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KALENDER 

KALENDER  
 

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

25 juni Flashpi 

3-14 juli GEEN Chiro     

19 juli Vertrek bivak aspiranten 

20 juli Vertrek bivak tiptiens 

21 juli Vertrek bivak meisjes 

24 juli Bezoekdag 

31 juli Terugkomst bivak 

7 augustus BBQ 

 

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 
 

 

Leven op het ritme van de wind en van de zon 

Zingen op melodie van bos en beek en bron 

Slapen met het getrommel van de regen op het dak 

Ontwaken met de morgendauw, WE GAAN WEER OP BIVAK! 

 

Binnenkort is het EIN-DE-LIJK weer zover… BIVAK! Een 10-daags knotsgek Chirogebeuren vol 

plezier, ravotten, lekker eten (gemaakt door onze fantastische kookies) en mini-fuiven maxi 

pret. Dit jaar gaan we naar het verre (niet zo verre) Sleidinge! 

In deze editie van het wadoemenouke kom je alles over dit memorabele bivak te weten. Zo 

vind je meer info over de vertrekuren, waar en wanneer je je valies kan komen afzetten en 

natuurlijk.. Het bivakthema!  

Het bivakthema van dit jaar is: UP! 

Carl Fredricksen heeft er zijn hele leven al van gedroomd om de wereld te ontdekken en 

grootse avonturen te beleven. Maar op 78-jarige leeftijd lijkt het alsof zijn leven aan hem 

voorbij is gegaan en zijn de grootse avonturen alleen maar dromen geweest, tot dat er iets 

ongelooflijks gebeurd en zijn hele leven opslag veranderd.  

We willen nog niet teveel verklappen maar we hebben wel één tip voor jullie: hang nooit 

teveel ballonnen aan je huis.  

 

Veel leesplezier, 

De redactie xxx 
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WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 
 

Hallo iedereen! 

De zomer komt eraan en dat wil zeggen: ‘TIJD VOOR BIVAK”, ook wel de leukste tijd 

van het jaar genoemd. Dit jaar trekken we 10 dagen naar Sleidinge. Het is een hele 

grote kampplaats waar jullie kleine spruit niks te kort zal komen. De Aspiranten 

vertrekken 19 juli met de fiets. Ook de tiptiens gaan zoals elk jaar de tocht aan met 

hun stalen ros, zij vertrekken 20 juli. Onze allerjongsten, de pinkels komen wat later, 

namelijk 24 juli. Zij komen aan op de bezoekdag. 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 21 juli met de bus richting Sleidinge.  

Op zo’n 35 km ver van onze thuishaven zullen wij onze tenten uitslaan. Minder ver 

dan vorig jaar maar zeker niet minder plezant. Ver of niet ver het beloofd weer een 

zalig of op z’n gents een beire cool bivak te worden. In totaal zijn we met bijna 100 

leden, 22 enthousiaste leidsters, 2 VB’s en een zot-enthousiaste groep kookies.  

Wat staat er nu op ons bivakprogramma? 10 dagen vol plezier, waar we ons geen 

seconde zullen vervelen. Samen gaan we mee op avontuur met Russell. Wie weet 

kunnen we de kampplaats ook in de lucht krijgen als we er net zoveel ballonnen aan 

hangen zoals in de film UP! 

Natuurlijk zijn jullie leidsters al druk in de weer voor het maken van een memorabel 

programma. Lees zeker het wadoemenouke verder en ontdek in wat voor thema jullie 

kleine spruit wordt omgetoverd.  

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

eerstejaars leiding na een heel jaar zich te bewijzen hun koord rond hun nek zullen 

krijgen. Verder kan ook eens een kijkje nemen op onze bivakplaats.  

Indien jullie nog met dringende vragen 

worstelen, aarzel niet en contacteer de 

leidsters van de afdelingen die u nodig 

hebt.  

Wij zijn alvast aan het aftellen! 

Jitske & Stephanie 
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WOORDJE VAN DE VB’S 

WOORDJE VAN DE VB’S 
Beste Chirovrienden, 

 

’t Schooljaar loopt ten einde, de examens zijn eindelijk gedaan, 

’t chiro-bloed begint harder te stromen, want het bivak komt eraan! 

