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KALENDER 

KALENDER  
 

Enkele belangrijke data die je zeker in jouw agenda kan noteren:  

9 juli  Vertrek Aspiranten bivak 

10 juli Vertrek Tiptiens bivak  

11 juli Vertrek bivak  

21 juli Terugkomst bivak  

3 oktober Overgang nieuwe Chirojaar  

 

Data wanneer we de chirozondagen hervatten in augustus worden zeker nog meegedeeld via mail, 

onze site & de facebookgroep.  
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 

WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Beste leden en ouders, 

Eindelijk is hij daar… de bivak editie van het Wadoemenouke, waar we allemaal 

zo hard naar uitkeken! 

Een super toffe editie waar je heel veel teweten komt over bivak. Zowel het 

thema, met een kleine schets van het verhaal en al een korte voorstelling van 

alle personages als het thema van alle afdelingen.  

Ook veel praktische informatie in verband met valiezen, post, vertrek en 

aankomst vinden jullie hier terug.  

Ondanks al enkele paniekerende ouders of hun kleine spruit al dan niet mee kon 

gaan op bivak zijn we er toch in geslaagd iedereen mee te krijgen die zich heeft 

ingeschreven, waar we super blij om zijn!! 

Het beloofd dan ook een knaller van formaat te worden en we gaan ons super 

hard amuseren.  

Wij kijken er alvast naar uit! 

Veel leesplezier, 

De redactie xx 
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WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 

 

Hallo allemaal,  

 

Dit jaar trekken we met heel Chiro Sint-Agnes naar Oostham. De gehele leidingsploeg kijkt er 

enorm naar uit! Gezellig met z’n allen rond het kampvuurliedjes zingen. In een deuk liggen 

tijdens het thema. Elke dag samen de kampdans dansen en genieten van de kookkunsten van 

de kookies! We zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen om het bivak zo veilig mogelijk 

te laten verlopen, waarbij we rekening houden met corona maatregelen. Verdere informatie 

vinden jullie in het wadoemenouke zelf. Wanneer er toch nog onduidelijkheden zijn, mail gerust 

naar het e-mailadres: meisjes@chirosas.be. Ook is het wel handig om vanaf nu de 

facebookpagina en de website in de gaten te houden. Hier verschijnen updates en belangrijke 

informatie voor bivak op.  

 

Kennen jullie het bivak lied nog? Hieronder kan je de tekst vinden en zo kan je al oefenen en 

tegen bivak kan je het hele liedje luidkeels meebrullen! 

 

 

Het bivak lied 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak! 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot; 

in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 
een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

 

Laat het aftellen maar beginnen! 

 

Chiro groetjes,  

Liesje & Stephanie 

  

mailto:meisjes@chirosas.be
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WOORDJE VAN DE VB’S 

WOORDJE VAN DE VB’S 
 

Aan alle meisjes en fans van Chiro St-Agnes, 

 

Pinkstermaandag, 24 mei … dromen van wat zon en een geweldige zomer. 

Het aftellen naar ons bivak in Oostham kan stilletjes aan beginnen. 

Nog 48 keer slapen … 

Om het lange wachten een beetje te verzachten, kunnen we misschien samen een spelletje 
spelen. 

 

IK GA OP BIVAK EN NEEM NIET MEE: 

*zweetvoeten 

*luizen 

*de schoolbel 

*papa ’s gesnurk 

*mijn broer 

*mijn (slecht) rapport 

*sterrenloze hemels 

*de kerstboom 

*rotte vis 

*corona 

… 

Hoe ver geraken jullie?  

Wat er dan wel in jullie valies mag en nog meer praktische informatie vinden jullie verder in 
dit Wadoemenouke, want … 

… het plezier begint al met de voorbereiding!  

 

We wensen jullie een megatof bivak! Wij hebben er alvast heel veel goesting in! 

 

Heel veel groetjes,  

Nele en Gwendy 
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WOORDJE VAN ALGEMEEN NUT 

WOORDJE VAN ALGEMEEN NUT 
 

Ook dit jaar kregen we het goede nieuws dat we op kamp mogen vertrekken. Toch zal ons kamp nog 

niet ‘normaal’ kunnen verlopen, dat wil niet zeggen dat het minder leuk wordt! Hieronder willen we 

jullie alle info omtrent de maatregelen meegeven.  

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN  

1. ZIEKE LEDEN EN LEIDING BLIJVEN THUIS  
In principe mag iedereen mee op kamp, maar er zijn drie uitzonderingen:  

 Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft in de drie dagen voor de start van het bivak mag 

niet mee.  

 Wie samenwoont met een besmet persoon kan niet deelnemen.  

 Leden en leiding uit een risicogroep kunnen deelnemen als hun ziekte door medicatie onder 

controle is en als ouders het als veilig inschatten om hun kind mee te sturen. Dit jaar is er geen 

goedkeuringsattest van de dokter nodig om mee te mogen gaan als risicopatiënt.  

Er wordt ook gevraagd om te kiezen voor 1 jeugdactiviteit per week. Dit wil zeggen dat je de week 

waarin je op kamp vertrekt niet nog een andere activiteit gepland hebt met een andere 

jeugdvereniging.  

