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EEN WOORDJE VAN DE LEIDING 
 

Chirojaar 2019 - 2020 is weeral voorbijgevlogen en we kunnen terugblikken op een kort en 

toch wel speciaal werkingsjaar. Maar liefst 6 leiders hebben hun eerste jaar bijna volbracht 

en blikken ondanks alles met een grote smile terug op hun debuut. Ook mochten we een 

hoop nieuwe sloebers verwelkomen, wat ons uiteraard zeer veel plezier doet. Jammer 

genoeg heeft het coronavirus roet in het eten gegooid van onze jaarkalender en zijn naast 

de vele zondagen ook onder andere onze quiz en de bieravond niet kunnen doorgaan. Reden 

te meer om het kamp dubbel zo plezant te maken! 

Gelukkig is iedereen flink in zijn/haar kot gebleven de afgelopen weken en hebben we het 

heugelijke nieuws gekregen dat het bivak – toch wel het hoogtepunt van het jaar – wél kan 

doorgaan. Dit jaar zal onze uitvalsbasis in Lint zijn. Naar goede gewoonte vertrekken we op 

11 juli en wordt op 21 juli de tocht huiswaarts weer ingezet. De sloebers komen iets later 

aan en vervoegen op 14 juli hun bubbel. 

We begrijpen dat het voor iedereen uitzonderlijke tijden zijn en geloof het, voor ons als 

Chiro is dit zeker en vast ook het geval. Het is dan ook heel normaal dat u misschien wel 

met heel wat vragen zit over hoe het bivak zal verlopen en wat Chiro Wezel nu juist doet 

om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt. Weet dat we hier heel bewust mee omgaan en 

dat we in deze unieke tijden ook prima ondersteund worden via verschillende wegen: 

Chirojeugd Vlaanderen, de Ambrassade, de jeugddienst van de gemeente Mol, … 

Net zoals elk jaar hebben we een kampboekje waar we in deze toch wel iet wat specialere 

versie al voor een heel groot deel kunnen informeren. We vragen met aandrang om dit boekje 

zeer grondig door te lezen, aangezien het alle belangrijke informatie bevat in verband met 

ons Chirokamp. Mochten er na het lezen van dit boekje toch nog vragen zijn, aarzel dan niet 

om de leiding te contacteren of je vraag door te geven voor de online-infoavond (zie verder 

in boekje). Info over uren van vertrek, binnenbrengen van valiezen volgt nog. 

Uniek zal het kamp van 2020 sowieso zijn. Wij als leidingsploeg kijken ondanks alles enorm 

hard uit naar het kamp. We hopen dan ook dat we er met z’n allen een veilige, maar vooral 

plezante 7 of 10 dagen van kunnen maken. 

HET THEMA 
 

Net als elk jaar is er ook een kampthema. Dit jaar zullen we 

met Chiro Wezel de wondere wereld verkennen van  

‘Harry Potter’.  

We hebben horen waaien dat de duistere kale tovenaar met een 

platte neus, Voddemort genaamd, een virus op de wereld heeft 

losgelaten. De vraag is natuurlijk of het de tovenaarswereld zal 

lukken om het virus en Voddemort te kunnen elimineren. 

Ontdek samen met ons het avontuur van Harry en zijn vrienden 

tijdens deze onvergetelijke 10 (of 7) dagen op kamp in Lint. 

Als de technologie het ons toelaat, zal het dagelijkse toneeltje voor het thema worden 

gedeeld op onze Facebookpagina. De fans onder u kunnen dus elke ochtend aan de 

ontbijttafel, stiekem aan de bureau op het werk, … de avonturen van Harry en co meevolgen.  
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CONTACTGEGEVENS 
 

Heb je vragen in verband met het kamp, contacteer dan iemand van de hoofdleiding. Zij 

helpen je graag verder. Heb je in de aanloop naar het kamp een specifieke vraag voor de 

afdelingsleider, dan vind je ook hun gegevens hieronder terug. Tijdens het kamp zelf, maken 

we de afspraak dat er enkel contact wordt opgenomen met de hoofdleiding. 

