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Adres  

Voor RIBBEL - SPEELCLUB - RAKWI 1 - RAKWI  2:  

Kampplaats De Royer Brem 

Groenstraat 33/1 

3670 Meeuwen-Gruitrode 

 

Voor TITO - KETI - ASPI:  

Bivak Zandhoek - De Oeter 

Bergeindestraat ts 40-42 

3680 Maaseik 

Onze jongste groepen (Ribbel-Speelclub-Rakwi 1 en 2) verblijven dit jaar in 

Gruitrode, terwijl de oudste leden (Tito–Keti–Aspi) naar Opoeteren 

vertrekken. Net zoals vorig jaar zal het lentebivak dus in gesplitste groepen 

doorgaan. Omdat we iedereen de kans willen geven om mee op kamp te 

gaan, verspreiden we ons dus over twee locaties. Dit geldt voor iedereen die 

ingeschreven is of lid is van Chiro Albatros.  
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Infomoment 

De groepsleiding zal voor de ouders die dat wensen een woordje uitleg geven bij 

heel dat Griekse gebeuren. Dit zal plaatsvinden op zondag 25 maart, net na de 

Chiro in de grote zaal van onze gebouwen. Tijdens dat infomoment kunnen ook 

vragen gesteld worden aan de leiding van elke groep.  

 

Vertrek    

We verzamelen allemaal 4 april om 9 uur (stipt!) op de parking aan de lokalen 

te Tollembeek.  

   

 

 

Lunchpakket  

Alle halfgoden, helden en leden brengen zelf hun lunchpakket mee (eten en 

drinken) voor de eerste middag. De Griekse kookploeg zal voor lekkere soep 

zorgen!   

 

Terugkomst  

We keren huiswaarts op zondag 8 april. De bus zal ons rond 16 uur afzetten op 

de parking aan onze lokalen. Daar kunnen alle leden worden opgehaald door hun 

ouders. 

 

 



Wat neem je mee?  

Vergeet zeker niet om deze lijst te controleren voor je vertrekt… Je vindt hier een 

overzicht van wat je zeker moet meenemen op lentebivak! 

Wij vragen uitdrukkelijk maar 1 reistas of rugzak per lid mee te geven. De leden 

zullen zelf hun zak dragen, dit is dus in het voordeel van uw kind!  

 
 

✓ Warme kleren 

✓ Sweaters 

✓ T-shirts   

✓ Broeken 

✓ Ondergoed 

✓ Kousen 

✓ Stevige schoenen 

✓ Pantoffels 

✓ Pyjama  

✓ Regenjas 

 

✓ Tandenborstel en tandpasta 

✓ Kam 

✓ Handdoeken 

✓ Washandjes  

✓ Shampoo en zeep  

✓ Slaapzak en kussen  

✓ Gruitrode: bedovertrek,  

Opoeteren: matras of matje 

✓ Boekje (platte rust) 

✓ Een zak voor de vuile was 

 

BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT ! 

Om het aantal verloren voorwerpen te beperken, vragen we om alle 

materiaal te merken. Alvast bedankt! 

 

       

 

    Een tip voor de kleinsten…  

Het is handig om alles per dag in aparte zakjes te steken, zo hoeft uw kind niet 

naar zijn kleren te zoeken. U kan zo bijvoorbeeld per dag het ondergoed, de 

kousen, een T-shirt, een trui en een broek in 1 zakje steken voor uw kind. 
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Inschrijven? 

ONLINE inschrijven! Net zoals vorig jaar beschikken wij over een ONLINE 

INSCHRIJVINGSSYSTEEM. Via dit online inschrijvingsformulier kan u 1 of 

meerdere kinderen inschrijven voor het lentebivak.   

 

LET OP: De inschrijving is pas geldig wanneer we zowel het ingevulde online 

inschrijvingsformulier als het inschrijvingsgeld hebben ontvangen. Het 

inschrijvingsgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer BE11 7341 8016 

2048 (BIC KREDBEBB) met als mededeling: "Lentebivak [Voornaam + Naam + 

Afdeling kind]". 