We beseffen dat deze regels strikt zijn, maar ze zijn 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.  

2. WORDT ER IEMAND ZIEK OP KAMP?  
Wanneer er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen wij het stappenplan dat door de jeugdsector 

en de overheid opgesteld is. Zieke leden worden apart genomen en gaan in quarantaine in onze 

ziektekamer. Wanneer we merken dat er ziektesymptomen (koorts, hoesten, moeilijk ademen, 

keelpijn, verstopte neus, diarree) duidelijk aanwezig zijn bij uw kind, zal uw kind het bivak vroegtijdig 

moeten verlaten. We vragen dan ook dat u als ouder beschikbaar bent, om indien nodig, uw kind te 

komen halen. In geval van besmetting zullen wij de vooropgestelde procedures volgen. De kans bestaat 

dus dat het kamp geannuleerd wordt voor uw kind.  

3. CONTACTBUBBELS  
We kregen onlangs te horen dat de kampbubbel 100 personen mag bedragen. Dat betekent dus dat 

we 1 bubbel vormen op bivak. Binnen een bubbel mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten 

worden. We voorzien voldoende sanitair omdat we hygiëne op kamp nog steeds heel erg belangrijk 

vinden. We komen zo weinig mogelijk in contact met externen die niet behoren tot onze kampbubbel. 

Wanneer er toch contact is met een externe zorgen we ervoor dat de afstand steeds gerespecteerd 

wordt en een mondmasker gedragen wordt.  
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WOORDJE VAN ALGEMEEN NUT 

 

SPECIFIEKE BIVAKINFO 
 

BEZOEKDAG  
Aangezien wij 1 kampbubbel vormen en contact met externen ten strengste afgeraden wordt zal er 

ook dit jaar geen  bezoekdag plaatsvinden. Neem dus bij het vertrek afscheid met een dikke knuffel 

want dit jaar zal je jouw dochter 10 dagen moeten missen.  

 

TWEEDAAGSE EN DOORTOCHT  
Dit jaar zal de doortocht en tweedaagse wel doorgaan. Uiteraard letten we erop dat we zo weinig 

mogelijk in contact komen met mensen buiten ons bivak. De leidsters zorgen voor een creatieve 

oplossing zodat de oudste afdelingen toch op doortocht en tweedaagse kunnen gaan. Dit betekent dat 

de aspiranten vertrekken met de fiets op vrijdag 9 juli en de tiptiens op zaterdag 10 juli.  

 

AANKOMST PINKELS  
De pinkels komen zoals elk jaar later toe. Zij kunnen zonder probleem aansluiten bij onze bubbel. Hoe 

het vertrek zal verlopen zal de pinkelleiding meedelen.  

 

BUBBELWERKING  
Zoals eerder vermeld zal er dit jaar maar 1 bubbel bestaan. We kunnen op kamp dus op een normale 

manier met elkaar omgaan. Uiteraard zijn we heel alert dat we zo weinig mogelijk contact hebben met 

externen die niet tot onze bubbel behoren.  

HYGIËNE  
Iedere dag zullen er voldoende momenten zijn waarbij leden hun handen wassen en ontsmetten. We 

willen jullie vragen om 10 mondmaskers te voorzien voor de leden vanaf de Kwikken. Deze dienen voor 

het geval dat uw kind in contact komt met iemand die niet tot haar bubbel behoort. De Chiro zelf 

voorziet reserve mondmaskers, maar om schaarste te voorkomen rekenen wij toch op de leden om 

zelf de nodige mondmaskers mee te nemen.   

OPGELET: Zussen zitten dit jaar dus wel in eenzelfde bubbel, toch willen we vragen om uw 

dochter zoveel mogelijk eigen materiaal mee te geven. In principe zou je dochter dus materiaal 

kunnen gebruiken van haar zus (shampoo, tandpasta enzovoort) maar we willen dit toch zoveel 

mogelijk vermijden. Heeft u zowel een dochter als zoon in de Chiro, wees dan alert dat er dit jaar 

geen materiaal kan doorgegeven worden omdat jongens en meisjes twee verschillende 

kampbubbels vormen. We hebben het hier dus over veldbedden, slaapzakken etc.  
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WOORDJE VAN ALGEMEEN NUT 

ETEN  
Omdat we dit jaar 1 bubbel vormen kunnen we op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats eten.  

Het is een hele klus om de kampplaats volledig te ontsmetten, daarom hebben wij ervoor gekozen om 

de leden zelf een bord, bestek, kom, drinkfles en beker te laten meenemen. Dit bespaart ons als leiding 

heel wat tijd dat we anders steken in het ontsmetten van gemeenschappelijk servies en bestek dat we 

doorgeven aan de jongens Chiro die na ons op kamp gaat. Zorg ervoor dat jouw materiaal duidelijk 

gelabeld is.  

