
Chiro Albatros Tollembeek neemt je mee naar de toekomst!!!

Lentebivak 2022
van 6 t.e.m. 10 april



Voorwoord
De kinderen van vandaag hebben onze toekomst in handen.
Als voorproefje daarop neemt Chiro Albatros jullie mee op een avontuur
naar de toekomst!

Niet zomaar naar morgen, volgende week, volgende maand of volgend
jaar…
Nee, wij van Chiro Albatros kijken veel verder dan dat en nemen jullie
mee naar het jaar 2222!

Zal de wereld er beter uitzien of komen er een hoop problemen op ons
pad? Jullie bepalen het mee want dit lentebivak geldt nog meer dan
anders: (chiro)kinderen zijn de toekomst!

Daarom hebben we jullie nodig. Wie meegaat staat alvast een mooie
toekomst te wachten. Daar zijn we zeker van!
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Praktisch
Hier staat alle belangrijke info voor het Lentebivak samengevat. Meer
details vind je verder in het boekje.

Adres
Kampplaats De Royer Brem
Harmonieweg 35
3670 Oudsbergen

Vertrek
Op woensdag 6 april verzamelen we allemaal om 9u op de parking aan
onze lokalen. Daar vertrekken we met de bus naar onze kampplaats en
naar het jaar 2222. Kom verkleed om het lentebivak goed in te zetten!

Lunchpakket
Alle tijdreizigers worden verwacht om een lunchpakket mee te nemen bij
het vertrek. Onze futuristische kookploeg zal voor lekkere soep zorgen.

Terugkomst
Op zondag 10 april keren we terug naar Tollembeek en terug naar onze
eigen tijd. De bus zal normaal rond 16u arriveren op de parking aan de
lokalen. Hou onze facebookpagina in de gaten voor eventuele
wijzigingen!

Covid-19 maatregelen
Wij vragen aan alle leden om een zelftest af te nemen of laten af te
nemen door een volwassene kort voor het vertrek.
Op Lentebivak zelf voorzien wij zelftesten voor eventuele zieken. Als het
resultaat positief is, vragen wij de ouders om het kind te komen halen.
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Online inschrijven
Het inschrijven kan vanaf zondag 27 februari na de chiro tot en met
zondag 20 maart en gebeurt via onze website.

Sinds dit jaar werken we voor de inschrijvingen met een nieuw systeem,
Stamhoofd. Dit biedt jullie de mogelijkheid om een account aan te
maken en zo alle gegevens hieraan te linken. Dit maakt het inschrijven
voor bivakken gemakkelijker. Via onze website kunnen jullie eenvoudig
één of meerdere kinderen inschrijven.

Link naar de inschrijvingen: https://inschrijven.chiroalbatros.be

Let op: De betaling verloopt nu ook online. Na de inschrijving word je
doorgestuurd naar een betaalpagina waar je eenvoudig kan betalen. De
inschrijving is pas definitief als de inschrijving én de betaling in orde zijn
gebracht .
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Bestemming
Het meest vooruitstrevende volk in België? Dat zijn ongetwijfeld…
De Limburgers!

Daarom gaan we dit jaar naar !

We zullen vertoeven in De Royer Brem! (Harmonieweg 35,
3670 Oudsbergen)
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Drip Check
Hoe zien de kinderen en jongeren van de toekomst er uit? Dat kiezen
jullie! Tijd om een gekke 2222-outfit samen te stellen en stel deze trots
voor bij het vertrek op 6 april. Wij hebben geen glazen bol van wat de
mode in 2222 inhoudt, dus verras ons maar. We kijken er al naar uit! 👀

Hier vind je alvast wat inspiratie:
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Ik ga naar de toekomst en ik neem mee…
Probeer ervoor te zorgen dat je al je eigen spullen kan dragen en zorg
dat alles gemerkt is om verloren voorwerpen te vermijden.

