Chiro Albatros presenteert

Alle dagen feest!
Lentebivak 2019
woensdag 10 april t.e.m. zondag 14 april
Arendonk | Bornem

Praktisch

Haal jullie gekke hoedjes, slingers en toeters maar van onder het stof want wij gaan
feesten en het wordt reuze tof!
Onze jongste groepen (Ribbel - Speelclub - Rakwi 1) verblijven dit jaar in Arendonk,
terwijl de oudste leden (Rakwi 2 - Tito - Keti - Aspi) verblijven in Bornem. Net als
vorig jaar zal het lentebivak dus in gesplitste groepen doorgaan, zodat we iedereen de
kans kunnen geven om mee te gaan.

Infomoment
Om wat duiding te geven bij dit feestelijk gebeuren zal de groepsleiding een woordje
uitleg geven aan de ouders die dat wensen. Dit zal plaatsvinden op zondag 10 maart
net na de Chiro in de grote zaal van onze gebouwen. Op dat infomoment kunnen ook
vragen gesteld worden aan de leiding van elke groep.
Voor verdere vragen / info:
Website: www.chiroalbatros.be
E-mail: info@chiroalbatros.be
Facebook: www.facebook.com/chiroalbatros

Adres

RIBBEL - SPEELCLUB - RAKWI 1

RAKWI 2 - TITO - KETI - ASPI

Domein Den Broekkant - Den Eik

Kamphuis De Stevige Linker

Broekstraat 29

Kloosterstraat 81

2370 Arendonk

2880 Bornem

Vertrek
Op woensdag 10 april verzamelen we allemaal om 9u30 (stipt!) op de parking aan de
lokalen.
Iedereen komt in zijn gekste outfit toe want we starten de feesten met CARNAVAL!
De oudste groepen reizen met de trein naar Bornem en gebruiken een trekrugzak om
hun gerief in te steken.

Lunchpakket
Alle feestvierders brengen zelf hun feestelijk lunchpakket mee (eten en drinken) voor
de eerste middag. De kookploeg zal voor lekkere soep zorgen!

Terugkomst
Alle groepen keren huiswaarts op zondag 14 april en verzamelen rond 15u op de
parking aan de chirolokalen. 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! (Een goed humeur staat
misschien niet op de lijst, maar is cruciaal!) Wij vragen uitdrukkelijk slechts 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!
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.

✓ Bornem: alles in trekrugzak
✓ 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
✓ Arendonk: bedovertrek
Bornem: matras of matje
✓ Boekje (platte rust)
✓ Een linnen zak voor de vuile was

BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT
Om het aantal verloren voorwerpen te beperken, vragen we om zo veel mogelijk
materiaal te merken. Alvast bedankt!

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 vanaf 24 februari tot uiterlijk 22 maart.
Omwille van logistieke redenen aanvaarden wij dus geen inschrijvingen meer na
22 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.

Hoe inschrijven?

SURF NAAR
https://www.chiroalbatros.be/lentebivak
VOOR HET INSCHRIJVINGSFORMULIER!

Feestvarkentjes in Arendonk…

Ribbel
Jacob De Keyser
jacob@chiroalbatros.be
Febe De Henau
febe@chiroalbatros.be

Nel De Wilde
nel@chiroalbatros.be
Jolien Delhove
jolien@chiroalbatros.be

Speelclub
Emma Delanote
emma@chiroalbatros.be

Tijl Pauwels
tijl@chiroalbatros.be

Gregory Geerits
gregory@chiroalbatros.be

Rakwi 1
Amber Boué
amber@chiroalbatros.be

Arthuur Dijkstra
Arthuur@chiroalbatros.be

Feestbeesten in Bornem...

Rakwi 2
Maarten Driessens
maarten@chiroalbatros.be

Sander Thibau
sander@chiroalbatros.be

Flore Letouche

Lotte De Wilde

Tito
Robbe Ricour
robbe@chiroalbatros.be

Wouter Driessens
wouter@chiroalbatros.be

Hélène Notredame
helene@chiroalbatros.be

Keti
Wannes Driessens
wannes@chiroalbatros.be

Robbe Ricour
robbe@chiroalbatros.be
Tillo Demil
tillo@chiroalbatros.be

Aspi
Senne Letouche
senne@chiroalbatros.be

Altaseb Van Den Broeck
altaseb@chiroalbatros.be

Op algemene aanvraag en terug van weggeweest:
💕

Sennes super moppentrommel! 💕

[Een feestvierder] zit met zijn moeder in de kerk. En [die feestvierder] was misselijk
geworden en moest overgeven.
Zijn moeder zei: “Vlug naar buiten jij!”
Dus ging [de feestvierder] naar buiten... 2 seconden later was [de feestvierder] al
terug in de kerk. Zijn moeder zei: “Ben je nu al terug?!”
“Ja,” zei [de feestvierder] “achteraan de kerk stond er een schaal waarop stond: Voor
de zieken!”

