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 3 KALENDER 

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

21-31 JULI Bivak 

6 OKTOBER Nieuwe leidsters 

13 OKTOBER Startdag 

 

Data wanneer we de chirozondagen kunnen hervatten worden zeker meegedeeld via mail, site 

& facebookgroep. 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Liefste leden,  

Zijn jullie klaar voor de mooiste en ook de speciaalste zomer van jullie leven? Zijn jullie klaar 

voor de beste periode van het hele jaar? Zijn jullie klaar voor 10 dagen vol plezier, ravotten, 

vuil worden en nog zoveel meer?                                                                                        Kortom, 

zijn jullie klaar voor BIVAK 2020?  

Wij alvast wel! Maar wat houdt tien dagen bivak nu juist in? Bivak is van 's morgens tot 's 

avonds van de door de leiding bedachte activiteiten genieten, zot doen, buitenspelen,….     De 

computer, tv en gsm worden even achterwege gelaten om je te amuseren met je 

vriendinnetjes. Een kampvuur bijwonen, toneeltjes spelen, en natuurlijk heerlijk smullen van 

het eten dat met liefde wordt bereid door onze kookies, zij mogen zeker niet ontbreken om een 

bivak compleet te maken.  

Dit jaar gaan we naar het China van Mol op bivak waar we de wonderlijke avonturen van Mulan 

gaan ontdekken.                                                                                                                    Wil 

je meer weten over Mulan en dit geweldige, buitengewone bivak? Lees dan snel verder in dit 

wadoemenouke! Begin al maar te dag- en nachtdromen over de mooiste zomer van jullie leven 

en bereid jullie voor op de 10 meest magische dagen van het hele jaar; want... BIVAK 2020 

wordt een kamp om nooit te vergeten! 

Veel liefs, de redactie 
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WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 
 

  

Beste ouders & leden! 

Hopelijk herkennen jullie ons nog, want het is al een hele tijd geleden! Gelukkig mogen we dit 

jaar toch nog op kamp gaan. De leiding zal hier dan ook alles aan doen om dit zo veilig mogelijk 

te laten verlopen. We zijn momenteel bezig met het uitwerken van een creatief plan zodat het 

toch nog altijd een supertof bivak is, waarbij we rekening houden met de maatregelen. Meer 

informatie hierover vinden jullie in het Wadoemenouke zelf. Als er toch nog verdere vragen 

zijn, stel ze gerust op het e-mailadres: meisjes@chirosas.be. Bekijk regelmatig de 

facebookpagina en de website, hier zullen ook updates en belangrijke informatie opkomen 

over bivak.  

Verder willen wij laten weten aan jullie dat we de Chiro enorm had missen. De leiding kijkt er 

dan ook heel hard naar uit om jullie allemaal terug te zien! Zo hard zelf, dat alle leidsters een 

kalender boven hun bed hebben hangen waarbij je kan aftellen. Gelukkig hebben wij ook zo 

een kalender gemaakt voor jullie! Jullie kunnen dus elke dag een kruisje zetten en zo aftellen.  

 

Groetjes 

Heleen & Liesje 

HOEVEEL KEER MOET IK NOG SLAPEN TOT HET BIVAK IS? 

JULI 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21      

 

mailto:meisjes@chirosas.be
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WOORDJE VAN DE VB’S 
Beste chiro-fans, 

 

Bijna half juni, en nu pas kruipen we in onze pen om een berichtje voor dit 
Wadoemenouke te schrijven. Hoe dat komt, weten jullie wel… De rare tijden van de 
voorbije maanden hebben ervoor gezorgd dat we lang niet wisten of we wel op bivak 
konden vertrekken. Maar nu hebben we eindelijk groen licht gekregen en kunnen we 
beginnen dromen van die fantastische 10-daagse (7-daagse voor de Pinkels) die voor 
ons ligt...  

