
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tropicalbatros 
Bivak Chiro Albatros 2018  

Mormont-Erezée 



ALOHA! BIVAK! 
Hoera! We gaan weer op kamp. Elk jaar opnieuw ontspannen we 

ons de laatste twee weken van juli de volle 100%! Dit jaar doen 

we dat nog meer dan gewoonlijk. We gaan namelijk met z’n allen 

naar een tropisch eiland! Haal je strooien rokje, bloemenketting 

en kokosnoten al maar van onder het stof!  

Adres   
Liefdesbrieven, vakantiekaartjes en foto’s van de huisdieren 

worden massaal naar onderstaande adres verzonden:  

Bonjean Bernard 
Chiro Albatros Tollembeek 
Naam van het kind + afdeling  
Rue Du Moulin Ponsard 2 
6960 Manhay 

 
Kampadres voor bezoekdag: 
Rue de L’etang 3e-division 
6997 Mormont-Erezée 

DATA 
Een handig overzicht van alle belangrijke data.  

We zetten onze tenten op in Mormont-Erezeé.  

 

  



Vertrek  
Voor RIBBELS en SPEELCLUB: 

Jullie worden gebracht op zaterdag 21 juli. (Zie verder.) 

 

Voor RAKWI, TITO, KETI: 

Jullie vertrekken tezamen op woensdag 18 juli met de bus. 

Omstreeks 9.30 uur verzamelen we op de parking aan onze 

lokalen. 

 

Voor ASPI: 

Jullie vertrekken op zaterdag 14 juli op voorpost! 

 

 

 

 

 

 

Terugkomst 
Voor RIBBELS, SPEELCLUB, RAKWI, 

TITO, KETI: 

Jullie keren huiswaarts op zaterdag 28 juli 

met de bus. We verwachten rond 16.30 uur 

aan te komen op de parking aan onze 

lokalen. 

 

Voor ASPI: 

Jullie keren samen met de leiding terug naar 

jullie warme nestjes op zondag 29 juli.   



ONLINE inschrijven 
HOERA! U maakt deel uit van een uiterst moderne Chiro!  

Ook dit jaar beschikken wij over een ONLINE 

INSCHRIJVINGSSYSTEEM.  

Via het online inschrijvingsformulier op onze site 

(https://www.chiroalbatros.be/zomerbivak) kan u één of 

meerdere kinderen inschrijven voor ons bivak.  

 

 

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 het 

rekeningnummer BE11 7341 8016 2048 (BIC KREDBEBB)  

met als mededeling: ‘Bivak [Voornaam + Naam + Afdeling 

kind]’.  

 

Inschrijven kan vanaf 20 mei t.e.m. 24 juni.  

Omwille van logistieke redenen aanvaarden wij  

geen inschrijvingen meer na zondag 24 juni. 

 

https://www.chiroalbatros.be/zomerbivak


Hoeveel mag dat kosten? 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 130 euro voor ASPI, KETI, TITO 

en RAKWI en 80 euro voor RIBBEL en SPEELCLUB.  
 

Het 2e kind binnen eenzelfde gezin krijgt 10 euro korting, hij/zij 

betaalt dus 120 of 70 euro (afhankelijk van zijn/haar afdeling).  

Wie mag er mee? 
Op bivak kunnen er enkel kinderen mee die lid zijn van onze 

Chiro. Dat wil zeggen dat je in het begin van het jaar je 

inschrijvingsgeld betaalde en je in orde bent met de medische 

steekkaart! 

WAAROM bivak? DAAROM bivak! 

 
Bivak in een notendop is…   

✓ 10 dagen leven op het ritme van de wind en van de zon… 

✓ ‘s avonds vinden dat je Chiro-T-shirt vuil is en die ’s morgens 

gewoon opnieuw dragen… 

✓ uitkijken naar het moment dat de post aankomt… 

✓ niet toegeven dat je het nachtspel eng vond! 

✓ samen spelen, eten, denken, leven… 

✓ met geschaafde knieën en schrammen naar huis gaan, maar 

je er niets van aantrekken!   

✓ internet en televisie niet meer nodig vinden… 

✓ verloren voorwerpen vinden die van niemand lijken te zijn… 

✓ niet weten welke dag het is… 

✓ vuil, vuiler, vuilst worden en je achteraf wassen in de beek! 

✓ met spijt weer naar huis keren, bivak was veel te kort… ! 

✓ ‘Puree Fatale’ en ‘Beluspasta’ eten!  

✓ uitkijken naar een reuzegroot kampvuur… 

✓ NIET TE MISSEN! 

  



Uw fantastische leiding! 