 

Hoofdleiding  

Jens Timmermans hoofdleiding@chirowezel.be 0498/82 37 39  

Lander Wouters  0473/48 87 27 

 

Sloebers 

  

Lander Wouters sloebers@chirowezel.be 0473/48 87 27 

Simon Corstjens  0497/17 58 60 

Seppe Loodts  0476/66 59 09 

 

Speelclub 

  

Seppe Van Kets speelclub@chirowezel.be 0498/12 40 84 

Mike Nuyts  0478/12 53 34 

Olivier Haazen  0470/03 86 92 

 

Rakkers 

  

Lorenzo Stevens rakkers@chirowezel.be 0492/94 76 43 

Jonas Appelen  0494/80 58 72 

 

Toppers 

  

Axel Segers toppers@chirowezel.be  0496/59 99 47 

Jasper Van Grieken  0493/71 88 82 

 

Kerels 

  

Jurriaan Verstraelen kerels@chirowezel.be  0472/01 14 21 

Hannes De Bie  0471/11 51 37 

 

Aspi’s 

  

Jens Timmermans aspis@chirowezel.be  0498/82 37 39 

Lowie Swinnen  0493/11 76 71 

 

 

Net zoals elk jaar hebben we ook 3 fantastische cookies die tijdens het kamp ons zullen 

voorzien van lekker eten. In absolute noodgevallen zou je ook contact kunnen opnemen met 

oppercookie Hilde op het nummer 0473/53 61 69. 
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mailto:sloebers@chirowezel.be
mailto:speelclub@chirowezel.be
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mailto:toppers@chirowezel.be
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INSCHRIJVEN VOOR HET KAMP 
 

De manier van inschrijven voor het kamp zal een beetje anders verlopen in vergelijking met 

andere jaren. Om de ondertussen wel gekende reden, is het niet mogelijk dat we met de 

leiding bij iedereen thuis langskomen. De social distancing maatregelen hebben ook gevolgen 

voor de manier waarop we GDPR-proof de gegevens moeten verzamelen. Inschrijven voor 

het kamp doe je als volgt: 

1. Vul het inschrijvingsformulier en de medische fiche volledig en waarheidsgetrouw in. 

- Een lege versie vind je op de website of in de Chiromail. 

- Bij de medische fiche is het niet de bedoeling om bij allergieën zaken op te 

schrijven van dingen die uw zoon niet lust. Proeven moet, bijvragen mag altijd! 

 

2. Breng de ingevulde versies van het inschrijvingsformulier en medische fiche samen 

met 2 klevertjes van het ziekenfonds binnen bij leider Lander thuis.  

- Dit mag in de brievenbus of door snel even aan te bellen 

- Adres: Handelsstraat 61 – Mol-Wezel 

 

3. Betaal het inschrijvingsgeld via overschrijving. Ook aanvaarden wij de 

vrijetijdscheques van de gemeente Mol en Balen . 

- Bedrag = €105 (sloebers €75) 

- Rekeningnummer = BE53 2300 2359 3753 

- Vermelding: ‘naam’-‘afdeling (VB: Jan Janssens – sloebers) 

 

4. Van zodra het inschrijvingsformulier + medische fiche zijn binnengebracht en het 

inschrijvingsgeld is gestort, ben je inschreven voor het kamp. DEADLINE = 30/6! 

GOEDKOPER OP KAMP? 
 
Om de kosten voor het kamp te drukken, raden we het zeker aan om eens navraag te doen 
bij uw mutualiteit. Er zijn namelijk een heel aantal ziekenfondsen die voor de Chiro een 
deel van het kamp– of lidgeld terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van 
ziekenfonds en van de regio. Enkele voorbeelden: 
 

1. Christelijke Mutualiteit (CM)  
✓ Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag 
✓ Combineerbaar met de tegemoetkomingen voor 

openluchtklassen, sportkampen en speelpleinwerking.  
✓ In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald.  

2. Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)  
✓ Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar  
✓ Kamptegemoetkoming : 5 euro per dag per kind tot maximaal 10 of 20 dagen 

per kalenderjaar, afhankelijk van je aansluitingsdatum. 
 
Op het einde van het kamp geven we een kant-en-klaar ingevuld en gestempeld formulier 
mee dat dient als bewijs van deelname. Dit kan u dan binnenbrengen bij de mutualiteit en 
hebt u normaal voldoende om te kunnen genieten van de tegemoetkoming. 
 
Ook is er het fiscale attest dat rond de periode van eind mei/begin juni van het volgende 
jaar steeds wordt uitgedeeld aan de leden tot 12 jaar waardoor de ‘opvangkosten’ kunnen 
worden afgetrokken bij de belastingen. 



Bivakboekje 2020 Lint 5 

UNIFORMEN 
 

Ook op kamp dragen we een uniform, omdat we samen horen en bij de Chiro zijn. Dat mag 

iedereen weten en dat mag (moet) gezien worden!  

 

De sloebers en speelclubbers dragen als uniform een Chirotrui en/of 

T-shirt. Een T-shirt kost 8 euro, een trui 15 euro. 1 van beide is 

verplicht. Een T-shirt is dus voldoende, maar bij frisser weer is een 

Chirotrui natuurlijk handig, al mag men altijd een andere trui erover 

aandoen.  