Iedere afdeling wast nog steeds zijn eigen materiaal af maar dit jaar moeten de leden geen eigen 

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

 

ACTIVITEITEN  
De activiteiten verlopen per afdeling. De leiding houdt er rekening mee dat er geen spelletjes worden 

gespeeld waarbij heel nauw contact noodzakelijk is ondanks dat je wel in dezelfde bubbel zit. Zowel 

groepsdag als aspidag zal dit jaar kunnen doorgaan aangezien we allemaal tot dezelfde bubbel 

behoren. 

 

TERREIN  
Op de kampplaats is voldoende plaats om iedere afdeling haar activiteiten te laten uitvoeren. We 

vragen ook extra sanitaire voorzieningen aan zodat ouderen en jongeren toch een aparte plaats 

hebben om zich te wassen.  

 

SLAAPPLAATS  
De pinkels, speelclub, kwikken en tippers zullen binnen in het 

gebouw slapen. De twee oudste afdelingen, tiptiens en 

aspiranten, slapen buiten in tenten.   

 

LOGBOEK & EHBO 
Vanuit Chiro Nationaal zijn we verplicht een logboek bij te 

houden. Dit logboek geeft ons de mogelijkheid tot contact 

tracing. Hiervoor wordt een verantwoordelijke aangesteld. Deze 

persoon heeft de taak om alle contacten te registreren. 

Daarnaast is er ook iemand aangesteld als EHBO-

verantwoordelijke.  
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VERTREK EN TERUGKOMST 

VERTREK EN TERUGKOMST 
 

VERTREK:   
Op 11 juli vertrekken we samen op kamp. De Tiptiens en Aspiranten mogen dit jaar wel op doortocht 

met de fiets waardoor ze iets vroeger vertrekken.  

9 juli  Aspiranten  
10 juli  Tiptiens  
11 juli  Speelclub, Kwikken en Tippers  

 

Praktisch:  

Speelclub, Kwikken en Tippers vertrekken op 11 juli samen op bivak. We verzamelen aan de sporthal. 

Het tijdstip van vertrek wordt later meegedeeld aangezien we afhankelijk zijn van de kampplaats en 

de bus.  

Alle leden vertrekken in uniform. Elk lid ouder dan 12 jaar en ook hun ouders dragen een mondmasker 

wanneer ze aankomen op de verzamelplaats voor vertrek.  

We vragen om een lunchpakket mee te geven bij vertrek.  

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

- Identiteitskaart (+12 jaar) 

- Kids ID  

 

TERUGKOMST:   
 

Op 21 juli vertrekken we allemaal samen naar huis. Het uur van aankomst wordt later meegedeeld 

om dezelfde reden als bij vertrek. Onze aankomst zal aan de sporthal zijn.  

Vergeet zeker niet om de identiteitskaart of Kids ID bij de leidsters op te halen voor je naar huis 

keert.  

 

OPGELET: 

Chiro Sint-Agnes staat onder andere voor: “SAMEN UIT, SAMEN THUIS!”. Daarom zullen beide 

bubbels zich bij aankomst begeven richting de sporthal (groot veld naast de Meet). Daar zullen we 

een cirkel maken. Vervolgens wordt het afscheidslied samen gezongen en de kampdans een laatste 

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

Gelieve als ouders ook de sociale afstand van anderen te bewaren mocht dit nog steeds opgegeven 

zijn als coronaregel.  
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VERTREK EN TERUGKOMST 

CONTACT  
 

Bij dringende vragen of in nood zijn onze VB’s steeds bereikbaar:  

• VB Nele Daneel  04/ 76 52 79 00  

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

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  Begin 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 afsluiten en avondvlaggenlied  

20:00  Begin avondactiviteiten  

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  

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   

Eetgerief: (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  

 Truien  

 Regenjas  

 Ondergoed  

 Zwemkledij  

 Schoenen  

 Sokken  

 Pyjama  

Vrije tijd:  

 Tijdschrift of boek  

 Briefpapier, adressenlijst, enveloppen 

en zakgeld om kaartjes te kunnen 

kopen 

 Schrijfgerief  

 Petje  

 Zonnebril  

 Chiro uniform (aandoen bij vertrek)  

Wat nemen we NIET mee:  

 Gsm, Mp3-speler  

 Snoep of andere lekkernijen  

Gsm’s en andere multimedia zijn strikt 

verboden. Hier hebben we geen nood aan 

op kamp en zou alleen maar ten kosten 

gaan van de sfeer. Mochten we er toch 

vinden worden deze afgepakt en worden 

ze teruggegeven aan het einde van het 

bivak!  

Wij willen niet dat de leden zelf snoep 

meenemen op kamp, dit wordt door ons 

afgenomen en gedeeld met heel de groep. 

Wij zullen zeker voor wat lekkers zorgen 

en dan heeft iedereen evenveel.  
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WAT NEMEN WE MEE IN ONZE VALIES 

Kijk zeker de afdelingstekstjes na voor extra benodigdheden die gelden voor jouw afdeling!  

EXTRA HYGIËNEMAATREGELEN:   
 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en het nodige materiaal 

daarvoor.  

We vragen om je kind volgende zaken mee te geven:  

 Papieren zakdoeken  

 Eventueel handgel/handzeep  

 Extra warme kleren omdat we heel veel buiten spelen  

 Vergeet je eigen drinkfles, beker, bord en bestek niet!  

