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THEMA 
Terug in de tijd met Jochihe  

Van aardbewoners uit de toekomst, naar de 
Romeinen. Van ridders en prinsessen, naar de 
allereerste aardbewoners.  

Ronald en professor Kierewiet bezoeken samen alle 
tijden. Onderweg komen ze vele vrienden, maar ook 
vijanden tegen op hun tocht door de tijd.  

Wie van hen sluit zich aan op de zoektocht van 
Ronald en de professor? Wie werkt hen tegen? 
Waarom maken ze deze gevaarlijke reis? Dat 
zullen jullie zelf moeten komen ontdekken!  

Pak je valiezen in, stap mee in onze teletijdmachine 
en kom mee op een fantastische reis door de tijd. 



 

 

PROGRAMMA  
J U L I  -  A U G U S T U S  -  S E P T E M B E R  

21 - 30 juli: BIVAK! 
Op 21 juli is het eindelijk zo ver! Dan vertrekken we allemaal samen op bivak! 

Tot 30 juli duiken we in de mysterieuze geschiedenis! 

Augustus: geen Chiro :’( 
In augustus is het helaas geen Chiro! Jullie allerliefste, leukste, mooiste, 

beste…. leiders zijn druk bezig met de opruim van het ontzettend wilde bivak en 
met de voorbereidingen van het komende Chirojaar. 

2 September: Eerste Chirozondag 
Noteer het alvast in je agenda! Want vandaag is het ein-de-lijk terug Chiro! Op 

de eerste zondag van het jaar verwachten we jullie van 14 tot 17u. 

9 September: Openspelnamiddag 
Het nieuwe Chirojaar induiken kan uiteraard niet zonder een spetterende 

openspelnamiddag! Op deze dag ben jij samen met al je vrienden en familie 
welkom op de Gemeenteplaats. We laten iedereen zien hoe fantastisch Chiro is! 

 
 
 
 
  



 

 

HET VERTREK 
Vrijdag 20 juli 

Jullie kunnen vandaag jullie bagage binnenbrengen tussen 17u en 18u. De 
leiders laden al deze bagage in de vrachtwagen. Probeer losse (plastic) zakjes, bv. 
met reserveschoenen, te vermijden. De kans dat deze verloren gaan is groot. 
Probeer om al je gerief herkenbaar te maken (naametiket op de rugzak, slaapzak, 
veldbed, etc.). Zorg ervoor dat ze voldoende kledij bij hebben voor op kamp, maar 
gelieve de bagage zo klein mogelijk te houden. We gaan ook niet voor een paar 
maand weg. 

Zaterdag 21 juli 
Goedemorgen morgen, goedendag, blij dat JOCHIHEEEEE je zo vroeg 

ontmoeten mag!  
Ben je Ribbel, Speelclubber of Rakker, dan word je om 10u in piekfijn uniform 

op onze Chiro verwacht om tegen 11u, na de bivakopening, zeker te vertrekken 
op het langverwachte bivak! Jullie maken het openbaar vervoer onveilig tijdens 
de heenreis! Neem ook allen zeker een lunchpakketje, inclusief drinken, mee voor 
tijdens de middag. De eerste bivakmaaltijd zal pas 's avonds geserveerd worden. 

De Toppers, Kerels en Aspiranten komen om 8u met een fiets die in perfecte 
rijconditie is naar de lokalen. Zij gaan namelijk de Belgische fietspaden proberen 
zo weinig mogelijk onveilig maken.  
Belangrijk voor de fietstocht:  

• Een fiets die perfect in orde is. (banden ook goed opgepompt)  
• Plakgerief indien ter beschikking + reserveband  
• Lunchpakket en voldoende water!!!  
• Jullie spreken al af om 8 uur op Jochihe! 



 

 

WEER NAAR HUIS 
Bezoekdag - 30 juli  

Op woensdag 30 juli loopt het bivak voor velen ten einde. Ouders kunnen 
zoonlief  ‘s avonds komen ophalen.  

