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Met dank aan onze sponsors

Beste Chirowietjes
Op het komende Bivak zullen we verblijven op
boerderij ‘Den Eik’. Op deze boerderij zal je
kennismaken met de boer en boerin die denken dat ze
heel gewone dieren hebben. Als de boer en boerin er
niet zijn gebeuren de meest gekke dingen! Wil je meer
weten over het Bivak en wat je allemaal nodig hebt om
mee te gaan, lees dan dit boekje en je bent er
helemaal klaar voor.
Wij kijken er al vast naar uit!
Groetjes
De leidingsploeg
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Wat is dat een bivak?

Met dank aan onze sponsors

Op Bivak leven we negen dagen samen met alle afdelingen.
We spelen, slapen en eten samen. We gaan op avontuur in de
natuur en wisselen actieve spelletjes af met rustige activiteiten.
Welke programma’s jouw leiding in petto hebben, verklappen
we nog niet. Maar droom alvast over een spannend bosspel,
uitdagende quiz, natte waterspelletjes, gekke pleinspelen,
gezellig kampvuur, avontuurlijke dagtocht en creatieve
knutselwerken.
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Met dank aan onze sponsors

Wat staat er allemaal op het programma?
Op Bivak voorzien we enkele vaste momenten. Zo bieden we
structuur aan en zorgen we er voor dat het bivak vlot kan
verlopen. Met 4 verschillende afdelingen op Bivak gaan, zou
anders niet gemakkelijk zijn.
07u30 - Opstaan
08u00 - Vlaggengroet + thema
08u15 - Ontbijt
09u00 - Activiteiten
10u30 - Fruitpauze
10u45 - Activiteiten
12u00 - Middagmaal
13u00 - Platte rust
14u00 - Activiteiten
16u00 - 4-uurtje
16u15 - Activiteiten
18u00 - Avondmaal
19u00 - Activiteiten + slapen

Wat staat er op de menukaart?
Zoals

elk jaar hebben we opnieuw een fantastische kookploeg
mee. Ze zorgen ervoor dat we heel het Bivak lekker eten op
tafel krijgen. Een lekker ontbijtje, een warm middagmaal zoals
spaghetti of WAP (worst, appelmoes en patatten) en een overheerlijk avondmaal. Daartussen zorgen ze voor een stukje fruit,
een kommetje warme soep, een koek en af en toe wel eens een
verrassing!
Dat wordt smullen!!
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Waar gaan we naartoe?

Met dank aan onze sponsors

Dit jaar gaan we naar een omgebouwde hoeve ‘Den
Eik’ in Arendonk. Arendonk ligt in de provincie
Antwerpen en ligt aan de Nederlandse grens. We
hebben er heel veel speelruimte en een prachtige
natuuromgeving waar we volop kunnen spelen!
Zuienkerke
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Arendonk
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Brieven sturen?

De kleine lettertjes
Om ons Bivak vlot te laten verlopen, vragen we dat de Chirowietjes mee gaan van het begin tot het einde van het
Bivak. Zo zorgen we voor een aangename groepssfeer en kan
iedereen genieten van een fantastisch Bivak !
Speelclub, Rakwi, Tito en Keti:
Van 23 juli tot 31 juli
Op Bivak kan het wel eens gebeuren dat we last hebben van
teken. Teken zijn kleine beestjes die graag in het bos en het lange gras leven. Maar soms willen ze eens verandering en dan
kruipen ze op onze huid. Jammer voor de teken, maar wij willen
die niet op onze huid. Op Bivak zullen we dus vaak controleren
op teken. Bij jezelf of de leiding misschien ook wel eens bij jou.

Op Bivak kan het ook eens gebeuren dat er luisjes zijn. Daarom
vragen we aan de ouders om op voorhand jullie Chirowietje te
controleren op luizen.
Het kan ook gebeuren dat wij op kamp eens een controle uitvoeren bij uw Chirowietje. Indien er luizen gevonden worden
brengen wij u hiervan op de hoogte.
Ook dit jaar zullen we opnieuw regelmatig iets posten op Facebook. Een kort tekstje met een leuke
foto, zo kan het thuisfront ook wat op de hoogte
blijven. Je kan ons vinden op www.facebook.com/
chirozuienkerke
Alle prachtige foto’s zullen te zien zijn tijdens
onze spaghettiavond op zaterdag 3 november 2018.

Tijdens het Bivak laten wij geen bezoek van ouders of
familie toe. We zouden wel graag heel veel briefjes
ontvangen. Deze kunnen verstuurd worden naar onderstaand adres. Vergeet zeker niet de naam van het
Chirowietje en ‘Den Eik’ te vermelden.