 

Inschrijven kan uiterlijk tot 26 maart. 

Omwille van logistieke redenen aanvaarden wij dus geen inschrijvingen 

meer na 26 maart.  

 

Money, money, money! 

Het inschrijvingsgeld voor LENTEBIVAK bedraagt 80 euro. Het 2e kind binnen 

eenzelfde gezin krijgt 5 euro korting.  Hij/zij betaalt dus 75 euro. Dit geldt ook 

voor het 3e, 4e, …, kind.   

 

 

 

 

 

 

 

GA NAAR: http://www.chiroalbatros.be/lentebivak  

VOOR HET INSCHRIJVINGSFORMULIER! 

http://www.chiroalbatros.be/lentebivak


Een beetje Griekenland in Gruitrode…… 

Ribbel 

 

Senne Letouche 
senne@chiroalbatros.be 

 

Lotte De Wilde  

lotte@chiroalbatros.be 

Bertucan Van den Broeck 

bertucan@chiroalbatros.be 
 

Jura De Wel 

Jana Cromphout 
jana@chiroalbatros.be 

 

Victor Vandoorne 
 

Lien Provez 
 
OPMERKING : Om deze grote groep te voorzien van superleuke activiteiten en om 

van alle Ribbels échte Griekse Goden en Godinnen te kunnen maken komen Victor 

Vandoorne en Lien Provez ook een handje helpen!  
 

 
Speelclub 

 

Dante Delanote 
dante@chiroalbatros.be 

 

 

Hélène Notredame 
helene@chiroalbatros.be 

 

Amber Boué 
amber@chiroalbatros.be 

 

Evi De Muylder  
evi@chiroalbatros.be 

 

 
Rakwi 1 

 

Tillo Demil 
tillo@chiroalbatros.be 

 

 

Sanne Decuyper 
sanne@chiroalbatros.be 

 

Juno Van Geyte 
juno@chiroalbatros.be 

 

 

Rakwi 2 

 

Wannes Driessens 
wannes@chiroalbatros.be 

 

 

Jolien Delhove 
joliend@chiroalbatros.be 

 

 



‘Greek tragedy’ in Opoeteren...  

 

 
Tito 

 

Altaseb Van den Broeck 

altaseb@chiroalbatros.be 

 

 

Gregory Geerits 

greg@chiroalbatros.be 

 

Flore Letouche 

flore@chiroalbatros.be 

 

Emma Delanote 

emma@chiroalbatros.be 

 

 
 

Keti 

 

Wouter Driessens 

wouter@chiroalbatros.be 

 

 

Robbe Ricour 

robbe@chiroalbatros.be 

 

Fien Thibau 

fient@chiroalbatros.be 

 

 
 

Aspi 

 

Wout Van de Velde 

wout@chiroalbatros.be 

 

 

Charlotte Bellemans 
charlotte@chiroalbatros.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Wat staat er op de bijsluiter van Griekse voetencrème? 

    Voor Athene 

 

- Wat is de favoriete Disneyfilm van Griekse kinderen? 

    Troy Story 

 

 

- Hoe eindigt een Grieks sprookje? 

     En ze leenden nog lang en gelukkig… 

 

- Wat zegt een Griek als hij iets niet begrijpt? 

     Ouzo ? 

 

 

- Komt Hermes op een avond bij Apollo… 

«Seg, Apollo. Ik heb een nieuw gerechtje geprobeerd uit 

‘Griekse kost’ van Jeroen Zeus!» 

Waarop Apollo antwoordt: «Wat heb je gegeten 

misschien?» 

«Medusa met een witte wijnsaus erbij.» 

«En was het lekker?» vraagt Apollo. 

«Ja, maar het viel wel als een baksteen op de maag!» 

