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Op kamp in ons kot!  
 

Als ploeg vinden we het natuurlijk super jammer dat het lentebivak niet 

door kan gaan. Gelukkig bedachten we een manier om ook in die 

‘toch-een-heel-klein-beetje-lockdown’ -vakantie Chiro bij jou thuis te 

brengen. We gaan dan wel niet samen op kamp, maar dragen wel vanop 

afstand zorg voor elkaar!  

 

Elke afdeling zorgde voor activiteiten die je ook thuis kan doen, net zoals 

op een echt kamp. Want: je staat ermee op en gaat ermee slapen: C-H, 

C-H-I, C-H-I-R-O… 

 

Jullie zitten in onze Chiro-hartjes en we kijken er al naar uit om jullie 

terug te zien! Roepen jullie mee met ons: CHIRO…  

 

Vele groetjes vanuit ons kot!  

 

De leidingsploeg, VB’s en kookploeg 

 

 
Ook nog dit… 
 

Als we zeggen: ‘Je staat ermee op en je gaat ermee slapen,’ dan menen 

we dit ook letterlijk! We verloren niets uit het oog en zorgden ook voor 

een ochtendcassette! Je vind ze hier:  

https://soundcloud.com/arthuur-dijkstra/ochtendcasette-lentebivak-202?fbclid=IwAR3IU

7WvEbjnBPaWbvBxCRQsPlSraXMWxAW92UESg5L2iOuvbtS2_pttgl8  

 

Laat je wakker maken op de beats van deze oorwurmen! 

 

https://soundcloud.com/arthuur-dijkstra/ochtendcasette-lentebivak-202?fbclid=IwAR3IU7WvEbjnBPaWbvBxCRQsPlSraXMWxAW92UESg5L2iOuvbtS2_pttgl8
https://soundcloud.com/arthuur-dijkstra/ochtendcasette-lentebivak-202?fbclid=IwAR3IU7WvEbjnBPaWbvBxCRQsPlSraXMWxAW92UESg5L2iOuvbtS2_pttgl8


De digitale Corona-lentebivak-editie  
voor  ribbels  en speelclubbers … 
 

Liefste ribbels en speelclubbers 
 
Met spijt in ons Chiro-hart hebben we moeten meedelen dat ons lentebivak niet kan 
doorgaan. Maar… We hebben wel enkele superleuke alternatieven bedacht voor jullie!  
Zo hebben jullie misschien toch nog een beetje het gevoel dat jullie op kamp zijn!  
We hebben verschillende activiteiten voorzien: spelletjes, iets om te knutselen, een quiz...  
Wil je laten zien dat je ook van thuis uit een beetje op kamp kan zijn, deel dan je foto’s of 
filmpjes in de volgende Facebookgroep: ‘Ribbels en speelclub Chiro Albatros ONLINE 2’. 
 
Nog geen lid van deze groep? Geen probleem, je vindt een link naar deze groep op de Chiro 
Albatros-pagina op Facebook (in het bericht van 29 maart)! Voor de zekerheid...  
Hier vind je hem nog eens extra: https://www.facebook.com/groups/148570663140662/ 
Wij kijken alvast uit naar de resultaten, vanuit ‘ons kot’! 
 
Veel plezier en hopelijk tot snel! 
 
Jullie kampioenen... 
Juno, Amber, Hélène, Ferre, Sander, Arthuur, Lola en Tine xxx 

 
Een dag op lentebivak…  
 
Opstaan en je klaarmaken op het ritme van…         DE OCHTENDCASSETTE! 
Wakker worden op de tofste muziek en leukste deuntjes, wie wil dat nu 

niet?! Geniet van de muziek en wees binnen het halfuur klaar om aan de 

mast (of de ontbijttafel) te staan en de luidste kreten te roepen! 😉 

 

Hier kan je ze nog eens vinden:  

https://soundcloud.com/arthuur-dijkstra/ochtendcasette-lentebivak-202?fbclid=IwAR3IU

7WvEbjnBPaWbvBxCRQsPlSraXMWxAW92UESg5L2iOuvbtS2_pttgl8  

https://www.facebook.com/groups/148570663140662/
https://soundcloud.com/arthuur-dijkstra/ochtendcasette-lentebivak-202?fbclid=IwAR3IU7WvEbjnBPaWbvBxCRQsPlSraXMWxAW92UESg5L2iOuvbtS2_pttgl8
https://soundcloud.com/arthuur-dijkstra/ochtendcasette-lentebivak-202?fbclid=IwAR3IU7WvEbjnBPaWbvBxCRQsPlSraXMWxAW92UESg5L2iOuvbtS2_pttgl8


De dag rustig (en misschien met een slaaphoofd?) beginnen… 
 

Knutsel erop los met deze ideeën!  