RIBBELLEIDING 
 

Bertucan Van den Broeck 

bertucan@chiroalbatros.be 

Lotte De Wilde 

lotte@chiroalbatros.be 

Jura De Wel 

jura@chiroalbatros.be 

Jana Cromphout 

jana@chiroalbatros.be 

Senne Letouche 

senne@chiroalbatros.be 

 

SPEELCLUBLEIDING 
 

 

Dante Delanote 

dante@chiroalbatros.be 

 

Céline Notredame 

celine@chiroalbatros.be 

Hélène Notredame 

helene@chiroalbatros.be 

Amber Boué 

amber@chiroalbatros.be 

Evi De Muylder 

evi@chiroalbatros.be 

 

 

 

 

RAKWI 1 LEIDING 

 

 

 

 

 

£Juno Van Geyte 

juno@chiroalbatros.be 

 

Tillo Demil 

tillo@chiroabatros.be 

 

 

 

 

 

Sanne Decuyper 

sanne@chiroalbatros.be 

http://www.chiropako.be/ChiroPako/DynamicContent/Afbeeldingen/8/ribbel.jpg
http://www.chirosavio.be/attachments/Image/speelcl.jpg?template=generic
http://f.jwwb.nl/public/0/8/1/chiro-joka/sjoesjoepap-large.large.jpg?0.2915317763364508
https://www.p-p.nl/wp-content/uploads/2016/04/zonnebril-hartje-custom-made.jpg


RAKWI 2 LEIDING 
Jolien Delhove 

joliend@chiroalbatros.be 

Wannes Driessens 

wannes@chiroalbatros.be 

  

TITOLEIDING 
 

Flore Letouche 

flore@chiroalbatros.be 

Emma Delanote 

emma@chiroalbatros.be 

Altaseb Van den Broeck 

altaseb@chiroalbatros.be 

Gregory Geerits 

greg@chiroalbatros.be 

 

KETILEIDING 
 

Fien Thibau 

fient@chiroalbatros.be 

Robbe Ricour 

robbe@chiroalbatros.be 

 

 ASPILEIDING  
 

Wout Van de Velde 

wout@chiroalbatros.be 

Charlotte Bellemans 

charlotte@chiroalbatros.be 

Wouter Driessens 

wouter@chiroalbatros.be 

http://f.jwwb.nl/public/0/8/1/chiro-joka/sjoesjoepap-large.large.jpg?0.2915317763364508
http://www.chiro-overschelde.be/data/afdelingsfiguurtjes/flam&spetter_2008.png
https://jokershop.be/14991-thickbox_default/jaren-80-retro-trainingspak-unisex-mannen-vrouwen.jpg
https://chiromeisjeselzestraat.files.wordpress.com/2011/09/ketis.png
http://www.chiroscherpenheuvel.be/wp-content/albums/mascottes/freekaspi.jpg
https://jokershop.be/14991-thickbox_default/jaren-80-retro-trainingspak-unisex-mannen-vrouwen.jpg
https://d2qmfz594u0oa4.cloudfront.net/product/146643/60e9c7fff667.jpg
https://d2qmfz594u0oa4.cloudfront.net/product/146643/60e9c7fff667.jpg


Wie kan je nog contacteren?      

Groepsleiding 

De groepsleiding is beschikbaar op volgende nummers: 

Wouter Driessens: 0499 47 01 67 

Senne Letouche: 0474 59 51 52 

 

Volwassen begeleiding 

Ze zijn er voor al onze zorgen en problemen, groot en klein… 

En omdat ze ook gewoon super-mega-fantastisch-leuk zijn: 

 

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 

 

  

http://chirohemoopstal.be/wp-content/uploads/2014/10/f7c8be1c-dded-4618-b92b-e9953bc5342f.png


Kookploeg 
 

De formule van vorig jaar was reeds een groot succes…  

Ook dit jaar hebben we weer een kookploeg van formaat. Eén 

waarvan het eten opnieuw onweerstaanbaar lekker zal zijn!  

 

David De Keyser  

Hannes Fostie 

Sander Letouche  

Koen Meert 

Johan Wastiels  

Peter-Jan Van Labeke 

Tristan Deblander 

Véronique Matthijs 

Frédéric Thiels, Sara Meert, Warre & Lize 

Rens Mignon, Nele Grosemans en Aiko 

Kris Pauwels & Marijke Vincent  

Senne Vaeyens & Nele Vergalle 

Bart Van Hecke, Sandra Derycke en Vince 

 

 

Briefje versturen? Dat kan! 
 

 

Kinderen kunnen altijd brieven versturen naar het thuisfront. De 

leiding zal natuurlijk bijspringen voor de kinderen die nog niet 

kunnen schrijven. Een brief versturen kost 1€. Gelieve dit bedrag 

gepast mee te geven. 
 

