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3 KALENDER 

KALENDER 
Enkele belangrijke data die je zeker in je agenda kan noteren.  

2 juni  Geen Chiro (wegens examens van de leidsters) 

22 juni FLASHPI fuif van de aspiranten 

9 juli  Vertrek bivak aspiranten 

10 juli  Vertrek bivak tiptiens 

11 juli Vertrek bivak  

14 juli Bezoekdag  

21 juli Terug van bivak  

4 augustus BBQ 

6 oktober Nieuwe leidsters 

13 oktober STARTDAG 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Ik ga op bivak en ik neem mee… 

mijn chirosokken… 

Ik ga op bivak en ik neem mee mijn chirosokken en 

tandenborstel… 

Ik ga op bivak en ik neem mee mijn chirosokken, tandenborstel en 

speelkleren… 

Ik ga op bivak en ik neem mee mijn chirosokken, tandenborstel, speelkleren en 

een valies… 

… 

Ik kom terug van bivak en ik heb mee… 

mogelijks de chirosok van een vriendin… 

Ik kom terug van bivak en ik heb mee mogelijks de chirosok van een vriendin en 

hopelijk niet de tandenborstel van die vriendin… 

Ik kom terug van bivak en ik heb mee mogelijks de chirosok van een vriendin, 

hopelijk niet de tandenborstel van die vriendin en  

een zak vol vuile was… 

Ik kom terug van bivak en ik heb mee mogelijks de chirosok van een vriendin, 

hopelijk niet de tandenborstel van die vriendin, een zak vol vuile was en 

…een valies VOL mooie herinneringen aan een geweldig kamp! 

In dit wadoemenouke vind je alles wat wel en niet mee moet in je valies, wat het 

kampthema is en naar waar je vrienden en familie een brief kunnen sturen. 

Groetjes de redactie  
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WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 
 

Hallo iedereen!! 

 

De zomer komt er aan en dat wil zeggen: “TIJD VOOR BIVAK”, ook wel de 

leukste tijd van het jaar genoemd. Dit jaar vertoeven we 10 dagen in de 

gemeente Humbeek. Het is een gloednieuw gebouw waar de leden niets te kort 

zullen komen. De aspiranten vertrekken        9 juli met de fiets. Ook de tip-10’s 

gaan zoals elk jaar de sportieve toer op & vertrekken      10 juli richting 

Humbeek met de fiets. Onze allerjongsten, de pinkels komen wat later, namelijk 

op 14 juli. Goed opgemerkt! Dit is dus op de bezoekdag zelf. Je kan je kleine 

spruit dus komen afzetten en op hetzelfde moment de kampplaats bezichtigen. 

Speelclub, kwikken en tippers gaan 10 dagen mee en vertrekken dus 11 juli met 

de bus richting Humbeek.   

Op zo’n 38 km ver van onze thuishaven zullen wij onze tenten uitslaan. Minder 

ver dan het verre Nederland van vorig jaar maar zeker niet minder plezant. Ver 

of niet ver het beloofd weer een beestig, cool en zalig kamp te worden. In totaal 

zijn we met … leden, 21 enthousiaste leidsters, 2 VB’s en een zot-enthousiaste 

groep kookies.   

Wat staat er nu op ons bivakprogramma? 10 dagen bivakkeren in het mooie 

Humbeek waar we ons geen seconde zullen vervelen. De piraten van de 

Caraïbische eilanden nemen ons dit jaar mee in een spannend en onverwacht 

verhaal. Een verhaal waar jullie nog lang na bivak over zullen fantaseren.  

Uiteraard zijn de leidsters reeds bezig met het maken van een onvergetelijk 

programma. Jullie Chiromeiden zullen echter niks te kort komen en geen tijd 

hebben om zich te vervelen! Spelen en amuseren is dus de boodschap op bivak. 

In het Wadoemenouke kunnen jullie veel extra en belangrijke informatie 

terugvinden zoals: afdelingstekstjes, adres (voor brieven en postpakketjes), uur 

van vertrek,… . Graag willen we nog even benadrukken dat de leidsters hun rug 

wat willen sparen. Beperk dus de inhoud van je valies en neem geen onnodige 

zaken mee.  

Op 14 juli zal onze bezoekdag doorgaan. Een moment waarop maar liefst 6 

eerstejaars leiding hun koord rond hun nek zullen krijgen. Ook zal Leidster Tine 

met pijn in haar Chirohart afscheid nemen en haar fakkel als hoofdleidster 

doorgeven aan een nieuwe hoofdleidster. Zij zal dan opnieuw het duo van 

hoofdleidster vervolledigen met Leidster Heleen. Wie dit wordt is een weet voor 

ons en een vraag voor jullie. Spannend!  
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Indien jullie nog met prangende vragen worstelen, aarzel niet en contacteer de 

leidsters van de afdelingen die u nodig hebt.  

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit!!! 

 

Tine & Heleen  
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WOORDJE VAN DE VB’S 

Beste chiro-fans, 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 

zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de morgendauw…, we zijn weer op bivak! 

Begin mei, de zomerse temperaturen laten nog een beetje op zich wachten… 
Toch dromen we al stilletjes van het komend bivak. Nog eventjes doorbijten 
tot die examens en toetsen achter de rug zijn, dus! 