 

★ Voorbeeld 1:  

De blaadjes aan de bomen worden groener en 

groener, hier en daar verschijnt bloesem… 

Kunnen jullie zelf zo’n eigen mooie lente-boom 

maken?  

Hier is alvast een voorbeeld van de 

herfst-versie!  

 

★ Voorbeeld 2:  

Papier en karton! Zoiets simpels,  

maar wat kan je er mee doen… ?  

Via de volgende link zie je er het bewijs van.  

Het antwoord als je ‘t ons vraagt? ‘Veel!’ 

 

Meer ideeën vind je hier...  

https://www.ladylemonade.nl/knutselen-met-papier/?fbclid=IwAR0hZucTYFunnW

6I7mz6uoogGWt0w33NAbrnwqONOkjEzA1LwoDMJcojVS0 

 

 

★ Voorbeeld 3:  

Voor onze dino-fans! Maak eens een 

eigen dinosaurus met… Pasta!  

In deze ‘hamsterperiode’ hebben we stiekem 

allemaal wel véél pasta in huis. Ideaal dus 

om mee te knutselen!  

 

Wie maar niet genoeg kan krijgen van dino-knutselactiviteiten, kan meer 

ideeën vinden via de volgende link:  

https://www.ladylemonade.nl/dino-knutselen-dinosaurus/ 
 

https://www.ladylemonade.nl/knutselen-met-papier/?fbclid=IwAR0hZucTYFunnW6I7mz6uoogGWt0w33NAbrnwqONOkjEzA1LwoDMJcojVS0
https://www.ladylemonade.nl/knutselen-met-papier/?fbclid=IwAR0hZucTYFunnW6I7mz6uoogGWt0w33NAbrnwqONOkjEzA1LwoDMJcojVS0
https://www.ladylemonade.nl/dino-knutselen-dinosaurus/


 

Spelen, spelen, spelen!!! 

 
 

★ Ga op zoek naar een bol touw en musketons… Span het touw in 

verschillende bochten, onder bomen, over die glijbaan of schommel in je 

tuin… en hang hier een musketon (of ander touwtje) aan vast. Volg de 

koord zo tot het einde en wordt ook een echte musketon-kampioen.  

★ Word zelf eens leiding! Maak een parcours met minstens 10 obstakels 

voor een huisgenoot. Wat zal jullie record worden om het parcours af te 

leggen? 

★ Om 16u is het op kamp steeds tijd voor een lekker vieruurtje! Maar we 

zouden geen Chiro zijn als we dit gewoon opeten! Hang het koekje of het 

stukje fruit aan een touwtje omhoog, aan bijvoorbeeld de wasdraad of een 

boom en probeer het helemaal op te eten ZONDER HANDEN, veel succes! 

★ Een Kampioenen-kamp zonder voetbal? Dat kan natuurlijk niet! Ga op 

zoek naar je beste voetbaltruitjes en een waardige tegenstander en speel 

een wedstrijd. Vind je geen partner? Doe het dan gewoon alleen en ‘shot’ 

tegen een muur. Probeer je eigen record van ‘muurke-shotten’ te 

verbreken schop zo vaak mogelijk de bal tegen de muur zonder 

ophouden. 

★ Speel eens verstoppertje in je eigen huis! Speel samen met je broers, 

zussen en je ouders! Wie kent de beste verstopplekjes in huis? 

Extraatje: Wat dacht je van ‘kiekeboe’?  

 

Die laatste avondactiviteiten!  
★ Test jouw kennis en die van je gezin bij deze UNIEKE quiz!  

Via deze link kom je hierbij terecht: https://forms.gle/5cP4qaf8w6Nm6Nji9  

 

Je kiest zelf wanneer je hiermee aan de slag gaat…  

De winnende ploeg wordt bekend gemaakt bij het einde van de paasvakantie. 

