat niemand honger lijdt. Met eten
waarvan ze in hun wildste dromen nog niet van hadden gedacht dat het zo lekker kon zijn.
De leden zullen jullie dit natuurlijk allemaal zelf vertellen na het kamp, maar als jullie toch het gevoel
hebben dat ze bepaalde informatie achter houden, kom dan gerust even de leiding op de rooster
leggen op onze jaarlijkse BBQ op vrijdag 8 augustus.
Verder rest er mij niks anders meer dan jullie een schitterende en deugddoende zomervakantie en
de leden een fantastisch bivak toe te wensen.
Chirogroeten
Robin
Groepsleider
Leider aspiranten

Strak Juni
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Agenda
BBQ
Onze barbecue zal dit jaar doorgaan op vrijdag
8 augustus. Inschrijven kan bij de leiding.
1ste chiro na het bivak
Zondag 7 september.

Mededelingen
Summer swing
Zoals elk jaar houden wij de mobilhomecamping open om een centje bij te verdienen voor
onze kas. Kom gerust eens langs op ons campingterras en steun ons. Het terras is 24 u op
24 geopend.
Uniformen
Het zou heel handig zijn voor de leiding als in de uniformen een naam staat. Zo weten wij
onmiddelijk aan wie wij verloren uniformen terug moeten bezorgen!
Vind ons op Facebook
Ook op Facebook zijn wij als chiro actief. Wil je op de hoogte blijven van alle
nieuwigheden? Voeg ons dan toe:
www.facebook.com/chirojongens.kiewit