Ondertussen verzonnen de leidsters al een leuk bivakthema, werden de rollen 
verdeeld en bedachten ze al heel wat activiteiten voor de groepsdag, 
dagtocht, 2-daagse, … Kortom, het worden vast weer 10 geweldig leuke 
dagen! 

Dit jaar gaan we naar Humbeek, een deelgemeente van Grimbergen, waar de 
jongste afdelingen zullen overnachten in splinternieuwe lokalen met 
stapelbedjes en de anderen hun tentjes zullen opslaan. 

Ook de kookies toveren weer de lekkerste maaltijden op tafel vanuit een 
echte droomkeuken. Al benieuwd wat er op het menu staat? Misschien 
ontdek je verder in dit Wadoemenouke al enkel tips… 

Heb je zin om dit mooie plekje als familie, vrienden of oud-leiding te komen 
bewonderen? Neem je stalen ros, auto of ander vervoermiddel en breng ons 
een bezoekje op zondag 14 juli, vanaf 14u. Ook onze pinkeltjes verwelkomen 
we die dag. 

Voor de thuisblijvers die toch een beetje van de bivaksfeer willen proeven, 
plaatsen we dagelijks een 'foto van de dag'. Houd dus zeker de 
facebookpagina van onze Chiro in de gaten! 

Het wordt vast een beetje nostalgie, terug met de meisjes op bivak na 23 jaar, 
maar wij staan alvast te popelen! Jullie ook? 

Lieve groetjes, 

Gwendy en Nele 
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THEMA BIVAK  

Verhaal 

Hopelijk zijn jullie niet snel zeeziek want ookal ligt Humbeek niet aan de zee, dit 

jaar duiken we de wereld van de piraten in. De leiding neemt jullie mee in het 

verhaal van Jack Sparrow die samen met andere piraten de Indische oceaan 

onveilig maakt. Tijdens zijn avonturen op zee maakt hij veel vrienden maar nog 

meer vijanden. Één van de grootste vijanden is Davy Jones, hij is half 

zeemonster half mens en kapitein van het schip “de vliegende hollander”. Davy 

Jones redde het geliefde schip van  Jack Sparrow de “black pearl” ooit van de 

ondergang, in ruil daarvoor beloofde Jack eeuwig voor Davy Jones te werken. 

Maar dappere Jack is niet van plan om de rest van zijn leven op de vliegende 

hollander te werken als slaaf, en wil zijn vrijheid bewaren… 

Elizabeth en Will, piraten waar Jack al eerder avonturen met beleefden, kunnen 

hem hier met helpen. Will en Elizabeth zijn gearresteerd door officier Becket. 

Deze officier wil een einde maken aan de piraterij en Jack en alle andere voor 

altijd opsluiten. En hier heeft hij de ideale oplossing voor gevonden. Daar heeft 

hij een magisch kompas voor nodig. Dit kompas zal hem leiden naar het hart van 

Davy Jones dat ergens bewaard ligt, wanneer hij dat hart in zijn bezit heeft, is hij 

machtiger dan Davy Jones en dus machtiger dan alle piraten. Officier Becket 

weet dat piraat Jack Sparrow dit magische kompas bewaard in zijn borstzak, en 

Will en Elizabeth zijn de enige piraten die Jack vertrouwt, en dat kompas naar 

hem kunnen brengen. 

Gelukkig laten Elizabeth en Will hun vriend niet zo maar in de steek, ze zoeken 

Jack Sparrow op en met de Black Pearl zetten ze koers richting het hart van 

Davy Jones. Dit wordt een tocht met vele gevaren, zo moeten ze oppassen voor 

het monster “de kraken” een gigantische octopus, stranden ze op een verlaten 

eiland vol kannibalen en worden ze op de hielen gezeten door Kapitein 

Norrington die het hart ook in zijn bezit wil hebben. We nodigen jullie uit om mee 

te gaan op de Black Pearl, zonder jullie hulp zullen onze vrienden Jack, Elizabeth 

en Will niet voor hun vijanden bij het hart zijn.  
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Hoofdpersonages 

 

Jack 
Sparrow 

Jack is een echte zeeman, ooit werkte hij nog voor 

kapitein Becket, maar nadat hij met een schip vol 
slaven naar Afrika voer, en ze vervolgens allemaal 

vrijliet, staat hij bekend als een echte piraat in de 
Caraïbische eilanden. Zo slaagt hij er telkens weer 
in om te ontsnappen aan de arrestatie door kapitein 

Becket. Jack heeft één grote liefde in zijn leven, en 
dat is zijn schip “de zwarte diamant”, hier zou hij 

alles voor opofferen. Hij is echter in gevaar doordat 
Davy Jones achter hem aanzit. Hij moet proberen 
het hart van Davy Jones te bemachtigen voor 

iemand anders het doet. 

 

Elizabeth 
Swann 

Ze is een dappere intelligente vrouw, en dochter 

van de gouverneur van Port Royal. Maar ze laat 
haar rijke leventje snel achter wanneer ze voor het 

eerst in de piratenwereld terecht komt. Het is dan 
ook op die manier dat ze niet gedwongen wordt om 

te trouwen met de hoge officier, en volledig verliefd 
wordt op Will turner. 