 

★ Kies een gezellige avond uit en vorm, samen met je gezin, de woonkamer 

om tot één groot fort. Bouwen maar, voor een filmavond op 

Chiro-formaat!  

https://forms.gle/5cP4qaf8w6Nm6Nji9


Dutten op kamp…     
★ Vind je het jammer dat je niet kan slapen op een matje en in een 

slaapzak… ? Waarom niet? Het kan toch ook gewoon thuis! 

Haal die slaapzak er gewoon bij en slaap eens i.p.v. met lakens, met die 

‘cocon’ in je bed! Of voor de durvers… Op de grond! 

 

 
Hiep, hiep, hoera!!  

 

Hoe kunnen we ze vergeten… Diegenen 

waarvoor het lentebivak dubbel zo speciaal 

zou zijn geweest: de jarigen!  

 

Proficiat aan Quinten van de ribbels, want hij 

zou op de eerste dag van het kamp verjaren!  

B-Z-Ondergoed… Bijzonder goed!  

 

We vergeten natuurlijk ook Kobe en June 

niet, want deze twee ribbels vieren hun 

verjaardag de dag na het kamp.  

 

Maak er een feest van, wij denken alvast aan jullie!!  

 
Nog een laatste ‘boodschap van algemeen nut’…  
Voor diegenen dat geen Facebook hebben, is het mogelijk om de 

opdrachtbewijzen door te sturen via mail! Ons e-mailadres kan je vinden op 

onze site bij “leiding”!  

Wij kijken er alvast naar uit en hopen dat jullie even enthousiast zijn als ons!  

Draag zorg voor elkaar en geniet van de vakantie!  

 

Samen sterk, samen CHIRO! 💜💛 

 

 

 



Een boodschap van de Rakwi-leiding!  
Dag lieve rakwi’s 

Iets meer dan een week geleden kregen wij allemaal het droevige nieuws te 

horen dat ons lentebivak niet meer kan doorgaan omwille van het coronavirus. 

Dit is iets wat wij, en jullie ongetwijfeld ook, heel erg jammer vinden. Het 

lentebivak is één van de dingen waar we allemaal op zaten te wachten. Het zal 

dus een beetje een leegte zijn nu, dat gaan we niet ontkennen … 

MAAR we gaan niet bij de pakken blijven zitten! 

Wij hebben een leuk alternatief gevonden in de hoop die leegte toch een beetje 

te kunnen opvullen! Met dat alternatief hopen we ook dat we die ‘chirokampvibe’ 

naar boven kunnen halen om toch wat het gevoel te hebben dat we op 

lentebivak zijn! 

Heel kort uitgelegd: we hebben enkele activiteiten voorzien die jullie kunnen 

doen gedurende de dagen van het lentebivak. De volledige uitleg kunnen jullie 

vinden in de Facebookgroep ‘Lentebivak online - Rakwi Chiro Albatros. De link 

naar die groep vinden jullie hier: 

https://www.facebook.com/groups/685279408883841/?ref=bookmarks 

→ Voor diegenen die geen Facebook hebben, kunnen de bewijzen doorgestuurd 

worden via mail. Deze kunnen jullie vinden op de site van onze chiro bij 

“leiding”. 

Jullie vinden de opdrachten hieronder: 

Activiteit 1: 

Profiteer van het mooie weer en probeer voor jezelf toch zo veel mogelijk de 

kampsfeer te creëren. Zet een tentje op in je tuin, kruip ‘s avonds gezellig in je 

slaapzak, bouw een kamp tussen de struiken of zit samen met je familie rond 

een gezellig kampvuurtje met marshmallows en waan je zo toch nog lentebivak! 

Gebruik je creatieve brein om een zo leuk mogelijk kamp in je eigen kot te 

organiseren en stuur je sfeerbeeldjes door in de facebookgroep (of via mail), als 

reactie op dit bericht. Zo kunnen wij ook meegenieten. 

Alternatieve activiteit: Als je niet zo’n fervente kampenbouwer bent, kan je je 

creatieve geest toch nog aan het werk zetten met volgend knutselwerkje: zoek 

een schoendoos en versier hem zoals jij dat wil! Nadat je de doos versierd hebt, 

mag je allerlei persoonlijke voorwerpen in de doos steken. Dat kunnen 

voorwerpen zijn die je aan kamp doen denken. Je kan bijvoorbeeld ook een 

tekstje schrijven over hoe jij je nu voelt tijdens deze coronatijden.  

https://www.facebook.com/groups/685279408883841/?ref=bookmarks


Kortom: het kan dus vanalles zijn! Wie wil kan de doos bewaren en kan binnen 

enkele maanden (of zelfs jaren) de doos nog eens opendoen om alle 

herinneringen naar boven te halen! 

