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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Dag lieve lezertjes, 

Hier zijn we weer met een gloednieuwe uitgave van de Bivakkrabbeling! Wij, de manne van de Redactie, 
hebben hier weeral weken met bloed, zweet en tranen aan gewerkt in de hoop, jullie, onze lezers, weer een 
kwalitatief stukje literatuur te bezorgen. Je weet wel, wat jullie dus gewoon zijn van ons! 

Het schooljaar is weeral voorbij gevlogen, ondanks de corona is het weer vakantie. Je weet wat dat betekent 
he?! Bivak komt elke dag een stukje dichterbij! Laat deze Krabbeling daar al een teken van zijn. Deze editie is 
dan ook speciaal gefocust op ons aankomende bivak. Sla straks maar direct deze bladzijde om en maak kennis 
met ons gloednieuwe bivakthema. Wat vind je ervan? Wij vinden het alvast super en zijn direct fan geworden. 

Of waren we dat al?        

Leer daarna direct welk thema jouw favoriete leiders hebben gekozen voor jouw afdeling? Misschien leer je al 
iets over wat de leiders deze tien dagen voor jou in petto zullen hebben! Kijk ook naar de leuke thema’s van de 
andere afdelingen, superleuk om te lezen. Het is weeral duidelijk dat de leiders veel werkt hebben gestoken om 
speciaal voor jullie een supertof thema te bedenken waarmee jij je superhard gaat amuseren. Van welke 
afdeling denk jij dat ze het allerleukste thema hebben? Schrijf het bij elk tekstje en vergelijk later met je 
vrienden en/of familie. 

En als laatste het belangrijkste dan nog natuurlijk: lees achteraan zeker nog alle informatie over bivak en maak 
handig gebruik van de checklist om je valies te maken zodat je zeker niets belangrijk zal vergeten. Wist je dat 
zelfs de leiders hiervan gebruik maken? Tijdens zo’n leuke tien dagen wil je zeker niets vergeten hebben hé! 

Zo, dat was weer onze beurt om jullie ons gedacht te zeggen. We hopen dat je ontzettend veel leesplezier hebt 
aan deze krabbeling, geniet nog van het (soms) prachtige weer en… 

TOT OP BIVAK! 
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 

OnvoorSPELbaar 
Vorige keer lazen we dat leider Lucas verblind werd door een fel licht in de voorbouw en op zoek ging naar het 

mysterie. Eindelijk komen we in deze editie de ontknoping te weten. 

Leider Lucas besloot zelf eropuit te trekken naar de voorbouw. Daar aangekomen scheen opnieuw het felle licht 

waar hij al eerder over alarmeerde. Hij ging dichter en dichter en zag eindelijk de boodschap op de muur waar hij 

naar zocht. De boodschap was: we gaan op bivak in één grote bubbel! 

Vreugde en jolijt toen we dat hoorden! Vandaar het jaarthema “OnvoorSPELbaar”. We passen ons nog een 

beetje aan, maar het kamp begint terug heel erg te lijken op het kamp van twee jaar geleden. Bezoekdag zit er 

helaas niet in maar die zenden we uit op zondag 25 juli in de namiddag via twitch.tv/chirosas. 

We merkten dat iedereen al zat te popelen om de krabbeling te ontvangen. Logisch: we zitten met enorm veel 

vragen. Welk thema hebben we? Wat gaan we doen? Wat zal het themalied zijn? Op die laatste twee 

antwoorden zal je nog even moeten wachten, maar begin alvast maar met raden. 

Verder wensen we jullie heel veel leesplezier en tot weldra! 

Ter info. Wie gaat er mee? 
  

15 Boontjes en 4 leiders 
18 Speelclubs en 3 leiders 

15 Rakkers en 4 leiders 
19 Toppers en 3 leiders 
11 Kerels en 3 leiders 

12 Aspiranten en 3 leiders 
11 kookmoeders 
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HET THEMA 

Avatar: de legende van Aang 
Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles veranderde toen de 

vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen, kon ze stoppen, maar toen de wereld 

hem het meeste nodig had, verdween hij. Honderd jaar ging voorbij en mijn broer en ik vonden de nieuwe avatar, 

een luchtmeester, genaamd Aang. Zijn luchtstuurtechnieken zijn geweldig, maar hij moet nog veel leren voordat 

hij anderen kan helpen. Maar ik geloof dat Aang de wereld kan redden! 

 

Aang  

Aang is nog maar 12 jaar, maar hij draagt een grote 

verantwoordelijkheid. Na 100 jaar ingevroren te zitten in een 

ijsbal, ontwaakt hij. En dit net wanneer de wereld hem nodig 

heeft. Zijn luchtstuurtechnieken zijn goed, maar de andere 3 

elementen heeft hij nog niet onder de knie. 