Vanaf de kwikken vragen we ook om eigen mondmaskers (10x) mee 

te nemen. Deze zijn nodig bij contact met mensen die niet tot onze 

bubbel behoren. Bv openbaar vervoer.  
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INFO VALIEZEN 

INFO VALIEZEN  
 

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

vragen we om jullie valiezen naar de Chiro te brengen.  

Dit kan op 8 of 9 juli tussen 09:00u en 19:00u. 

Je zal wegwijzers vinden die je aanwijzen waar de bagage kan worden achtergelaten. We vragen aan 

iedereen om deze werking te respecteren, zo kan het binnenbrengen van de bagage op een 

georganiseerde manier verlopen.  

We vragen om thuis de valiezen te markeren met de naam en de 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, Aspiranten = 

oranje.  

Ook willen we vragen om (vooral bij de kleinsten) alle kledingstukken, handdoeken, ondergoed 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 terugkeert. Het gebeurt regelmatig dat 

kledingstukken gewisseld worden of in een verkeerde valies terechtkomen. De leidsters kunnen dit 

jammer genoeg niet allemaal controleren.  

Op 21 juli mogen de valiezen worden afgehaald aan de broederschool of de Chiro. Na thuiskomst legen 

de leidsters de camion uit. Eens alle valiezen zijn uitgeladen zullen de leidsters via de facebookgroep 

laten weten wanneer u de koffer(s) van uw dochter(s) kan afhalen. Hier rekenen wij op de 

verantwoordelijkheid van jullie om dit veilig en volgens de opgelegde maatregelen te laten verlopen.  
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UNIFORM  

UNIFORM  
 

Beste ouders en leden, 

Graag geven we nog eens extra aandacht aan het chiro uniform. Het is zeer belangrijk een perfect 

uniform te hebben, want dit maakt het voor de leidsters gemakkelijk om te zien wie wel of niet bij hun 

groep hoort. 

Het uniform bestaat uit:  

• Een blauwe chirotrui 

• Een rode of blauwe chiro t-shirt of topje 

• Een beige chirorok/short 

• Donkerblauwe kousen  

 

Heeft je kind nog geen perfect uniform?  

Geen probleem, op de chiro verkopen wij truien, topjes, 

t-shirts en regenjassen van onze chiro voor democratische prijzen.  

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

kinderen als voor volwassenen 10 euro. Daarnaast bieden we ook t-shirts aan voor 10 

euro. Onze regenjassen zijn nieuw sinds dit jaar en kosten 20 euro per stuk.  

 

Verder kan je ook eens komen piepen in onze tweedehandskleerkast! Hier kost een topje of een t-shirt 

5 euro. Voor een broek, rok of trui betaal je 7 euro. 

Als je geen rok vindt tussen de tweedehandskleren, kan je altijd nog terecht bij de Banier in Sint-

Niklaas. 

 

Je kan ons aanbod terugvinden op onze webshop (https://voel.be/product-category/chirosintagnes/) 

en je kan ook via die weg bestellen. Vanaf wij de betaling hebben ontvangen, zullen de kleren de 

eerstvolgende chirozondag met je dochter worden meegegeven.  
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TWEEDEHANDSKLEDIJ GEZOCHT 

TWEEDEHANDSKLEDIJ GEZOCHT  
 

Heb jij thuis zelf nog chirokleren liggen, die niet meer gedragen worden? Breng ze gerust mee naar de 

chiro en geef ze aan je leidster!  

Wij krijgen namelijk veel vragen van mensen die op zoek zijn naar tweedehands chirokleren.  

Hierbij zijn we vooral op zoek naar ROKKEN, aangezien deze allemaal uitverkocht zijn uit onze 

tweedehandskleerkast. Maar natuurlijk zijn tweedehandstruien en topjes/t-shirts ook nog altijd 

welkom!  

Op deze manier blijf je niet met de ongebruikte kleren zitten en kan je er een ander fier chiromeisje 

heel blij mee maken!  

We willen wel vragen om enkel chirokleren mee te geven. Andere te kleine kleren nemen wij niet aan. 
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THEMA BIVAK 

THEMA BIVAK  
 

VERHAAL  
 

HE GA JE MEE, ALS JE DAT WILT, HOOR JE BIJ ONS, WINX !!!!  

Dit jaar nemen we jullie mee naar Magix, de wereld waar magische wezens leven 

zoals feeën, tovenaars, heksen, elfjes, … . Ons kamp zal zich onderdompelen 

in de verhalen die zich zullen afspelen in Alfea, wolkentoren en Red fountain. 

Dit zijn allemaal scholen waar alle magische wezens naar toe gaan om hun 

krachten te leren beheersen en zich scholen tot een echt magische wezen. De 

feeën onder ons zullen naar Alfea gaan, heksen zullen naar de wolkentoren 

gaan en de specialisten gaan naar de Red Fountain.   