Begin februari, dus lang voor Corona-tijden, waren de leidsters al aan de slag gegaan 
met het verzinnen van een leuk thema en een heleboel toffe activiteiten. Ondertussen 
weten we dat het bivak er niet zoals anders zal uitzien: spelen en eten in verschillende 
bubbeltjes, geen bezoekdag, geen tweedaagse, enz…  

Maar anders kan ook heel erg leuk zijn! Die toffe bende enthousiastelingen is meteen 
aan de slag gegaan om oplossingen te zoeken en ervoor te zorgen dat jullie toch een 
heel fijne tijd zullen beleven in Mol. Samen met de kookploeg willen we hen daarbij zo 
goed mogelijk ondersteunen en gaan we er alles aan doen om dit bivak op een fijne, 
veilige manier te laten verlopen. Vanuit de buitenkeuken worden alvast de heerlijkste 
gerechten op tafel getoverd! 

Wil je vanop het thuisfront toch meegenieten van Mol 2020? Check dan regelmatig 
onze facebookpagina voor foto’s en andere nieuwtjes. Laat jullie maar verrassen      !  

Lieve groetjes en tot gauw, 

Gwendy en Nele 

 
 
 
 
Tenslotte nog even dit:  
 
Misschien ben je blij dat je kind mee kan 
op kamp, maar heb je toch nog twijfels 
of vragen over hoe alles zal verlopen. 
Neem dan zeker contact op met de 
leidsters of met ons. Samen vinden we 
een gepaste oplossing! 
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WOORDJE VAN ALGEMEEN NUT 
Dag ouders & leden 

Ondanks het positieve nieuws, dat we op kamp mogen, zal het kamp er dit jaar wel anders 

uitzien dan we gewoon zijn. Maar daarom niet minder leuk! Het wordt een bijzonder kamp om 

nooit meer te vergeten!  

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, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Voorbeelden hiervan zijn: Chronische 

longaandoeningen, hartaandoeningen of andere chronische aandoeningen. Ook 

immuunstoornissen en diabetes behoren tot de risicogroepen. Behoort je kind tot een van die 

risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een arts nodig om mee op 

kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen. Indien u nog verdere 

vragen heeft wat betreft “risicogroepen” contacteer dan één van de groepsleidsters. 

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op uw eerlijkheid om dit 

goed op te volgen. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en 

respecteert. 

Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 

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. We willen dus vragen 

om tijdens het kamp beschik- baar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. Indien u 

kind vroegtijdig het kamp moet verlaten valt een eventuele terugbetaling te bespreken met de 

groepsleiding. In geval van besmetting zullen wij vooropgestelde procedures volgen. De kans 

bestaat dus dat het kamp geannuleerd wordt voor uw kind 

3. Op kamp in contactbubbels 
We delen onze Chirogroep op in ... bubbels. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. 

Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de 

verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op 

aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende 

afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere 

hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort minikampjes in ons kamp.  

Zo zullen onze bubbels eruitzien: 
 

Bubbel 1: Pinkels, Speelclub en Kwikken 

Bubbel 2: Tippers en Tip-10’s, Aspiranten 
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Bubbel 3: Kookploeg 

 

Algemene praktische info 
Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere 

mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen 

jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie 

dus best een week tussen twee activiteiten. 

SPECIFIEKE BIVAK INFO 

Bezoekdag, tweedaagse en doortocht 
Aangezien wij vasthangen aan de bubbelwerking, moeten wij helaas meedelen dat er dit jaar 

geen bezoekdag zal plaatsvinden. Neem dus bij vertrek afscheid met een dikke knuffel want 

dit jaar zal je je kind 10 dagen moeten missen!  

Daarnaast is het de bedoeling dat we enkel overnachten op de kampplaats. Het is dus niet 

toegelaten om bijvoorbeeld een tweedaagse of een doortocht te doen. Niet getreurd, wij doen 

ons uiterste best om deze dagen op te vullen met andere leuke dingen!  

Aankomst Pinkels 
De pinkels komen zoals elk jaar later toe. Zij kunnen zonder probleem aansluiten bij bubbel 1. 

Hoe dat vertrek gaat verlopen, zal gecommuniceerd worden door onze pinkelleiding.  