 

Activiteit 2: 

Ga de uitdaging aan en bewijs dat je de compleetste rakwi bent door zo goed 

mogelijk te scoren op volgende opdrachten. Jullie hebben tot woensdagmiddag 

12u de tijd om een zo hoog mogelijke score te halen en mekaar altijd maar weer 

te verbeteren. Deel jullie topscores gerust in onze facebookgroep ‘Lentebivak 

Online ~ Rakwi Chiro Albatros’ of stuur deze door via mail naar je leiding. 

 

⭐ Het blijft ook belangrijk om in deze periode buiten te komen en te blijven 

bewegen. Maak een grote wandeling en neem hierop zoveel mogelijk foto’s bij 

straatnaamborden. Maak hiervan dan een leuke collage of video en deel deze 

met ons! 

⭐ Onze gedachten blijven natuurlijk altijd een beetje bij de echte helden van 

dit moment en dat mag ook eens getoond worden. Trommel zo veel mogelijk 

mensen uit je straat op om om 20u te klappen voor de zorgverleners die alles 

geven om ons door deze crisis te loodsen! Respecteer hierbij uiteraard wel altijd 

de regels van social distancing.  

⭐ Op kamp wordt er altijd veel afgelachen en ondanks de sombere tijden 

blijft het ook nu gezond om te lachen. 1 april is nog maar net gepasseerd, maar 

bak terug iemand een originele en leuke poets en post hiervan een filmpje. Op 

het einde kiezen wij hier de grappigste uit. 

⭐ Uiteraard kunnen we niet anders dan de populairste app van dit moment 

bij ons spel te betrekken: maak een TikTok-filmpje en haal er mee zoveel 

mogelijk likes! Stuur ten laatste voor het einde van het kamp ( ten laatste 

woensdag) een screenshot/foto door met het aantal likes dat je gehaald hebt. 

⭐ Bouw een zo lang mogelijke kettingreactie door je huis (zie filmpje). De 

persoon die degene bouwt die het langst in beweging is wint! 

⭐ Een simpel spelletje met een topscore kan ook niet ontbreken. Download 

de app ‘doodle jump’ en laat je mannetje zo hoog mogelijk springen! Stuur altijd 

een screenshot van je topscore door in de groep of via mail. 

 

 



⭐ Het is al oneindig veel herhaald, maar blijven sporten in deze periode van 

binnenzitten is ontzettend belangrijk. Daarom gaan we ook nog springtouwen! 

Behaal een zo lang mogelijke aaneengesloten reeks zonder het touw te doen 

stoppen. Stuur ons het aantal en een filmpje door. 

Als laatste: 

Zorg goed voor elkaar en vergeet niet om af en toe eens aan ons te denken, net 

zoals wij af en toe eens aan jullie denken. 😉 

Hopelijk mogen we elkaar snel weer zien, want wij missen jullie! 

 

Dikke dikke knuffel en kus (en een extra kusje voor Tiben 😉)  

van jullie rakwi-leiding! X 

 

P.S.: We hebben een collage gemaakt met enkele foto’s van de voorbije 

maanden om jullie dag op te fleuren! 

 

 
 
 



Een boodschap van de tito-leiding:  
 
Dag lieve tito’s 
 
 
Jammer genoeg kan het lentebivak dit jaar niet doorgaan en dit vinden wij waarschijnlijk even 
spijtig als jullie. Omdat wij dus niet op kamp kunnen gaan, hebben we geprobeerd het kamp 
naar ons te brengen. Dit gaan we doen door een aantal klassiekers van op kamp naar ons 
eigen kot te brengen en activiteiten te voorzien. 
 
Als activiteiten hebben wij een aantal alternatieven bedacht, zodat jullie toch een beetje het 
gevoel hebben dat we op bivak gaan. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk activiteiten 
uitvoert. Wanneer je deze doet, kiezen jullie volledig zelf.  Als je een activiteit hebt volbracht, 
trek je hiervan een foto. Op het einde van de dag, kan je deze allemaal samenbrengen in een 
collage.  
(Een collage kan je via eender welke app. Enkele voorbeelden: Foto Collage, PicCollage, 
PicJointer, … Indien dit niet lukt, zijn gewone foto’s ook goed.)  
 