Niemand op aarde weet dat Magix bestaat, tot op een dag Bloom rare krachten 

ontdekt tijdens een wandeling in het bos. Gelukkig was Bloom daar niet 

alleen, Stella zag alles gebeuren. Stella is de fee van het licht, zij is de 

bewaakster van de ring van Solaria. Bloom wist niet wat er aan de hand was 

en had geluk dat Stella haar mee nam naar Alfea, de feeën school. Bloom wordt 

toegelaten op Alfea, dat is veiliger voor iedereen. Hier kan ze gecontroleerd 

haar krachten ontdekken en er mee om leren gaan.   

Op school leert Bloom ook Musa, Tecna, Flora en Layla kennen. Samen met deze 

meiden starten ze een club op, de winx club! Ze ontdekken hun krachten en 

bekijken tot wat ze in staat zijn.   

Ondertussen leert Bloom ook veel over haar afkomst. Ze ontdekt dat ze geboren 

is in Magix en dat haar ouders op aarde niet haar echte ouders zijn.   

Ondertussen zullen de meisjes hun krachten snel moeten beheersen want Magix 

is geen wereld zonder gevaar… Op de heksenschool, de wolkentoren, leren de 

Trix hun kracht ook beheersen. De Trix zijn 3 heksen : Icy, Darcy en Stormy. 

Deze heksen hebben geen goede bedoelingen en willen Bloom haar krachten 

afnemen.   

Hoe dit allemaal afloopt en wie zijn Bloom haar echte ouders nu? Dat zullen 

jullie ontdekken op bivak!   

Willen jullie toch al iets meer weten over onze personages, neem zeker een 

kijkje hieronder!   
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THEMA BIVAK 

PERSONAGES 
 

Bloom    

  

Prinses Bloom is de fee van de  

Drakenvlam. Ze is een van de oprichters van de 

Winx Club, waar ze wordt erkend als de leider 

van hun groep. Ze is ook een alumna van het 

Alfea College voor Feeën vanaf Het Geheim van 

het Verloren Koninkrijk.  
Bloom heeft ook een speciale connectie met een 

Prins, Prins Sky.  
  

Stella     

 

Prinses Stella is de prinses van  

Solaria en een van de oprichters van de Winx 

Club. Stella is de bewaakster van de Ring van 

Solaria en de Beschermfee van Solaria.   

Musa     

 

  

Musa is de fee van de muziek. Zij is afkomstig uit 

Melody en is momenteel de beschermfee van 

Melody. Musa is de vriendin van Riven. Musa is 

een gedreven zangeres en muzikante. Ze is een 

van de oprichters van de Winx Club, het vijfde 

Winx-meisje dat na Bloom, Stella, Flora en Tecna 

werd geïntroduceerd, en is een alumna van het 

Alfea College for Fairies  

Tecna     

 

  

Tecna is de Fee van de Technologie. Zij is 

afkomstig van Zenith en is momenteel de 

beschermfee van Zenith. Tecna is Timmy's 

vriendin. Zij is een van de oprichters van de 

Winx Club, als vierde Winx meisje na Bloom, 

Stella en Flora, en is een alumna van het Alfea 

College voor Feeën vanaf Het Geheim van het 

Verloren Koninkrijk. Tecna is vaak de tacticus 

en strateeg van de groep dankzij haar hoge IQ 

en haar vermogen om het hoofd koel en 

rationeel te houden, zelfs in tijden van grote 

stress.   
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https://winx.fandom.com/nl/wiki/Andros
https://winx.fandom.com/nl/wiki/Andros
https://winx.fandom.com/nl/wiki/Andros
https://winx.fandom.com/nl/wiki/Andros
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BETALING BIVAK 

BETALING BIVAK  
 

BETALING BIVAK 
De prijs van dit bivak bedraagt €150. Dit bedrag dient voor 1 juli 2021 gestort te worden op het 

rekeningnummer met vermelding van de voor- en achternaam van je dochter(s):  

BE89 7376 2336 5085  

Indien u meerdere dochters hebt die actief zijn in onze Chiro, mag u per dochter €5 van het 

totaalbedrag aftrekken. U heeft ook de mogelijkheid om het bedrag te storten in twee schijven van 

€75. De eerste schijf dient u te betalen tegen uiterlijk 15 juni. De tweede en laatste schijf dient u tegen 

uiterlijk 1 juli over te schrijven.  

Indien uw kind beslist na 1 juli om toch niet mee te gaan, zijn wij genoodzaakt om het geld bij te 

houden. Uiteraard houden we rekening met overmacht.  

BIVAK OF LIDGELD  
Een bivak en 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  
Er zijn 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-en-

centen. Binnenkort vind je dit document ook terug op 

onze website.  

We sommen ter illustratie de tegemoetkoming van 

enkele mutualiteiten op. Ben je bij een andere 

mutualiteit? Ga dan even zelf na hoe bij jou de regeling 

juist zit.  

 

CM  

Tegemoetkoming lidgeld tot €20 per jaar. De kamptegemoetkoming is €5 per kampdag. Je kan deze 

kamptegemoetkoming combineren met andere tegemoetkomingen voor openluchtklassen, 

sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot €100 per jaar terugbetaald.  

