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Een woordje van de leiding
Na een ongewone tijd, waar we toch het beste van hebben proberen te maken, is
het eindelijk zover!! Klein Bivak 2022 staat voor de deur, een knaller van
formaat!! Het bivak staat dit jaar volledig in teken van disco.
Plezier en pret verzekerd voor de jongsten onder ons! Chiro Bilzen gaat weer op
Klein Bivak en wij willen jou er graag bij! Met respect voor de coronamaatregelen gaan we er 4 super mega leuke, gekke, zotte dagen van maken!
Lees daarom dit boekje en bereid je voor om er een geweldige tijd van te
maken!
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Hallo Hallo Chiro Bilzen,
Wij, Funky Fanny en Disco Danny zitten met een
probleem en we hebben jullie hulp nodig!
We wouden graag een groot discofeest organiseren voor al
onze vrienden nu corona eindelijk achter ons ligt.
Wij hadden hier heel erg veel tijd en voorbereiding in
gestoken en alle benodigdheden verzameld. Nadien
hadden wij alles in een grote discobal verstopt zodat het
klaarlag voor het feest.
Maar toen wij terugkwamen van de dansclub zagen we
dat de discobal en alle feestspullen gestolen waren. We
verdenken onze rivalen, de Boenkeboenkebende,
aangezien zij alles zouden doen om onze feestjes te
kunnen verpesten.
Om ons feestje toch te kunnen laten doorgaan hebben wij
dus de hulp nodig van Chiro Bilzen want samen staan
we sterker tegen de Boenkeboenkebende!
We nodigen jullie van 7 tot 10
april uit bij ons hier in Retie om
samen de feestspullen terug te
verzamelen en nadien samen een
groot feest te organiseren!
Gekke groetjes van Funky Fanny
& Disco Danny!

4

Hey lieve Sloebers! Zijn jullie klaar om jullie party outfit aan te trekken
en het leukste discofeestje van de eeuw te organiseren?
Wij kijken er alvast naar uit :)
Groetjes de Sloeberleiding
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Praktische info
Wanneer?
Jullie worden verwacht op de
Kampplaats op donderdag 7 april om
13 uur, dan doen we een formatie
waarna het bivak begint.
Zorg ervoor dat jullie gegeten
hebben voor aankomst.
Het klein bivak is zondag 10 april gedaan. Dan kunnen jullie
je kapoen(en) komen halen om 11 uur op de kampplaats.
Info over de kampplaats vinden jullie op de volgende pagina.

Inschrijvingen?
Het klein bivak kost €65,00 per lid.
INSCHRIJVEN via de website VÓÓR 21/03/2022.
Het inschrijven van jullie zoon/ dochter kan door op www.chirobilzen.be de
gegevens van uw kind in te vullen onder de link ‘inschrijven Klein Bivak 2022’.
Via de website kunt u de betaling uitvoeren via Payconiq of Bancontact, als dit
gelukt is, krijgt u automatisch een bevestigingsmail.
Voor vragen, opmerkingen of extra informatie: mail naar info@chirobilzen.be!
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Waar?
Kampplaats Chiromeisjes Retie
Pijlstraat z/n (Hobrugpad)
2470 Retie

Briefje sturen?

Chiro B
ilz
(naam k en
in
Kamppla d + afdeling)
a
Pijlstraa ts Chiromeisjes
t z/n (Ho
R
brugpad etie
2470 Re
)
tie
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Gegevens leiding
Sloeberleiding
Yfke Somers: 0477412629
Lisa Nijssen: 0468248256
Aude Geraerts: 0489944338

Speelclubleiding
Maddy Mantels: 0468181960
Lena Schwaiger: 0478644041
Toon Slegers: 0487568515
Gille Schorpion: 0486182616
Pharrel Veestraeten: 0472221130

Rakwileiding
Tom Brookes: 0467018612
Emma Nulens: 0478074265
Trijn Jorissen: 0473809159
Wino Joosten: 0479219669
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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 één van onze groepsleiders:
- Indi Bammens: 0470581386
- Welkom (Jonas) Gielkens: 0475659582
Wel enkel bij noodgevallen.
Indien Indi of Welkom (Jonas) niet bereikbaar zijn, kan je contact
opnemen met onze volwassen begeleiders (veebee’s):
- Stef Coomans: 0477563367 of stef@chirobilzen.be
- Béro Vossen: 0476419485 of bero@chirobilzen.be

Nog wat extra hulp die ons zullen vergezellen:
- De kookploeg die ervoor zorgt dat wij 4 dagen
ons buikje rond kunnen eten.
- De dienstleiding die meegaat als logistieke hulp en ervoor zorgt dat
het bivak vast en zeker onvergetelijk gaat zijn!
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Wat (niet) meenemen?
WEL MEE ✓
Kledij:
-

Enkele T-shirts
Regenjas
Lange broeken
Zwemgerief + rugzakje
Korte broeken
Pet
Enkele dikke truien
Stevige schoenen
Voldoende ondergoed + reserve
Laarzen of waterdichte schoenen
Voldoende sokken + reserve

Slaapgerief:
- Slaapzak
- Kussen
- Hoeslaken
- Pyjama
- Eventueel extra deken
- Matras/veldbedje
Wasgerief:
- Washandjes
- Tandenborstel
- Handdoeken
- Tandpasta
- Zeep en shampoo
- Kam
Extra’s:

-

Zaklamp
Strips/ boeken (voor tijdens platte rust)
Knuffelbeer
Anti-mug-ding
Zakdoeken
Drinkbus
Pen + papier
Enveloppen + postzegel (kaartje)
Zonnecreme
Zonnebril
Kids-ID

NIET MEE X

- 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.
VERGEET ZEKER NIET EEN EIGEN VELDBEDJE/MATRAS MEE TE NEMEN!
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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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