Chiro Zuienkerke
Naam Chirowietje + afdeling
Domein Den Broekkant - Den Eik
Broekstraat 29
2370 Arendonk

Vragen? Neem contact op!
Indien je voor of na het Bivak met vragen zit, kan je
steeds contact opnemen met de Bivakverantwoordelijke
Sarah. Tijdens het Bivak neem je best contact op met
VB Mika. Zij zullen je zo goed mogelijk helpen met alle
vragen.
Sarah

Mika

Als je Chirowietje is ingeschreven krijg je later een brief
doorgemaild met de laatste informatie omtrent Groot Bivak.
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Vertrek en terugkeer
20 juli - bagage inleveren
Op vrijdag 20 juli brengt iedereen tussen 18u00 en 19u00 zijn
bagage naar De Chalet in het Lindenhof.
23 juli - vertrek Speelclub, Rakwi, Tito
Speelclub, Rakwi en Tito verzamelen maandag 23 juli
om 09u45 op het stationsplein van Brugge
(voorkant van het station).
Dit jaar gaan de Keti’s met de fiets richting de kampplaats, ook
zij verzamelen met fiets om 09u45 aan het stationsplein van
Brugge.
Afgeven bij vertrek
•
Identiteitskaart
•
BuzzyPass
Meedoen
•
Stevige rugzak (geen schoudertas of ‘turnzakje’ want
je gebruikt hem ook voor de dagtocht)
•
Lunchpakket voor ‘s middags
•
Drankje en koekje voor onderweg!
•
Een drinkfles
•
Zonnecrème, regenjas

Wat neem ik niet mee?
GSM
Indien iemand jou wil bereiken kan dit via VB
Mika op het nummer 0496 27 63 32.
Geld
Alles is inbegrepen in de prijs en bovendien zal
er geen mogelijkheid zijn om geld uit te geven.
MP3-spelers & spelconsoles
Daar hebben we op bivak helemaal geen tijd
voor, we voorzien voldoende activiteiten om ons
niet te vervelen!
Als je deze dingen toch meeneemt, is dit volledig op eigen
verantwoordelijkheid. De Chiro is niet verantwoordelijk voor het
verliezen of kapot gaan van onnodige persoonlijke spullen.
Bovendien worden deze zaken afgenomen en pas na het Bivak
teruggegeven.

Aandoen
•
Rood (Chiro) T-shirt
•
Beige (Chiro) broek/rok
•
Stevige schoenen voor de wandeling tot aan de
bivakplaats
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Vertrek en terugkeer

Wat neem ik allemaal mee?
1.

Naamteken alles, zo kunnen we het aantal verloren
voorwerpen beperken.

2.

We gaan negen dagen op Bivak, dus voorzie voldoende
kledij die zeker vuil mag worden! Ook een extra paar
schoenen kan van pas komen.

3.

Voor de kleinsten onder ons is het handig om reeds per
dag een pakketje te maken met vers ondergoed, T-shirt en
broek/rok.

4.

Steek alles in één valies en beperk extra zakjes. Zo
kunnen we alles goed stapelen in de camion. Slaapzakken
maak je niet vast aan de andere bagage.

5.

Medicatie steek je niet in je bagage maar geef je af bij
het brengen van de bagage op 20 juli of bij het vertrek
op 23 juli.

6.

Voorzie aan ieder
afdelingskleur.

stuk

bagage

een

lintje

in

31 juli - einde Bivak
Op dinsdag 31 juli is het Bivak gedaan voor alle afdelingen.
We brengen jullie Chirowietjes veilig en wel terug aan het
station van Brugge om 16u30. We sluiten er af met een
vlaggengroet en ons kampdansje (voorkant van het station).
De camion met bagage en materiaal keert ook terug op 31 juli.
Jullie kunnen na de terugkomst in Brugge onmiddellijk de
bagage ophalen aan De Chalet in het Lindenhof.

Inschrijven
PRIJS
Voor de 9 dagen Bivak betaal je €130.
Het ziekenfonds en het OCMW komen vaak voor een deel
tussen in de kosten van een kamp. Geef het formulier af aan de
leiding.
Indien het financieel moeilijk is om op tijd of het volledige
bedrag te betalen, kan je steeds contact opnemen met leidster
Karlien.
BETALEN
Inschrijven kan enkel door overschrijving van het juiste bedrag
(€ 130) op het rekeningnummer: BE31 7512 0497 2255 met
de omschrijving: ‘Bivak’ / ‘Afdeling’/ ‘Naam kind’.
Ten laatste inschrijven voor 01/07/2018
MEDISCHE FICHE
Wij moeten zeker in het bezit zijn van een recente medische
fiche van het kind voor het Bivak start. Indien je niet zeker bent
of dit in orde is of als er recente wijzigingen zijn, neem je best
nog eens contact op met leidster Sarah.
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Wat neem ik allemaal mee?

Wat neem ik allemaal mee?
 Kussen + kussensloop
 Matrasovertrek
 Slaapzak

Tito en Keti slapen dit jaar in tenten, zij moeten dus een
1persoons matje of luchtmatras mee nemen. Liefst geen
veldbedden, zo sparen we meer ruimte in de tent.
P.S: Een pomp om de matras op te blazen is altijd handig!

 Regenjas

AAN DE VOETJES
 Sandalen die
in het water
mogen!!

 Zwemkledij

 Gewone
schoenen
 Pantoffels





Knuffelbeer 

 Zaklamp
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Handdoeken
Washandjes
Zeep
Shampoo

 Stevige schoenen
(aandoen bij vertrek)

 Laarzen

OOK NOG….
o Verkleedkledij zodat je je helemaal thuis voelt op de
boerderij!
o Een boek, strips of spelletjesboek om je rustig bezig te
houden.
o Voorgeschreven enveloppen, postzegels en adressen om
een brief te schrijven
o Aan ieder stuk bagage een lintje van je afdelingskleur.
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