Echt waar, met 120 meiden samen een 10-tal dagen op pad, 

veel giechelen, spelen, genieten, hoe geweldig is me dat?! 

 

En als dat bivak nadert… 

worden bananendozen gevuld, materialen aangekocht, 

slaapplaatsen verdeeld nadat de kampplaats nog eens werd bezocht. 

De kookploeg zat samen, de menu werd opgesteld, 

de soepballetjes zijn gedraaid, heel veel lekkers werd alvast besteld. 

 

De kampdans werd geoefend, ’t decor geverfd, 

het thema bedacht en geschreven, 

de leidsters verzonnen de leukste activiteiten 

om samen met al die coole meiden een heerlijke tijd te beleven. 

 

Dus vul snel die koffers, zet je rugzak al klaar, 

haal je slaapzak en veldbed onder ‘t stof vandaan, 

want over enkel weken roepen we met z’n allen: 

‘Sleidinge, Chiro Sint-Agnes komt eraan!’ 

 

Oh ja, goed nieuws voor wie ons niet kan missen, 

Sleidinge is helemaal niet ver van hier, 

neem je fiets of auto en kom ons op 24 juli bezoeken, 

we ontvangen jullie met veel plezier! 

 

Lieve groetjes, Gwendy en Nele 
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VERTREK EN AANKOMST 

VERTREK EN AANKOMST 
 

VERTREK:   
 

19 juli  Aspiranten  
20 juli  Tiptiens  

21 juli 
24 juli  

Speelclub, Kwikken en Tippers  
Pinkels (op de bezoekdag) 

  
Praktisch:  

We verzamelen op 21 juli om 11u00 op de parking van de Sporthal in Stekene. 

Alle leden vertrekken in uniform.  

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 31 juli vertrekken we allemaal samen naar huis. We houden jullie via onze facebookgroep op de 

hoogte van het exacte uur van aankomst aan de Sporthal in Stekene. 

 

CONTACT  
 

Bij dringende vragen of in nood zijn de hoofdleiding en VB’s steeds bereikbaar:  

• Stephanie Michielsen +31 6/ 16 47 99 91 

• Jitske Van Liefferinge 04/ 71 64 48 84 

• VB Nele Daneel  04/ 76 52 79 00  

• VB Gwendy Ruymbeek  04/ 79 73 89 98  

 

  

OPGELET: 

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

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. 
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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  

08:00 Kampdans, formatie, opening en ochtendvlaggenlied  

08:15  Ontbijt  

08:45  Themavoorstelling   

09:00  Begin 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 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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MENU  

MENU 
Een klein of groot hongerke? De kookies geven jullie al een beetje een idee van al het lekkers dat 

jullie mogen verwachten… 

Een goeie start van de dag? Bokes die je kan beleggen met heel wat lekkers dat je zelf kan kiezen uit 

het buffet       . 

Tussendoortjes en dessertjes? Te veel om op te noemen       … Laat je maar eens lekker verrassen! 

’s Middags en ’s avonds dan? Awel, kijk maar even wat er zoal op het menu staat…                                 

Smakelijk! 

 

 donderdag 

21/7 

vrijdag 22/7 zaterdag 

23/7 

zondag 

24/7 

maandag 

25/7 

dinsdag 26/7 

middagmaal (lunchpakket 

van thuis) 

courgettesoep 

brood en 

beleg 

smoskes croque 

uit het 

vuistje 

tomatensoep 

met balletjes 

brood en 

beleg 

 

balletjes in 

tomatensaus 

puree 

avondmaal fricandon 

met 

kriekskes 

vol-au-vent 

gebakken 

patatjes 

rauwe 

groentjes 

spinazie 

met 

worst 

friet en 

frikandel 

P-

festivalletje  

met eigen 

foodtrucks. 