 

Rakkers, toppers, kerels en aspi’s dragen een Chirohemd. Een 

Chirohemd in een kindermaat kost 33 euro, dat in een volwassenenmaat 

€36. Verder staat het hen vrij om een T-shirt of trui te kopen, zolang ze 

hun hemd maar dragen. Uiteraard kunt u de hemden ook rechtstreeks 

kopen in één van de Banierwinkels, maar die bevinden zich helaas niet 

in de directe omgeving.  

 

De Chiro biedt via de Banier ook nog heel wat andere kledingstukken en accessoires aan. 

Deze zijn uiteraard niet verplicht, maar kunnen ook besteld worden via de Chiro.  

 

TEKEN UW UNIFORM, MAAR NIET MET BALPEN 

(Balpen verdwijnt snel, er iets in naaien is het beste!) 

 

Normaal gezien kan een uniform steeds voor of na de Chiro gepast en besteld worden. Voor 

zij die nog geen uniform hebben of een nieuw wensen aan te kopen, proberen we begin juli 

een corona-proof verkoopmoment te organiseren. Hou hiervoor zeker de site, 

Facebookpagina of mailbox in het oog! 

POST 
 

Ouders, broers, zussen, tantes, nonkels, opa’s, oma’s, vrienden, vriendinnetjes,.. die hun 

zoon, broer, neefje, kleinzoon, vriend, … willen blij maken met een briefje, al dan niet 

geparfumeerd voor sommigen, kunnen dat doen op dit adres: 

Chiro Albatros Wezel  

TAV (naam kind + afdeling)  

Chiro Lint 

Luitersheide 3 

2547 Lint 

Wij vragen om geen postpakketten op te sturen. Dat zorgt immers voor wrijving bij andere 

leden. Postpakketten zullen dan ook niet afgegeven worden.   
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IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE… 
 

- Identiteitskaart of kids-ID = verplicht af te geven bij aankomst op de kampplek! 

- Voor de vergeetachtigen onder ons hebben we hier een lijstje met de essentials:  

Toiletzak Kledij 

- Zeep 

- Shampoo 

- Washandjes 

- Handdoeken 

- Tandenborstel 

- Tandpasta 

- Zonnecrème 

- Muggenmelk 

 - Uniform (hemd/T-shirt) 

- T-shirts 

- Shorts 

- Lange broek(en) 

- Trui(en) 

- Onderbroeken 

- Kousen 

- Wandelschoenen 

- Loopschoenen 

- Zwembroek 

- Regenkledij 

- Pet of ander hoofddeksel 

 

 

Slaapgerief Allerlei 

- Veldbed 

- Pyjama 

- Hoofdkussen 

- Kussensloop 

- Slaapzak 

- Troetelbeer 

 - Zakdoeken 

- Zak/tas voor de vuile was 

- Drinkbus 

- Rugzakje 

- Zaklamp 

- Schrijfgerief, enveloppen en 

postzegels voor briefjes 

 

 

- Kenmerk je valies en veldbed → dit maakt het bij het uitladen van de vrachtwagen 

een stuk eenvoudiger om alles terug te vinden. 

- Voor de kleinsten kan het soms handig zijn om pakketjes te maken van kledij. Geen 

paniek, de leiding houdt sowieso een oogje in het zeil dat uw sloeber een propere 

onderbroek aantrekt en geen week hetzelfde T-shirt aantrekt.       

- Mondmaskers, ontsmettingsgel, etc. hoeven jullie niet mee te nemen. Wij zullen als 

Chiro voor iedereen het nodige voorzien. 

AL VAN TROOPER GEHOORD? 
 

Sinds kort zijn we met Chirojongens Wezel actief op Trooper. 

Hiermee kan u de kas van onze Chiro spijzen door gewoon 

online te shoppen en er zelf €1 minder aan uit te geven. Je 

betaalt bij het online shoppen exact dezelfde prijs als normaal, 

maar door via de Trooperpagina van onze Chiro naar de 

webshop te gaan, geven de Troopershops gemiddeld 5% van het aankoopbedrag aan ons. 

 

Meer info: http://jongens.chirowezel.be/2020/04/chirojongens-wezel-nu-op-trooper/ 

Trooperpagina: https://trooper.be/chirojongenswezel  

http://jongens.chirowezel.be/2020/04/chirojongens-wezel-nu-op-trooper/
https://trooper.be/chirojongenswezel
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MET Z’N ALLEN OP KAMP = AFSPRAKEN MAKEN 
 

Laat je computerspelletjes en je GSM thuis. Ook voor de oudste afdelingen willen wij 

nadrukkelijk vragen om je GSM thuis te laten. GSM’s, iPods, MP3-spelers, computerspelletjes 

en dergelijke zullen genadeloos afgepakt worden en pas op 21 juli teruggegeven worden. Ze 

kunnen toch alleen maar stuk of verloren gaan.   