Vanaf 16u30 worden de ouders verwacht op de bezoekdag voor een 
kampsluiting. Jullie kunnen ook nog gezellig met ons mee eten. De prijs voor de 
broodmaaltijd en lekker bivak buffet bedraagt € 5 per volwassene en € 3 per extra 
kind. Er moet niet betaald worden voor de bivakkindjes. Inschrijven doe je via het 
inschrijvingsstrookje in dit boekje, dat je afgeeft bij vertrek. 

Na de officiële kampsluiting mogen jullie zoonlief en zijn bagage mee naar huis 
nemen. Enkel onze sterke (en minder sterke) kerels en aspiranten worden 
verwacht te blijven om mee op te ruimen de dag nadien.  

Geef op tijd een seintje indien je er niet kan bijzijn, dan zorgen wij voor vervoer 
naar huis voor je zoon!  

Opruimdag - 31 juli  
De Kerels, Aspiranten, leiders, kookies en VB's blijven een nachtje langer om 

de bivakplaats op te ruimen. Wij doen ons uiterste best om tussen 14u en 15u in 
Hemiksem aan te komen.  



 

 

PRAKTISCHE ZAKEN 
Prijs 

Het bivak kost € 130 voor het eerste kind. De volgende kinderen van hetzelfde 
gezin betalen € 110 (deze korting telt niet voor leden bij Chiro Klaasje). Wij hebben 
het bedrag graag voor 15 juni op bankrekening-nummer BE43 7331 1602 8501 
met vermelding van "Bivak 2018 + naam lid + afdeling".  

Ouders kunnen een formulier van de mutualiteit binnenbrengen bij de leiders. 
Hiermee krijg je een stukje van het bivak terugbetaald. Volgend jaar ontvangen de 
ouders ook een attest voor de kinderen tot 12 jaar, waarmee een bedrag kan 
worden afgetrokken van de belastingen. 

Post 
Iedereen ontvangt graag post, wij ook! Als je een briefje wilt opsturen naar de 

leden, de leiding, kookies en VB's, kan aan de hand van dit voorbeeld: 
 
 
       Chiro Heist-Centrum Jongens 
       Chiro Jochihe 
       (naam zoon) 
       Oude Liersebaan 33 
       2220 Heist-op-den-Berg 
 

 
Ook al is het erg leuk, we raden aan om geen postpakketjes op te sturen. Indien 

we toch pakjes ontvangen, krijgen de leden deze pas op het einde van het kamp. 
De leiding vindt het immers niet fijn om de leden met minder post of geen 
pakketten te moeten troosten. 



 

 

NOODTELEFOON 
 

Wat te doen bij noodgevallen? Je kan ons 24/24 en 9/9 bereiken op 
onderstaande noodnummers.  

 
Bivakcoördinatie: 
  Raf Overvelde    0491-89 34 35 
  Lieze Heylen    0471-76 96 13 
Volwassen Begeleiders: 
  Ken Avonts     0474-51 40 77 
  Wannes Van Havere   0498-40 57 22 
 
 
PS: Een zaklamp of een slaapzak die nog thuis liggen zijn geen noodgevallen 

voor ons. Sommige leiders zijn creatieve zielen die hier zeker een gepaste 
oplossing voor zullen vinden! 

 
  



 

 

KOOKIES 
 
Onze kookouders bereiden 3 keer per dag de lekkerste maaltijden. Ze kunnen 

meer dan alleen koken, want soms spelen ze mee, staan ze de leiding bij met raad 
en daad, troosten ze een verdrietig kindje, bouwen ze een feestje op de bonte 
avond, enzovoort. Wie zijn deze geweldige mensen?! 

 
Tommy en Sandra 
 
Deze twee masterchefs van pittig hoog niveau zijn ondertussen al anciens in de 

bivakkeuken. Ondertussen zijn zij niet alleen de ouders van Lars en Lex, maar ook 
een beetje de tweede ouders van alle leiders en leden die hen al kennen van 
vorige kampen.  