Om jullie lieve gezichten niet te hoeven missen, kunnen jullie jullie mooie collage of foto’s 
doorsturen naar jullie leiding: 
 

➢ tijl@chiroalbatros.be 

➢ febe@chiroalbatros.be 

➢ ian@chiroalbatros.be 

➢ senne@chiroalbatros.be 

 
Wij kijken er alvast naar uit! Hopelijk zijn jullie ook zo enthousiast. 
 
 
Groetjes 
Tijl, Ian, Senne & Febe 

 

mailto:tijl@chiroalbatros.be
mailto:febe@chiroalbatros.be
mailto:Ian@chiroalbatros.be
mailto:senne@chiroalbatros.be


Een dag op lentebivak bij de tito’s: 
 
OPSTAAN! 
07:45 De ochtend cassette start, de leden staan op. 

Ochtendcassette_Lentebivak2020 

 

Zet de ochtend-cassette op, zing mee, dans mee,  maak je klaar om te beginnen 

aan een leuke dag vol activiteiten!  

 
We starten de dag met ... OCHTENDGYMNASTIEK! 

We moeten wat verzinnen om de dag mee te beginnen en dat gaat het allerbeste 

met muziek. Nu doen we elke ochtend gymnastiek. 

 

Één, twee, drie, vier 

Hup naar achter, hup naar voor 

Één, twee, drie, vier 

Even rust en dan weer door 

Één, twee, drie, vier 

Links en rechts en spreid en sluit 

Één, twee, drie, vier 

Adem in en adem uit 

 

Samson & Gert - Ochtendgymnastiek 

 
 
 
 

https://soundcloud.com/arthuur-dijkstra/ochtendcasette-lentebivak-202?fbclid=IwAR12qgeIE0gIg6N4UnWYtys2X-4wdSC8DBslujkHmmqyYs_VsDDDT0LSNEE
https://www.youtube.com/watch?v=yxWyV6t2omY


 
Ontbijt 😋 
08:30 De mama’s en papa’s ( of jullie zelf) maken een lekker ontbijt 

klaar. 

 

Nu we allemaal goed wakker zijn, is het tijd voor het heerlijk ontbijt. Voor we 

beginnen eten roepen we luidkeels: BIK e BIK e BIK…. HOP HOP HOP! (Stuur dit 

filmpje door naar de leiding) SMAKELIJK IEDEREEN! 

 

Voormiddag 
09:00 Let the games begin! 

 

Wanneer je aan chiro denkt, denk je automatisch aan kamperen in de natuur. 

Nu hebben we net geluk dat het weer goed meezit. DUS zet buiten een tent op, 

blaas je luchtmatras op en pak de slaapzak bij de hand! Zo hebben we weer een 

beetje het gevoel van echt op kamp zijn.  

(Diegenen die geen tent hebben thuis: → Jullie kunnen een kamp bouwen met 

veel kussens en dekens. Leg hier ook je matje en slaapzak neer.) 

Maak het gezellig; versier je slaapplek met lichtjes, slingers, … 

 
Middag 
12:30 Puree fatale  

 

Ook de kookploeg heeft aan ons gedacht en heeft gezorgd voor een aantal 

typische chiro-gerechtjes. (Deze vind je op het einde van het boekje)  

Vooraleer we starten met eten, is het tijd voor de kreten! 

Opdracht: Verzin een zo goed mogelijke kreet, film dit en voeg het toe aan de 

collage. 

→ Na het middageten help je natuurlijk je ouders mee met de afwas, zoals we  

    dat gewend zijn op kamp. 

 

Na de afwas is het tijd voor platte rust. Een ideaal moment om brieven te 

schrijven.  



Opdracht: Schrijf een brief naar oma, opa, meter, peter, nonkel, tante, vrienden 

of vriendinnen. Zo maken we voor hen de lockdown iets aangenamer! (Trek er 

een foto van en zet dit in je collage) 

 

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

 

Door tijdens de lockdown thuis te zitten, vergeten we vaak te bewegen. Daar 

gaan we verandering in brengen! 

 

Opdracht: Maak een mooie wandeling/fietstocht met enkele leuke sfeerfoto’s.  

Vergeet niet: Doe deze wandeling enkel met leden vanuit je eigen gezin! Zo is 

er geen kans dat je anderen besmet of je zelf besmet wordt. 