 

( Voor wie bovenstaande mop niet begrepen heeft: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Medusa_(mythologie) ) 

 

 

Op algemene aanvraag en terug van weggeweest: 

Sennes Super 
Moppentrommel! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Medusa_(mythologie)


 

Vul deze Griekse quiz in en maak kans  

op geen van de 10 filmtickets!!! 

 

1. Hoe heet de Griekse God van de zeeën ? Je herkent 

deze rakker aan zijn drietand ! 

 

2. Wat is de hoofdstad van Griekenland ? 

 

3. Hoe heet de held die Brad Pitt speelde in de film 

Troy ?  

 

4. Met wat kan Zeus naar beneden schieten volgens de 

oude legenden ? 

 

5. Hoeveel kilometer is een marathon ?  

 

Mail je antwoorden door naar robbe@chiroalbatros.be en 

maak kans op geen van de 10 filmtickets!!! 
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CONTACT  

 
 

Groepsleiding  

De groepsleiding is beschikbaar op volgende nummers…  

 

 

 

Wouter Driessens       0499 47 01 67 

Senne Letouche          0474 59 51 52   

Jolien Delhove          0473 60 98 41 

 

 
 

 

Volwassen begeleiding  

Bart Van Hecke  
 
Rue d’en Haut 76B,  
7864 Deux-Acren 

  
0473 62 72 43  

 
bart@chiroalbatros.be 

Sandra Derycke  
 
Rue d’en Haut 76B, 
7864 Deux-Acren  

 
0474 84 15 74  

 
sandra@chiroalbatros.be 
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Kookploeg  

Naast de leidingsploeg en de volwassen begeleiding, is er ook heel wat ander 

schoon volk mee op kamp! De kookploeg zorgt zo bijvoorbeeld voor ons lekker 

eten op lentebivak en daar zijn we heel dankbaar voor.  

Daarom al op voorhand: “Een dikke merci!”  

 

 

Uw kookgoden van dienst zijn…  

In Gruitrode (voor ribbel / speelclub / rakwi 1 en 2) 
 

 Isabelle Cools & Johan Letouche 

 Lutgarde Letouche & William Van Eesbeek 

 Lien Depester, Bart Cools & Lea 

 Laura Wayteck 

 Mathias Ankaert 

 Sandra Derycke & Vince 

 Soetkin Hugo  

 Ann Depelseneer 

 

In Opoeteren (voor tito / keti / aspi) 

 

 Nele Grosemans, Rens Mignon & Aiko 

 Nele Vergalle & Senne Vaeyens 

 Katleen Severs & Koen Cnudde 

 Stiele 

 Johan Bergmans 

 Kris Pauwels 

 Bart Van Hecke  

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 Gruitrode? Opoeteren? 

07:45 De ochtendcasette start, de leden staan op. 

08:30 De kookploeg zorgt voor een stevig ontbijt! 

09:00 Let the games begin! 

12:30 Een driegangenmenu! Bokes! 

14:00 Na de platte rust, zijn we er weer klaar voor! 

16:00 Na al dat spelen hebben we een vieruurtje verdiend. 

16:30 Spelen, spelen, SPELEN! 

18:00 Bokes! ‘Eten zult ge doen!’ 

19:30 De laatste spelletjes worden gespeeld. 

Nog één keer onszelf goed moe maken. 21:00 Ribbel/Speelclub gaat slapen. 

21:30 Rakwi 1 en 2 wordt moe. 

22: 00  De tito’s gaan slapen. 

22:30  De keti’s kruipen in hun bed. 

23:00  De aspi’s gaan ook slapen. 

 

 

EEN DAG OP LENTEBIVAK… 

 



Wetten die gelden op onze berg Olympus  

Goddelijke REGELS en AFSPRAKEN 

 Bij de aanvang van het kamp, geef je de identiteitskaart van uw kind af aan 

zijn of haar leiding. Ook eventuele medicatie mag je aan hen meegeven.  

 

 Zoals je eerder al kon lezen, vragen we om de 

bagage zo veel mogelijk te beperken.  