Laat snoepjes, koeken, frisdrank, fruit … thuis. Snoep leidt tot wrijvingen: ”Hij heeft een 

snoepje en ik niet …”. De leiders brengen enkele snoepjes mee, dus geen paniek.  

Beperk het zakgeld tot een absoluut minimum. Dat dient enkel voor de aankoop van 

postkaarten en postzegels. De rest is allemaal in het bivakgeld inbegrepen.  

Houd er rekening mee dat wij €1 vragen voor een prior–postzegel. Dat doen we om het 

telwerk te vergemakkelijken en het gepruts met kleingeld te vermijden. Vergeet dit niet, 

zodat je zoon zeker naar iedereen zijn kaartje/briefje kan schrijven!! Zelf postzegels 

meenemen kan natuurlijk ook.   

Om misverstanden te vermijden, willen we duidelijk meedelen dat er geen bezoekdag is. 

BLOG & FACEBOOKPAGINA 
 

Wil het dan zeggen dat u 10 dagen helemaal niets zal horen van hoe het is in Lint? Neen 

hoor, geen paniek!  

Ook dit jaar zult u als ouder alle belevenissen van uw zoon kunnen volgen op onze website. 

We zullen zo vaak mogelijk proberen een bericht op onze website (jongens.chirowezel.be) 

te posten. De link naar deze blog zal tevens ook op onze Facebookpagina ‘Chiro Jongens 

Wezel’ geplaatst worden.  

CORONA + ONLINE INFOAVOND 
 

Om het kamp op een veilige manier te laten doorgaan, spreekt het voor zich dat er 

maatregelen zullen moeten worden genomen. De koepelorganisaties hebben ons alvast een 

hele bundel bezorgd met zaken waar we rekening mee moeten houden. We zijn achter de 

schermen volop bezig met te kijken hoe we deze concreet kunnen toepassen voor ons kamp. 

De Ambrassade heeft ook al een FAQ gemaakt met de meest voorkomende vragen die ouders 

gesteld hebben: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders 

We willen jullie dan ook zo goed mogelijk informeren over hoe we het gaan aanpakken en 

gaan daarom begin juni een online infoavond organiseren. Hierin zal in een eerste deel 

worden toegelicht wat wij als Chiro doen om de maatregelen na te leven. Het tweede deel 

staat volledig in het teken van vraag en antwoord. Jullie, ouders, kunnen dan ook allerlei 

vragen stellen. Eenvoudiger is natuurlijk dat vragen vooraf al worden doorgestuurd.  

Kan je er niet bijzijn? Geen probleem! De infoavond zal worden opgenomen en achteraf 

worden geplaatst op de website. Concrete afspraken en details volgen via de gebruikelijke 

kanalen (mail, website, Facebook). 

Hou zeker en vast de website in het oog. Hier zullen steeds de laatste updates op worden 

geplaatst en bent u dus altijd meteen op de hoogte. 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders
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DE DAGINDELING 
 

Om 7 of 10 dagen te overleven in Zweinstein is een strikte dagindeling nodig. De 

tovernaarsschool heeft een eigen ritme en zo zal het daar een uurtje vroeger zijn dan in de 

echte wereld.  

7.00u Het zonnetje komt op. De leiding staat op en bereidt de dag voor.   

7.30u Stilaan worden ook de tovenaartjes wakker. Goeiemorgen boys!  

8.00u We verzamelen ons voor de formatie. Daarna is het tijd voor het thema en vervolgens 

een stevig ontbijt in de Grote Zaal!  

8.45u De jongens van dienst doen hun taak: de afwas en wc’s!   

9.00u Harry trekt op avontuur. Tijd voor sport en spel!  

11.45u Ron, niet met vuile handen aan tafel! We wassen onze handen en maken ons klaar 

voor de refter.  

12.00u Bikke bikke bik, hap hap hap! 

12.45u Ook in Zweinstein wassen de borden zichzelf niet af!  

13.00u Wat een ontzettend vermoeiende voormiddag! Even een uurtje platte rust!   

14.00u Onze helden gaan terug op avontuur!  

16.00u Alle leerling-tovenaars mogen eens passeren aan de legendarische “twee witte 

ongesmeerd met choco-kraam”   

16.30u Tijd om terug op pad te gaan: sport en spel!  

18.45u Handjes wassen!  

19.00u We zingen samen Het Schoollied alvorens te genieten van ons heerlijk diner, met 

liefde klaargemaakt door onze cookies, waarvoor dank! 

19.45u Diensten!  

20.00u Als de vogeltjes stoppen met fluiten, zetten we ons nog een allerlaatste keer in 

formatie. Hierna volgt nog het avondspel en dan is het stil in de Toverschool!  