Hoe ziet een dag op bivak eruit? 

Bubbelwerking 
De indeling van de bubbels konden jullie eerder reeds lezen. Om duidelijk te maken dat alle 

bubbels gescheiden moeten blijven van elkaar zullen we gebruik maken van gekleurde 

sjaaltjes (die wij zelf voorzien). Daarnaast zullen we pictogrammen aanbrengen op het terrein. 

Op deze manier kunnen we met eenrichtingsverkeer werken etc. De hoofleiding gaat 

binnenkort een bezoek brengen aan de kampplaats om dit op vooraf tot in de puntjes uit te 

werken. 

Hygiëne 
In de loop van de dag zullen er veel momenten zijn waarbij de leden hun handen wassen en 

ontsmetten. Wanneer in het slechtste geval twee personen uit twee verschillende bubbels in 

contact komen, moet dit op 1.5m afstand gebeuren. Ook dienen ze verplicht een mondmasker 

te dragen. Uiteraard proberen we zo’n situaties te vermijden. 

OPGELET: Het kan zijn zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijds-

genoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook geen direct contact met elkaar 

kunnen hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen 

is bijvoorbeeld niet toegelaten. Ook kunnen wij het doorgeven van veldbed of ander materiaal van 

broer op zus tijdens de wisseldag niet toelaten. Houdt hier aub rekening mee, bij het maken van 

de valies 
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Deze momenten gaan zich niet vaak voordoen, maar als het mogelijk is zouden wij toch willen 

vragen om 10 mondmaskers te voorzien voor +12-jarige leden. De chiro zelf voorziet een 

reserve stock aan mondmaskers, maar om schaarste te voorkomen rekenen wij toch op de 

leden om zelf de nodige mondmaskers mee te nemen. 

Eten 
De bedoeling is dat we eten op gelijke uren, maar gescheiden per bubbel. Bubbel 1 zal in de 

eetzaal binnen eten. Bubbel 2 zal plaatsnemen in de voorziene eettent. Het eten zal door de 

kookies gemaakt worden, maar opgediend worden door de leiding van de bubbel zelf. 

Omdat het al een grote klus wordt om de kampplaats volledig te ontsmetten, hebben wij er 

voor gekozen om de leden zelf bord, bestek, kom, drinkfles en beker te laten meenemen. 

Dat bespaart ons de tijd die we moeten steken in het ontsmetten van het gemeenschappelijk 

servies en bestek van de jongens chiro. Zorg dat dit materiaal duidelijk gelabeld is.  

Onze jaarlijkse afwastradities zijn ook gewijzigd. De leden zelf moeten geen handdoeken 

meenemen. De Chiro voorziet handdoeken die na elk gebruik afgekookt worden.  

Activiteiten 
De activiteiten zullen per afdeling verlopen. Er zullen geen spelletjes gespeeld worden waarbij 

je dicht bij elkaar in de buurt komt, ondanks dat je in dezelfde bubbel zit. Dagen zoals 

groepsdag, bezoekdag, aspidag verdwijnen dit bivak. Het is niet mogelijk om de bubbelwerking 

na te leven op deze specifieke dagen.  

Terrein 
We hebben een extra terrein aangevraagd dichtbij de kampplaats, zodat er meer plaats is om 

te spelen. In de buurt van de kampplaats is er ook een speelbos waar we terecht kunnen. Ook 

hebben we extra sanitaire voorzieningen aangevraagd. Op die manier verhinderen we dat 

bubbels in contact komen.  

Slaapplaats 
Bubbel 1 (Pinkels, Speelclub en Kwikken) zullen in het gebouw slapen. Bubbel 2 (Tippers, Tip-

10’s en Aspiranten) zullen in tenten slapen. 

Logboek & EHBO 
Vanuit Chiro Nationaal is het verplicht om een logboek bij te houden. Dit logboek geeft ons de 

mogelijkheid tot contact tracing. Per bubbel hebben wij een verantwoordelijke aangesteld. 