 
Ian en Leen 
 
Ian is een bekende naam in de geschiedenisboeken van Jochihe. Deze apostel 

wordt vergezeld door vrouwe Leen, voor de meeste leden bekend als Juf Leen 
voor de schoolbanken. Ook hun nieuwgeboren dochtertje Loes is van de partij! 

 
Tommy (ja, er zijn er twee) 
 
Tommy is blij wanneer hij elk jaar weer mee kan op kamp om te gaan koken. 

Helemaal ontsnappen aan thuis kan hij niet, want ook VB Ken gaat natuurlijk mee 
op kamp. Hun kindjes vergezellen ook mee de kookploeg! 

 
Dries en Dempsey 
Nieuw bloed in kookploeg! Oud-leider Dries gaat samen met zijn vriendin 

Dempsey voor de eerste keer mee koken op kamp. We moeten ons dus maar zien 
te gedragen…  



 

 

BAGAGE
Slaapgerief: 

  Veldbed (verplicht voor +12, -
12 mag ook een slaapmat of 
luchtmatras meenemen) 

 Slaapzak (eventueel extra 
slaapzak voor bedwateraars) 

 Pyjama 
 Knuffelbeer 
 Extra dekentje voor koude 

temperaturen 

Kledij (die vuil mag worden, 
alles van naam voorzien): 

  Voldoende ondergoed en 
kousen 

  Voldoende T-shirts en enkele 
warme truien 

  Voldoende shorts en enkele 
lange broeken 

  Regenkledij 
  Zwemgerief: zwembroek en 

handdoek 
  Voldoende zakdoeken 
  Een paar stapschoenen en 

sportschoenen, eventueel laarzen 
 Verkleedkledij in thema 

Toiletgerief: 
  Tandenborstel en tandpasta 
  Voldoende washandjes (max 5) 

en handdoeken (1 grote + 2 kleine) 
  Douchegel/zeep en shampoo 
  Kam of haarborstel 
  Deodorant 
  Wasspelden en een 

keukenhanddoek (op naam) 

Materiaal: 
  Drinkbus 
  Een brooddoos 
  Een zaklamp 
  Schrijfgerief, pen en papier 
  Je ID-kaart/SIS-kaart + kevertje 

van mutualiteit 
  Linnenzak voor vuile kledij 
  Zonnecrème en muggenmelk 
  Leesmateriaal voor de platte 

rust 
 Wat zakgeld (max 5 euro) voor 

postzegels/kaartjes 
 
 



 

 

Wat laten we thuis? 
 iPads, laptops, playstations, GSM’s, iPods en andere elektronica waar we 

toch geen tijd voor gaan hebben! 
 Het bivak is geen festival. Muziekboxen hoef je dus zeker niet mee te nemen, 

de leiders zorgen voor voldoende muziek.  
 Overdreven veel snoep (PS: Chiro is delen) 
 Sigaretten, tabak, alcoholische dranken en drugs 
 Mooie kledij die niet vuil mag worden.  
 Slecht humeur 
 Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen/wapens 
 Je lief, hond, kat, aap, krokodil, mama, papa 
 Vuile taal, pestgedrag, scheldwoorden, beledigingen 

 
Bij vragen en/of problemen over deze materiaallijst spreek gerust iemand van 

de leiding aan! Wij zoeken dan voor jou een gepaste oplossing.  
 
  



 

 

HANDIGE TIPS 
 
1. Er bestaat muggenmelk die ook werkt tegen teken. Dat is 's zomers in de 

bossen vaak geen overbodige luxe!  
2. Zorg dat alles getekend is met naam! Zo vermijden we dat we op dag 3 al 

meerdere bakken met verloren spullen hebben die plots van niemand meer zijn.  
3. Aan de ribbelouders zouden wij ook nog willen vragen of ze voor elke dag 

een apart pakketje met kleding kunnen maken en dat in een zakje te steken. Zo 
moeten de kinderen elke dag maar een zakje opendoen met alles in (ondergoed, 
broek, T-shirt enz.). Zo wordt vermeden dat jullie kinderen 10 dagen in hun 
lievelingskleren rondlopen (ookal doen de leiders nog zo hun best om ze elke dag 
een propere onderbroek te laten aandoen...)  

