
Chiro Albatros presenteert

Lentebivak 2021
Zaterdag 3 april t.e.m. woensdag 7 april

Corona-editie



M A N,  M A N,  M A N…

H O E R A! Ons lentebivak kan doorgaan!
Dit jaar zal het wel op een knotsgekke coronaproof-manier
zijn.

Ondanks dat dit kamp er eentje zal zijn zonder
overnachtingen, maakt het thema heel wat goed!
Verwacht je aan heel wat oneliners, grappige personages en
het betere voetenwerk…
Want van zaterdag 3 tot en met woensdag 7 april zal je
ondergedompeld worden in de wereld van F.C. De
Kampioenen.
Geen herhalingen deze keer, wel een unieke editie die
ongetwijfeld onvergetelijk zal worden.

Haal die mooie voetbaltruitjes al maar boven en doe ze
massaal aan op woensdag 7 april! ‘Tournée Générale!’

Locatie
Hernestraat 6A, 1570 Tollembeek

*Jawel… Aan onze lokalen, dus!*

Om de afstand tussen alle groepen te garanderen,
reserveren we naast onze lokalen ook andere ruimtes.
De oudste groepen (tito 1, tito 2, keti en aspi) kunnen af en toe
op verplaatsing spelen, maar meer communicatie hierover zal
volgen vanuit de desbetreffende leiding.



Praktisch
Vanwege Covid-19 nemen wij, zoals beslist in het
overlegcomité, extra maatregelen om dit bivak vlot én
coronaproof te laten verlopen.

★ Na het afsluiten van de inschrijvingen, zal de leidingsploeg
per afdeling een onderverdeling maken.
De leden spelen en eten dus gedurende het hele
kamp in groepen van 10.

Er wordt -in de mate van het
mogelijke-  ervoor gezorgd
dat leden in hun
vriendengroep terechtkomen.
Deze groepen wijzigen niet
en worden vooraf ingedeeld.
Elke dag sluiten de leden dus
aan in dezelfde groep.

Dit vergemakkelijkt onze
contacttracing.

Indien nodig zal onze leidingsploeg versterkt worden door
extra mankracht, om de groepsverdeling te blijven
bewaken.

★ Er zullen extra wasbakken beschikbaar
zijn aan de lokalen, zodat handen grondig
gewassen kunnen worden.
Ontsmettingsgel zal ook voor elke groep
beschikbaar zijn.

★ Materiaal wordt ontsmet, hierop is onze
Chiro alvast voorzien.



★Wij vragen vriendelijk aan ALLE
leden om een mondmasker te
dragen én ook
reserve-mondmaskers mee te
brengen.
De hele tijd een mondmasker
dragen, kan intensief zijn. Tijdens
het eten (tienuurtje, middageten,
vieruurtje) mogen de leden dit
even uitdoen, op veilige afstand
van elkaar.

★ Leden onder twaalf jaar (ribbel, speelclub, rakwi), mogen
in principe binnen spelen, in groepen van tien. Wij
verkiezen echter om hoofdzakelijk buiten te blijven en
enkel indien nodig samen te zitten in een gesloten ruimte.
Leden ouder dan twaalf jaar (tito 1, tito 2, keti, aspi)
spelen en eten enkel buiten.

Bij hevig regenweer worden tenten in buitenlucht opgezet
waaronder de leden kunnen schuilen.

★ Vertoont uw kind ziektesymptomen vlak
voor het kamp, raden wij aan om hem/
haar thuis te houden.

Zo voorkomen we samen het verspreiden
van dat rare beestje!

★ Vertoont een lid ziektesymptomen, dan wordt hij of zij
naar huis gestuurd.

★ Bij een vastgestelde besmetting (positieve test) van
een lid, wordt zijn/ haar hele bubbel (groep van 10
personen) naar huis gestuurd.



Alle leden van die bubbel, moeten zich daarop laten
testen bij een huisarts. Ook broers en/ of zussen van
de leden uit de bubbel, zullen naar huis gestuurd
worden. De rest van de leden in deze andere bubbels,
mogen nog naar het lentebivak komen.