Deze verantwoordelijke zal de taak krijgen contacten te registreren. Daarnaast is er ook een 

EHBO-verantwoordelijke aangesteld per bubbel. 

 

Voor een handig overzicht van alle veranderingen die doorgevoerd zijn, 

om ons kamp veilig te laten verlopen, kan u het document: “Corona 

regels en informatie” pdf. op onze site en via mail raadplegen. Wij 

vragen iedere ouder om dit document grondig door te nemen. 
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VERTREK EN AANKOMST 
 

Vertrek:  

21 juli vertrekt iedereen samen op kamp. Ook Tip-10’s en Aspiranten zullen dit jaar de fiets 

inruilen voor een busrit vanwege de corona-maatregelen.  

Bubbel 1: 21 juli ➔ vertrek aan de Nieuwstraat 11-13. ➔ verzamelen 10:30u ➔ vertrek 11:15u 

Bubbel 2: 21 juli ➔ vertrek aan sporthal ➔ verzamelen 10:30u ➔ vertrek 11:15u  

Terugkomst: 

31 juli keert iedereen rond 14u samen terug richting Stekene.  

Bubbel 1: 31 juli ➔ aankomst ± 16:00u Nieuwstraat 11-13  

Bubbel 2: 31 juli ➔ aankomst  ± 16:00u Parking Tack 

(Ouders wachten aan de sporthal!)  

Praktisch 
• Alle leden vertrekken in uniform. De leden ouder dan 12 jaar en ouders 

moeten ook een mondmasker dragen wanneer ze toekomen op de 
verzamelplaats. 

 

• We vragen om een lunchpakket mee te geven bij vertrek. 
 

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

vertrek:  

• Identiteitskaart (+12 jaar)  

• Kids ID  

Praktisch 
Volgende documenten nemen jullie zeker mee en geven jullie af aan de leidster bij vertrek:  

• Identiteitskaart (+12 jaar)  

• Kids ID  

OPGELET: 

Chiro Sint-Agnes staat onder andere voor: “SAMEN UIT, SAMEN THUIS!”. Daarom zal bubbel 1 

na aankomst zich verplaatsen richting de sporthal (Groot veld naast de Meet). Daar zullen alle 

vier de bubbels aparte cirkels maken. Vervolgens zal het afscheidslied samen gezongen 

worden. Pas daarna kunnen jullie, je kleine/grote spruit in de “armen” nemen.  

Gelieve als ouders ook zeker de sociale afstand van andere ouders te bewaren, dit 
omdat dat samentroepen op openbare plaatsen nog steeds verboden is.  
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Contact 
Bij dringende vragen of in nood zijn de hoofdleiding en VB’s steeds bereikbaar… 

• Heleen Van Duyse 04/ 70 63 43 58  

• Lise De Clercq 04 / 72 08 17 44 

• VB Nele Daneel 04 / 76 52 79 00 

• VB Gwendy Ruymbeek 04 / 79 73 89 98  
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EEN DAGJE OP BIVAK 
 

07:15    Leidsters van dienst wekken hun collega’s 

07:30    Leidsters van dienst wekken iedereen per bubbel 

08:00    Kampdans, formatie, opening en ochtendvlaggenlied per bubbel 

08:15    Ontbijt 

08:45    Themavoorstelling per bubbel 

09:00    Beging voormiddag activiteiten 

11:30    Kampdans en eventueel zangstonde per bubbel 

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 per bubbel 

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 

21:30- 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 STEKEN WE IN ONZE VALIES 
 

Bij vertrek in rugzak 

 lunchpakket 

Wasgerief     

 5 handdoeken 

 Grote strandhanddoek  

 5 washandjes  

 Tandpasta     

 Tandenborstel  

 Beker 

 Zeep  

 Shampoo  

 Deo  

 Haarborstel 

Eetgrief (labelen!) 