4. Om het kaartjesschrijven vlot te laten verlopen, zouden wij aan de ouders van 
de jongste afdelingen willen vragen of ze de adressen van de mensen waarnaar ze 
moeten schrijven kunnen voorschrijven op adresetiketten of briefomslagen. 
"Bomma in Hemiksem" komt meestal niet terecht.  

5. VERGEET OP DE DAG VAN HET VERTREK GEEN STICKERTJE VAN DE 
MUTUALITEIT! Dit hebben we nodig voor de verzekering! 

 
 
 

Zo kom je in ons grote boek der super mama’s en 
papa’s! 

 
  



 

 

EEN DAGJE OP 
BIVAK 

 

06.45u: opstaan bivakleiding & dienstenleider  
07.00u: opstaan leiding  
07.15u: opstaan leden 
08.00u: eten & diensten 
09.30u: activiteiten 
12.00u: eten & diensten, hierna 30min platte rust 
14.00u: activiteiten  
17.00u: eten & diensten 
18.30u: activiteiten 
20.00u: slapen Ribbels 
20.30u: slapen Speelclub  
21.00u: slapen Rakkers  
21.30u: slapen Toppers  
22.00u: slapen Kerels  
22.30u: slapen Aspi's  
23.00u: leiding doet nog vanalles 
 
Op de volgende pagina’s vind je 

per afdeling een blad waarbij al 
enkele tips gegeven worden over de leuke spelletjes die er gespeeld zullen 
worden... Maar ook staat er bijvoorbeeld extra materiaal op dat je zoon  moet 
meenemen. Zeker kijken dus!   



 

 

RIBBELS 



 

 

SPEELCLUB 
Het is zover, het hoogtepunt van het jaar is aangekomen: ons 
eigenste Bivak. 10 dagen vol plezier, waarbij we heel de tijd 
doorreizen, op zoek naar antwoorden. Hopelijk komen jullie 
mee op deze mega-ontdekkingstijd. 
 
Alle kleren die meegaan op kamp zijn speelkleren, deze 
kunnen vuil worden. Iets nieuw gaan kopen is ook zeker niet 
nodig, wij met onze creatieve leiding zorgen altijd wel voor 
een oplossing. 
 
Wat moeten jullie zeker meenemen, buiten de spulletjes die 

hiervoor staan opgesomd: 
 

•Jullie beste Romeinenkleren 
 

•Een verjaardagskalender 
 

•Een knuffel 
 

•Evt. een voorleesboek en strips 
 

•Evt. Voorgeschreven enveloppen voor de kaartjes naar huis 
 

•Snoepjes, als je wil delen met alle speelclubbers   
 

Wat neem je niet mee: 
 

•Een gsm (deze heeft de leiding mee) 
 

•Mp3, Ipod, … (dit kan alleen maar stuk of verloren gaan) 
 

•Slecht humeur, scheldwoorden, …. 
 

TOT DAN !!!!! 
Warre en Raf 

  



 

 
RAKKERS  



 

 

TOEPAARS 
De tijd van het jaar is weer aangebroken om tien plezante 
dagen op kamp te beleven. Dus we zullen beginnen bij 
het begin.  
Voor sommige is het de eerste keer, voor andere dan 
weer de tweede keer dat ze met de fiets op kamp gaan. 
Wat je zeker niet mag vergeten op de fietstocht naar de 
bivakplaats is een lunchpakket voor onderweg, 
voldoende drinken. We rijden dan misschien wel eens af 
en toe langs een café, maar het is niet de bedoeling dat 
we daar effectief stoppen. En natuurlijk een goede fiets, 
die volledig in orde is. 