assortiment 

van wraps 

 

 woensdag 

27/7 

donderdag 

28/7 

vrijdag 

29/7 

zaterdag 

30/7 

zondag 31/7  

middagmaal stoofvlees 

met frietjes 

rauwe 

groentjes 

 

pannenkoeken brood en 

beleg 

hamburger 

gekookte 

patatjes 

appelmoes 

restjesdag  

avondmaal kippensoep 

brood en 

beleg 

spaghetti BBQ smoskes 

 

hotdog 

(bontering) 
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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   

Andere: 

 Rugzak  

 Zonnecrème  

 Muggenspray  

 Wasspelden met naam op  

 Zakdoeken  

 Kapstok voor Chiro uniform  

 Enkele mondmaskers  

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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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 18 of 19 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. Zorg ervoor dat alles in 1 valiesje past en neem zeker geen 

overbodig gewicht mee.       

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 31 juli mogen de valiezen worden afgehaald op de Chiro vanaf 19 uur. Na thuiskomst legen de 

leidsters de camion uit.  
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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  

 

 

Avontuur is daarbuiten! 

Dit jaar nemen we jullie mee op een avontuur die begon als een droom.  

Carl en Ellie waren jonge kinderen die elkaar hebben gevonden in hun gemeenschappelijke            idool 

Charles Muntz. Charles is een ontdekkingsreiziger die op zoek is naar een heel zeldzame tropische 

vogel, dit is zijn volgende missie.  

Carl en Ellie worden al gauw verliefd. Wanneer ze oud genoeg zijn trouwen ze en kopen ze een huis 

die ze samen volledig opknappen. Carl komt te weten dat Ellie’s grootste droom is haar huis naar de 

paradijswaterval in Zuid-Amerika te verhuizen. Carl beloofd haar dat deze droom ooit zal uitkomen. Ze 

beginnen te sparen om hun droom waar te maken, maar elke keer wanneer ze dicht bij hun droom 

komen, komt er iets tussen waardoor ze helemaal opnieuw moeten beginnen met sparen. Wanneer 

ze oud zijn is hun droom nog steeds niet uitgekomen. Jammer genoeg wordt Ellie ziek en komt ze te 

overlijden. Carl blijft helemaal alleen achter.  

De stad wil op de grond waar zijn huisje staat een nieuw appartement zetten. Ze willen Carl naar een 

rusthuis sturen. Dit wil Carl helemaal niet, hij wil Ellie’s droom nog waar maken. Op een dag ontmoet 

hij Russel, een jonge padvinder. Russel moet voor zijn laatste badge een oude persoon helpen. Carl 

stuurde Russel weg om een verzonnen iets ze halen. Wanneer Russel weg is zet Carl zijn plan in actie 

en laat zijn huis opstijgen door miljoenen ballonnen vol met helium. Wat Carl niet wist is dat Russel op 

zijn veranda verstopt zit. Zo neemt Carl Russel onbewust mee op zijn avontuur om zijn huis naar de 

paradijswaterval te verhuizen.  

Wanneer Carl en Russel aankomen in Zuid-Amerika komen ze Kevin een speciale vogel tegen. Bij die 

vogel vinden ze ook een hond. Die hond is wel niet normaal, hij kan namelijk spreken en zegt dat zijn 

naam Dug is. Tijdens dit avontuur komen Carl, Russel, Kevin en Dug veel tegen. 

Maar wat komen ze juist allemaal te weten? En loopt dit avontuur wel goed af? Dat ontdekken jullie 

op bivak! 

Willen jullie al iets meer weten over de personages? Kijk dan zeker een beetje verder! 
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PERSONAGES 

 

Carl 
Carl is de man van Ellie, hij zal het grote avontuur leiden. We 

volgen hem doorheen zijn hele avontuur om Ellie’s droom waar te 

maken. Tijdens zijn grote avontuur leert hij Russel kennen, een 

padvinder die hem heel graag wil helpen om zijn laatste 

padvinders badge te kunnen krijgen. 

 

 

Ellie 
Ellie is de vrouw van Carl. Jammer genoeg gaat ze dood. Ze had 

een Avonturenboek waar al haar foto's in staan. Haar droom was 

om naar de paradijsrots te gaan. Maar zij heeft het niet 

meegemaakt. Als ze in het ziekenhuis ligt, en Carl haar het 

Avonturenboek terug geeft, maakt ze het af. Carl ontdekt dit later. 