 Drinkbus 

 Bord 

 (soep)kom 

 Beker 

 Vork 

 Lepel 

 mes 

Andere 

 Rugzak  

 Zonnecrème 

 Muggenspray  

 Wasspelden met naam op  

 Zakdoeken  

 Kapstok voor Chiro uniform 

Slaapgerief: 

 Veldbed/matje 

 Kussen 

 Slaapzak 

Kledij  

 Speelkledij 

 Broeken  

 Shortjes 

 T-shirts 

 Truien 

 Regenjas 

 Ondergoed 

 Zwemkledij  

 Schoenen 

 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 

 Witte T-shirt 

 Babrie-outfit 

Speelclub 

 Witte T-shirt 

Kwikken 

 Witte T-shirt 

 Kroontje  

 Waterpistool 

 Verkleedkledij (zie afdelingstekstje) 

 Geen muggenspullen (zie mail) 

Tippers 

 Klein tentje  

(delen met andere tippers, per 3) 

 Gamel 

 waterpistool 

Tiptiens 

 Witte T-shirt  

Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook 

materiaal daarvoor: zeep, 

reinigingsproducten, handgel, papieren 

handdoeken, handschoenen,… We vragen om 

voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

 Papieren zakdoeken (geen stoffen 

zakdoeken!); 

 Eventueel handgel / handzeep; 

 Extra warme kleren + regenjas (want 

buiten spelen = bye bye virus!). 

 Vergeet eigen drinkfles bord en bestek 

niet 

Voor +12-jarigen: 

 10 x Mondmasker(s): nodig voor contact 

met mensen van buiten de eigen bubbel 

bv. openbaar vervoer 
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INFO VALIEZEN 
 

Al ons materiaal en onze valiezen worden met de camion naar de bivakplaats gebracht.  

Daarom vragen we om jullie valiezen naar de Chiro te brengen.  

Bubbel 1 → 17 en 18 juli (11:00u – 19:00u) 

Bubbel 2 → 19 juli (11:00u – 19:00u)  

Je zal wegwijzers zien hangen waar de bagage kan worden achtergelaten. We vragen alle 

ouders om deze werking te respecteren en deze tijdstippen te respecteren ookal heeft u 

dochters in beide bubbels.  

Zo kan het binnenbrengen van de bagage op een georganiseerde manier verlopen. Ook als je 

twee kinderen hebt in verschillende bubbels dien je je aan deze maatregel te houden. Dit is in 

functie van het in- en uitladen van de camion noodzakelijk. 

We vragen om thuis de valiezen al te markeren met de naam en afdeling van je dochter en 

indien mogelijk dit te doen met een lint/papier in de kleur van de afdeling. Pinkels = paars, 

Speelclub = geel, Kwikken = groen, Tippers = rood, Tiptiens = blauw en Aspiranten = oranje.  

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 31 juli mogen de valiezen worden afgehaald vanaf 19 uur aan de broederschool. Na 

thuiskomst legen de leidsters de camion 

uit.  Hier rekenen wij op de 

verantwoordelijkheid van jullie om dit 

veilig en volgens de opgelegde 

maatregelen te laten verlopen. 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL2tPbtf3aAhXE26QKHZc3An0QjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-schets-van-de-koffer-image46863219&psig=AOvVaw1Cz8-xMdX0c85Ie3zKy5P9&ust=1526119875802586
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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 een leidster 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. 

Nog eventjes en we mogen bijna op kamp vertrekken! Heeft jouw dochter nog een extra 

chirotopje/t-shirt of chirotrui nodig voor bivak?  

KLIK HIER VOOR DE WEBSHOP. 

Hierop kan je zowel onze tweedehandskleren als de nieuwe kleren vinden. Aan het einde 

van je bestelling zal er gevraagd worden om het bedrag over te schrijven. Gelieve dit zo snel 

mogelijk te doen, want we geven de kleren pas mee vanaf we de betaling ontvangen 

hebben. Wij leveren wel niet aan huis, jullie kunnen de bestelde kleren ophalen op dinsdag 

14 juli en woensdag 15 juli van 9u tot 14u op de chiro. Hier zal een tafeltje staan aan de 

poort, wij zouden willen vragen om aan dit tafeltje te wachten en niet op de chiro zelf te 

komen omdat wij zelf bezig zijn met de bivakvoorbereiding en proberen om de contacten 

toch wat te beperken voor bivak. Wil je graag kleren bestellen, maar 

geraak je er niet op de ophaalmomenten? Indien je bestelt en je bent 

er niet om gekomen op de voorziene momenten, zullen we de kleren 

aan je dochter geven als we op kamp vertrekken. 