Strak juni
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Sloebers
Het is nu al eind juni en we vliegen voor het volgende sloeberverhaal een dikke twee maanden terug
in de tijd.
Het was 5 april toen het chiroheem in de Putvennestraat gekaapt werd door een hele hoop kleine en
twee grote piraten.... ze noemden zichzelf de SLOEBERS!
Het beloofde een drukke dag te worden, want ze vertrokken meteen al naar ‘Piratenpretland’. Het is
eigen aan piraten dat ze fit willen blijven, daarom gaan ze af en toe op afzondering naar een
trainingscentrum zoals ‘Piratenpretland’ er eentje is.
Het duurde niet lang voor alle piratenhoofdjes in ‘Piratenpretland’ rood werden, we kunnen jullie
verzekeren dat dit niet enkel was door de mooie meisjes die ook plezier maakten in
‘Piratenpretland’.
Omstreeks 16.00 uur was het tijd voor de eerste drank- en rustpauze. Het was niet gemakkelijk om
de piraten allemaal tegelijk aan tafel te krijgen. Daarom besloten piraat Hendrik en piraat Martijn om
hen te laten afroepen. Ook was het niet gemakkelijk om de piraten aan tafel te houden.
Omstreeks 17.30 uur werden de piraten terug tot de orde geroepen. Er stond namelijk de beste
piratenmaaltijd op hen te wachten, namelijk frietjes met hamburgers.
Toen de piraten hun buikje rond hadden gegeten, besloten de piraten om terug te keren naar het
gekaapte chiroheem.
In de grote zaal van dit heem hadden ze een beamer geïnstalleerd en keken ze naar de nieuwe film
van ‘De Smurfen’.
We hadden het geluk dat er een aantal piraten jarig waren geweest. Deze piraten zorgden voor
lekkere chips voor tijdens de film.
Na de film besloten de 2 grote piraten om de kleine piraatjes naar bed te sturen.
Dit was makkelijker gezegd dan gedaan...
Het duurde maar liefst tot 2 uur ’s nachts voor alle piraten hun ogen sloten.
Na een nacht op een wilde (zie hierboven!) zee in de kajuit van de toppers ontwaakten de kleine
piraten en de twee grote piraten.
Onze VB-piraat Marc Colemont bracht lekker brood voor de kleine en de grote piraten. We ontbeten
lekker op het grote terras van het chiroheem.
Na het ontbijt gingen de kleine piraatjes op verkenning op het grote chiroterrein en keken ze waar
eventuele vijanden konden binnendringen.
’s Middags stond er een warm middagmaal op het programma. De grote piraten begonnen al vroeg
met het bereiden van het middagmaal.
Om 14.00 uur werd het chiroterrein overgenomen door een zeer grote groep ‘chiromannen’. De
sloeberpiraten besloten om hun over te geven en mee te doen met de chiromannen.
Om 18.00 uur eindigde de chironamiddag en gingen ook de sloeberpiraten naar huis voor een zonder
twijfel deugddoende en rustige nacht!
Groetjes van de opperpiraten,
Hendrik en Martijn
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Speelclub
Zaterdag mogen 8.00 uur, 8
speelclubbers op post voor het
speelclub weekend. Il, Ot, Victor,
Jens, Quinten, Noa, Bram en
Lucas kwamen aan in Kiewit
station met hun valiezen! Deze
gooide ze direct in de auto van
de leiders en we waren klaar om
te vertrekken.
Na een treinrit van bijna 3 uur
kwamen we aan in Oostende.
De kinderen waren dol
enthousiast bij het zien van de
zee en spurten direct het strand
op! Na ons geïnstalleerd te
hebben op het strand liepen de
leden voor het eerst naar de zee. De leiders dachten dat het weer niet goed genoeg zou zijn
om te gaan zwemmen die dag! Maar niets was minder waar, de leden kwamen stuk voor
stuk terug met een natte broek ( en dit terwijl ze allemaal hun zwembroek bij hadden)!
Vervolgens deden de speelclubbers hun zwembroek aan en waren ze terug weg voor veel
water plezier!
Na het zwemmen en het bouwen van zandkastelen hadden we allemaal honger. De leiders
zochten naar de dichtstbijzijnde frituur en de speelclubbers smulden er op los! Vervolgens
gingen we terug naar het stand en werden er opnieuw zandkastelen gebouwd, gezwommen
en gevoetbald! Het was bijna tijd geworden om terug naar huis te vertrekken, maar de leiders
hadden nog een verassing in peto! Nadat iedereen zijn schoenen terug aanhad en alles bij
elkaar had geraapt hebben we nog op de go-card gereden, tot grote vreugde van vele
speelclubbers die hiervoor al de hele dag aan het vragen waren.
Na opnieuw 3 uur trein kwamen we terug aan in Kiewit station. We wandelden naar onze
lokalen, eens we daar waren hebben we onze bedjes opgezet. Hierna hebben we nog rond
het kampvuur gezeten om deze geweldige dag af te sluiten! Maar ook omdat leider Robin
nog een niet zo fijne mededeling had! Hij gaat dit jaar niet mee op bivak omdat hij voor
school voor 6 maanden gaat studeren in Colombia!
Om 23 uur gingen de speelclubbers slapen! Omdat de dag zo vermoeiend was sliepen de ze
op 1-2-3!
Het plan van leiders Robin & Pieter was om de volgende dag op te staan op 8 uur! Maar dit
was buiten de speelclubbers gerekend! Zij waren namelijk al wakken om 6 uur en hadden er
niets beters op gevonden om hun kamer al helemaal op te ruimen, tot grote tevredenheid
van hun leiders want zo was er meer tijd voor leuke activiteiten.
We gingen nog naar het actionpark waar ze het waterparcours gedaan hebben en nog vele
andere klauter activiteiten.
Wij vonden het alvast een geslaagd weekend!
Groeten,
Robin & Pieter
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Rakkers
08/06/2014 een mooie zon(nige)dag. Wat doen we als er zo een mooi weer is? Zwemmen natuurlijk!
Met wie doen we dit dan? Met heel de Chiro! Met aanzet van de sloeber en speelclub leiding hadden
we heel de Chiro overtuigd om te gaan zwemmen. Maar niet alles liep volgens ons plan! De ochtend
van deze mooie dag was namelijk niet zo mooi. Het regende, felle wind en niet veel zon. Dit zijn
natuurlijk niet de juiste ingrediënten voor een fijne zwembeurt! Maar met de kracht van een
zonnedans is dit snel opgelost. De regen en de wolken werden al snel verdreven en zo konden we
onze Chirozondag beginnen.
Om 2 uur hadden we afgesproken aan Kapermolen. Kjell, Sander, Yannick en Tibo waren er helemaal
klaar voor! Aangezien ze pas geld hadden ingezameld met onze succesvolle wafelverkoop was de
inkom direct betaald en waren de Rakkers gedreven om hun zo snel mogelijk om te kleden. Voordat
de leiding hun nog maar had neergezet zaten de 4 rakkers al onder een laag water.
Snel genoeg kon Nico ook vertrekken en konden we beginnen met baantjeszwemmen. Maar
baantjeszwemmen stond niet op de rakkers hun planning! Stoer zijn voor de meisjes, de glijbaan
opstroppen en elkaar in het water duwen natuurlijk wel. Op Nico zijn planning stond maar 1 ding:
GOLVENBAD. Hij had zijn leden verteld over zijn droom en ze gingen hem komen halen zodra de
golven verschenen. Maar natuurlijk gebruikten ze dit om hun leider te plagen door hem te roepen
als de golven net gedaan waren…
Als we gaan zwemmen kunnen we het natuurlijk niet laten om een ijsje of een frietje te eten om 4u.
Aangezien een uur wachten na het eten om te gaan zwemmen een fabeltje is vlogen de rakkers het
zwembad terug in net na hun laatste hapje. Toen hadden we het goede idee om een te kijken wie het
mooiste in het water kon springen. Spijtig genoeg waren Yannick en Tibo nog bezig aan hun ijsje. Aan
jullie de keuze, wie maakte de mooiste bewegingen?
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Toppers Op survivalweekend
Het survivalweekend van de toppers ligt al enkele weken achter ons. Hoog tijd om nog eens na te
genieten.