 

https://chiro.be/bivak/bivakadministratie/bivak-en-centen
https://chiro.be/bivak/bivakadministratie/bivak-en-centen
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BETALING BIVAK 

 

Onafhankelijke Ziekenfonds (OZ)  

Tegemoetkoming lidgeld tot €20 per jaar. Voor het kamp krijg je een tegemoetkoming van €5 per dag 

per kind tot maximaal 10 of 20 dagen per kalenderjaar terug, afhankelijk van je afsluitingsdatum.  

 

Bond Moyson  

Betaalt maximaal €15/jaar voor het kamp.  

 

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 maken op 

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

maanden na afloop van het bivak en sturen wij dan per mail door naar alle leden onder de 12 jaar.  
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POST  

POST   
 

 

Aangezien er dit jaar geen bezoekdag zal plaatsvinden, raden we 

jullie aan om jullie kleine spruiten super veel  kaartjes, briefjes, 

postpakketen,… te sturen zodat ze toch een beetje contact hebben 

met het thuisfront.  

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 Tijl&Nele Oostham  

Bremstraat 7a  

3945 Ham  

Chiro Sint-Agnes  

“Naam van het gelukkige chiromeisje”  

 

Natuurlijk kunnen jullie dochters zelf ook kaartjes en brieven 

schrijven op kamp waarin ze vertellen over al hun avonturen. 

Vergeet daarom zeker geen adressenlijst en wat extra centjes 

mee te geven. Onze Chirokaartjes kosten 1 euro en een 

postzegel kost 1 euro.  

10  
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LUIS ONS ER NIET IN 

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 gehad heeft, gelieve ons 

dit dan tijdig te melden.  

Wij zullen hier dan discreet mee omgaan en het nodige doen om te vermijden dat we met een 

luizenplaag zitten op bivak.  

11  

 
 

  



27 
 

AFDELINGSTEKSTJES 

AFDELINGSTEKSTJES  

PINKELS  
Liefste pinkels, 

Het is bijna zo ver, binnenkort vertrekken we op bivak! Hier hebben we al een heel 

jaar naar uitgekeken!! Maar we gaan dit jaar niet zomaar op bivak, nee nee! Dit 

jaar gaan we op SAFARI bivak, woehoe! Dit wil zeggen dat we ons helemaal gaan 

inleven in de jungle en 7 nachten op safari vertrekken en moeten overleven in onze pinkel jungle. 

Voor dat we kunnen vertrekken is wel belangrijk dat jullie al wat weten over op safari gaan. Daarom 

kunnen jullie in het spelletje hieronder oefenen om samen met ons op safari te vertrekken!! 

Natuurlijk is het ook belangrijk dat jullie helemaal in outfit zijn. Hier zijn enkele ideetjes : 

- Ontdekker in de jungle 

- The big 5 : olifant, luipaard, neushoorn, leeuw en buffel 

- Aap 

- Tropische vogel 

- … 

Er zijn oneindig veel beestjes en outfits om samen met ons op safari te vertrekken! 

Behalve een outfit hebben jullie nog een paar spulletjes nodig. 

- Witte T-shirt 

- Waterpistool 

 

Wij hebben er alvast veel zin in!! 

Veel groetjes de pinkel leidsters  

Marthe, Frauke, Jitske en Lise 
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AFDELINGSTEKSTJES 

SPEELCLUB 

 SPEELCLUB Hé kom op smurfenbivak welkom allemaal! 

Ja mee op smurfenbivak een kamp vol pracht en praal! 

Gargamel heeft weer toegeslagen in Smurfenland! Eén van de smurfjes belde ons in paniek op en 

vroeg om hulp. Wij hebben hem verzekerd dat we het sterkste smurfenleger bij elkaar zouden 

zoeken, en hem deze zomer komen helpen om Gargamel voorgoed te verslaan. Bereid je dus voor op 

een bivak vol spanning en plezier! 

Om als de beste mee te kunnen smurfen, gaan jullie zich verkleden in een smurfje: 

• Chloë  droomsmurf 

• Amy  schildersmurf 

• Devlin  potige smurf 

• Kaat  brilsmurf 

• Noor  baby smurf 

• Yana  kleermakerssmurf 

• Hanne  dichtersmurf 

• Luna  boeren smurf 

• Autumn smulsmurf 

• Marie  lolsmurf 

• Sophie-Isabel hippe smurf 

• Lore  muzieksmurf 

•  

Nadat jullie je beste vermomming hebben bovengehaald en je koffers klaarstaan, zijn jullie helemaal 

klaar voor dit wilde avontuur! Wij kijken er alvast super hard naar uit! 

 

 

Dikke knuffels, 

Jullie grote smurfen 

Lauren, Jinke, Emma en Lieze 

  

 
 

  

Belangrijke benodigdheden voor dit avontuur: 

• Een witte T-shirt 

• Je aller vuilste outfit 

• Een waterpistool om Gargamel te 

verslaan 

• Je allerbeste smurfen humeur, want de 

smurfen zijn altijd vrolijk! 
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KWIKKEN 
 

HEYHEY lieve kwikken!! 

 
Wat hebben wij er al een leuk jaar opzitten! 
We deden al een tal van leuke spelletjes en verkochten ook onze kwik tac's waardoor we we 
geld inzamelden voor leuke dingen te doen op bivak! 
 