20.30u Onze jongste avonturiers leggen hun toverstaf neer en gaan slapen. Welterusten, 

Sloebers en Speelclub!   

21.00u Ook de rakkers doen hun oogjes dicht. Slaapwel, boys!   

21.30u Ook de toppers kruipen onder de wol. Slaap zacht, patsers!  

22.00u De kerels worden moe van al hun avonturen en kruipen tevreden hun bedje in. Tot 

morgen, mannen!  

22.30u Ondertussen zijn ook de aspi’s helemaal van de kaart. Slaapwel, beren!  

23.00u De leiding overloopt nog eens de lessen voor morgen.  

0.00u Heel de school slaapt!   
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Liefste Sloebertjes, 

Samen hebben we al een heel leuk Chirojaar beleefd. Voor sommige was het hun 

eerste jaartje bij de Chiro, andere hadden al een jaartje ervaring. We speelden, lachten 

en leerden van elkaar en zo zijn we samen klaargestoomd voor een volgende stap. 

We hebben elke zondag leuke en uiteenlopende spelletjes gespeeld, hebben we ook 

een zondag samen met de meisjes doorgebracht en zijn we als slagroom op de taart, 

samen op weekendje geweest. 

Voor zij die mee waren op weekend, kunnen we met volle overtuiging zeggen dat jullie 

allemaal klaar zijn voor de volgende stap, de kers op de taart, namelijk ons mega-

super-de-luxe-all-in-avontuur dat ons bivak heet. 7 dagen boordevol spel en plezier. 7 

dagen met de maten, makkers, de vriendjes van de Chirofamilie. Op dit bivak gaan we 

nog een versnelling hoger en liggen de plannen voor nog leukere spelletjes al een 

poosje op tafel, klaar om gespeeld te worden door de fijnste groep op de Chiro, de 

Sloebers natuurlijk      . En het zou geen bivak zijn zonder onze kookhelden, de 

Cookies die ons weer elke dag zullen verwennen met hun overheerlijke kookkunsten, 

zodat we zeker niets te kort zullen komen.  

Voor zij die dit om eender welke reden al eens hebben moeten missen en misschien 

nog niet helemaal overtuigd zijn, jullie kunnen het navragen bij diegene die wel al een 

keertje zijn meegegaan. Want 2 ding is zeker: op Chirokamp, daar kan je jezelf zijn en 

je helemaal uitleven. En jullie mogen er zeker van zijn dat we er samen 7 onvergetelijke 

en fantastische dagen van zullen maken! 

Veel mogen we nog niet verklappen over het kampprogramma, alleen dat jullie jullie 

aller coolste en snelste sportkleren en jullie meest camouflerende/onzichtbare-

makende legerkledij bij in jullie valies mogen steken, want deze gaan zeker en vast 

van pas komen! 

 

Groetjes en tot dan, 

Pikky, Stekkie en Trakkie  

 

 

 

PS: Als jullie deze tekening ingekleurd meebrengen op bivak, krijgen jullie een kleine 

verrassing       
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Hoi speelclubbers 

 

Voel jij het al kriebelen? En nee dan bedoelen we niet de corona die ons dit jaar allemaal 

getroffen heeft maar jeukt het om te gaan spelen? De zomer komt eraan en dat wilt ook                            

zeggen het bivak! De meesten onder jullie hebben al een kort voorproefje gehad en dat 

was het weekend.  

Weten jullie nog dat we ons rot amuseerde in het mooie Hulsen? Wat nu als ik vertel dat 

dit nog niks was en Lint nog veel meer voor ons in petto heeft! Zotte avonturen en spelletjes 

zijn op ons aan het wachten.  

Dit jaar hebben we de 

Chiro jammer genoeg 

voor een lange periode 

moeten missen… maar 

zoals altijd bekijken wij 

met de Chiro elk 

negatief puntje ook op 

een positieve manier, dit 

wil zeggen dat het kamp 

er alleen maar leuker op 

kan worden! Al de 

vriendjes na een zeer 

lange tijd terug zien er is 

toch niks beter!  

Er staat ons een kamp vol magische momenten te wachten heb ik gehoord. Er zou een 

tovenaar in Lint zitten die toch wel zeer coole avonturen beleefd. Hebben jullie al van hem 

gehoord? Harry potter zou zijn naam zijn. Hij heeft ons alvast een brief geschreven  

 

Harry potter en zijn vrienden hopen ook alvast dat jij meegaat!  