Zorgen dat we beschutting hadden was prioriteit één. Taak volbracht!

Niet omkomen van de honger was opdracht twee. Taak (zeer goed) volbracht!

Strak juni
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Kerels
Het was zondag 8 juni en het kwik was gezwind gestegen. Het was warm in België, snikheet zelfs. Ook
in Kiewit was dit het geval. Omdat de leiders altijd zeer aandachtig het weerbericht volgen, was dan
ook reeds in de loop van de week afgesproken om te gaan zwemmen op zondag. Dit om enkele zeer
eenvoudige redenen:
Zwemmen is leuk
2. Het zou ’s zondags veel te warm zijn om de normale, actieve zondagse spelletjes te spelen
3. Zwemmen is gewoon heel leuk! (of hadden we dat al gezegd?)
En zodoende gingen dus alle leiders en leden die op 8 juni naar de chiro kwamen, richting
Kapermolen. Enkel de aspiranten waren niet aanwezig, aangezien zij allen zeer naarstig aan het
blokken zijn voor hun examens. De sloebers, speelclubbers en rakkers werden dan weer door hun
ouders naar het zwembad gebracht, wat ervoor zorgde dat enkel de toppers en de kerels om 14h op
het appel verschenen in de Putvennestraat 100 te Kiewit. Na even te wachten op enkele laatkomers
konden deze leden dan ook vertrekken naar het zwembad. Maar uiteraard mochten de formaliteiten
niet vergeten worden en moesten we eerst formatie houden. Door uitzonderlijke omstandigheden
(slechts twee groepen, grote hitte, ...) vond leider Chris dat een korte “Samen klaar, samen ...”
“KLAAR” volstond. Zo geschiedde. Drie leiders (Chris, Alexander en Koen), 7 toppers en 3 kerels
starten de korte fietstocht naar Kapermolen.
Er was echter iets vreemd aan de hand bij de kerels. Blijkbaar was er onderling afgesproken dat enkel
kerels wiens naam start met een “J” mochten komen vandaag. Enkel de J-ers Jordy, Jens en Joachim
waren namelijk aanwezig. Zou het kunnen dat dit een nieuwe regel is die de kerels in samenspraak
invoerden? Of zouden deze drie kerels de enigen zijn die de hitte durfden trotseren? Ook zou het
kunnen dat de anderen allemaal zeer hard aan het leren waren voor de nakende examens, terwijl
deze drie van nature zeer intelligent zijn en wijselijk besluiten om op zondagnamiddag te ontspannen
in plaats van te studeren? Of zij kenden natuurlijk al hun cursussen reeds van buiten? Hoe dan ook,
Jens, Joachim en Jordy waren aanwezig en zij vertrokken omstreeks kwart na 2 richting Kapermolen,
op weg naar een frisse duik.
Eénmaal aangekomen viel het op dat er niet superveel volk op Kapermolen was, ondanks het veel te
fantastische weer. Een meevaller, dus! We installeerden ons op de ligweide bij de reeds ingenomen
chiro-plaats en repten ons richting zwembad. Alhoewel, reppen? De kerels hielden het zoals zo vaak
bij een “met-coole-trend-slenteren-over-de-ligweide”. Ze waren dan ook maar net aangekomen en
moesten uiteraard nog even uitchecken hoe het zat met het vrouwelijk schoon in Kapermolen die
bewuste zondag. Toen deze verplichte screening voorbij was, was het tijd om in het water te
plonsen. Het water was perfect van temperatuur, de zon scheen, kortom: perfect zwemweer.
Na enkele uren kregen de kerels na al dat zwemmen toch wat honger. En bij toeval hadden de
slimmerds van Kapermolen hier iets op gevonden. De kerels besloten dus aan te schuiven bij de
frietkraam om een lekker bakje friet te bekomen. Na een tijdje aan te schuiven, was het tijd om hun
frieten te verorberen op de ligweide en daarna even uit te rusten. Toen de frieten verteerd waren
was het opnieuw tijd om een duik in het zwembad te maken.
Zo werd er nog een tijdje gezwommen, rondgeslenterd, ... tot het tijd was om terug naar huis te
vertrekken. Afgedroogd en wel vertrokken de toppers en de kerels dan weer met de fiets richting