 

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

dikkendas! 

 

Jammie, lekkere bananenpap als vieruurtje! → Recept zie einde van het boekje. 

 

16:30 Spelen! 

 

Na deze lange wandeling of fietstocht en de overheerlijke bananenpap, zijn er 

nog wat kleine opdrachten voor jullie voorzien in thema F.C. De Kampioenen. 

★ Speel een scène vanuit F.C. De Kampioenen na. 

★ Popol is zot van voetbal. Maak een leuke voetbalfoto. 

★ Zoals iedereen al weet, is Johny Voners, beter bekend als Xavier 

Waterslaeghers, onlangs overleden. Verkleed je als sergeant en drink een 

glaasje water in één keer op. 

★ Markske kan zonder bril niet goed zien. Maak een ‘Zoek de 10 verschillen’ 

van jouw kamer of woonkamer 

★ Maurice helpt iedereen met zijn/haar klusjes. Help mama of papa met een 

klusje in het huishouden. 

★ Maak met karton een auto van DDT Oké Cars na. 

★ Doortje zet zich altijd in voor goede doelen. Maak een spandoek voor de 

helikopter die zondag boven Vlaanderen vliegt. 

★ Billie houdt van rock. Zet luide rockmuziek op om mama en papa te 

ambeteren en speel terwijl luchtgitaar. 



★ Pascalleke is zot van pralines en alles wat zoet is. Maak een lekkere 

brownie in een koffiemok en smul mee met Pascalleke. 

○ Wat heb je nodig? 2 eetlepels bakboter, 2 eetlepels melk, 4 

eetlepels bloem, 3 eetlepels suiker, 2 eetlepels cacao, 1 snuifje zout 

○ Werkwijze:  

■ Neem een mok. 

■ Doe eerst de boter erin en laat die smelten. (Ongeveer 20 

seconden in de microgolf) 

■ Voeg de melk toe. 

■ Voeg dan één voor één alle droge ingrediënten toe en roer 

tussendoor telkens met een vork. 

■ Uiteindelijk heb je een zeer dik beslag. Zet dit gedurende 1 

minuut in de microgolfoven op de hoogste stand. 

■ Smakelijk! 

 

! Van al deze activiteiten, willen wij graag een foto zien in de collage ! 

 

Avond 
18:00 Bokes  

 

Tijd om boterhammen te eten!  

 
Avondactiviteit 

19:30 Genieten van de rust 

 

Na deze drukke dag hebben jullie rust verdiend. Maak er nog een gezellige 

kampeeravond van; film, chips, popcorn, …  

 

Tijd om te gaan slapen 
Hopelijk hebben jullie wat genoten van de lockdown editie van het lentebivak.  

Laat ons hopen dat we jullie dit jaar nog eens in levende lijve kunnen zien! 

 

Kusjes de titoleiding! xoxo 



Een dag op lentebivaketi! 
Hey daar Keti’s!  

 

Wij weten dat er veel traantjes zijn gevloeid doordat jullie ons zo missen, MAAR 

niet getreurd! Hieronder vinden jullie de planning voor een 

“Blijf-In-Uw-Kot”-lentebivak-editie! De bedoeling is dat jullie de opdrachten 

vervullen en deze doorsturen naar ons via een filmpje of foto (wat er bij de 

opdracht staat) :)  

Hoe meer opdrachten er vervuld worden oftewel, hoe meer keti’s de opdrachten 

uitvoeren, hoe groter de verrassing op zomerbivak!  

 

Zoentjes van ver!  

 

Bestemming IN UW KOT 

07:45 

Da’s wat vroeg in corona-tijden…. Zet de ochtend-cassette op! 

RISE AND SHINE BABY’S! 

Ochtendcassette_Lentebivak2020 

08:30 

Ochtendstond heeft nen boterham in de mond! 

➢ Gooi van op afstand jullie boterham in de rooster. 