 

Will 
Turner 

Is de geliefde van Elisabeth Swann, hij had zelfs 

zoveel voor haar over dat hij het opnam tegen een 
gevaarlijke piraat die Elisabeth ontvoerd had, 

hiervoor kreeg hij de hulp van Jack, daardoor staan 
Elizabeth en Will bij hem in het krijt, Ze zorgen 

ervoor dat hij niet gearresteerd kon worden door de 
vervelende Kapitein Becket van de marine.   

 

Officier 
Becket 

Hij werkt voor de Britse Oost-Indische kolonie in 

Port Royal. Hij heeft een hekel aan alle piraten en 
wil voor Jack het hart van Davy Jones bemachtigen 

om zo heerser te worden over de zeeën. 

 

Bill 
Turner 

Bill turner is de vader van Will turner. Hij behoorde 

ooit tot de bemanning van Jack Sparrow, maar door 
een vloek werd hij voor een lange tijd naar de 
bodem van zee verbanne, en heeft daarom een 

zeester en andere schelpen op zijn gezicht en 
lichaam. 

 

Davy 
Jones 

Davy jones is half zeemonster half mens, met zijn 
speciale krachten is hij instaat om te heersen over 

de zeeën, en daarvoor zal niemand hem in de weg 
staan. Nadat Jack Sparrow hem ooit vroeg om zijn 
gezonken schip “de zwarte diamant” van de bodem 

van de zee te doen herrijzen, eiste hij dat Jack 100 
jaar zal uitmaken van zijn bemanning, die 

probeerde dit te ontlopen, dus nu heeft Davy Jones 
nog een eitje met hem te pellen. Davy Jones en zijn 
bemanning varen met het schip “de vliegende 
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Hollander”. 

 

Tia Dalma Tia Dalma is een waarzegster, Jack Sparrow neemt 

Elizabeth en Will mee naar haar hut om meer te 
weten te komen over Davy Jones, en hoe ze het 
tegen hem kunnen opnemen. 

 

Kapitein 
Norring 

Kapitein Norring is de man die Elizabeth en Will 
turner moet arresteren. Dat is de enige manier dat 

hij zijn job bij Officier Becket kan verzekeren. Hij 
liet namelijk Jack Sparrow al eens ontsnappen, dit 
was dus zijn laatste kans. 

 

Pintel & 
Ragetti 

Deze twee piraten maken al jaren deel uit van de 

bemanning van Jack Sparrow. Hoewel ze niet echt 
de slimste zijn hebben ze op “de zwarte diamant” 

wel al vele avonturen meegemaakt.  
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VERTREK EN AANKOMST 
 

Op 11 juli vertrekken wij om 13 uur stipt aan de sporthal van Stekene in perfect 

uniform. We verwachten jullie ten laatste om 12u40 aan de sporthal om te 

verzamelen.  

De tip-10’s en aspiranten vertrekken reeds enkele dagen vroeger om de afstand 

met de fiets af te leggen.  

We keren 21 juli terug naar huis, om 14u vertrekken we in Humbeek. We zullen 

omstreeks 15u terug aankomen aan de sporthal van Stekene. Hou zeker onze 

facebookpagina in het oog, moest het aankomstuur wijzigen, laten we zeker iets 

weten!  

Volgende documenten nemen jullie zeker mee en geven jullie af aan de leidster 

bij vertrek:  

• Identiteitskaart (+12 jaar)  

• Kids ID  

 

  In geval van nood kan u steeds bij volgende nummers terecht. De leidsters 

als de kookploeg zijn steeds heel druk bezig, het is dus niet de bedoeling om 

ze te storen indien dit niet nodig is.  

Hoofdleidster Tine: 04 89 86 27 92  

Hoofdleidster Heleen: 04 70 63 43 58 

VB en kookmoeder Nele: 04 76 52 79 00 
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EEN DAGJE OP BIVAK 
 

07:15    Leidsters van dienst wekken hun collega’s 

07:30    Leidsters van dienst wekken iedereen 

08:00    Kampdans, formatie, opening en ochtendvlaggenlied 

08:15    Ontbijt 

08:45    Themavoorstelling 

09:00    Beging voormiddag activiteiten 

11:30    Kampdans en eventueel zangstonde 

12:00    Middageten en ‘WIJ WILLEN POST’ 

13:00    Platte rust 

14:00    Begin namiddag activiteiten  

16:00    Vieruurtje 

16:15    Vervolg namiddag activiteiten 

18:30    Kampdans, avondeten en themavoorstelling leden  

19:30    Dag afsluiting en avondvlaggenlied 

20:00    Begin avond activiteiten 

20:00 – 20:30  Slaapwel pinkels 

20.30 – 21:00  Slaapwel speelclub 

21:00 – 21:30  Slaapwel kwikken 

20:30- 22:00  Slaapwel tippers 

22:00- 22:30  Slaapwel tiptiens 

22:30 – 23:00  Slaapwel aspiranten  

23:00 - …   Leidingskring leidsters en slaapwel leidsters 
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WAT ETEN WE VANDAAG… 
 

Dat we ook dit bivak weer verwend gaan worden met heerlijk eten, daar is geen 

twijfel aan. Hier al een kleine sneak peak van het 10-daagse-gangen-menu dat 

ons in Humbeek zal voorgeschoteld worden.  
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WAT STEKEN WE IN ONZE VALIES 
 