Kiewit, na een aangenaam dagje Kapermolen. Tot volgende week!
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Aspi’s
Het is weer tijd om een stukje voor de strak te schrijven. Maar over welke zondag moet ik deze keer
iets vertellen? De aspi’s zijn er de afgelopen zondagen niet geweest. Dit omdat de schoolmeesters en
juffrouwen het een goed idee vinden om op het einde van het jaar de leerlingen nog eens extra te
plagen met examens. Hierdoor moeten onze aspi’s thuis blijven van leuke activiteiten zoals de Chiro.
Waar moet ik dan iets over vertellen? De laatste keer dat we met de aspi’s op de Chiro waren was
tijdens onze leefweek. Aha! Natuurlijk, daar kan ik iets over vertellen.
Het begon allemaal op een prachtige zondagmiddag. De aspi’s (Maarten, Jitse, Dries en Lennert)
Stonden weer klaar om een leuke zondagnamiddag te beleven. Nu was deze zondag nog specialer
dan andere zondagen. Het was namelijk de eerste dag van hun leefweek. Een week waarin de aspi’s
eten, spelen en slapen op de Chiro. We begonnen dus met de voorbereidingen van deze week. Want
gelijk het lokaal er op dat moment bij lag konden de aspi’s hier niet leven. Eerst werd het lokaal van
de aspi’s omgetoverd tot een slaapzaal. Er werd gepoetst (ja u hoort het goed) en de zetels werden
aan de kant geschoven om plaats te maken voor de bedjes. Vervolgens was de grote zaal aan de
beurt. Deze bouwde we om tot een multifunctionele ruimte. Een ruimte om te eten, leren en een
heuse cinemazaal. Toen we hiermee klaar waren vertrokken we naar huis om nog rap onze koffers
klaar te maken en iets te eten. Om 8 uur spraken we terug af op de Chiro. Nu was de leefweek echt
van start gegaan. We installeerden onze bedjes en gingen vervolgens naar de grote zaal om onze
cinemazaal eens uit te testen. Dankzij leider Chris die ons een beamer had geleend konden we film
kijken zoals in de bioscoop. Een volledige muur (8m bij 4m) van de zaal diende als groot scherm en de
zetels in het lokaal diende als zitjes. Nu nog wat chips en de beleving was compleet. Na de film was
het tijd om te gaan slapen want leider Robin aka Bammes moest de volgende dag zijn bachelorproef
gaan verdedigen en de aspi’s moesten natuurlijk ook naar school. Na school werd er wat ontspannen
aten we spaghetti en ging vervolgens iedereen ijverig aan de slag met zijn schoolwerk. De volgende
dag verliep min of meer gelijkaardig alleen stond er deze keer BBQ op het menu. Woensdag had
iedereen een halve dag en het plan was om te gaan zwemmen op het heidestrand of kapermolen.
Maar toen we wouden vertrekken was het net slecht weer en had niemand echt goesting om buiten
te gaan zwemmen. Toen kwam Jitse opeens met het idee om naar de rode duivels te gaan kijken,
deze hielden namelijk een open training in het stadion van Genk. Dat vond iedereen een goed idee
en zo gezegd zo gedaan. Het was heel tof om onze rode duivels te kunnen zien van zo dicht bij. En er
hing al een heuse WK sfeer in het stadion. Hopelijk bakken ze er wat van tijdens het WK. Wij zullen
alvast heel hard supporteren. Na de wedstrijd aten we pizza van bij Bruno. En de overschot namen
we de volgende dag mee naar school. Hierna besloten sloten we de dag af door ene te gaan drinken
in het café aan de binder. Die ene werden er twee, maar geen drie want de volgende dag moest
natuurlijk iedereen weer naar school. Op donderdag was de leiding uitgenodigd om samen met de
aspi’s iets te doen. maar deze konden allemaal niet. We maakte er dus maar een toffe avond van met
alleen de aspi’s. op vrijdag was het dan alweer tijd om naar huis te gaan. Iedereen hielp nog even
met opruimen en toen vertrokken we naar huis.
Dan zie ik jullie allemaal op het bivak!
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Tessenderlo 2014