 

Groeten van jullie geliefde leiders  

Van Kets, Munk en Ollie  
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Let’s go rakkers! Na een lange tijd wachten in je kot is het weer zo ver. Het bivak staat voor 
de deur. Het zullen weer 10 onvergetelijke dagen worden om al die opgespaarde energie 
van de afgelopen weken en maanden eens goed te kunnen loslaten en eventjes het beest uit 
te hangen. Dit jaar gaan we naar het betoverende Lint dichtbij Lier. Dit bivak zal er 
misschien anders aan toegaan als de vorige jaren, maar jullie leiding doet er zoals altijd alles 
aan om er dit jaar het beste bivak van te maken.  

Zoals jullie misschien al weten zijn de beste tovenaars opgeleid in Zweinstein. Zoals jullie 
weten heeft Voldemort jaren geleden het kasteel aangevallen en verwoest. In de tijd die 
voorbij is gegaan, hadden ze het terug hersteld naar zijn oude glorie, totdat een onbekende 
kracht het terug aanviel en het kasteel volledig in assen legde. Nu is het aan ons om het te 
redden en te herbouwen naar zijn oorspronkelijke schoonheid.  

Voor we er aan beginnen:     Als we klaar zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

Dus wat jullie zeker niet mogen vergeten mee te nemen zijn jullie fiets, bouwvakkerskleren, 
de handige Harry in jezelf, het zonnetje en jullie goed humeur. Wat we hebben veel werk 
voor de boeg.  

Groetjes van jullie leiding 

Appelen en Lorre 

 

  

RAKKERS 
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Beste toppertjes 

 

Het was een kort maar krachtig Chirojaar. Maar niet getreurd want het kamp staat voor 

de deur! Van 11 tot en met 21 juli verplaatsen we ons naar Lint. Daar zullen we te weten 

komen wie van jullie de beste en sterkste topper is in de enige echte topstetopper-

competitie! 

 

Onze participanten voor dit jaar zijn: 

Theo: Met zijn mooie bruine lokken stond hij bijna elke zondag paraat!  Je zou hem op 

het eerste zicht misschien beschrijven als de stillere van de groep, maar dit jaar blijkt hij 

helemaal te zijn open gebloeid en bewijst hij wel degelijk het tegendeel. 

Vic: Dat versieren Vic zijn sterkste kant is dat weten we allemaal, maar kan hij ook 

uitblinken in opdrachten waarbij er geen meisjes deelnemen? Dat zien we op kamp! 

Lard: Hij is met zijn verschillende kapsels zeker en vast de barbier van de groep! Maar de 

beste topper, dat valt uiteraard nog te bezien. 

Luc: Hij is de jongste van de groep maar dat neemt niet weg dat hij een kei is in vissen, 

skaten en fietsen. Zal dit helpen bij de competitie?  

Kazim: De sluwe vos van de groep. Muureke tennis is zijn ding maar kaartspellen 

klaarblijkelijk iets minder. Zullen zijn kwaliteiten hem goed doen tijdens de competitie?  

 

Bereid jullie allemaal maar goed voor op deze wilde competitie. Want wie wilt nu niet 

naar huis gaan met de eer van topstetopper 2019-2020? 

 

Jullie leiders, 

Apu en Krieke 

  



Bivakboekje 2020 Lint 14 

KERELS 

 

Na een kort jaar achter de rug, staat het bivak voor de deur. Het laatste sprintje voor het 

einde van het jaar gaat zeker van pas komen tijdens het kamp. We gaan dan ook de grote 

‘Ronde van Lint’ rijden. 

De eerste op de deelnemerslijst is Tim (Question) Wellens. Hij komt uit een echte 

wielerfamilie als zoon van Leo Wellens en neef van voormalige wielrenners Paul Wellens 

en Johan Wellens. Hij heeft het klimmen en het aanvallen dan ook van kinds af aan al 

meegekregen.  

Feng Chun-Kai is geboren in Taiwan en komt helemaal naar Lint om zijn laatste grote rit 

te rijden. Hij is echt een topper op de weg. Zijn specialiteiten zijn tijdritten en heuvels 

liefst zelfs gecombineerd, want met zijn lengte van 1m70 rijdt hij iedereen naar huis.  

Jens Debusschere, een echte sprinter die bij de junioren al een paar keer de Ronde van 

Vlaanderen won, 5e werd in Gent-Wevelgem en in 2015 9e in Parijs-Roubaix. Hij heeft 

zich dan ook zonder moeite kunnen kwalificeren voor de Ronde van Lint 2020. Tijdens zijn 

kwalificatie reed hij sneller dan Eddy Merckx, Tom Boonen en Roger de Vlaminck.  

Renaud Dion is misschien wel de minst gekende renner uit het peloton. Hij reed echter 

vele podiumplaatsen bij elkaar in de jeugdreeksen. Bij de profs reed hij vooral in functie 

van de ploeg maar sinds dit jaar mag hij als kopman van start gaan. Hij kwalificeerde zich 

meteen voor de Ronde van Lint en met zijn scherpe tijd werd hij ineens bij de favorieten 

worden gerekend. Renaud is ook renner die sterker wordt naar maten de ronde vordert. 