Want eindelijk is het zover… BIVAK!!! 
Voor ons thema zullen we allemaal een beetje in de toekomst moeten gaan want op bivak 
gaan jullie allemaal een beroep uitoefenen… SPANNEND! 
 
Natuurlijk hebben we van elk wat nodig. Zo hebben we een verpleegster nodig (die de 
gewonden moet verzorgen). Ook niet onbelangrijk is een kok , die ons van haar lekkernijen 
kan laten proeven,... 
Zo zijn alle beroepen super belangrijk op bivak en gaan we jullie dus allemaal nodig hebben 
om dit bivak te overleven.  
 
De bedoeling is dus dat jullie kijken bij jullie naam en dat jullie jullie verkleden in het 
bijbehorende beroep. Bijpassende attributen mogen ook zeker meegenomen worden ;)) 
 
Nog extra spullen jullie zeker niet mogen vergeten: 
-witte t-shirt 
-kleren die heeeel vuil mogen worden ;)) 
-een gamel 

 
Ella   soldaat  
Lyna   poetsvrouw 
Maya   bouwvakker  
Nette   professor  
Mien   verpleegster   
Lynn   modeontwerpster  
Roos   politie agente  
Nena   postbode  
Louise   brandweervrouw  
Elke   wrapper/ zangeres  
Nele   topsporter  
Fien   astronaut  
Lore   stewardess  
Aagje   schilder  
Esmee   boerin   
Oona   ober  
Angel   kok 

 
De leidsters doen ook alvast mee!  
Veel liefs xxx 
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TIPPERS 

 

  

Helloooooo hippe tippers!  

Zijn jullie klaar om met ons mee te gaan op het chillste, coolste, meest peacefull bivak ooit??  

Hou jullie maar goed vast want voor je het weet word je ondergedompeld in de wereld van 

de hippies. Onze levensstijl wordt volledig ondersteboven gekeerd. Geen stress, geen druk 

op onze schouders maar 10 dagen rust, samen zijn, chillen, flower power… Wie wil er nu niet 

mee?  

Om onze hippie ervaring compleet te maken slapen we dit jaar ook buiten in een tent! 

Joepieeee! 

Wat heb je nu allemaal nodig op zo’n hip bivak?  

 Voor iedere dag een goed humeur  

 Dikke slaapzak/trui/fleece om je ’s nachts te verwarmen  

 Per 2/3 personen een klein tentje om jouw valies in te bewaren. Spreek onderling af 

wie bij wie zijn valies kwijt kan 

 kampeerstoel 

 Kledij die mag gebruikt worden op onze tie dye dag (een witte t-shirt bijvoorbeeld) 

 Waterpistool  

 Hippie verkleedskleren 

 

Ons motto dit bivak is: Niets moet, alles mag!  

PEACE OUTTTT  

Xoxo jullie leidsters  
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TIPTIENS 
Wees gegroet lieve leden, 

Ook dit jaar gaan we weer op onze bedevaartstocht, deze keer naar het verre Oostham.  

Iedereen zal tijdens onze tocht gedoopt worden met het heilig water om al onze zonden weg te 

spoelen en zo het lichaam en de geest te reinigen.  

Voorafgaand zullen we onze tocht starten met een 2-daagse bezinning op de fiets. Hiervoor doen we 

ons nonnengewaad aan. Daarnaast zorgen we er ook voor dat onze fiets volledig in orde (met fietsslot) 

staat en onze banden opgepompt zijn. Laat ons bidden voor een goed vertrek. Neem ook zeker een 

lunchpakket en voldoende drinken mee, droog brood en water zal niet volstaan. Je neemt ook een 

matje en slaapzak mee.  

Wat mag niet ontbreken tijdens onze bedenvaartstocht? 

- Lunchpakket (meenemen op de fiets) 

- Matje en slaapzak (meenemen op de fiets) 

- Binnenband en fietsmaakkit (meenemen op de fiets) 

- Nonnen outfit (aandoen op de fiets) 

- Witte T-shirt 

- Bijbel 

Wat nemen we zeker niet mee: ouijabord 

Een echte non kent haar gebeden uit het hoofd. Hier is het weesgegroetje, zo kunnen jullie zich al 

goed voorbereiden.  

Wees gegroet Maria, vol van genade, 
de Heer is met U 

gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot, 

Heilige Maria, Moeder van God 
bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood, Amen 
 

Leidster Louise, Lotte, Lara, Steffie en de heer 

 

 
 

 

 

 
 

  



32 
 

AFDELINGSTEKSTJES 

ASPIRANTEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste,  

Hierbij bevestigen wij uw aankoop van ticket nummer 00596. 

Na lang wachten hebben we eindelijk goed nieuws gekregen dat festivals kunnen doorgaan 

dit jaar. Aangezien we een jaar hebben moeten missen, moeten we dat dit jaar dubbel en dik 

inhalen.  

