KLEIN BIVAK
CHIRO BILZEN
2019
Opoeteren
15-18 april

-Boeren en Boerinnen-
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Een woordje van de leiding
Een jaar vol plezier, leuke spelletjes, veel lachen, zot doen, de leiding plagen, enz. …
Na tal van leuke activiteiten zoals kerstfeestjes, weekends voor de oudere afdelingen,
Parasol Party, So What (onze leidingsfuif), Deeply Orange (onze aspifuif), onze winterBBQ, de 25+ Schrikkelfuif, ... die we dit jaar reeds organiseerden, willen we in het
paasverlof een leuk kamp organiseren: Klein Bivak!
Het Klein Bivak neemt ons dit jaar mee in de modderige wereld van de boeren en de
boerinnen, die ons zeker en vast vriendelijk zullen verwelkomen op de kampplaats.
Plezier verzekerd!
Chiro Bilzen gaat weer op Klein Bivak en wij willen jou er graag bij!
Lees daarom dit boekje en bereid je voor om er een geweldige tijd van te maken!

Groetjes,
De leidingsploeg
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Hallo lieve jongens en meisjes van Chiro Bilzen.
Ik ben boer Sjarel en ik zit met een groot
probleem. Mijn lievelings-varkentje ‘Tonny’ is
spoorloos verdwenen. Ik weet niet meer wat ik
moet doen. Ik kan mijn graan niet meer
oogsten en mijn patatten niet meer rapen
omdat ik zo verdrietig ben.
Omdat jullie op mijn boerderij verblijven voor
klein bivak zou ik jullie willen vragen om mij te
helpen. Ik heb zo een vermoeden dat mijn
buur-boer Jerrie hem heeft gestolen omdat we
al een hele tijd dikke ruzie hebben.
PS. Voorzie aangepaste kledij voor op de
boerderij.
Groeten, Boer Sjarel.
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KAMPEN BOUWEN
KNUTSELEN

KEI LEUKE SPELLETJES

SOMS EEN DUTJE DOEN

CHIRO!!!
LIEDJES ZINGEN

RAVOTTEN
DANSEN
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Hopelijk MOOOOOOOOgen we jullIIIEEEE AAAH
verwelKNORREN op Klein BivaKWAAAKWAAK !
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RAKWI’S
ZOEK ALLE 12 WOORDEN DIE

GA MET ONS MEE OP BIVAK EN BELEEF EEN …

KLEIN BIVAK, VIND DE OPLOSSINGSZIN EN …
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GEWELDIG AVONTUUR!!

Praktische Info
VAN WANNEER TOT WANNEER?
-

Aankomst op de kampplaats maandag 15 april om 14u00
Ophalen op de kampplaats donderdag 18 april tussen 10u30 en 11u
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Inschrijven
Voor Sloebers, Speelclub en Rakwis is de kostprijs €65,00.
Vanaf het 3de kind is er een korting van 25 euro.

INSCHRIJVEN via de website VÓÓR 31/03/2019
Inschrijven kan door op www.chirobilzen.be de gegevens van uw kind in te vullen onder
de link ‘inschrijvingen klein bivak 2019’.
Betaalgegevens:
-

Het rekeningnummer waarop u het geld kan storten is BE18 4527 0306 1165
Nodige mededeling bij de overschrijving:
1) de naam van uw kind(eren)
2) zijn/haar afdeling

U ontvangt ook tijdens de inschrijving nogmaals het rekeningnummer en alle andere
informatie over de betaling.
OPGELET: de inschrijving is pas geldig wanneer het bedrag is overgeschreven op het
bovenstaande rekeningnummer.
Voor vragen, opmerkingen of extra informatie: mail naar info@chirobilzen.be!
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Kampplaats
Algemene info
https://tdriege.be/bivak%20iii.html
Bivakhuizen 't Driege
Roosterbergstraat 36
3680 Opoeteren
Limburg
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Route
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Leiding
Sloeberleiding:
Speelclubleiding:

Rakwileiding:

Dienstleiding:

Louis Hardy 0477 / 25.09.79
Jolan Berghs 0496 / 21.46.03
Bram Slechten 0470 / 61.99.05
Emile Gelders 0497 / 61.76.65
Jef Hardy 0468 / 15.24.43
Mattice Jeurissen 0478 / 75.32.74
Toon Slegers 0487 / 56.85.15
Andries Boelen 0479 / 99.72.76
Nele Ritzen 0471 / 67.05.17
Thibeau Meertens 0479 / 92.68.47
Jonas Gielkens 0475 / 65.95.82
Jens Boelen 0468 / 14.80.40
Robin Mathys 0492 / 56.85.18
Chass Beerts 0471 / 44.44.89
Roeland Palmans 0477 / 59.37.57
Michiel Ritzen 0478 / 81.86.11