 

 

 

Sokka  

Sokka is één van de laatste nabestaanden van de Waternatie, maar kan 

zelf geen water sturen. Hij komt nogal onhandig over, maar verdedigt 

zich met zijn boomerang als er gevaar is. 

 

 

 

 

Katara 

Zij is het behendige zusje van Sokka en kan wel water 

sturen. Met z’n tweeën vormen ze Aangs achterban in de 

strijd tegen het kwaad. Het is al lang duidelijk dat zij iets 

meer in de pap te brokken heeft dan Sokka. 
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Appa en Momo  

Als de drie helden zich verplaatsen, nemen ze Aangs 

vliegende bizon Appa. Appa doet geen vlieg kwaad en zal 

hoogstens eens luid brullen als hij geërgerd is. Momo is 

Aangs vliegend aapje dat overal mee naartoe reist. Hij zit 

vol deugnieterij en durft Appa wel eens te plagen.  

 

 

 

Toph 

Dit jonge meisje is geboren in de Aarderijk, maar sluit zich aan bij de bende op 

hun reis tegen het kwaad. Ze is blind, maar met haar voeten kan ze toch de 

omgeving waarnemen. Toph is een uitstekende vechter en daarmee een goede 

versterking voor het team. 

 

 

 

 

Vuurprins Zuko 

Zuko is de prins van de Vuurnatie en troonopvolger van Vuurheer 

Ozai. Hij heeft een opvliegend karakter en kan Aang niet uitstaan. 

Wanneer hij een uitspatting heeft, kan er maar één persoon hem 

kalmeren, zijn oom Iroh. 
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Oom Iroh 

Hij is misschien wel de rustigste persoon die de Vuurnatie kent en zal een goed 

gesprek boven een gevecht uitkiezen. Naast mediteren is hij ook expert in het 

maken van thee. Maar vergis je niet, hij kan ook vuur sturen als de beste.  

 

 

 

 

Vuurheer Ozai 

De heerser van de Vuurnatie heeft duistere 

plannen met de wereld. Hij wil met zijn grote leger 

en zijn buitengewone vuurstuurtechniek van heel 

de wereld Vuurnatie maken. Het is aan Aang en zijn team om dit kwaad te 

stoppen, voor het te laat is. 

 

 

 

Azula 

Zij is de meedogenloze zus van prins Zuko en wil niets liever dan haar broer uit het 

rijk van de vuurnatie verbannen. Ze kan blauw vuur en bliksems sturen en is één 

van de sterkste krijgers uit de vuurnatie. 
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De groentenboer 

Hij heeft een marktkraampje in de hoofdstad van de 

Aardnatie, Ba Sing Se. Zijn groene kolen zijn alles voor 

hem, maar zijn kraam wordt af en toe aan duigen 

gelopen door de drukke bewoners van de stad.  

 

 

 

Bumi 

Bumi was vroeger een goede vriend van Aang, maar doordat Aang al honderd jaar in 

het ijs gezeten heeft, herkent Aang hem niet meer.  Hij is een uitstekende 

aardvechter, ondanks zijn leeftijd van 112 jaar. Hij kan zelfs aarde sturen zonder zijn 

handen en voeten te gebruiken. Bumi durft al eens een gedachtenkronkel te hebben 

en komt een beetje raar over. 
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NOG EEN PAAR AANPASSINGEN 
 

Wat een opluchting. Door de vergrote bubbels ziet het kamp er terug uit zoals het was. Toch zijn er 
nog een paar zaken waar we rekening met moeten houden. De uitgebreide informatie vinden jullie 
op de site van de Ambrassade maar hier volgen de belangrijkste maatregelen:  
 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 
 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis  
 
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts 
(+37,5°C), diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. We weten dat dit strikt is, maar 
het is zeer belangrijk. We rekenen dus echt op jullie om dit goed op te volgen én op jullie 
eerlijkheid.  
 
 

2. Wordt er iemand ziek op kamp?  
 
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector 
en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. Bij coronabesmetting moet het kamp -in 
tegenstelling tot vorig jaar – niet volledig beëindigd worden, maar zal wel de afdeling naar huis 
moeten gaan. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn (of iemand 
beschikbaar te houden) om, indien nodig, uw kind te komen halen.  
 

3. Een hechte kampbubbel 
 
Bubbels mogen bestaan uit maximaal 100 leden excl. begeleiding. Voor ons prima dus! We 
beperken op kamp dus wel het contact met externen. Geef daarom voldoende mondmaskers mee 
aan jouw kind (12+). Mocht er trouwens zo’n situatie voordoen, wordt dat genoteerd in een 
contactlogboek. Handen wassen, andere hygiëne en reiniging van ruimtes en materiaal blijft 
belangrijk. Ook daar zijn we extra logistiek op voorzien.  
 