Waarom stinkt een wind?
-

Zodat een dove er ook nog iets aan zou hebben!

Waarom kon Einstein geen muur bouwen?
-

Omdat hij geen opleiding had die hem daartoe in staat stelde.

WIN WIN WIN!
Vul dit recept voor een Kerstmaaltijd aan met de juiste ingrediënten en maak
kans op geen van de 10 filmtickets!
1. Neem 2 [...] en schil deze volledig.
2. Probeer de [...] te vangen. Breng ze 10 minuten onder in
kokend water en pluk de veren er daarna af.
3. Hak de [...] in twee en laat ze rusten in een marinade
van suiker, rode wijn en sinaasappelschillen.
4. Spreek de volgende magische spreuk uit over de [...]:
“Abracadabra Simsalabim Bamboozled”
5. Breng aan de kook en laat de [...] daarna sudderen op een zacht vuur
Mail je antwoorden door naar dante@chiroalbatros.be en maak kans op geen van de 10
filmtickets !!!

CONTACT
Groepsleiding
De groepsleiding is beschikbaar op volgende nummers…

Wouter Driessens → 0499 47 01 67
Senne Letouche

→ 0474 59 51 52

Dante Delanote

→ 0495 87 94 84

Emma Delanote  → 0495 42 44 61

Volwassen begeleiding
Bart Van Hecke

Sandra Derycke

Rue d’en Haut 76B,
7864 Deux-Acren

Rue d’en Haut 76B,
7864 Deux-Acren

0473 62 72 43

0474 84 15 74

bart@chiroalbatros.be

sandra@chiroalbatros.be

Kookploeg
Naast de leidingsploeg en de volwassen begeleiding, is er ook heel wat ander schoon
volk mee op kamp! De kookploeg zorgt voor ons lekker
eten op lentebivak en daar zijn we heel dankbaar voor.
Daarom al op voorhand: “Een dikke merci!”

De traiteurs van dienst zijn…
In Arendonk (voor ribbel / speelclub / rakwi 1)
● Stefanie Cools & Johan Plasschaert
● Johan Letouche & Isabelle Cools
● Lien Depester, Bart Cools & Lea
● Laura Wayteck & Thomas
● Soetkin Hugo & Connor
● Anneke Depelseneer
● Matti/Mathias Ankaert
● Sandra Derycke

In Bornem(voor rakwi 2 / tito / keti / aspi)
● Nele Grosemans, Rens Mignon & Aiko
● Nele Vergalle & Senne Vaeyens
● Katleen Severs & Koen Cnudde
● Stiele
● Johan Bergmans
● Kris Pauwels
● Bart Van Hecke

EEN DAG OP LENTEBIVAK
Arendonk

Bornem

07:45

De ochtend cassette 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!

19:30

De laatste spelletjes worden gespeeld.

21:00

Ribbel/Speelclub gaat slapen.

21:30

‘Eten zult ge doen!’

Nog één keer onszelf goed moe maken.

Rakwi 1 wordt moe.

Rakwi 2 wordt moe.

22: 00

De tito’s gaan slapen.

22:30

De keti’s kruipen in hun bed.

De aspi’s gaan ook slapen.
23:00

Wetten die gelden in onze feestwereld
REGELS en AFSPRAKEN die van elke dag een feest maken!

•

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 leden dragen zelf hun tas! Het is dus in het
belang van uw kind om zo weinig mogelijk zakken mee te nemen.

•

Robbe Ricour is de feestpraeses 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!

•

Wijze raad van experts in feest vieren: “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 experts en laat die GSM maar veilig thuis.
Voor andere waardevolle spullen geldt hetzelfde, zo gaat er niets stuk.

•

Een boodschap van algemeen nut: “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.”

•

We gaan weer op avontuur! Zelfs kriebelbeestjes willen mee feesten… 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!

Hé, het is ok om (op lentebivak)…
… om 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.

… terugkeren 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!