Wasgerief     

 5 handdoeken 

 Grote strandhanddoek  

 5 washandjes  

 Tandpasta     

 Tandenborstel  

 Beker 

 Zeep  

 Shampoo  

 Deo  

 Haarborstel 

Eetgrief 

 2 keukenhanddoeken 

 Drinkbus 

Andere 

 Rugzak  

 Zonnecrème 

 Muggenspray  

 Wasspelden met naam op  

 Zakdoeken  

 Kapstok voor Chiro uniform 

Van pinkels tot kwikken: 

 Hoeslaken 

 Kussen 

 Slaapzak 

Van Tippers tot aspiranten 

 Veldbed/matje 

 Kussen 

Slaapzak 

Kledij  

 Speelkledij 

 Broeken  

 Shortjes 

 T-shirts 

 Truien 

 Regenjas 

 Ondergoed 

 Zwemkledij  

 Schoenen voor alle weer 

 Sokken 

 Pyjama 

Vrije tijd 

 Tijdschrift of boek 

 Briefpapier, adressenlijst, 

enveloppen en zakgeld om 

kaartjes te kunnen kopen 

 Schrijfgrief 

 Petje 

 Zonnebril 

 Chiro uniform (aandoen bij 

vertrek)  

  

Wat nemen we NIET mee 

 Gsm, Mp3-speler 

 Snoep of andere lekkernijen 

Gsm’s en ander multimedia zijn strikt 

verboden. Hier hebben we geen nood 

aan op kamp en zou alleen maar ten 

kosten gaan van de sfeer. Moesten we 

er toch vinden worden deze afgepakt 

en worden teruggegeven aan het 

einde van het bivak ! 

Wij willen niet dat de leden zelf snoep 

meenemen op kamp, dit wordt dan 

door ons afgenomen en gedeeld 

worden met heel de groep. Wij zullen 

zeker voor wat lekkers zorgen en dan 

heeft iedereen evenveel.  
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WAT STEKEN WE IN ONZE VALIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORM 
 

 

 

Extra meenemen per afdeling 

Pinkels 

 Zwembandjes 

 Prinsessenoutfit  

 Witte t-shirt  

 Waterpistool 

 Outfit die je mag weggooien  

Speelclub 

  

Kwikken 

 Witte T-shirt 

Tippers 

 Waterpistool 

 witte t-shirt 

 heel vuile kledij 

 verkleedskleren voor totally spies 

Tiptiens 

 Waterpistooltje 

Aspiranten 

 

Elk jaar merken we dat er enorm veel 

verloren voorwerpen zijn, na 10 dagen 

bivak. Het is dus enorm belangrijk om 

alles goed te naam teken zodat er niets 

verloren kan gaan!  
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UNIFORM 
 

Het is zeer belangrijk een perfect uniform te hebben! Zo zien de leidsters 

gemakkelijk wie wel en wie niet bij hun groep behoort. Ook op bivak dragen we 

op sommige momenten en dagen ons uniform. 

Iedereen is verplicht op bivak een uniform te hebben, dit bestaat uit:  

Een blauwe Chirotrui 

Een rode Chiro T-shirt en/of een rood 

Chiro topje. De donderblauwe 

feestweekend t-shirt is ook deel van 

het Chiro uniform.  

Een beige Chirorok/ short 

Donker blauwe sokken  

Al wie nog geen Chiro uniform heeft kan terecht bij De Banier in Sint-Niklaas, 

Gent of Antwerpen. 

Ook beschikken we over een beperkt aantal 2de handskledij die 

u op de Chiro kunt vinden. Spreek hierover gerust een leidster 

aan. Heb je zelf nog Chirokleren die niet meer van pas komen 

zijn deze zeker ook welkom. 

Let er zeker op dat je de naam van je dochter in haar uniform 

schrijft, iedereen loopt namelijk in hetzelfde uniform op kamp 

waardoor er wel eens dingen omgewisseld kunnen worden! 
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TRUIEN EN TOPJES 
 

Beste ouders, 

Heeft je kleine spruit nog geen perfect uniform om op bivak te gaan? 

Geen probleem, op de chiro verkopen wij truien en topjes van onze chiro zelf 

voor democratische prijzen.  

Een kindertrui kost 15 euro en een volwassentrui 20 euro. De topjes kosten 

zowel voor kinderen als voor volwassenen 10 euro. 

Verder verkopen we op de chiro ook tweedehandskleding! 

Een topje of een t-shirt kost 5 euro; een broek, rok of trui kost 7 euro. 

Spreek gerust op een zondag een leidster aan om eens een kijkje nemen! 

Als je geen rok vindt tussen de tweedehandskleren, kan je nog terecht bij de 

Banier in Sint-Niklaas.  

Heb je zelf nog chirokleren die jou te klein zitten en weet je niet wat je ermee 

moet doen? Breng ze gerust mee naar de chiro en geef ze af aan je leidster. Zo 

hoef jij niet met die kleren te blijven zitten en kan er een ander fier chiromeisje 

er nog gebruik van maken. We willen wel vragen om enkel chirokleren mee te 

geven. Andere te kleine kleren nemen we niet aan. 
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INFO VALIEZEN 
 

Al ons materiaal en onze valiezen worden met de camion van Marcel naar de 

bivakplaats gebracht.  Daarom vragen we om jullie valiezen naar de Chiro te 

brengen op 7, 8 en 9 Juli tussen 10 en 18 uur. Deze mag u in het 

boontjeslokaal plaatsen, dit is het eerste lokaal aan de straatkant.  