4. Extra hygiënemaatregelen  
 
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, 
handalcohol, papieren handdoeken, gesloten vuilnisbakken, … Ook doen we een oproep om oude 
keukenhanddoeken te schenken aan de Chiro, zodat we over voldoende proper linnen 
beschikken.  
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BOONTJES 
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VERTREK BOONTJES 
 

Beste ouders,  

Dit jaar ziet ons bivak er al een heel stuk ‘normaler’ uit dan vorig jaar, en daar zijn wij heel blij om. Maar helaas is corona 

natuurlijk nog niet de wereld uit en aldus willen wij, de Boontjesleiding, toch waakzaam blijven. Daarom willen we jullie 

vragen om jullie Boontje zelf op de kampplek af te zetten op onderstaand adres:  

 

Chiro Tijl & Nele Oostham  

Bremstraat 7A 

3945 HAM 

 

En dat op zaterdag 24 juli om 11:00. 

Indien dit voor jou niet mogelijk zou zijn, gelieve ons dan te contacteren via onderstaand e-mailadres: 

jongens.boontjes@chirosas.be 

zodat we hier samen een oplossing voor kunnen vinden       
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SPEELCLUB 
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RAKKERS 



15 
 

TOPPERS  



16 
 

KERELS 
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ASPIRANTEN 
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HET VERTREK 
Boontjes  

Jullie vinden alle vertrekinformatie op de pagina na jullie afdelingstekstje.  

Speelclub, Rakkers en Toppers  

De Speelclub, Rakkers en Toppers vertrekken met de bus aan de sporthal. We verzamelen 21 juli om 13:00 

met een gevulde maag.  

Bij het vertrek zijn we allemaal in uniform. Dat wil zeggen een Chirobroek, een Chiro-T-shirt en/of hemd. Je 

kind geeft ook zijn identiteitskaart of Kids-ID en eventueel een World Assistance Card af aan zijn leiding. Wij 

zullen die documenten veilig bewaren en na het kamp, met zorg teruggeven na het bivak.  

Kerels  

Omdat jullie echte helden zijn, gaan jullie met de fiets. Hierdoor vertrekken jullie een dagje vroeger. Jullie 

krijgen nog een e-mail van jullie leiding met extra informatie.  

Aspiranten  

Jullie hebben een voertuig in elkaar gezet en gaan daarmee naar de kampplek. Jullie krijgen ook nog extra 

info van jullie leiding per mail. 

TERUGKOMST 
De terugkeer lijkt al weer op het normale. Het afscheidsmoment zal naast de sporthal gebeuren en de bussen 
zullen op de parking van de sporthal arriveren. De valiezen worden enkele uren later afgehaald op de Chiro 
gezien de camion nog geledigd moet worden. Het exacte uur van aankomst komt die dag op de website en 
Facebookpagina. Dat zal vermoedelijk rond 16 uur zijn.   
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DE VALIES 
 

Slaapgerief 

• Slaapzak 

• Veldbed of matras 

• Een hoofdkussen met overtrek 

• Uiteraard mag je je mooiste pyjama ook niet vergeten (of 2) 

Wasgerief  

• Handdoeken (3)  
• Grote handdoek om te gaan zwemmen  

• Washandjes  

• Shampoo en douchegel (eventueel een all-in-one)  

• Tandenborstel en tandpasta  

• Bekertje  

• Kam  

• Scheergerief (of je kan natuurlijk ook voor een woeste bivakbaard gaan)  

Eetgerief  

• Enkel een paar keukenhanddoeken (5), voor de rest is alles voorzien  

Kledij  

• Voldoende sportieve kledij om 10 dagen lang te kunnen ravotten. Een lange jeansbroek is geen 

spelkledij!  
• Meerdere sportschoenen of stevige stapschoenen zijn sterk aan te raden.  

• Voldoende kousen  

• T-shirts  

• Broeken en shorts  

• Een gemakkelijke jogging  

• Een dikke trui voor ‘s avond  

• Regenkledij (hopelijk onderaan in de valies)  

• Zwembroeken (best 2, anders kan het zwembad misschien wel wat gaan schuimen van onze bruine 

zeep) LET OP! In het zwembad mag je enkel binnen met een korte, spannende zwembroek ZONDER 

zakken.  