  

https://voel.be/product-category/chirosintagnes/
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THEMA BIVAK  

Verhaal 
Voor het thema van dit jaar reizen we niet alleen honderden jaren terug in de tijd, neen, we 

gaan ook nog eens naar het verre Oosten. In het Chinese keizerrijk heerst paniek, de Hunnen 

een gevreesde bevolking wil het keizerrijk rond de Chinese muur aanvallen. De leider van de 

hunnen Shang Yu wil de keizer van de troon stoten. De keizer roept daarom op dat elke man 

van het gezin naar het leger moet. Tijdens dit kamp volgen we Mulan, een meisje uit een 

afgelegen boerendorp. Haar ouders zijn druk bezig met het regelen van een huwelijk met een 

man, zodat ze de familie eer kan aan doen, hiervoor moet Mulan een test doorstaan. Wanneer 

Mulan deze test gefaald heeft keert ze terug naar huis, net op dat moment bereikt de oproep 

van de keizer het dorp. In het gezin van Mulan is er maar één man, haar vader, hij is oud en 

slecht te been. Mulan weet zeker dat hij de oorlog niet zou overleven dus ze bedenkt een zeer 

dapper plan. Mulan knipt haar lange haren en doet zich volledig voor als een man, wanneer 

ze haar gaat aanbieden aan het leger.  

Wanneer haar ouders ontdekken wat Mulan gedaan heeft, is het al te laat en is Mulan al 

onderweg naar de Chinese muur. De familie heeft schrik dat Mulan het niet zal overleven. 

Wanneer het leger ontdekt dat ze een vrouw is zal ze moeten boeten. Mulans grootmoeder 

vraagt de geesten van haar voorouders om haar bij te staan in deze oorlog. Ze stuurt Mushu, 

hij moet samen met Krikri de gelukskrekel en Mulan ten strijde trekken. 

Alle soldaten moeten zich bewijzen in een trainingskamp, geleid door Shang. Mulan kiest de 

naam Ping, want Mulan is natuurlijk een meisjesnaam. Eerst wordt er veel met haar gespot tot 

de iedereen zal doen versteld staan van haar talent.  

Wanneer het trainingskamp achter de rug is trekken de soldaten ten strijden. Aangekomen in 

de keizerlijke stad zal de strijd met de Hunnen losbarsten. Tijdens bivak zullen jullie te weten 

komen hoe het verhaal van dappere Mulan, Mushu en kriki afloopt. Zal ze ontmaskerd worden 

als vrouw in het grote leger, zal ze de strijd met de Hunnen overleven en haar familie nog terug 

zien. En zal het Chinese rijk overmeesterd worden door de Hunnen. Dat zullen we snel 

ontdekken.  

Personages 

Mulan 

 

Ze is de enige dochter van de Fa-familie, en haar 
familie is alles voor haar. Mulan is zeer dapper en is 
bereid om haar leven op het spel te zetten, om haar 
familie te beschermen. 

Mushu 

 

Mushu is een klein draakje dat door de voorouders van 
Mulan’s familie tot leven is geroepen. Hij zou hulp 
moeten in schakelen van een grotere sterke draak, die 
Mulan kan beschermen op haar tocht, helaas slaagt hij 
hier niet in waardoor hij zelf moet mee gaan. 
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Mulans 

vader 

 

Mulan’s vader was altijd een harder werker, die het 
beste wil voor zijn gezin. Hij voelt zich er niet goed bij 
dat Mulan zonder toestemming te vragen, zijn plaats 
heeft ingenomen in het leger. Hij wou dat Mulan ging 
trouwen en gelukkig kon worden. 