Er is een systeem waarbij je de valies van je dochter kan markeren met een 

bandje in haar afdelingskleur dat je in het boontjeslokaal vindt. Ieder lid mag 

slechts 1 valies meenemen. Wij willen vragen om geen aanhangsels aan je 

koffer te hangen en de valies te voorzien van een blad met zowel naam als 

afdeling van uw dochter erop zodanig dat wij bij het uitladen vlot alle valiezen 

per afdeling kunnen sorteren. 

Ook willen we vragen, om zeker bij de kleinsten, alle kledingstukken, 

handdoeken, onderbroeken en kousen te voorzien van een naam. Dit maakt het 

makkelijker om alles terug te vinden, en zorgt ervoor dat uw dochter niet met 

een half lege valies naar huis terug keert. Het gebeurt regelmatig dat er 

kledingstukken gewisseld worden of in de verkeerde valies te recht komen. De 

leidsters kunnen dit niet allemaal controleren. 

Op 21 juli mogen de valiezen 

worden afgehaald vanaf 19 uur 

aan de broederschool. Na 

thuiskomst legen de leidsters de 

camion uit.  

Stoere papa’s en ferme mama’s die 

ons willen helpen zijn zeker 

welkom! Met een beetje extra hulp 

zal de camion sneller leeg zijn 

waardoor jullie sneller om de 

valiezen kunnen komen. En 

waardoor de vermoeide leidsters 

sneller weer naar huis kunnen! De 

leidsters zullen jullie zeer dankbaar zijn! 
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BELANGRIJKE INFO BIVAK 

BETALING BIVAK 

De prijs van dit bivak bedraagt € 150. Dit bedrag dient voor 1 juli 2019 

gestort te worden op het rekeningnummer met vermelding van de voor- 

en achternaam van je dochter(s)  

Indien u meerdere dochters hebt die actief zijn in onze Chiro, mag u per 

dochter 5 euro van het totale bedrag aftrekken. U heeft ook de 

mogelijkheid om het geld te storten in twee schijven van €75. De eerste 

schijf dient u te betalen uiterlijk tegen uiterlijk 28 mei 2019. De tweede 

en laatste schijf dient u tegen uiterlijk 28 juni 2019 te betalen.  

Overschrijven kan via het rekeningnummer: BE89 7376 2336 5085 

BIVAK OF LIDGELD 
 

Een bivak en een jaarwerking kosten 

centen. Gelukkig zijn er twee 

manieren om een tegemoetkoming te 

krijgen: Via de hulp van de 

ziekenfondsen door de gemaakte 

kosten vaak ook fiscaal in te brengen. 

ZIEKENFONDS 

Gelukkig zijn er een aantal 

ziekenfondsen die een deel van je 

kamp - of lidgeld terugbetalen. 

Hoeveel de terugbetaling bedraagt, 

hangt af van ziekenfonds en van de 

regio. 

Voor de tegemoetkoming moet je het 

bewijs van deelname aan een 

jeugdwerkinitiatief ingevuld aan je 

mutualiteit bezorgen. Dit document 

kan u terugvinden op de website van 

Chiro Nationaal 

https://chiro.be/bivak/bivakadministratie/bivak-of-lidgeld. En binnenkort ook op 

onze site. 



 
20 BIVAK OF LIDGELD 

We sommen ter illustratie de tegemoetkoming van enkele Mutualiteiten 

hieronder op. Ben je bij een andere mutualiteit? Dan moet je even bij hen 

nagaan hoe de regeling exact is.  

CM 

Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.  Kamptegemoetkoming van 5 euro 

per kampdag. De kamptegemoetkoming kan je combineren met de 

tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal 

wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald.  

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) 

Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar. Kamptegemoetkoming: Dan krijg 

je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 10 of 20 dagen per kalenderjaar terug, 

afhankelijk van je aansluitingsdatum. 

Bond Moyson 

maximaal €15/jaar voor het kampen. 

FISCAAL AFTREKBAAR 

Jeugdwerkinitiatieven voor kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Dat 

betekent dat ouders de kosten voor deelname aan bivak op hun belastingbrief 

kunnen invullen. Om aanspraak te kunnen maken op die belastingsvermindering, 

heeft u een attest nodig. Dat attest ontvangen wij van de gemeente enkele 

maanden na afloop van het bivak en dan sturen wij dit door per mail naar alle 

leden onder de 12 jaar. 
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POST 
 

Ons enig contactmiddel met de buitenwereld is de postduif, dus wie dochterlief 

wat nieuws van het thuisfront wil delen, stuurt een kaartje, brief of pakket met 

de vermelding:  

Chirolokalen Cape Kennedy 

Chiro Sint-Agnes Stekene 

‘Naam van het gelukkige Chiromeisje’ 

Meiskensbeekstraat 2  

1851 Grimbergen (Humbeek)  

 

 

Jullie dochters kunnen zelf ook kaartjes en 

brieven schrijven met al hun maffe verhalen. 