Om dit te voorkomen, vragen we daarom om alle
maatregelen op te volgen en dit vooraf grondig met de
leden te bespreken. Alvast bedankt!

★ Bang dat je die klassiekers zoals ‘Bikke bikke bik…’, de
ochtendcasette, het verzamellied, het afsluitmoment, het
gezamenlijk spel… zal moeten missen?

Geen paniek! De leiding voorziet een veilig alternatief.
We bezorgen jullie een echte ‘kampbeleving’.

★Wie zich inschrijft, doet dit voor volledige kampdagen (van
09.00 uur tot en met 17.00 uur) én voor de volledige
periode, van zaterdag tot en met woensdag.

Op deze manier kan de leidingsploeg zich praktisch vlot
organiseren.

“Zég, ik wil mij daar nu niet mee moeien hè, maar…
‘Daar werd over nagedacht!’ ”



Info(moment)
Door de huidige maatregelen, is het onmogelijk om ouders uit
te nodigen voor een infomoment.

Zeker voor de jongste leden is dat beetje extra info natuurlijk
welkom, daarom staat de (groeps)leiding op zondag -vanop
afstand- paraat aan de poort voor eventuele vragen!

Twijfel niet om ons aan te spreken.

Voor verdere vragen en info:

● Website: www.chiroalbatros.be

● E-mail: info@chiroalbatros.be

● Facebook: www.facebook.com/chiroalbatros

http://www.chiroalbatros.be
mailto:info@chiroalbatros.be
http://www.facebook.com/chiroalbatros


Start van een kampdag
We starten telkens om 09.00 uur.
Vanaf 08.30 uur wordt een halfuur opvang voorzien.
*Wij vragen alle ouders vriendelijk om de kinderen zelf te brengen.

Einde van een kampdag
We eindigen elke kampdag omstreeks 17.00 uur. Opnieuw
wordt nog een halfuur opvang voorzien, zodat het ophalen van
onze leden efficiënt kan geregeld worden.
*Wij vragen alle ouders vriendelijk om de kinderen zelf op te halen.

Wat neem je mee?
Je vindt hier een overzicht van wat je
elke dag zeker moet meebrengen.
“Ik zeg altijd: ‘Een voorbereid man,
is voorbereid op alles.’ ”

★ Eigen mondmasker + 1 à 2 reserve-mondmaskers
★ Warme kleren, stevige schoenen
★ Regenjas
★ Eigen drinkbus
★ Dagrugzak met: dagelijks lunchpakket, bokes voor ‘s middags!

Belangrijk:
Om het aantal verloren voorwerpen te beperken, vragen we om zo veel
mogelijk materiaal te labelen. Alvast bedankt!



Inschrijven
Net zoals vorig jaar beschikken wij over een ONLINE
INSCHRIJVINGSSYSTEEM.
Via dit online inschrijvingsformulier kan je één 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 worden overgemaakt op het
rekeningnummer BE11 7341 8016 2048 (BIC KREDBEBB)
met de mededeling:
Lentebivak [Voornaam + Naam + Afdeling kind]

Inschrijven kan vanaf zaterdag 20 maart tot en met
zondag 28 maart. Omwille van logistieke redenen aanvaarden
wij dus geen inschrijvingen meer na zondag 28 maart.

Wie zich inschrijft, doet dit voor volledige kampdagen
(van 09.00 uur tot en met 17.00 uur) én voor de volledige periode,

van zaterdag tot en met woensdag.

Hoe inschrijven? SURF NAAR…

https://www.chiroalbatros.be/lentebivak
voor het online inschrijvingsformulier!

Money, money, money!
Het inschrijvingsgeld voor het lentebivak bedraagt 40 euro.