Mulans 

moeder 

 

De zorgzame moeder van Mulan. Ze is zeer ongerust, 
want zal Mulan deze oorlog overleven? En terugkeren 
naar het dorp. 

Shang 

 

Shang heeft de op opdracht om alle soldaten te trainen. 
Mulan heeft een oogje op hem, maar zou de liefde in 
de lucht hangen… Hij is een bikkelharde kerel die de 
goedkeuring van zijn papa zoekt die generaal is van 
het leger. 

Shang Yu 

 

Shang yu is de vreselijke leider van de hunnen, niets 
houdt hem tegen om te bereiken wat hij wil en heeft 
geen geweten 

Generaal Li 

 

Generaal Li is de papa van shang en is een dappere 
man in het chinese leger 

Yao 

 

Yao en Li zijn twee maten die mulan ontmoet op het 
trainingskamp, ze zijn hopeloos op zoek naar een 
vrouw en hebben ondanks hun grote mond, een heel 
klein hartje. 

Ling 

 
De keizer 

 

De keizer is een beheerste oude man die China met 
een zacht hand leidt. Hij doet er alles aan om China 
van de Hunnen te beschermen 
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Grootmoeder 

 

Grootmoeder is een gek oud vrouwtje die in contact 
staat met de geesten van de voorouders van de familie. 
Ze wil haar kleindochter graag een handje helpen. 

Krikri 

 

Krikri is een krekel die geluk brengt 
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BELANGRIJKE INFO  BETALING BIVAK 

BETALING BIVAK 
De prijs van dit bivak bedraagt € 150. Dit bedrag dient voor 1 juli 2020 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 15 juni 2020. De tweede en 

laatste schijf dient u tegen uiterlijk 1 juli 2020 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. 

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.  
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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 
 

Geen bezoekdag? We kunnen concluderen dat post een essentieel element zal zijn op kamp. 

De postduif zal ons enige contactmiddel zijn met de 

buitenwereld. Dus stuur je een graag een kaartje, 

briefje of een postpakket naar dochterlief? Dat kan 

zeker! Aangezien de postbode niet meer dagelijks 

komt, raden wij aan om op tijd je brieven op te 

sturen! 

  

Chiro lokalen Albatros Jongens 

Lostraat 2a 

2400 Mol 

Chiro Sint-Agnes 

“Naam van het gelukkige chiromeisje” 

  

 

 

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 1 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=&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeelding-post-pakket-image18940121&ei=bfJtVaSaL8K9swHZl4CADQ&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNEWfhGHLjH6BTkdsMos5HJSwvyLcQ&ust=1433355246147742
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
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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
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AFDELINGSTEKSTJES 

PINKELS 
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SPEELCLUB 
 

 

  

grote 
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TIPPERS 
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TIPTIENS 
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ASPIRANTEN 



 18 Bouw 

Bouw 



 19 NOG VRAGEN? 

NOG VRAGEN?  
 

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 & 

Instagram 

 

Verdere informatie, de kalender, foto’s en weetjes zijn te vinden op onze website: 

 

http://www.chirostekene.be/ 

 
 

 

Pinkels meisjes.pinkels@chirosas.be 

Speelclub meisjes.speelclub@chirosas.be 

Kwikken meisjes.kwikken@chirosas.be 

Tippers meisjes.tippers@chirosas.be 

Tiptiens meisjes.tiptiens@chirosas.be 

Aspiranten meisjes.aspiranten@chirosas.be 

algemeen leidsters@chirosas.be 

Instagram Facebook 

  

@chirosintagnesstekene 
 

Chiro Sint-Agnes stekene 

AFDELINGEN + VRAGEN 

http://www.chirostekene.be/
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BARBECUE 
 

Beste ouders & chirosympatisanten 

 

Met spijt in het hart moeten wij meedelen dat ook de jaarlijkse barbecue, georganiseerd door 

de jongens en de meisjes van Chiro SAS, dit jaar niet zal kunnen doorgaan. 

De vele coronamaatregelen maken het onmogelijk om de barbecue op een praktische maar 

ook op een aangename manier te laten verlopen. 