Vergeet daarom zeker geen adressenlijst en 

wat extra centjes mee te geven. Onze 

Chirokaartjes kosten 1 euro en een 

postzegel kost 0, 90 euro.   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rgbstock.nl/photo/mfBYAWE/Postkaart%2B2&ei=W_FtVY72OMacygPL2IDQAw&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNFZS9jwW7WyJPtG5JPBaPZTslr67w&ust=1433354968784212
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lauradenkt.nl/tag/brief/&ei=4vFtVZ-MK4e7swHxoIrgCQ&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNGx7yP8iLdlLN5DfnepZVhX9pMMNg&ust=1433355091805279
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeelding-post-pakket-image18940121&ei=bfJtVaSaL8K9swHZl4CADQ&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNEWfhGHLjH6BTkdsMos5HJSwvyLcQ&ust=1433355246147742
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LUIS ONS ER NIET IN 
 

Graag willen we nog even aandacht schenken aan de luizen. Indien uw dochter 

(of iemand anders in het gezin) vlak voor het bivak of bij het vertrek van het 

bivak luizen heeft of heeft gehad, gelieve ons dit dan te melden.  

Wij zullen hier dan discreet aandacht aan schenken. Op die manier kunnen we 

voorkomen dat we met een eventuele plaag zitten op bivak. 

  

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUlozltv3aAhWK_qQKHc3cCCkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.vogelweid.nl/nw-547-7-3634720/nieuws/protocol_hoofdluis.html&psig=AOvVaw2IZfZlBHVDZ719Ym2C3yof&ust=1526120142504442


 
23 BEZOEKDAG 

BEZOEKDAG 
 

Op zondag 14 juli is bezoekdag. Dan krijgen jullie de kans om ons te bezoeken 

op de kampplaats. Vanaf 14:00 uur worden onze deuren en ons terrein 

geopend.  

We beginnen dan met de kampdans en de formatie. 

Tijdens de namiddag wordt er een leuke en vrijblijvende activiteit georganiseerd. 

Overdag is er de mogelijkheid om iets te eten, wat juist weten we nog niet. Maar 

zoals we ons kookies kennen zal dit zeker om te smullen zijn.  

We sluiten de dag af met een mis, waarbij onze eerste jaar leiding hun 

leidingskoord krijgt. Daarna verzoeken wij iedereen vriendelijk om te vertrekken. 

Zo kunnen wij opruimen en de draad weer oppikken in het bivakgebeuren. 

  
De bezoekdag is er speciaal zodat jullie de bivaksfeer eens kunnen komen 

opsnuiven en dat jullie zien hoe het er aan toe gaat. Die dag gaan er geen 

leden mee naar huis. We hebben in het verleden gemerkt dat dit de sfeer op 

het bivak niet altijd ten goede komt. 

Ons motto is: “Samen uit, samen thuis!” 
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AFDELINGSTEKSTJES 

PINKELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leidsters alvast wel! Wij gaan ons gedurende zeven dagen onderdompelen 

in de wereld van jullie favorieten Disney-prinsessen. Jullie mama en/of papa 

mogen jullie naar onze kampplaats brengen op 14 juli, we komen terug met de 

bus op 21 juli. Tijdens dit leuke bivak zullen jullie proeven van verschillende 

werelden en kennis maken met het leven van de prinsessen. Twijfelde je maar 

wil je nu zeker en vast mee op ons bivak? Laat je dan nog snel inschrijven door 

ons. 

Neem allemaal jullie leukste prinsessenoutfit mee! 

Wij kijken er al ontzettend hard naar uit, hopelijk jullie ook! 

Prinses Caro, Ina en Hanne 

  

ZIJN JULLIE KLAAR VOOR EEN MAGISCH 

BIVAK??? 
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SPEELCLUB 
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KWIKKEN 
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TIPPERS 

 

Hey tippers,  

 

Wij zijn de Totaly Spies. Overdag zijn wij gewone meisjes, maar af 

en toe worden wij opgeroepen om tegen het kwaad te vechten. Dit 

alles doen wij undercover en we zijn ondertussen al opgeleid tot 

echte special agents.  

Het aantal misdaden is echter beginnen groeien en wij kunnen dit 

niet meer alleen bestrijden. Daarom hebben wij jullie uitgekozen om 

ons te helpen.  

Deze zomer vertrekken jullie voor 10 dagen als echte chiromeisjes 

op bivak naar Humbeek. Maar niets is minder waar…  

Dit kamp zal enkel een dekmantel zijn om jullie op te leiden tot 

echte Totaly Spies. Jullie kamp zal soms onopgemerkt onderbroken 

moeten worden om undercover tegen misdadigers te vechten. 

Gelukkig krijgen jullie hiervoor genoeg gadgets zoals een gsm 

waarmee je kunt schieten, hakken met laserstralen in,… 

Bereid jullie maar al voor en begin alvast al wat karatemoves te 

oefenen! 😉 

 

Groetjes, 

De Totaly Spies 
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TIPTIENS 

 

Bob de Bouwer, kunnen wij het maken ??????  

Bob de Bouwer NOU EN OF! 