Dan hebben we nog een “kleine” checklist:

-Rugzak 
-Fiets 
-Plakgerief 
-Fietspomp 
-Camouflagekledij/legerkledij 
-Drinkenbus 
-Klakkebuis 

-Tijdschriften voor pijltjes 
-Zaklamp (met eventueel reserve 
batterijen) 
-Strips/leesboek (voor de platte rust) 
-Sluip-en schiet skillz 
-Goede conditie 
-Tafelmanieren 
-Goed humeur 
-Functioneel zakmes mag (geen 
volledige bijl!!) 
-Snoep mag, maar niet overdreven 
veel. Alles wordt gedeeld! 
-Veiligheidsbril 
-GSM mag, moet niet. 
-Sjor-technieken

 
Tot op Kamp!  



 

 

KERELS 
 
Jullie hebben er een heel jaar naar uitgekeken (en ik ook 

;)), eindelijk is het zover! Bivak komt eraan! En ik beloof het 
jullie: het zal de moeite zijn! We gaan samen terug in de tijd 
en ontdekken de grootste geheimen van het verleden. 

 
Nu is het wel belangrijk dat jullie enkele zaken mee te 

nemen, om het bivak extra graaf te maken: 
★  Jullie klakkenbuizen 
★  Een knuffel die jullie niet 

meer nodig hebben 
★  Camouflagekleren kunnen wel eens van pas 

komen 
★  Een kompas of de magische kaart van Dora 
★  Een witte labojas 
★  Veel energie, goesting en goeie mopkes 

 
Enkele steak peaks van het verleden: 
  



 

 

ASPIRANTEN 
 

Op 21 juli vertrekken wij naar Heist-op-den-Berg. Dit jaar is het tijd voor onder andere 48-
uren-spel en het bouwen van jullie eerste Aspi-dorp. Naast een inschrijving, medische fiche 
en alles wat hiervoor in het boekje staat hebben jullie niet veel nodig. Enkel 
dit: 
 

• Camouflagekledij 
• Een labojas/doktersjas of iets wat er op lijkt 
• Een mooie rok 
• Het ingevuld strookje hieronder met dingen die jullie 

zeker nog willen doen op kamp. Gebruik jullie 
fantasie en jullie chirocarrière als 
inspiratiebron. 

• Oranje kledij – mag kapot gaan 
• Een korte presentatie over jullie favoriete periode 

in de geschiedenis. Een powerpoint is niet 
nodig.  

• Een waterpistool (hiermee wordt niet op kleine kindjes 
gemikt, laten we dat nu al afspreken) 

• Jullie titsskills om op de recreatieve tochtdag indruk te maken op alles wat 
jullie mooi vinden. 

• Een goed humeur 
• Jullie fiets voor vertrek. 
• Verkleedkledij dat past binnen het thema ‘tijdreizen/geschiedenis’ 
• Een kompas 

 
Jullie zullen ook een ASPI-IN-LEIDING doen op kamp. Hiervoor zijn jullie welkom om van 16-
20 juli, de week voor kamp, mee te komen knutselen met de 
leiding aan jullie spelen voor op die dag. Meer info krijgen jullie 
later!  
Ik kijk er naar uit! 
Schrijf jullie in! 
 
Groetjes, Yarrrrrriiiiiii 
 
------------------------------------------------------ knip hier——————————————— 
 
Dees vind ik ultra-aspi-vet en wil ik zeker nog doen op kamp: 
 

1. ____________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________________  



 

 

BIVAKLIED 
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! 
  



 

 

INVULSTROOKJE 
Bijhouden voor uzelf 
Bezoekdag: 
 

Aantal extra kinderen (€3 p.k.):  

Aantal volwassenen (€5 p.p.):  

Totaal te betalen:  

 
 

Taxi naar huis: Wij hebben in de auto plaats voor ____ Chirokindjes, inclusief 
onze zoon. 

 
 
 
Afgeven aan de leiders bij vertrek 
Bezoekdag: 
 

De ouders van:  

GSM-nummer:  

Aantal extra kinderen (€3 p.k.):  

Aantal volwassenen (€5 p.p.):  

Totaal te betalen:  

 
 
Taxi naar huis: Wij hebben in de auto plaats voor ____ Chirokindjes, 

inclusief onze zoon. 