 

Charles Muntz 
Charles Muntz is een ontdekkingsreiziger die zijn hele leven wijd 

aan het zoeken van een levende paradijsvogel. Tijdens zijn vorige 

ontdekkingsreizen heeft hij al zoveel ontdekt over deze vogel, 

maar nog nooit heeft hij er 1 in het echt gezien. 

 

Russel 
Russel is een padvinder. Hij moet nog 1 opdracht doen om zijn hele 

verzameling aan badges te kunnen vervolledigen. Om die laatste 

badge te halen moet hij een oudere helpen. Door deze opdracht 

leert hij Carl helpen en komt hij zonder het te weten terecht in een 

heus avontuur. 
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Dug 
Dug is een hond die helemaal alleen rondloopt bij de 

paradijswaterval. Hij is op zoek naar een Speciale vogel. 

Hij is deel van een heel hondenspeurteam onder leiding van 

Charles Muntz. 

 

Kevin 
Kevin is een paradijsvogel. Zij is heel zeldzaam, maar dat weten 

Russel en Carl helemaal niet. 

 

Kevin is de vogel die Charles Muntz zocht tijdens zijn laatste 

ontdekkingsreis. Maar die heeft hij na 70 jaar nog steeds niet 

gevonden. 
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BETALING BIVAK 

BETALING BIVAK 
 

BETALING BIVAK 
De prijs van dit bivak bedraagt €150. Dit bedrag dient voor 1 juli 2022 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. 

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. 
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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.  

Documenten die ondertekend moeten worden door onze hoofdleiding mag je steeds op de Chiro 

afgeven of doormailen naar meisjes@chirosas.be.  

 

WIST JE DAT?  

Je met al deze bovenstaande tips flink wat geld kan terugtrekken uit het bivak? 

Via de CM en het OZ kan je 5 euro per dag terugtrekken, dit komt neer op 50 euro over het totale 

bivak. Als je daarnaast nog via de belastingen nog 14 euro per dag inbrengt, zal je hiervan ongeveer 

30% van terugtrekken, wat neerkomt op nog een extra 42 euro die je hebt uitgespaard! 

 

Het fiscaal attest kan u vinden op onze site: https://meisjes.chirosas.be/ 

 

  

mailto:meisjes@chirosas.be
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POST  

POST   
 

Ook dit jaar is 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 Sleidinge  

Lovendonk 8 

9940 Evergem  

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 1,5 euro. 
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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. 
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AFDELINGSTEKSTJES 

AFDELINGSTEKSTJES  

PINKELS  
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AFDELINGSTEKSTJES 

SPEELCLUB  
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AFDELINGSTEKSTJES 

KWIKKEN  
 

 

Dag LIEFSTE KWIKKEN, 

Na op een zondag de film te hebben gezien, zijn de leidsters opzoek gegaan naar hun 
krachten. En ja hoor, we vonden de deur, deden hem open en wij zagen wat onze kracht 
was!  
Maar natuurlijk is het ook de bedoeling dat jullie allemaal een kracht krijgen dat bij 
jullie past. Hiervoor gaan wij naar sleidinge, want daar zijn de deuren die leiden tot 
jullie krachten.  

Deze Deuren zullen jullie natuurlijk niet zomaar vinden. Nee, jullie zullen ze moeten 
verdienen, hoe jullie dat kunnen doen is nog even een geheimpje voor op bivak zelf!! 

Bereid jullie maar alvast voor op een spetterend bivak vol plezier!  

Het aftellen kan beginnen :)))) (kijk maar naar de kalender hieronder)  

Groetjes Hélène, Chari, Stephanie en Marthe. 

DE KALENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mag je zeker niet  
vergeten meenemen? 