Bij vragen helpen zij jullie met alle plezier verder, maar tijdens het bivak zullen ze niet altijd
bereikbaar zijn. Daarom neem je beter contact op met groepsleider Bram Slechten of Robin
Mathys, wel enkel bij noodgevallen.
Indien Robin of Bram niet bereikbaar zijn, kan je contact opnemen met onze volwassen
begeleiders (veebee’s):
Stef Coomans : 0477 / 56.33.67 of stef@chirobilzen.be
Béro Vossen: 0476 / 41.94.85 of bero@chirobilzen.be
Buiten hen zijn er nog een aantal mensen die meegaan namelijk de kookploeg, die ervoor zorgt
dat wij 4 dagen ons buikje rond kunnen eten.
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Wat meenemen? Wat niet?
KLEDIJ
- enkele T-shirts

- regenjas

- lange broeken

- korte broeken

- pet

- 3 dikke truien

- stevige schoenen
- voldoende ondergoed

- laarzen of waterdichte schoenen

- voldoende sokken
SLAAPGERIEF (er zijn bedden aanwezig op de kampplaats)
- slaapzak
- kussen
- hoeslaken

- pyjama

- eventueel extra deken
WASGERIEF & CO
- washandjes

- tandenborstel

- handdoeken

- tandpasta

- zeep en shampoo

- kam

- zaklamp

- strips (voor tijdens de platte rust)

- knuffelbeer

- anti-mug-ding

- zakdoeken

- drinkbus

- teddybeer

- enveloppen + postzegel (kaartje!)

- zonnecrème

- Kids-ID

WAT NEMEN WE NIET MEE
- snoep

- mama en papa

- kostbare spullen (vb GSM, camera, laptop,...)
ZORG OOK DAT U (OF UW KIND) HET KIDS-ID VAN UW KIND AFGEEFT AAN DE LEIDING
BIJ AANKOMST OP DE KAMPPLAATS. UW KIND KRIJGT DEZE TERUG BIJ HET
TERUGKEREN NAAR HUIS.
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KriebelBeestjes
Beste ouders,
Op groot bivak enkele jaren geleden hadden we te maken met een heuse luizenplaag. Het heeft
ons veel geld en moeite gekost om deze kriebelbeestjes uit te roeien. We weten dat luizen zeker
in de periode van vele kampen een veelvoorkomend probleem is. Daarom werken we er de
laatste jaren aan dit zo goed mogelijk te voorkomen. Volg daarom a.u.b. dit stappenplan:
•

Controleer je kind enkele dagen voor bivak. Heeft je kind neten of luizen, start dan de
behandeling.

•

Controleer de dag van het vertrek opnieuw. Heeft je kind dan nog neten of luizen, breng
de leiding hiervan op de hoogte en geef de producten mee aan de leiding.

•

Ook al vind je geen luizen of neten meer, maar heeft je kind toch luizen gehad, breng
dan toch de leiding even op de hoogte.

•

Worden er bij controle op bivak toch nog luizen of neten gevonden, die aan jullie oog zijn
ontsnapt, zal de behandeling op kamp worden gestart. De kosten worden dan nadien aan
de ouders meegedeeld.

Op deze manier hopen we de vervelende kriebelbeestjes op ons bivak geen kans te geven.
Alvast bedankt!
De anti-kriebelbrigade
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Verkleedtips
Het is belangrijk dat alle sloebers als varkentjes
komen! Verkleedtip :

Het is ook belangrijk dat alle speelclubs als kippen
komen! Verkleedtip:
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En last but not least, dat alle rakwi’s als koeien
komen (met een groene halsband)! Verkleedtip :

De verkleedtips zijn maar suggesties! zelf iets in
elkaar steken is ook zeer leuk!
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Extra
Om in te kleuren
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Schrikkelfuif
Heb je zin om nog eens te feesten zoals in die goeien
ouwen tijd? Kom dan zeker langs op onze schrikkelfuif
op 23 maart. Fun verzekerd !
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Kalender
23 maart: Schrikkelfuif (25+ fuif)
15-18 april: Klein Bivak (voor sloebers, speelclub en rakwi’s)
20 april: Bloemenactie
3-5 mei: Vadersweekend
11–21 juli: Groot Bivak
14 juli: Bezoekdag Groot Bivak (aankomst Sloebers & Speelclub)
13-14-15 september: Startweekend chirojaar 2019-2020
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