Bivakbijlage 2014

Bivak?
Wanneer gaan we op bivak?
Sloebers & Speelclub
Rakkers
Toppers, Kerels & Aspiranten

Vrijdag 25 juli tot woensdag 30 juli
Maandag 21 juli tot woensdag 30 juli
Maandag 21 juli tot donderdag 31 juli

Waar gaan we op bivak?
Dit jaar gaan we op bivak in Tessenderlo. De bivakplaats waar we tien dagen zullen vertoeven heet
het “Jagershuis” en is gelegen te midden van bossen en weiden.

Wanneer bezoeken?
De bezoekdag gaat door op woensdag 30 juli 2014. We verwachten dan iedereen die ons lief heeft
om 17u30 op de bivakplaats. We eindigen onze bezoekdag omstreeks 20u00.
Er wordt hotdog en soep aangeboden door onze kooks voor al wie honger heeft. Ook een fris drankje
tegen een zeer democratische prijs zal niet ontbreken.

Wanneer komen we terug naar huis?
Na de bezoekdag vertrekken de Sloebers, Speelclub & Rakkers met hun ouders huiswaarts.
De Toppers, Kerels en Aspi’s blijven nog een nachtje. Zij helpen 31 juli 2014 nog even opruimen, om
dan per fiets richting Kiewit te snellen.
De bagage die niet mee kan met de auto kan ook nog altijd mee met de vrachtwagen.

Hoe geraken we daar?
De Sloebers komen vrijdag 25 juli om 16.15u samen op de parking van de kinderboerderij. Zij
vertrekken dan samen naar de bivakplaats. De leiding raadt aan om te carpoolen.
De Speelclubbers verzamelen vrijdag 25 juli om 16.15u op de parking van de kinderboerderij. Ook
zij gaan met de auto naar de bivakplaats. Carpoolen is ook hier aangeraden.
De Rakkers vertrekken maandag 21 juli om 17.00u op de
parking van de kinderboerderij ook zij gaan met auto's. Om
18.00u worden ze op de kampplaats verwacht. Denk aan het
milieu en doe aan carpoolen!
De Toppers vertrekken maandag 21 juli per fiets aan onze
lokalen. Zij spreken af om 15.00u. (onder voorbehoud)
De Kerels vertrekken ook per fiets op maandag 21 juli. Voor
hen begint de reis om 14.00u aan het chirolokaal. (onder
voorbehoud)
De Aspiranten gaan eveneens per fiets. Zij beginnen hun fietstocht op
maandag 21 juli om 13.00u aan het chirolokaal. (onder voorbehoud )