➢ OF gooi jullie koffiepads/capsule van op afstand in de 

koffiemachine. (filmpje) 

09:00 

Om de verveling tegen te gaan wil je iets nieuws onder de knie 

krijgen! Probeer een kip onder hypnose te krijgen. ***  

(filmpje) 

12:30 

12:30, tijd voor een aperitief! Houd met alle keti’s een 

massa-aperitief/skyperitief en stuur een screenshot naar ons 

door! #alcoholvrijweliswaar (foto) 

14:00 

Schrijf minstens 20 brieven naar jullie 

grootouders/familie/vrienden/ons waarin je zegt hoe hard je ze 

mist en de chiro mist. (foto/filmpje) 

16:00 
Vieruutjestijd! Maak een zo origineel mogelijk 4uurtje en stuur 

je mooiste creaties door naar ons! (foto) 

https://soundcloud.com/arthuur-dijkstra/ochtendcasette-lentebivak-202?fbclid=IwAR12qgeIE0gIg6N4UnWYtys2X-4wdSC8DBslujkHmmqyYs_VsDDDT0LSNEE


16:30 

Na al dat eten is het tijd voor een gezamenlijk kakske! 

Edit een filmpje waarin minstens 10 personen een WC-rol 

doorgeven/smijten op een originele manier.** 

18:00 
Leg iets van je avondeten op je voorhoofd en probeer het (vb.) 

patatje zonder handen in je mond te krijgen. (filmpje) 

19:30 

Bewijs d.m.v. screenshots dat je met de groep 50 km aan 

"corona-sporten" hebt gedaan. (Alleen of met 2, lopen of 

fietsen, 1,5 m afstand.)  

→ Originaliteit van de vorm van de toer = Extra punten! 

21:00 
Maak een filmpje wanneer je 8x met een WC-rol jongleert. 

(filmpje) 

22:00 

De tito’s gaan slapen. Who cares dat wij al stil moeten zijn? 

Maak een filmpje van jezelf waarin je iemand van jouw 

lockdown-familie plaagt door extra ambetant en luid te zijn. 

(filmpje) 

22:30 
De keti’s kruipen in hun bed. Maak nog snel een collage van 

minstens 8 mensen in hun pyjama. (foto) 

 

 

** Voorbeeld: 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200324_04900206?fbclid=IwAR2H3tkNtE

wN3ZR2fG78vLMwaAqDRutPzY_bSF5nCBGsJ-1-xlvrHnCAwB8  

 

 

*** Voorbeeld:  

https://www.youtube.com/watch?v=J275VAYzRRo 
 
 
Ziezo! Hopelijk is alles duidelijk! Jullie hebben tot woensdag (einde van het 

lentebivak) tijd om de opdrachten door te sturen naar jullie leiding. 

PS: Voor diegenen die geen Facebook hebben, is het mogelijk om de 

opdrachtbewijzen door te sturen via onze e-mailadressen van de chiro. Deze 

vinden jullie terug op onze site onder “leiding”! Veel succes zoetjes! 

 

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200324_04900206?fbclid=IwAR2H3tkNtEwN3ZR2fG78vLMwaAqDRutPzY_bSF5nCBGsJ-1-xlvrHnCAwB8
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200324_04900206?fbclid=IwAR2H3tkNtEwN3ZR2fG78vLMwaAqDRutPzY_bSF5nCBGsJ-1-xlvrHnCAwB8
https://www.youtube.com/watch?v=J275VAYzRRo


Een boodschap van de Aspi-leiding!  
 

Hey dag liefste aspi’s! 

 

Om het gemis van lentebivak wat te verzachten hebben we voor jullie een leuke 

wedstrijd uitgedacht. Zondag zal er een lijst met challenges op onze privé 

facebook groep gedeeld worden. Iedere opdracht heeft een bepaalde waarde. 

Jullie krijgen 7 dagen om zoveel mogelijk van deze opdrachten te doen. Om te 

kunnen kijken of je het wel echt gedaan hebt vragen wij om jullie VLOG skills te 

gebruiken en ons een video te maken waaruit duidelijk wordt dat je de opdracht 

gedaan hebt. 

 

Er zullen verschillende soorten opdrachten zijn: Die je alleen zal  

kunnen uitvoeren, waarvoor je hulp van je familie zal nodig hebben, …  

 

Nee, je hoeft dit niet voor niets te doen. Je kan er namelijk iets interessants mee 

winnen. Jullie hebben in het begin van het jaar voor ons gekookt, nu draaien we 

de rollen om. Je kan namelijk een gratis etentje voor het hele gezin in ristorante 

di Strobbe y Wannes winnen.  

 

Haal dus alles uit de kast.  

 

Veel succes ermee! 