We verwachten dan ook dat hij tegen het einde pas echt punten bijeen zal sprokkelen zoals 

in de Tour de Bretagne en in de Tour du Canton de Dun-le-Palestel en zo zal meedoen voor 

de eindoverwinning.  
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Giel Meesen is pas uit de pampers maar schept meteen hoge verwachtingen. Met vele 

overwinningen bij de jeugd en enkele sterke uitslagen bij de profs kreeg hij als enige een 

wildcard voor Lint. Maar zoals andere renners als Van Aert en Van der Poel het hem in 

het verleden hebben voorgedaan, zal ook hij een geduchte kandidaat zijn om de Ronde te 

winnen. Het is een echte klimmer die geen heuvel of berg onbeklommen laat. Giel staat 

gekend om zijn demarrage op het steilste deel van de beklimming. Zo laat hij menig renner 

in het stofbijten. We kijken uit naar wat deze jongen knaap in Lint zal tonen. 

Een ding is duidelijk; het zal van de jeugd moeten komen. Wie zal aan het einde van deze 

10 dagen durende rittenkoers nog overeind blijven? Het zal een ware uitputtingsslag 

worden, waar de listige jeugdigheid van pas zal komen. Zeker door het gebrek aan 

technische ondersteuning onderweg. Zo zullen er geen volgwagens of oortjes aanwezig zijn. 

Tijgerbalsem zal zeker nodig zijn om de benen in leven te houden. Want dit is dé enige 

echte Ronde van Lint!  

 

Uw verslaggevers, 

 

Zwannes & Vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Voor sommige etappes zijn legerkleren en marginale kleren een pluspunt. Neem deze 

dus zeker mee als je dat hebt.   



Bivakboekje 2020 Lint 16 

Chiro Wezel stunt met exclusief seizoen 

van Expeditie Robinson 

WEZEL - Binnen enkele weken is het zover en zal er onder toeziend oog van 

spelleiders Lowie en Prima in Lint gestreden worden om de titel ‘Robinson 

Aspi’s 2019-2020’. In een coronaproof-editie zullen deze 8 dappere beren 10 

dagen lang het beste in zichzelf moeten bovenhalen om deze felbegeerde titel 

in de wacht te slepen. Onze journalist ging in gesprek met de kandidaten.

Jayson, jij wordt omwille van je fysieke 

kwaliteiten door de bookmakers naar 

voor geschoven als favoriet. Wat vind je 

hiervan? 

Nou, daar valt wel wat voor te zeggen. 

Ik ben veruit de sterkste van het pak, 

maar jammer genoeg zijn het niet 

allemaal puur fysieke proeven. Verder 

hoop ik natuurlijk ook dat ik hierdoor 

uit schrik niet meteen weggestemd zal 

worden. Ik zal dan ook mijn 

voorzorgsmaatregelen nemen en ben 

van plan de andere kandidaten het van 

begin af aan duidelijk te maken dat ik 

niet met mij zal laten sollen. 

In de Coca-cola-cup ziet het er 

voorlopig naar uit dat je net naast de 

overwinning zal grijpen. Vrees je 

hetzelfde voor dit spel Bram? 

Ik heb me voorgenomen om dezelfde 

tactiek toe te passen als diegene die ik 

elke Chirozondag gebruik; gewoon 

aanwezig zijn. Als ik mijn 

aanwezigheidspercentage kan 

doortrekken in deze Expeditie, ziet het 

er alvast goed uit. Hopelijk zit het in dit 

spelletje wel eens een keertje mee. 

Als oudste deelnemer ben je (<Tobi>) 

in vergelijking met de rest misschien 

net dat jaartje rijper. Denk je dat dit je 

de overwinning zal kunnen opleveren?  

Mijn excuses, maar ik heb namelijk een 

exclusiviteitscontract afgesloten met 

Newsmonkey en ben dus niet in de 

mogelijkheid te antwoorden op uw 

vragen. Ik kan enkel meegeven dat ik er 

alles aan zal doen om mijn carrière als 

lid af te kunnen sluiten met deze titel 

van Robinson. 

Quinten, jij wordt als een van de 

underdogs gezien. Hoe schat jij jouw 

kansen in? 

Ik vind hotdogs inderdaad heel lekker. 

Hilde is mijn favoriete cookie en ik hoop 

dat er dit jaar ook weer hotdogs op het 

menu zullen staan. Ik kijk ook heel hard 

uit naar de proeven met vuur. Hierin 

denk ik niet dat er iemand mij in zal 

kunnen kloppen. 