 Witte t-shirt 
 Waterpistool 
 Kleren die vuil  

mogen worden (doop) 
 Jouw goed humeur       

  1/06 2/06 3/06 4/06 5/06 

6/06 7/06 8/06 9/06 10/06 11/06 12/06 

13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 

20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 

27/06 28/06 29/06 30/06 1/07 2/07 3/07 

4/07 5/07 6/07 7/07 8/07 9/07 10/07 

11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 

18/07 19/07 20/07 Bivak 
Encanto! 
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AFDELINGSTEKSTJES 

TIPPERS 
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AFDELINGSTEKSTJES 

 

TIPTIENS 
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AFDELINGSTEKSTJES 

ASPIRANTEN  
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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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BARBECUE 

BARBECUE 
 

Naar jaarlijkse gewoonte geven wij een barbecue na bivak, maar de twee vorige 

jaren heeft het niet mogen zijn. We kunnen jullie nu met een gerust hart vertellen 

dat het dit jaar opnieuw doorgaat!!  

We kunnen elkaar niet snel genoeg terug zien na bivak, want dit jaar zal de 

barbecue doorgaan op 7 augustus!  

Zoals gewoonlijk, zullen er nog inschrijvingsformulieren plaatsvinden en ook de 

verdere details over de barbecue zullen we jullie tijdig laten weten. Zeker de 

mails en de facebookpagina in de gaten houden is de boodschap.        

Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook?  

Tot dan! 

Groetjes, de leidsters & leiders  
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TROOPER 

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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INZAMELACTIES 

INZAMELACTIES 
Help jij ons mee verzamelen? Een aantal producten doen inzamelacties waarmee wij als Chiro gratis 

producten meekrijgen op kamp. Hier is alvast een klein overzicht hoe je ons kan helpen verzamelen:  

 

 

  

Joyvalle 

Soubry 

La Lorraine 
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FOTO VAN DE MAAND 

FOTO VAN DE MAAND 
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WIST JE DATJES 

WIST JE DATJES  
CV Haar boyboy voor haar verjaardag haar verrast heeft met een privéwellness, jaloersssssss!! 

SM Voor een hele week nergens naartoe kon rijden, hoe zou dat nu toch komen? 

LVL Een hele vaste slaper is, het is onmogelijk om haar wakker te maken 

AVH Haar moederdagcadeau’tje in duigen viel toen ze het op de grond liet vallen nog voor ze 
het aan haar mama kon afgeven. 

CVA Onlangs een nieuwe tattoo heeft laten zetten? 

EC De lengte van haar auto nog niet zo goed kan inschatten, soms ziet haar bumper de 
struiken wel van héééél dichtbij 

EVDV Binnenkort misschien een carrièreswitch maakt als professionele geitenknuffelaar? 

EJ Heel sportief bezig is de laatste tijd, zo gaat ze vaak gaan zwemmen met haar kotgenootjes 

FDV Echt shinede als bday girl met haar nieuw groen kleedje 

EVDL Als EVDL niet met de auto komt, ze het wel eens bont durft te maken #thankspapa 

HW Voor haar verjaardag een avondje met de leidsters georganiseerd had met een gezellig 
kampvuur. 

IM Bang was om op een paard te kruipen maar haar pinkels haar goed geholpen hebben haar 
angst te overwinnen 

JV Helemaal in love is met de babypoes van Lieze? 

JVH Haar gsm op de grond liet vallen, maar dit op haar zus AVH stak? 

KVD Helemaal verbaast was toen de leidsters als verrassing bij haar thuis waren voor haar 
verjaardag. 

JVL Meer aandacht had voor de baby eendjes in het park dan voor het eten op het 
foodtruckfestival, is dat nog wel een echte agnes? 

KVG Per ongeluk een beschimmelde sandwich at en ze nu toch even liever geen sandwiches 
meer eet 

LS Op elk moment van de dag een boke met préparé haar zou smaken. 

MD Haar bel niet hoorde gaan toen haar eigen leden voor de deur stonden om kwiktacs te 
verkopen 

LB Je graag wakker maakt ’s nachts om te zeggen dat ze thuis is 

LDH Soms zo verstrooid is dat ze haar portemonnee achterlaat op de raarste plekken, gelukkig 
bezorgt haar persoonlijke koerierdienst hem altijd veilig terug. 

RH Als echte sportieveling soms met de fiets helemaal vanuit Sint-Niklaas komt? We hopen 
dat ze binnenkort genoeg geld heeft om een Tweety aan te schaffen. 

 