 

Tot zondag xx Strobbe en Wannes  

 

 

 

 

 

 

 

 



Keek jij ook al uit naar het lekkere eten op kamp?  

Ja, ja! De kookploeg dacht, ook nu, aan ons! Deze helden zorgden voor… 

 

Een greep uit onze typische chiro-gerechtjes 
vanop kamp (die iedereen zeker lust) 

 

Klassiek ontbijt: brood met beleg 
 

Wat heb je nodig: 

★ Brood 

★ Beleg: kaas, salami, hesp, … 

★ Chocomelk (warm en koud) 

★ Melk 

★ Koffie 

★ Choco, confituur, speculoospasta 

 

Middageten: puree fatale 
 

Wat heb je nodig: 

★ Gehakt → 150 gram per persoon 

★ Spinazie → 100 gram per persoon 

★ Gemalen kaas of lactosevrije kaas → 70 gram per persoon 

★ Ei → 0,5 per persoon 

★ Bloemige aardappelen → 320 gram per persoon 

★ Melk of lactosevrije melk 

 

VEGGIES: Spinaziepuree met gebakken eitje → 6 eieren 

 

Dessert: koek 
 

Wat heb je nodig: 

★ Cupcake 

★ Of koekje naar keuze 



Vieruurtje: pap Dikkendas (1 kg voor 5 personen) 
 

Wat heb je nodig:  

★ Platte kaas → 1 kg 

★ Kristalsuiker → 70 gram/kg platte kaas 

★ Vanillesuiker → 1 zakje/kg platte kaas 

★ Bananen → 1,5 banaan/kg platte kaas 

★ Eieren (enkel eiwit) → 0,8 eiwit/kg platte kaas 

★ Sinaasappelsap → 200 ml/kg platte kaas 

 

TIP: Wanneer de pap Dikkendas net gemaakt is, is hij het lekkerst.  

SMULLEN MAAR! 

 

Avondeten: tomatensoep (4 personen) en brood met beleg 
 

Wat heb je nodig voor de soep:  

★ 250 gram tomaten 

★ 30 gram ui 

★ 300 gram aardappelen 

★ Een stukje selder 

★ Eén wortel 

★ Eén kleine prei 

★ 1 liter water 

★ Peper 

★ Zout  

★ 2 bouillonblokjes 

 

 

Zet jullie mama en/of papa maar aan het werk of kook samen én…  

Smullen maar! Eeeeuuuh: voor we beginnen eten, roepen we luidkeels:  

BIK e BIK e BIK! HOP, HOP, HOP… ! Dit kunnen jullie wel nog, hè!  

 

Groetjes van de 2 kookploegen 



Voor alle personen die geen Facebook hebben en daardoor geen 

filmpjes en foto’s kunnen doorsturen: hieronder vinden jullie de 

e-mailadressen van de leiding! Zo kunnen jullie hen altijd bereiken 

bij eventuele problemen of vragen. 

 

RIBBEL 

Ferre Van den broeck 

ferre@chiroalbatros.be 

Amber Boué 

amber @chiroalbatros.be 

Hélène Notredame 

helene@chiroalbatros.be 

Juno Van Geyte 

juno@chiroalbatros.be 

 

 

 

 

SPEELCLUB 

Tine Verduyn 

tine@chiroalbatros.be 

Lola Demol 

lola@chiroalbatros.be 

Arthuur Dijkstra 

arthuur@chiroalbatros.be 

Sander Thibau 

sander@chiroalbatros.be 

 

RAKWI 

Jolien De Meyer 

jolien@chiroalbatros.be 

Geneviève Vaillemans 

geneviève@chiroalbatros.be 

 

Maarten Driessens 

maarten@chiroalbatros.be 

 

Dante Delanote 

dante@chiroalbatros.be 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITO 

Tijl Pauwels 

tijl@chiroalbatros.be 

Ian Felix 

ian@chiroalbatros.be 

 

Senne Letouche 

senne@chiroalbatros.be 

 

Febe De Henau 

febe@chiroalbatros.be 

 

 

 

KETI 

Nel De Wilde 

nel@chiroalbatros.be 

Emma Delanote 

emma@chiroalbatros.be 

 

                              Wouter Driessens 

                          wouter@chiroalbatros.be 

 

 

 

 

 

ASPI 

Robbe Ricour 

robbe@chiroalbatros.be 

Wannes Driessens 

wannes@chiroalbatros.be 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