Onze tien- en vieruurtjes zitten hierin inbegrepen, net zoals het
nodige materiaal (alcoholgel, ontsmettingsmiddel) om de
maatregelen te respecteren. ‘Ons infra... st ... str ... structuur!’

https://www.chiroalbatros.be/lentebivak


De ‘bende pottenstampers’ van dienst…

Ribbel
Tijl Pauwels

tijl@chiroalbatros.be
Jolien De Meyer

jolien@chiroalbatros.be

Tessa De Henau
tessa@chiroalbatros.be

Aron Branckaert
aron@chiroalbatros.be

Ruben Jacobus
ruben@chiroalbatros.be

Speelclub
Febe De Henau

febe@chiroalbatros.be
Maarten Driessens

maarten@chiroalbatros.be

Robbe Ricour
robbe@chiroalbatros.be

Nel De Wilde
nel@chiroalbatros.be

Manet Michiels
manet@chiroalbatros.be

Rakwi
Ian Felix

ian@chiroalbatros.be
Geneviève Vaillemans

geneviève@chiroalbatros.be

Jonas Van Slambrouck
jonas@chiroalbatros.be

Nikita Priels
nikita@chiroalbatros.be

mailto:tijl@chiroalbatros.be
mailto:jolien@chiroalbatros.be
mailto:febe@chiroalbatros.be
mailto:maarten@chiroalbatros.be
mailto:robbe@chiroalbatros.be
mailto:nel@chiroalbatros.be
mailto:ian@chiroalbatros.be


Tito 1
Ferre Van den broeck
ferre@chiroalbatros.be

Juno Van Geyte
juno@chiroalbatros.be

Febe Leirens
febel@chiroalbatros.be

Tito 2
Wannes Driessens

wannes@chiroalbatros.be
Lola Demol

lola@chiroalbatros.be

Belle Pauwels
belle@chiroalbatros.be

Keti
Sander Thibau

sander@chiroalbatros.be
Tine Verduyn

tine@chiroalbatros.be
Amber Boué

amber@chiroalbatros.be

Aspi
Emma Delanote

emma@chiroalbatros.be
Arthuur Dijkstra

arthuur@chiroalbatros.be

Hélène Notredame
helene@chiroalbatros.be

mailto:ferre@chiroalbatros.be
mailto:juno@chiroalbatros.be
mailto:wannes@chiroalbatros.be
mailto:lola@chiroalbatros.be
mailto:belle@chiroalbatros.be
mailto:sander@chiroalbatros.be
mailto:tine@chiroalbatros.be
mailto:amber@chiroalbatros.be
mailto:emma@chiroalbatros.be
mailto:arthuur@chiroalbatros.be
mailto:helene@chiroalbatros.be


CONTACT

Groepsleiding
Onze topspitsen zijn bereikbaar op de volgende nummers…

Emma Delanote 0495 42 44 61

Maarten Driessens 0499 19 62 53

Nel De Wilde 0474 49 21 73

Arthuur Dijkstra 0491 17 70 26

Volwassen begeleiding Onze bondscoaches van dienst…

Bart Van Hecke

0473 62 72 43

bart@chiroalbatros.be

Sandra Derycke

0474 84 15 74

sandra@chiroalbatros.be

Johan Wastiels

0478 23 00 39

stiele@chiroalbatros.be

Sonja Mignon

0497 43 49 68

sonja@chiroalbatros.be

mailto:bart@chiroalbatros.be
mailto:sandra@chiroalbatros.be


Polyvalente ploeg
Onze VB’s zullen samen met enkele bekende
kookploeg-gezichten gedurende het kamp beschikbaar zijn
voor het rondbrengen van de tien- en vieruurtjes en -indien
nodig- EHBO.

Daarom alvast aan…
Stiele, Sonja, Bart, Sandra, Rens en Nele: ‘Merci!’

Tien- en vieruurtjes?  ‘Zal ‘t gaan, ja?!’

Zeker wel!

We zorgen voor apart voorverpakt lekkers en lokale producten
bereid door handelaars.
Zoals het overlegcomité voordraagt: veilig!