Bivakbijlage 2014
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Voor de afdelingen die met de fiets gaan (toppers, kerels & aspiranten)
Zorg dat je een fiets hebt waar je gewoon bent mee te rijden. Controleer ook eens goed dat je
verlichting, remmen en dergelijke werken! Als je een speciale fietspomp nodig hebt om je banden op
te pompen, neem die dan zeker mee. Denk ook aan een degelijk fietsslot!
De chiro voorziet fluorescerende vestjes. Deze worden gedragen tijdens de fietstocht naar en terug
van Opoeteren en op 2-daagse (kerels & aspi’s).
We raden Kerels en Aspi’s aan om fietstassen op hun fietsen te monteren. Dit is zeer handig
bij de trip naar Opoeteren en tijdens hun tweedaagse.

Voor de afdelingen die met de auto gaan (sloebers, speelclub & rakkers)
Vanuit Hasselt neemt je best in Houthalen de autosnelweg
(E314) tot op het klaverblad in Lummen. Vervolgens neem je de
E313 en neem t u afslag 24.
Het adres is Jagersweg 8, 3980 Tessenderlo. Wanneer je dit adres
ingeeft op de GPS zal deze u leiden naar de bivakplaats.
Met de auto is de reistijd ongeveer 40 minuten.

Denk aan het milieu en uw portemonnee en spreek met
andere ouders af om te carpoolen.

Bij aankomst op de bivakplaats dienen alle leden hun SIS-kaart
(in omslag met naam erop) af te geven aan hun leider.
------------De medische fiche hebben we liefst vóór het bivak, of ten laatste samen met
de SIS-kaart.
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Bagage?
De bagage kan op donderdag 17 juli tussen 19.00u en 20.00u naar ons lokaal gebracht worden. Deze
gaat mee met de container naar de bivakplaats.
Sloebers, speelclub en Rakkers mogen hun bagage ook zelf meenemen met
de auto.
Het afhalen van de bagage (dat niet mee kon met de wagen) kan vrijdag
1 augustus tussen 19.00u en 20.00u aan onze lokalen.

Wat moeten ze zoal meenemen?
 KLEDIJ
□ Chiro-uniform (short, t-shirt &
sweater/hemd)
□ Voldoende T-shirts
□ Warme trui
□ Voldoende korte broeken
□ Lange broek
□ Sokken
□ Ondergoed
□ Stevige schoenen
□ Sportschoenen
□ Sletsen/teenslippers
□ Regenjas
 WASGERIEF
□ Handdoeken
□ Zeep
□ Waskom
□ Kam
□ Scheergerief
□ Tandenpoetsgerief
 KEUKENGERIEF:
□ Keukenhanddoek,
□ Aardappelmesje/schrapper
(sloebers en speelclub geen
mesje)

SLAAPGERIEF
□ Slaapzak
□ Veldbed (vanaf toppers)
□ Eventueel extra deken
□ Kussen
□ Pyjama
□ Knuffel
 Zwemgerief
□ Zwembroek
□ Handdoek
□ Duikbril (eventueel)
□ Zwembandjes (indien nodig)
 ALGEMEEN:
□ Rugzak
□ Zakdoeken
□ Schrijfgerief
□ Extra veters
□ Drinkbus
□ Linnenzak (voor vuile was)
□ zaklantaarn
□ Petje
□ Zonnecrème
□ Muggenzalf
□ Medicatie
□ Strip (voor tijdens platte rust)

1: vink aan wat je hebt klaar gelegd, zo vergeet je zeker niets!
2: het zou heel handig zijn voor de leiding van de Sloebers en Speelclub, als de ouders
kledijpakketjes voor iedere dag maken voor hun kinderen. Zo ben je ook zeker dat je
kinderen regelmatig van kledij wisselen.
3: Geld steek je in een portemonnee, deze wordt dan in de keuken bijgehouden.
Geneesmiddelen worden eveneens afgegeven in de keuken. De kookouders zien er op toe
dat deze tijdig worden ingenomen.