 

  



Een dag op bivak…  
 

07:45 

08:30 

09:00 

12:30 

14:00 

16:00 

16:30 

18:00 

19:30 

21:00 

21:30 

22:00 

22:30 

23:00 

Aloha! We worden wakker!  

De kookploeg heeft gezorgd voor een stevig ontbijt.  

De eerste spelletjes van de dag.  

Onze magen worden goed gevuld! 

Na een dutje vliegen we er opnieuw in! 

We komen terug op krachten met een vieruurtje.  

Spelen, spelen, spelen!  

Hallokes, bokes!  

De laatste spelletjes van de dag worden gespeeld.  

De ribbels en speelclubbers gaan slapen. 

De rakwi’s hebben genoeg gespeeld voor vandaag. 

Ook de tito’s hebben hun rust nodig. 

De keti’s zijn klaar met spelen en gaan slapen.  

Als aller laatsten zoeken de aspi’s hun tent op.  

 

 
 

  

 

  



Wat neem je mee?   
Een essentiële lijst voor een zorgeloos bivak!  
 

▪ regenjas ▪ zwemgerief 

▪ sweaters ▪ zeep en shampoo (*) 

▪ T-shirts ▪ handdoeken 

▪ broeken ▪ washandjes 

▪ ondergoed ▪ pyjama 

▪ kousen ▪ tandpasta en tandenborstel 

▪ schoenen ▪ kam 

▪ lippenzalf ▪ kussen 

▪ warme kleren ▪ slaapzak  

▪ stapschoenen 

▪ laarzen 

▪ sandalen 

▪ zonnebril 

▪ zonnecrème 

 

▪ rugzakje (dagtocht) 

▪ trekrugzak (tito, keti & aspi) 

▪ luchtmatras of matje 

▪ boekje (platte rust) 

▪ zaklamp 

  

* zeep en shampoo verplicht biologisch afbreekbaar! 

 

Gelieve alle kledij te merken! Zo beperken we de verloren 

voorwerpen. 
 

TIP voor de kleinsten: 

Het is handig om alles per dag in aparte zakjes te steken zodat 

uw kind er niet naar hoeft te zoeken. Dus bijvoorbeeld 

ondergoed T-shirt, trui en broek in 1 zakje per dag. 

 
 

Wij vragen u om de bagage te beperken tot 1 reistas/rugzak 

per lid. De leden dragen zelf hun zak dus dit is ook in het 

voordeel van uw kind!  

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBoKi4sJHbAhUC2aQKHcRpDogQjRx6BAgBEAU&url=http://magazine.nl.care.com/zelf-een-familie-kalender-maken/&psig=AOvVaw0Ev-zDCM8wm1FnPEymXKiJ&ust=1526805650731701


Nog even dit…   

 
 Vergeet geen lunchpakket voor de 

eerste middag! (RA, TI & KE).  

 

 Identiteitskaart/kids-ID overhandig 

je bij het begin van het kamp aan 

je leiding.  
 

 Beperk je bagage: 1 reistas/rugzak 

per kind. Een klein, extra rugzakje 

meenemen is wel nog verplicht bij de 

jongste drie groepen (Ribbel, 

Speelclub, Rakwi 1 én 2). 

 

 Merk zowel de kledij als de schoenen van je kind.  

Zo willen wij graag de verloren voorwerpen beperken. 

 

 Geen snoep op kamp… tenzij je houdt van muizen in de tent. 

 

 Neem geen waardevolle spullen mee! Op bivak zijn betekent 

10 dagen samenleven met je Chirovrienden. Samen doorsta 

je leuke, maar soms ook moeilijke momenten. De sterkte van 

een Chirokamp ligt mee in deze beleving, daarom laten wij 

geen GSM’s toe op bivak. Indien een lid op het bezit van 

een GSM betrapt wordt, zullen wij deze onmiddellijk in beslag 

nemen. Op het einde van het kamp zal dit dan terug bezorgd 

worden. In noodgevallen kan u steeds de VB’s contacteren en 

via deze weg uw kind bereiken. Omgekeerd zullen ouders  

natuurlijk steeds op de hoogte worden gebracht bij 

problemen.  

 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjifKiu5HbAhVH6KQKHeKKCfsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/239535273907368462/&psig=AOvVaw2txnti_FV7Bqn4erb-5Xtg&ust=1526808538691978


 Het bezit van drugs of andere verboden middelen betekent 

voor eenieder een enkele reis terug naar Tollembeek.  