1 reistas/rugzak per kind volstaat.  

De sterke Hercules in ons zal naar boven 

moeten komen, de leden dragen zelf hun tas… 

Het is dus in het belang van uw kind om zo 

weinig mogelijk zakken mee te nemen.  

 

 

 

 Zeus is de oppergod en volgens hem is snoep meebrengen op kamp 

verboden… Als hij dit zo wil, hebben wij hier niets op te zeggen.  

Gelukkig zorgt de kookploeg voor genoeg eten, dus we hoeven ons geen 

zorgen te maken! 

 

 

 

 Het is organisatorisch voor ons niet mogelijk om leden later toe te laten 

komen of om hen vroeger te laten vertrekken. Alvast bedankt om hier 

rekening mee te houden bij het inschrijven van je zoon of dochter.  

Samen maken we er onvergetelijke dagen van! 
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 Wijze raad van Athena: “Neem geen waardevolle spullen mee op kamp!”                                         

Je bent 5 dagen lang samen met al je chirovrienden. Je deelt leuke, maar ook 

moeilijke momenten… Een hele belevenis! Omdat wij geloven dat dit mee het 

kamp onvergetelijk maakt, beslissen wij om geen GSM’s toe te laten op bivak.  

Betrappen we een lid op het bezit van een GSM, houden wij deze bij tot het 

einde van het kamp.  

Bij noodgevallen kan je steeds de VB’s en groepsleiding contacteren. Zij 

zullen er dan voor zorgen dat het mogelijk is om uw kind te bereiken. 

Omgekeerd word je natuurlijk steeds op de hoogte gebracht bij eventuele 

problemen. 

Luister dus goed naar de raad van de godin van de wijsheid en laat die GSM 

maar veilig thuis. Voor andere waardevolle spullen geldt hetzelfde, zo gaat er 

niets stuk.  

 

 

 Een boodschap van Hermes: “Je las het op één van de 

vorige pagina’s al eens, maar vergeet zeker niet om de 

kledij van uw kind te merken. Het aantal verloren 

voorwerpen kunnen we zo samen inperken.”  

 

 

 Artemis gaat weer op jacht! Dit keer op kriebelbeestjes…  

Bij aankomst controleren we de leden op luizen. Stellen we vast dat je kind 

luizen heeft, contacteren we je en stellen we voor om je kind te behandelen. 

Op dat ogenblik worden de daaraan gekoppelde kosten doorgerekend. Indien 

je niet akkoord gaat, ben je vrij om je kind op te halen. 

Geef ons gerust een seintje voor het bivak indien je zelf luizen aantreft bij je 

zoon of dochter. We vragen ook om je kind in dit geval meteen te behandelen 

en zelf luizenshampoo en -kam mee te geven aan de leiding voor de 

nabehandeling.  

Alvast bedankt voor je begrip!  
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Hé, het is ok om (op lentebivak)… 

 

 

… al een heel jaar af te tellen naar de dag van het vertrek! 

 

… zo veel te eten dat het lijkt alsof je niet meer kan stappen! 

 

… je meteen na het middageten al opnieuw af te vragen wat het vieruurtje zal 

zijn omdat het telkens zo lekker is. 

 

… het stiekem wel leuk te vinden om samen met je vrienden de afwas te doen! 

 

… ’s avonds te vinden dat je T-shirt vuil is en die ’s morgens toch aan te doen! 

 

… uit te kijken naar het moment dat je post aankomt! 

 

… te koppig te zijn om toe te geven dat je het nachtspel eigenlijk wel eng vond! 

 

… om het varken uit te hangen en eens goed vuil te worden! 

 

… thuis te komen zonder besef van tijd. 

 

… terug te keren met schrammen, een bloedneus en knieën die open liggen! 

 

… achteraf 3 kousen en een T-shirt terug te vinden in iemand anders’ koffer! 

 

… je mama en papa niet te missen omdat het zo formidabel fantastisch leuk is!  

 

 

 

 



 