• Ondergoed  
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Allerlei  

• Slippers voor buiten   

• Enkele veiligheidsspelden  

• Een stukje touw  

• Rugzak voor dagtocht en trektocht (of 2-daagse voor Kerels en Aspi’s), best dezelfde als op de bus  

• Eventueel anti-muggenmiddel 

• ID of KIDS ID  

• Persoonlijke geneesmiddelen met info voor de leiding  

• EIGEN DRINKBUS raden we ook dit jaar nog aan.  

• Apart materiaal voor je afdeling bv: verkleedkleren of knutselgerief (zie eigen artikel) 

• Strips en boeken voor tijdens de platte rust 
• Schrijfmateriaal  

• Zakmes (vanaf Toppers)  

• Zaklamp  

• Zonnebril en pet  

Zakgeld  

• Alles is inbegrepen in de prijs! 

• Maar misschien toch wel een paar zakcentjes om postkaartjes te kopen.  Dit kost 1.5 euro incl. 

postzegel.  

• Voor de Toppers, Kerels en Aspi’s mag het wat meer zijn. Maar overdrijf niet, we zijn niet op luxe 

kamp!  

ZORG ERVOOR DAT ALLES GOED GEMERKT IS MET NAAM EN 

AFDELING! 

WAT NEEM JE NIET MEE? 

Snoep 
Ieder jaar weer worden er kilo’s snoep gevonden bij de jongens, die we moeten afnemen. Dit is noch voor hen, 

noch voor ons prettig, geef daarom AUB geen snoep mee. Wij zorgen heus wel dat er af en toe eens gesnoept 

mag worden. 

GSM en andere multimedia 
Gsm’s en ander multimedia zijn strikt verboden t.e.m. Rakkers. Moesten we er toch vinden worden deze 

afgepakt en teruggegeven aan het einde van het bivak. De Toppers, Kerels en Aspiranten maken duidelijke 

afspraken met hun leiding. Gsm-gebruik beperken we tot een absoluut minimum. 
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MIJN VALIES IS GEMAAKT, WAT NU? 

Niet al ons materiaal geraakt op de bus. Dat gaat mee met de vrachtwagen. De valiezen worden op voorhand 

afgegeven en nemen we dus niet mee naar het vertrek zelf.  

 

De valiezen worden tot en met 19 juli (tot ’s avonds) verzameld in het Boontjeslokaal (eerste lokaal links 

als je op de Chiro komt).  

  

Gelieve je bagage te beperken tot 1 stuk per kind.  

Er zal een systeem aanwezig zijn om de valies nog eens extra te merken per afdeling maar dit wijst zichzelf 

uit. 

ZORG ZEKER DAT JE NAAM EN JE AFDELING GOED OP JE VALIES 

STAAN! ZO KOMT JOUW BAGAGE VLOT BIJ JOU TERECHT.  
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CONTACT 
 

Bel me niet… schrijf me 

Op bivak is ons enige contactmiddel met de buitenwereld de postduif, dus wie zoonlief wat nieuws van het 

thuisfront wil delen, kan een kaartje, brief of pakket opsturen naar volgend adres:  

 

Naam van jouw Chirospruit  

Chiro Sint-Andreas Stekene  

Bremstraat 7A 

3945 HAM 

 

  
Let wel op; de postbode komt niet meer dagelijks langs dus stuur best je post aan het begin van het bivak.  
Onze (vernieuwde) kaartjes zijn op bivak te koop voor 1,50 euro per stuk, postzegel inclusief. Postzegels kan 
je ook apart verkrijgen, enveloppen zijn gratis. Als jouw kind post wil sturen dan is een adressenlijst essentieel! 
Handig is om op kleefbare etiketten de adressen voor te schrijven.  
 

Indien er toch iets zou zijn…  
 
Indien er toch iets zou zijn, zijn we - via de groepsleiding - uiteraard wel telefonisch bereikbaar:  
 
Sam Schokkaert (Kampleider): +324 74 45 82 79  
Mathijs De Cock: +324 71 86 38 12 
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EEN GEMIDDELDE BIVAKDAG 

 

07:15  Opstaan 

07:30  Ontbijt 

08:30  Opening 

09:00  Diensten 

09:00  Voormiddagprogramma 

12:30  Middagmaal 

13:30  Platte rust 

14:30  Namiddagprogramma 

16:00  Vieruurtje 

18:30  Avondmaal 

19:30  Avondprogramma 

20:00  Bedtijd Boontjes 

20:30  Bedtijd Speelclub 

21:00  Bedtijd Rakkers 

21:30  Bedtijd Toppers 

22:00  Bedtijd Kerels 

22:30  Bedtijd Aspiranten 

23:00  Bedtijd Leiding 
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BIVAKMENU 
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KLEURPLAAT 

 

 

 

 

 