 Gelieve geen te grote matrassen mee te nemen. Het is de 

bedoeling dat iedereen een comfortabel plaatsje heeft in de 

tent. Indien uw kind toch een grote matras meeneemt, zullen 

er 2 kinderen op moeten slapen. (Gelieve ook GEEN 

veldbedden mee te nemen!). 

 

 Bij de jongste kinderen kan een foto soms mirakuleus helpen 

tegen heimwee!  

 

 Een klein beetje zakgeld (voor een kaartje) mag, maar gelieve 

dit ook te beperken.  

Voor de kleinsten is het erg handig om op voorhand het adres 

op de enveloppen te noteren! 

 

 Wegens organisatorische redenen is het voor ons niet mogelijk 

om de leden later toe te laten komen of vroeger te laten 

vertrekken op bivak. Gelieve hier rekening mee te houden bij 

het inschrijven!  

 We controleren onze leden bij aankomst op kriebelbeestjes. 

Indien bij uw kind luizen gevonden worden, nemen wij contact 

op en stellen we voor uw kind te behandelen en de daaraan 

gekoppelde kosten door te rekenen. Indien u zich daar niet in 

kan vinden, bent u vrij uw zoon of dochter te komen halen.  

Geef ons een seintje indien u bij uw kind zelf luizen aantreft 

voor het bivak… We vragen u dan ook om uw kind te 

behandelen en luizenshampoo en een kammetje mee te geven 

voor de nabehandeling op kamp. 

 Wanneer uw kind is ingeschreven, maar toch beslist om niet 

mee te gaan op bivak, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

Na 24 juni kunnen wij geen terugbetaling meer garanderen.  

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH1sGNvJHbAhVL46QKHcVrDxcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.scoutingdemeridiaan.nl/cms/content/brieven-welpen2&psig=AOvVaw2nfiRgeDiw8S76YD_K78BP&ust=1526808765960987


Bezoekdag!  

 

Op zaterdag 21 juli is iedereen van harte welkom om een 

bezoekje te brengen aan ons kampterrein.  

Dit is ook de dag waarop de ribbels en de speelclub onze 

‘tropical-bende’ zullen vervoegen. Net zoals elk jaar worden de 

twee jongste afdelingen door ouders met de auto naar onze 

kampplaats gebracht.  

 

Het begin van een prachtig bivak voor onze kleinste ( en zonder 

twijfel ook onze dapperste) leden! We vragen uitdrukkelijk om 

de leden in uniform naar de kampplaats te brengen.  

Ook de ouders van rakwi, tito, keti en aspi mogen hun kroost op 

deze dag komen bezoeken. Ja! Zelfs wanneer u een 

sympathisant of hevige fan bent van Chiro Albatros, bent u 

welkom op onze bezoekdag.  

 

We vragen u om zo veel mogelijk te carpoolen. Dit is in uw eigen 

voordeel, er zal onvoldoende plaats zijn op de weide om iedereen 

parkeerplaats te garanderen. 

 

 

HONDEN 

Uw trouwe viervoeter is welkom op onze 

kampplaats.  

Graag herinneren we u wel aan de volgende regel: 

een kakje hoort in een zakje.  

 
 

ROKEN 

Roken kan maar enkel in de voorziene 

rokersruimtes. Wij voorzien peukenpotjes, gelieve 

deze te gebruiken.  

 



PRAKTISCH 
 

 U bent welkom op onze prachtige weide vanaf 11u00. Om 

organisatorische redenen vragen we wel om niet later aan te 

komen dan 12u00 

 

 Vanaf 14.00 uur kan u uw herseninhoud op de proef stellen en 

deelnemen aan onze uiterst intellectuele quiz.  

Voor de natuurliefhebbers en sportievelingen is er een 

wandeling door de Ardense bossen voorzien. 

 

 We sluiten onze bezoekdag af met het traditionele slotmoment 

en nemen afscheid van de mama’s en papa’s rond 17.00 uur. 

 

Indien u niet aanwezig kan zijn op de bezoekdag en uw kind 

gewoon zal afzetten aan de kampplaats, gelieve om dit dan te 

doen tussen 11.00 en 12.00 uur. Op die manier heeft de 

afdelingsleiding een duidelijk overzicht van de aanwezige leden. 

Je kind is dan automatisch ingeschreven voor de BBQ. 

KOSTPRIJS + INSCHRIJVEN 

Ook hiervoor kan u een online-inschrijvingsformulier invullen op 

https://www.chiroalbatros.be/zomerbivak t.e.m. 24 juni!  

 
• BBQ – volwassene (3 stukken vlees) = €15  

• BBQ – volwassene veggie = €15 

• BBQ – kind (1 stukken vlees) = € 8 

• BBQ – kind veggie = € 8 

  

https://www.chiroalbatros.be/zomerbivak