We hopen dat jullie hier begrip voor hebben en volgende jaar bij ons op de chiro alsnog de 

benen onder tafel willen schuiven.  

Alle sponsors die letterlijk hun steentje bijgedragen hebben en ons bouwproject 

ondersteunden, willen we bij deze heel graag bedanken. In ruil voor hun gulle donaties 

beloofde wij hen hun logo op de placemats. Aangezien we deze zomer niet zullen morsen op 

deze placemats zetten wij met veel plezier de logo’s van onze sponsors, hier achteraan in het 

wadoemenouke. 

Met vriendelijke groeten, 

De leidingsploeg 

  



 21 FOTO VAN DE MAAND 

FOTO VAN DE MAAND 
Heel erg bedankt om jullie chiro enthousiasme zo van ons scherm te doen spatten! Hier enkele 

van de vele pareltjes 
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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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WIST JE DATJES 
 

HVD Met het warme weer geen zwembad kocht maar wel een lekker warme jacuzzi om 
nog meer in te puffen.  

LSe Geschikt is om mee te doen in het reclamesportje van Coca-Cola? 

FW Een echte bakker is geworden? Ze Bakt elke da iets nieuws dat er super lekker 
uitziet. Dat wordt trakteren op de eerstvolgende LK! 

LVL Tijdens de quarantaine een nieuwe hobby heeft gevonden en nu haar eigen 
juweeltjes aan het maken is.  

EV Haar leden challenged op TikTok? 

SM Na de Lockdown een kapsalon open doet? Ze is gespecialliseerd in rosse coupe! 

LG Binnenkort een nieuwe puppy heeft? Eindelijk een vriendje voor Jule! 

MD Echt haar best doet om elke week een origineel fimplje te verzinnen! #topper 

LS Een echt influencer is? Ze heeft een eigenkledinglijn met bleekwater ontworpen 
en de rest van de leiding is fan! 

LDC Op haar stage een eigen bureau heeft gekregen met uitzicht over de kaai, daar 
kan ze wel aan wennen.  

KO Een nieuwe hobby heeft? Ze is momenteel next level gamer met haar nieuwe 
playstation. #HeadsetjeEnal 

LDB Normaal gezien de 10 miles ging lopen dit jaar, wat een pastwijf!  

AVH Ook sommige leidsters hebben zich laten verrassen door een quarantainekapsel. 
AVH is al een tijdje een rosse furie. #CoupCorona 

CVA Haar zus blindelings vertrouwt, ze liet ze zelf haar haar knippen én verven als dat 
geen sisterbond is weet ik het ook niet meer! 

LW Naar gent gaat om te studeren? Ze kan er zelfs geen genoeg van krijgen en als 
ze dan eindelijk pauze neemt, doet ze dat met een cursus in haar handen. 
#VoorbeeldStudent 

IM Echt kan genieten van haar gezond vieruurtje #minibitterbalmaxipret 

IDV Met dit mooie weer te vinden is op een bootje op de westerschelde. Ook is ze niet 
bang om eraf te springen. #ZALIG15Graden 

JVM Een echte tikstokster aan het worden is? She’s a savage, Classy, bougie, ratchet. 
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RL Heel kunstzinnig geworden is deze quarantaine: van werken met beton tot 
schilderen, ze kan het allemaal. #RonnyBetonny 

EVDL Graag met de eendjes speelt in haar jacuzzi!  

AVG Kilometers door ons geliefde dorp enkel nog rollend aflegd? 

AS Sinds ze opnieuw werkt kilo’s gaat aankomen. Haar collega’s delen graag een 
paar boterkoekskes. #DaarZegtZeGeenNeeTegen 

LH Veel date tips kan geven voor jou en je partner! Zij test elke week 3 activiteiten uit 
met haar loverboy! #LoveIsInTheAir 

HP Dit jaar veel te vroeg onder haar steen is moeten kruipen. Hopelijk komt ze er dit 
jaar ook vroeger van onder. #GoHP 
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SPONSORS BOUW 
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