Beste vrouwen van den bouw/stoerste bouwvakkers van Humbeek 

Het was weer een bewogen Chirojaar! Allemaal verkochten jullie enthousiast pennen, deden jullie 

werkjes en organiseerden jullie de beste spaghettislag ooit. (en daar bedoelen we dus een 

spaghettislag mee  zonder verbrande spaghetti)  

Daarnaast werd er ook nog tijd vrijgemaakt voor programma en gingen jullie er samen voor om al 

zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren van de lijst. Helaas is de lijst nog niet helemaal afgevinkt, 

het zou wel eens goed kunnen zijn dat wij  enkele dingen in beslag moeten nemen. Dus stellen we 

voor dat jullie samen nog eens voor de laatste keer de handen in elkaar slaan en de laatste 

opdrachten fixen.  

Samen gingen we ook op het lang verwachte gewestweekend, iets waar jullie bijzonder hard naar 

uit keken… Komt dit soms door de jongens?  

Na zo een chirojaar staat er ons nog 1 belangrijk ding te wachten. Iets waar we met z’n allen toch 

het meeste naar uit kijken, het hoogte punt van het Chirojaar: BIVAK! 

Al dat harde werk doorheen het jaar verdiend een beloning en deze beloningen staan jullie op 

bivak te wachten.  

Stoere meiden zoals jullie verdienen een stoer thema. Trek jullie werkbroek en veiligheidshelm 

maar al aan want op 10 juli vertrekken wij op onze fortlift richting Humbeek.  

  Drie dikke kussen van jullie favo leidster:  Alien, Florence en Lotte  

 

 

 

 

 

 

  

Tot 9  juli! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitzMTOm4LiAhWIUlAKHZN4BkwQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.dreamstime.com/de-veiligheidssymbolen-van-het-gevaarteken-image108612528&psig=AOvVaw3dPb8xn0prFDaAPPTydtn0&ust=1557070983710196
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitzMTOm4LiAhWIUlAKHZN4BkwQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.dreamstime.com/de-veiligheidssymbolen-van-het-gevaarteken-image108612528&psig=AOvVaw3dPb8xn0prFDaAPPTydtn0&ust=1557070983710196
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitzMTOm4LiAhWIUlAKHZN4BkwQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.dreamstime.com/de-veiligheidssymbolen-van-het-gevaarteken-image108612528&psig=AOvVaw3dPb8xn0prFDaAPPTydtn0&ust=1557070983710196
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ASPIRANTEN 
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NOG VRAGEN?  
 

Chiro SAS heeft een nieuwe site www.chirosas.be. Ga zeker eens een kijkje 

nemen, via de homepagina kan je doorklikken naar ‘meisjes Sint-Agnes, jongens 

Sint-Andreas, verhuur en info over de bouw’. Op de site vind je ook een 

uitgebreide kalender, enkele mededelingen, foto’s en allerlei informatie. Ook dit 

Wadoemenouke zal hier digitaal te vinden zijn.  

Heb je vragen of zit je met problemen aarzel dan niet om de leidsters te 

contacteren. Spreek gerust een leidster aan op de Chiro of contact op nemen kan 

ook door het contactformulier in te vullen op onze site, de vragen komen 

automatisch bij de leidsters van de verschillende afdelingen terecht. 

Verder zijn we ook bereikbaar via sociale media. Zo kan je ons vinden op 

facebook.  

 

http://www.chirosas.be/
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BEDANKT KLUSSERS 
 

Bij deze willen we nog eens iedereen in de bloemetjes zetten die is komen helpen 

op de klusjesdag. In samen werking met de leiding (jongens en meisjes) en 

enkele handige Harry’s hebben we ervoor gezorgd dat de chiro er heel wat beter 

bij ligt. Zo is de chiro voortaan voorzien van gordijnen, heeft het tipper lokaal 

een nieuw kleurtje gekregen, is er een nieuw fietsen vak en nog zo veel meer. 

Dikke merci aan iedereen die een steentje is komen bijdragen!  
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FOTO VAN DE MAAND 
 

De foto van de maand is voor deze editie van de tippers! Zij hebben tijdens de 

azaleaslag de meeste bloemetjes verkocht wat dus een dikke vette beloning 

verdiend! Zo kregen ze heerlijke pizza’s en een sleepover op de chiro. Samen 

met alle andere leden die hebben geholpen genoten ze ook nog van enkele leuke 

films op groot scherm in JH De cramme.  

 

Goed gedaan tippers!  
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#DAGEN VOL CHIRO 
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OCHTEND/AVOND VLAGGENLIED 
 

Kan je na het lezen van dit Wadoemenouke al niet meer wachten op bivak. Oefen 

dan alvast deze liedjes nog eens goed en kamp op die manier al een beetje in de 

bivak sfeer.  

 

OCHTENDVLAGGENLIED 

Wij hijsen bij het gloren van de morgen  

ons vlagge als een biddend lied.  

Want heilig is 't geschenk van elke morgen  

dat God ons weer ‘t aanvaarden biedt.  

Draag door weer en wind ons vlagge  

teken van de heldentijd,  

laat ze waaien, laat ze werven.  

Allen voor de grote strijd.  

Laat ze waaien, laat ze werven.  

Allen voor de grote strijd. 

AVONDVLAGGENLIED 

Daal nu bij het zinken van deze dag.  

Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag.  

Gij zijt zegen troost en lach,  

daal in d'avond zon ooh vlag.  

Heer wij bergen in ons hard u vlag.   

Zegen haar en onze jonge wacht.  

Goede avond vlag en dag,  

Christus koning goede nacht.  

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitjO_s9P3aAhVM6aQKHfJXAJMQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.chirostgerolf.be/oud/Pagina/formatielied.html&psig=AOvVaw04a9DDGytbvDsQe_EBAggX&ust=1526136822875826
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TROOPER 
Vergeet u niet aan ons te denken als u online aan het shoppen bent 

Bij elke online bestelling bij één van de deelnemende webshops kan u onze chiro 

steunen!Ik hoor u al denken? Hoe kan dat en wat zijn de extra kosten. Maar dat 

is net het mooie aan trooper er zijn HELEMAAL GEEN extra kosten aan 

verbonden.  

Hoe gaat het in zijn werk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u toch nog wat vragen? Dat 

is begrijpelijk daarvoor verwijzen 

wij jullie graag door naar een 

filmpje gemaakt door Gert 

Verhulst hij legt daar eenvoudig 

het principe van trooper uit, 

zodat u daarna makkelijk zelf aan 

de slag kan. Het filmpje kan je 

vinden via de link: 

https://www.youtube.com/watch?v=GSnYYw00JIQ   

Vindt u het idee ook zo geweldig als ons dan kan u op www.trooper.be ook 

aanklikken om de “trooperbot” te installeren. Deze extensie van google helpt u er 

dan aandenken wanneer u zich op een webshop bevindt die ook op trooper terug 

te vinden is.   

Chiro Sint-

Agnes Stekene 

https://www.youtube.com/watch?v=GSnYYw00JIQ
http://www.trooper.be/
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PASTA OP KAMP 
Beste leden en ouders, 

Misschien hebben jullie het al zien passeren, dit jaar is er een spaaractie van 

Soubry,! Deze spaaractie kan heel wat voordelen opleveren. 

Per 150 ingestuurde barcodes trakteert Soubry maar liefst 50 pasta porties (=5 

kg) op kamp.  

Zijn we bij de eerste 750 verenigingen die het snelste 300 barcodes verzameld 

en opgestuurd hebben kunnen wij een leuk Mikado XL spel winnen. 

De drie verenigingen met de meeste barcodes krijgen bezoek van een super 

deluxe pastabar voor een lunch of avondmaal op kamp voor alle leden. 

Wat moet je doen: 

Knip de barcodes van je Soubryverpakking uit, kleef ze op de spaarkaart die op 

de volgende pagina terug te vinden is ( met volgnummer 73732) 

en stuur de volle spaarkaarten op naar Soubry: Soubry op Kamp – 

Verbrandhofstraat 51 – 8800 Roeselare. 

Of geef je spaarkaart zo snel mogelijk af aan een leidster voor 26 mei. 
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38 WIST JE DATJES 

WIST JE DATJES 
 

HVD Sinds april verder gaat als tante Leen, ze kan al wat oefenen voor 
later met MDC. 

KO Een rodeostier makkelijk kan handhaven! “jihaaaa komaan met 2”  

LS Een degout heeft van de zetels op de chiro zo verkiest ze toch liever 
een harde luchtmatras 

EV Wel drie keer in de week gaat joggen? YOU GO GIRL  

RL Soms en speciaal gevoel krijgt van haar bureaustoel?  

IDV Het leidsterschap wel heel serieus neemt? Aldus IDV: “Hallo, ik ben de 
mama van…”  

FW Haar hobby foto’s maken is, zeker op klusjesdag!  

LDC Op huisbezoeken de grond graag opzoekt? “PAS OP HET IS DAAR 
GLAD”  

HP Altijd en overal hakken draagt en deze enkel uitdoet voor de chiro 

AVG Al eens graag de rockyroad neemt om weekend.  

LH Haar naam beu is, ze draagt tegenwoordig liever truien met de naam 
Rik op. 

TW Na een mindere Tinder ervaring voortaan haar pijlen richt op de broer 
van haar collega.  

CVA Fotomodel moet spelen tijdens de mileuactie. Lachen voor Ilse!  

AS Beter als goede vriendin houdt, deze vriendschap heeft zo zijn 
voordelen en zorgt voor mooie kortingen in de CKS.  

LG Zot is van de films Free Willy, ze pinkt soms zelfs een traantje weg.  

LDB Al eens niet naar de chiro kan komen voor trouwfeesten en 
babyborrels? Ze maakt nu deel uit van een adolescente kring. 

IM Het niet leuk vindt als er andere leiding bij haar pinkels staat op chiro 
changé. Haar leden duidelijk ook niet, weneeeeeen!  

LW Al eens weent op een chirozondag. Zo hard tegen een kast lopen doet 
gene deugd. ‘Waarom doe ik toch altijd van die domme dingen?!’ 
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LVL Een nieuwe vriend heeft op haar schouder, schouderklopjes geven op 
eigen risico!  

LSe Zich helemaal aan het klaarstomen is om haar autorijbewijs te halen? 

Nog een chirotaxi bij, MOPJE 😊 

SM Heel goed kan dansen, haar favoriete move is de vallende ster!  

 

 


