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Als je ‘t ons vraagt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.chirozuienkerke.be 

   

 

Diep in de 

ZEE 

Klein Bivak 2019  

van vrijdag 15 tot zondag 17 februari  
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Lieve Chirowietjes en ouders 
 
Tijdens het weekend van  15-16-17 februari trekken 
we met z’n allen op Klein Bivak, een weekend vol 
plezier met al je Chirovriendjes.  
 
Dit jaar gaan we volledig op in het thema Diep in de 
zee! We maken er dus een spetterend weekend van!  
 
In dit boekje kan je alle informatie over ons verblijf  
vinden. Als je na het lezen nog vragen hebt, kan je 
steeds terecht bij de leiding. Lees zeker goed de pagina 
’Wat neem ik mee?’ ! 
 
Groetjes 
De leiding 
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Los volgende woordzoeker op!!  

Tijd voor een spelletje 

CHIRO   LEIDING    SLAPEN  WEEKEND 
KETI    NIEUWPOORT   SPEELCLUB ZEE 
KOOKPLOEG  RAKWI   STRAND   ZON 
RAVOTTEN  SCHELPJES   ZUIENKERKE TITO  
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Met dank aan... 
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Het Klein Bivak is een weekend vol spel en plezier met je 
Chirovriendjes. We slapen, eten en spelen samen. De leiding 
voorziet leuke activiteiten met je afdeling en we spelen ook 
eens met z’n allen samen.   
 
Een quiz, een pleinspel, knutselen of  lekker ravotten op het 
plein, het staat allemaal op het programma.  
 
Natuurlijk gaat alles door in thema ZEE! Een weekend vol 
avonturen diep in de zee, gekke vissen, en andere zeewezens. 
Wees er dus zeker bij!  

 

Vragen? 
 

Zowel voor als na het Klein Bivak 
kan je steeds bij de leiding terecht 
met al je vragen. Neem gerust con-
tact op  met je afdelingsleiding of  

leidster Karlien.  
 

Bij vragen of  problemen tijdens het 
Klein Bivak neem je best contact op 

met VB Mika . 

WAT 



4  

 

 

Jullie zijn allemaal welkom op de 
bivakplaats van vrijdag 15 tot 
zondag 17 februari.   
 
Op vrijdag 15 februari verwachten 
we jullie tussen 19u00 en 19u30 in 
‘Chirolokaal De Branding’ te 
Nieuwpoort. We nodigen de ouders 
uit om een kijkje te komen nemen 
waar we logeren en hun Chirowietje 
te helpen bij het opzetten/opmaken 
van hun bed. 
 
Zorg ervoor dat je al gegeten hebt, 
zodat je met een goed gevulde maag 
kan starten aan het klein bivak! 
 
Omdat we in een Chirolokaal 
verblijven, eindigt ons weekend op 
zondag 17 februari om 12u. 
Hierdoor zal er ook geen 
middagmaal worden voorzien. We 
verwachten de ouders om 12u voor 
onze slot vlaggengroet.  
 

 

 

WANNEER 
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Met dank aan... 
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Met dank aan... 
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In ‘Chirolokaal De branding’ te  Nieuwpoort nemen we dit 
weekend een diepe duik in de zee  vol avontuur.  
We beschikken over een groot gebouw met verschillende 
lokalen , een uitgeruste keuken en een groots speelterrein 
waar we ten volle kunnen ravotten!  
 
Dit jaar zijn er geen bedden aanwezig op de kampplaats. We 
maken het dus wat  avontuurlijker en slapen op onze 
luchtmatras! 

Chirolokalen ‘De Bran-
ding Nieuwpoort’ 
Dudenhofenlaan 2 
8620 Nieuwpoort 

WAAR 
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Terugblik op KB 2018 
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Met dank aan... 
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 Neem enkel kledij mee die zeker vuil mag worden en 
aangepast is aan het weer.  

 
 Naamteken alles, zo vermijden we veel verloren 

voorwerpen achteraf.  
 
 Medicatie + ID-kaart geef  je af  bij aankomst en hoeven 

dus niet in de valies. 
 

Opgelet: volgende zaken zijn niet toegelaten. Indien je deze 
dingen toch meeneemt is dit volledig onder eigen 
verantwoordelijkheid.  

Inpaktips 
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Terugblik op KB 2018 
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Medicatie en je ID-kaart 
geef  je af  aan Karlien bij de 
start van het weekend. Zorg 
er voor dat je medische fiche 
up-to-date is en geef  eventu-
ele recente wijzigingen door 
aan de leiding.  

Inschrijven 

Deelnemen aan het weekend 
kost €35 per kind. In die prijs 
is alles inbegrepen. Zowel 
het verblijf  als de maaltijden 
en alle benodigdheden voor 
de activiteiten. Je hoeft dus 
geen geld mee te brengen 
tijdens het Klein Bivak zelf.  
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 Tandenborstel 
 Tandpasta 

 ID-kaart 

 Knuffelbeer 

 Pantoffels 

 Bestek: vork en 
mes.  
Iedere afdeling!! 

Wat neem ik mee 