Een dag op lentebivak: een unieke editie…
Omdat in het overlegcomité werd beslist dat jeugdkampen enkel
mogen doorgaan ZONDER overnachting, organiseren we gewoon een
lentebivak ter plaatse. Een editie in Tollembeek en omstreken, dus.
Onze kampdagen gaan telkens door vanaf 09.00 uur tot en met
17.00 uur. We voorzien voor en na telkens een halfuur speling om
leden op te vangen, zodat ze opgehaald kunnen worden.
Wie zich inschrijft, doet dit voor de volledige periode én
volledige kampdagen. Het zullen er vijf onvergetelijke
‘speciallekes’ worden, ‘ons gedacht’!

08:30 - 09:00
De leden kunnen arriveren vanaf 08.30 uur.
Wij voorzien een halfuurtje speling om de vroege vogels op
te vangen.

09:00
***Om 09.00 uur starten we met de kampdag.***

Het verzamellied speelt…
‘De supportersbussen worden uitgeladen.’

09:00 - 10.30 De bubbels zijn klaar om te starten!
‘De eerste helft…’

10:30 - 10:45
Even op adem komen,
de VB’s brengen een lekker tienuurtje.
*Het mondmasker mag even afgedaan worden, tijdens het eten.

10:45 - 12:00
We zetten de ‘eerste helft’ verder.

12:00 - 13:00
Na de tonen van het verzamellied…
Huisgemaakte bokes eten!
*Het mondmasker mag afgedaan worden, tijdens het eten.

13:00 - 16:00
Na de pauze, zijn we klaar voor ‘de tweede helft’!

16:00 - 16:15
Nog een keertje op adem komen.
Een vieruurtje verdiend, na al dat spelen.
*Het mondmasker mag even afgedaan worden, tijdens het eten.

16:15 - 17:00
Wie zal de match van de dag winnen? Het spel gaat voort!

17:00 De dag is voorbij, ‘match gespeeld’.
De ‘spelers’ kunnen om 17.00 uur opgehaald worden.

17:00 - 17:30 We voorzien een halfuurtje opvang zodat ‘de Reisduif onze
spelers kan ophalen’.

! Vergeet op 7 april jullie mooiste voetbaltruitjes niet boven
te halen !



Afspraken
● Eventuele medicatie die gedurende dag ingenomen

moet worden, wordt bezorgd aan de leiding.

● Elk lid brengt een eigen rugzakje mee, met daarin het
nodige lunchpakket. Vergeet materiaal zeker niet te
labelen, zo kunnen we eventuele verloren voorwerpen
snel terugbezorgen aan hun eigenaars. ‘Mijn gedacht!’

● Snoep meebrengen op dit lentebivak is niet nodig!
We voorzien telkens een lekker vier- en tienuurtje.

● Het is organisatorisch voor ons niet mogelijk om leden
later toe te laten komen of vroeger te laten
vertrekken. Alvast bedankt om hier rekening mee te
houden bij het inschrijven van leden.
Samen maken we er onvergetelijke dagen van!

● Neem geen waardevolle spullen mee op kamp.
Je bent samen met al je Chirovrienden. Omdat wij geloven
dat dit mee het kamp onvergetelijk maakt, beslissen wij
om geen gsm’s toe te laten. Voor andere waardevolle
spullen geldt hetzelfde, zo gaat niets stuk. 



Hé, het is ok om (op lentebivak)…
… het varken uit te hangen en eens goed vuil te worden!

‘Wat zal ons Madeleine daarvan zeggen?’

… terug te keren met schrammen, een bloedneus en knieën die
open liggen. Maar er dubbel en dik van genoten hebben,

‘Miljaar, hè!’

… ‘bikke bik bik’ na thuiskomst nog steeds te willen zingen
voor het eten. ‘Hebben we gelijk of hebben we gelijk?’

… achteraf merken dat je die drinkbus of rugzak toch nog niet
meenam naar huis. ‘Kieken!’

Ben jij een kampioen?
Om jullie voor te bereiden op dit formidabel-fantastisch
lentebivak, geven we jullie hier al een voorproefje…
Vind jij de oplossingen van deze raadsels?