OPGELET: Alles wat je meeneemt voorzie je best van initialen.
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Wat mag je zeker niet meenemen?
Veel zakgeld: Sloebers, Speelclub, Rakkers en Toppers hebben hoogstens wat nodig voor een
postkaartje en postzegels
Waardevolle voorwerpen (horloge, Ipod, tablet, dure kledij, )
Aanstekers, lucifers en rookwaren.
Snoep, drank of fruit (wordt afgenomen, we hebben immers fantastische kookouders)
Gsm’s zijn verboden!
Oortjes voor gsm, mp3-speler, Ipod, enz. Het bivak is een sociale gelegenheid en dit willen
we graag ook zo houden.
Wanneer je toch een van deze voorwerpen bij je hebt worden deze afgenomen en bijgehouden in de
keuken. Na afloop van het bivak krijg je deze terug.

Hoe ziet onze dag eruit?
8u
8u30
9u
12u30
13u30
14u30
16u
18u
19u

ontwaken
ontbijt
start voormiddagactiviteit
middagmaal
platte rust
start namiddagactiviteit
4-uurtje
avondmaal
start avondactiviteit

Rusten de leden ook?
Platte rust
Na het middageten krijgen de leden een uur 'platte rust'. Het eerste halfuur gebeurt dit in stilte.
Tijdens het tweede halfuur wordt er muziek gespeeld. Tijdens de platte rust blijven de leden op hun
bed liggen. Wie wilt mag een strip of boek meebrengen om tijdens de platte rust te
lezen. Opgelet: dit is op eigen verantwoordelijkheid!
Nachtrust
De Sloebers kruipen rond 20.30u onder de wol. De Speelclub gaan hun bedje in om
21.00u. De Rakkers doen hun oogjes een half uurtje later toe en de Toppers nog een
uurtje later. Rond de klok van 23.00u sluiten ook de Kerels hun snaveltjes en om
23.30u ten laatste gaat het licht uit voor de Aspiranten.

Wie maakt het eten?
Ook dit jaar mogen wij genieten van de kookkunsten van onze kooks:
- Anne Moons (mama leider Alexander)
- Wim Mercken (oudleider & papa rakker Wout)
- Stijn Albergs (oudleider) & Caroline Spitz
- Thomas Gielen (oudleider) & Ineke Bostyn
- Mimi Switten (vriendin oudleider thomas)
Onze kookouders zorgen dat de leden dagelijks een stevig ontbijt
krijgen. ’s Middags is er soep, middagmaal en een dessert. Rond 16.00u
is er een koek of stuk fruit voorzien en ’s avonds opnieuw een warme
maaltijd.
Bivakbijlage 2014
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Wat doen wij zoal op bivak?
Met het antwoord op deze vraag kunnen wij een hele bibliotheek
vullen. Om jullie toch een klein overzicht te geven beschrijven we
hieronder onze belangrijkste activiteiten.

Nachtspel

Rakkers, Toppers, Kerels & Aspiranten

Deze activiteit is niet voor schrikscheten. Een leuke donkere locatie en een tof spel vormen de ideale
mix voor een activiteit die nog jaren in onze gedachten zal blijven.

Trektocht

Alle afdelingen

Op deze dag trekken we er te voet op uit. Per afdeling maken we een avontuurlijke tocht die ons leidt
naar een geweldig toffe locatie.

Nachtdropping

Kerels & Aspiranten

Op deze toffe activiteit moeten de kerels en aspi’s beroep doen op hun survivalskills. Ze worden op
een onbekende locatie door de leiding gedropt en trachten samen hun weg terug te vinden naar de
bivakplaats.

Zweedse omloop

Toppers, Kerels & Aspiranten

Vanaf de toppers moeten de leden bewijzen dat ze echte mannen zijn. Dit doen ze door een
schriktocht af te leggen. Dit in een donkere bos en zo snel mogelijk. Wie de scherpste tijd neerzet
mag zich de winnaar noemen.

Familiedag

Alle afdelingen

We mixen alle afdelingen door mekaar. Tijdens een interactieve tocht werken jong en oud samen om
een missie te volbrengen.