Naar verluid is de proef met de 

basketbal dit jaar niet opgenomen in de 

reeks. Denk je dat dit je parten zal 

spelen Joppe? 

Neujet, doet me niks joh. Ik bekijk het 

allemaal heel rustig aan en weet (denk 

ik)  wanneer ik moet pieken. Hopelijk 

vind ik snel een manier waarin ik de 

rest van de wijs kan brengen en is er 

toch ergens een proef waarin ik mijn 

werpskills kan gebruiken. 
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Paswilly, de programmamakers 

fluisterden me in dat je toch wat 

misnoegd was dat er geen vrouwelijke 

deelnemers waren. Denk je je 

mannetje te kunnen staan? 

Tuurlijk jonguh! Ik kijk al uit naar het 

eerste kampvuur met Stekkebeen. Ik 

heb de verleidsters van dit seizoen al 

eens bekeken en ik vind eerlijk gezegd 

niet dat er veel soeps tussenzit. 

Hopelijk vallen de eerste beelden mee, 

maar ik heb er alle vertrouwen in. 

Bukki, vertel eens, wat is de tactiek? 

Wel, ik ga het niet wagen om met 

tactieken te beginnen werken. Ik hou 

het liever simpel en ga gewoon alle 

gewicht in de strijd gooien om die 

mannen eens een poepje te laten 

ruiken. Velen zullen mij misschien als 

de grappenmaker en het makkelijke 

doelwit beschouwen, maar als ik me 

ergens op focus kan ik namelijk echt 

gekke dingen doen.  

De quarantaine heeft je precies wel 

goed gedaan. Heb jij je specifiek 

voorbereid op bepaalde zaken Ronan? 

Ik heb eens ergens gelezen dat bijna 

alle winnaars van Expeditie Robinson 

een snor hadden tegen het einde van 

het spel. Ik wil dan ook niets aan het 

toeval overlaten en ben alvast 

beginnen sparen om hopelijk in dat 

rijtje te komen van winnaars. 

Daarnaast ben ik ook terug begonnen 

met lopen en fietsen. Fysiek heb ik dan 

ook de nodige vorderingen gemaakt.
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WIST JE DAT… 
 

➢ de leiding zeer blij is dat het Chirokamp mag doorgaan? 

➢ ze er bijna voor vreesden dat ze deze 10 dagen thuis moesten doorbrengen? 

➢ dat de quarantaine er voor gezorgd heeft dat er meer tijd was om leuke en originele 
spelletjes in elkaar te steken? 

➢ er nu eenmaal geen enkele ziekte is die Chiro Wezel klein krijgt? 

➢ we normaal gezien den honkbal gewonnen hadden? 

➢ deze om wel gekende reden niet is doorgegaan? 

➢ we de scheidsrechter preventief al in onze zak hadden zitten? 

➢ na lange tijd Chiro Wezel terug vertegenwoordigd is in het Gewest? 

➢ Stekkie zijn lievelingskleur oranje is? 

➢ Prima zeer fantasierijk kan dromen? 

➢ haarrekjes ineens op de winkellijst staan voor op kamp te gebruiken? 

➢ Munk tegenwoordig letterlijk en figuurlijk tijd steekt in Chiro Hulsen? 

➢ we waarschijnlijk jammer genoeg op zoek moeten naar een nieuwe kookploeg?  

➢ Prima al eens graag op ledenbezoek gaat? 

➢ Kettie graag aan vliegtuigjes prutst? 

➢ Lowie soms achter de schaapjes loopt? 

➢ Ollie zijn favoriete vakantiebestemming Polen is? 

➢ Apu misschien zorgt voor wat meer blauw op straat volgend jaar? 

➢ Lorre in zak en as zit door de annulatie van Graspop? 

➢ hij nog altijd bij Smet werkt ondanks zijn fratsen? 

➢ een aantal leiders de middelbare school blijkbaar geen vaarwel kunnen zeggen? 

➢ Vod deze zomer toch voor OH Leuven zal supporteren? 

➢ Leuven trouwens steeds minder vertegenwoordigd wordt binnen de leidingsploeg? 

➢ we waarschijnlijk nu met gemiddeld de jongste leidingsploeg zitten in de 

geschiedenis van Chiro Wezel? 

➢ dit gecompenseerd wordt met in aantal jaren (bij) de meest ervaren hoofdleiders in 
de geschiedenis van Chiro Wezel met Lander 3 en Prima 4 jaar? 

➢ Vod wederom een glansrol te wachten staat in het kampthema? 

➢ hij het niet erg vindt om hiervoor kaal te gaan en zijn neus af te plakken? 

➢ hij dan de enige echte Voddemort is? 

➢ dit het laatste wist-je-datje is? 