Dit ticket geeft je dan ook toegang tot de ultieme festivalbeleving. 10 dagen lang muziek van 

allerlei genres, weinig slaap, dixies,…  

Hier nog eens een herinnering wat je absoluut niet mag vergeten:  

• Tent 

• Veldbed en slaapzak 

• 2 witte t-shirts 

• Poncho’s in geval van regenweer 

• Festivaloutfits  

Wegens de beperkte parkingplaatsen en de slechte toegankelijkheid met het openbaar 

vervoer, raden wij aan om met de fiets te komen naar het festivalterrein. Maak daarom ook 

zeker dat je fiets in orde is om je tocht naar het terrein vlekkeloos te laten verlopen.  

In bijlage kan je je ticket terugvinden dat je toegang geeft tot het festivalterrein. Doorverkoop 

van het ticket is NIET mogelijk, dus je zal geen andere keuze hebben om deze 10 dagen zelf 

te komen beleven        

Hou onze site in de gaten voor de nieuwste updates van welke artiesten net komen. Laat het 

aftellen maar beginnen en wij wachten jullie met veel plezier op op 11 juli in Oost-Ham.   

From: festivalitis@hotmail.com 

Subject : bevestiging aankoop ticket 
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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 neem contact op door het contactformulier in te vullen op onze site. 

De vragen komen automatisch terecht bij de leidsters van de verschillende afdelingen.  

Pinkels  meisjes.pinkels@chirosas.be 

Speelclub  meisjes.speelcub@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 

 

Verder zijn we ook bereikbaar via sociale media. Zo kan je ons vinden op Facebook en Instagram:  

Instagram Facebook 
   

@chirosintagnesstekene Chiro Sint-Agnes Stekene 

 

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

http://www.chirostekene.be/   

mailto:meisjes.pinkels@chirosas.be
mailto:meisjes.speelcub@chirosas.be
mailto:meisjes.kwikken@chirosas.be
mailto:meisjes.tiptiens@chirosas.be
mailto:meisjes.aspiranten@chirosas.be
http://www.chirostekene.be/
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TROOPER  
Hey bent u een online shopper? 

Top! Want dan kan u vanaf nu bij elke online bestelling bij één van de deelnemende webshops nu 

ook 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   

Geweldig toch! 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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SPONSORS 

SPONSORS 
 

Uiteraard mogen onze sponsors niet ontbreken in dit wadoemenouke. We willen Lotus en Jermayo 

heel erg bedanken om ons bivak te sponsoren!  
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FOTO VAN DE MAAND 

FOTO VAN DE MAAND 
De zomerse temperaturen zijn eindelijk terug van weggeweest! Dat merken wij ook op de chiro, 

daarom spelen we heel graag met water om ons te verkoelen. De Kwikken vonden alvast de ideale 

spot.  

  



37 
 

WIST JE DATJES 

WIST JE DATJES  
 

JV  Bloemetjes kreeg van haar leden, nadat ze hen stiekem verplicht had dit te doen, cutiesss! 

RH Een ‘paardenspel’ speelde met de leden, de leden vonden dit fantastisch! 

FDV Echt wel haar mannetje kan staan!! Ze komt op voor al haar chirovriendinnen, doe je 
goed!!  

LDB Bijna terug is van haar stage uit Spanje. We kijken naar uit Lauren, we missen je!!! 

LDC Ondervonden heeft dat alcohol en de warmte van een sauna geen top combinatie is. 

LW Altijd voorbereid is op een stortbui, haar hoedje van de veritas helpt haar door weer en 
wind.  

JVH Eindelijk haar theorie heeft gehaald, vierde keer goede keer he JVH! 

LSe Heel graag op de foto wou met een pony, maar die daarna op haar tenen ging staan.  

HP Een aanstekelijke lach heeft na een paar glaasjes, u gooo girl.  

CVA Haar terrasje werd geterroriseerd door een storm, bye vol au vent, hallo waterkieken.  

SM Suuuuuper blij was dat de terrasjes terug opengingen? #wijnen  

AVH De handrem van de auto nog steeds niet goed weet staan, zo knalde zo tegen een hekken, 
booiink! 

JA Haar leden zich zo hard thuisvoelen bij haar, je mag dat zeer letterlijk nemen.  

LH Het super goed doet, ze mag een dag in de week gaan werken! You go girl!! 

MD Zich bezeerde op de trap en nog iedere week haar litteken met veel trots toont.  

EJ Weeral op het spoed belandde, maar deze keer door in een verkeerde houding aan haar 
bureau te zitten. Voorbeeldstudent!  

JVL Slaagde voor haar praktijkexamen! Proficiat!!  

LDH Een lekkere zandpannekoek kreeg van de kwikkenleiding, hmmm lekker! 

EVDL De leden verwende met heerlijke pannekoeken want wat kan EVDL goed pannekoeken 
bakken!! 

IM Een heel grote dierenvriend is. Alles dat het beestje niet leuk zou vinden ziet zij als 
dierenmishandeling #kipinplastiekenzak #pluimeninuwgat  

LVL Na al die jaren in de chiro het wildplassen toch nog een beetje moeilijk vindt?  

EC Haar collega’s graag verwent op zondag met een hapje.  

LS Beter te voet op bivak zou gaan? Ze is alvast getraind door weer en wind.  

 