Aspidag

Alle afdelingen

De aspiranten nemen een dag de verantwoordelijkheid over een afdeling over van de leiding. Zo
krijgen zij de kans om te proeven van het leiderschap. Als afsluiter van de dag steken zij een toffe
quiz ineen voor de hele chiro.

Tweedaagse

Kerels & Aspiranten

Onze oudste leden trekken er samen met hun leiding twee dagen op uit. Gepakt en gezakt fietsen zij
naar een locatie waar iets te beleven valt. Hier slaan ze hun tenten op en beleven ze de zotste
dingen.
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Hoe kan je ons bereiken?
De post
Als ouders, broers of zusjes, oma’s, opa’s, tantes, liefjes, een brief willen sturen, dan kan dit naar
het volgende adres:
Chirojongens Kiewit
tav. Jaak trekhaak (voorbeeld)
Jagershuis
Jagersweg 8
3980 TESSENDERLO
De leden hebben de mogelijkheid een kaartje te versturen. Postkaartjes worden aangeboden aan
50 cent en postzegels aan 1 euro.
Ouders van Sloebers en Speelclubbers die willen dat hun zoon een brief schrijft, kunnen best de
omslag al klaarmaken.

Telefoon
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar, dit is echter alleen in noodgevallen.
0495/60.39.17 (groepsleider Martijn)
0493/77.30.38 (groepsleider Robin)
0498/33.17.42 (kook Stijn)
Omdat het bivak een sociaal gebeuren is zijn gsm’s zijn niet toegelaten. In noodgevallen zal de leiding
contact opnemen met de telefoonnummers vermeld op het inschrijvingsformulier. In alle andere
gevallen is de spreuk “geen nieuws = goed nieuws” van toepassing.

Foto’s
Tijdens het bivak heeft elke afdeling een wegwerpfototoestel ter
beschikking. Ook dit jaar gaan we de foto’s digitaal laten ontwikkelen.
Alle foto’s worden vanaf dit jaar op de site van de Chiro gepubliceerd.

De foto’s worden ook gepubliceerd op onze website. (www.chirokiewit.be) Als u wenst dat wij van uw kind geen
foto’s op de website plaatsen kan u dit laten weten aan de leiding.

Bivakbijlage 2014

20

Wat gaat dit kosten?
Voor de Sloebers en Speelclub is het € 65 en voor de Rakkers, Toppers, Kerels en Aspiranten € 90.
Vanaf het tweede chirolid (broers) krijgt men € 5 korting per lid. (Vb: Een gezin met
2 zonen, een Kerel en een Sloeber, betaalt voor de Kerel € 90 en voor de Sloeber
€ 60.)
We hebben het liefst dat je met de overschrijving werkt, maar je mag ook contant
betalen aan de leiding. Bij het gebruik van de overschrijving vermeld je duidelijk
“bivakgeld + naam + afdeling” als mededeling bij de overschrijving. Ons
rekeningnummer is BE09 0688 9083 1657

>>> Het bivakgeld moet ten laatste op 5 juli 2014 betaald zijn! <<<

Wisten jullie dat:




De meeste ziekenfondsen je een gedeelte van het bivakgeld
terug betalen?
Het bivak voor kinderen tot en met 12 jaar fiscaal aftrekbaar is?
Hierdoor krijgen ze het volledige bivakgeld terugbetaald!
Je bij de jeugddienst van de stad Hasselt doe-cheques kunt
afhalen ter waarde van €2,5 euro?
(aanvragen kan via jeugd@hasselt.be of 011/23.94.28)

Voor meer informatie hieromtrent kan je altijd terecht bij de leiding.

Nog vragen?
Je kan altijd iemand van de leiding contacteren om inlichtingen. De contactgegevens vind je vooraan
in de Strak.
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Amusement
1
2
3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

Across

Down

3. leider die naar Colombia gaat

1. vlinderleider

5. schriktocht voor toppers, kerels en aspi's

2. wandeltocht naar het zwembad op kamp

6. bijnaam leider Robin Bamps

4. plaats waar we dit jaar op kamp gaan

7. kleur van aspi's

8. kleur van speelclub

9. thema kamp Opoeteren

10. leider kerels

11. fuif van chiro kiewit

12. oudste leider van de Chiro
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