Regenjas
Onderbroeken
Kousen
Pantoffels
Stevige schoenen
Truien
T-shirts
Broeken/shorts/rokjes
Chiro-outfit
2222-outfit
Handdoeken

Tandenborstel
Tandpasta
Zeep
Shampoo
Washandje
Slaapzak
Kussen
Matje of luchtmatras
Zak voor de vuile was
Mondmaskers
(Kids-)ID

Goede afspraken maken goede vrienden
● Wie niet op tijd is ingeschreven kan geen gebruik maken van de

tijdmachine. Deadline: 20 maart
● Bij het vertrek, geef je de identiteitskaart van uw kind aan de

leiding. Ook eventuele medicatie kan je aan hen meegeven.
● Probeer de bagage zoveel mogelijk te beperken. Neem enkel het

essentiële mee! We laten slechts 1 reistas/rugzak per kind toe.
● Leden kunnen niet later toekomen op Lentebivak of eerder

vertrekken van Lentebivak. Samen uit, samen thuis.
● Smartphones zijn zo 2022, dus je moet het niet proberen om deze

mee te nemen naar 2222!
● Er is eten genoeg. Geen snoep nodig!
● Wat de concrete corona maatregelen zullen inhouden, hangt af van

hoe de richtlijnen evolueren en zal nog verder besproken worden
met de leiding. Hou dus zeker de website of de Facebook pagina in
de gaten voor verdere updates. 👀 Volgens code oranje mogen er
maximaal 200 leden mee. Neem alleszins een zelftest af. Die moet
natuurlijk negatief zijn voor je meekan op lentebivak!
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Nog vragen?
We weten dat de toekomst vele vragen met zich meebrengt, daarom
staat de groepsleiding telkens klaar om deze te beantwoorden. Op
zondag 27 februari staat er vlak na de chiro een infosessie gepland om
al uw mogelijke vragen te beantwoorden. Kan u niet aanwezig zijn op de
infosessie? Geen probleem! Bij eender welke vraag kan u altijd terecht bij
iemand van de groepsleiding of volwassen begeleiding.

Hier staan nog eens de contactgegevens van de groepsleiding en
volwassen begeleiding opgelijst!

Arthuur Dijkstra
Tel. 0491 17 70 26
arthuur@chiroalbatros.be

Emma Delanote
Tel. 0495 42 44 61
emma@chiroalbatros.be

Maarten Driessens
Tel. 0499 19 62 53
maarten@chiroalbatros.be

Nel De Wilde
Tel. 0474 49 21 73
nel@chiroalbatros.be

Manet Michiels
Tel. 0468 20 96 59
manet@chiroalbatros.be

Sonja Mignon
Tel. 0497 43 49 68
sonja@chiroalbatros.be

Bovendien wordt ons team versterkt met 2 nieuwe VB’s!
Nele Grosemans en Rens Mignon zullen er vanaf nu samen met Sonja
op toezien dat alles vlot blijft verlopen in Chiro Albatros. Van harte
welkom!

Nele Grosemans
Tel. 0497 88 49 23
nele@chiroalbatros.be

Rens Mignon
Tel. 0494 91 22 23
nele@chiroalbatros.be
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De begeleidende robots:

Ribbel

Arthuur Dijkstra
arthuur@chiroalbatros.be

Akira Gierts
akira@chiroalbatros.be

Ruben Decoster
rubendc@chiroalbatros.be

Ferre Van den broeck
ferre@chiroalbatros.be

Emma Delanote
emma@chiroalbatros.be

Speelclub

Mente Huysveld
mente@chiroalbatros.be

Belle Pauwels
belle@chiroalbatros.be

Luca Demol
luca@chiroalbatros.be

Tessa De Henau
tessa@chiroalbatros.be

Aron Brancquart
aron@chiroalbatros.be

Rakwi 1

Lowie Janquart
lowie@chiroalbatros.be

Manet Michiels
manet@chiroalbatros.be

Tijl Pauwels
tijl@chiroalbatros.be

Marie Delanote
marie@chiroalbatros.be
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Rakwi 2

Ayco Mertens
ayco@chiroalbatros.be

Febe Leirens
febel@chiroalbatros.be

Warre Delbecque
warre@chiroalbatros.be

Sander Thibau
sander@chiroalbatros.be

Tito

Jonas Van Slambrouck
jonas@chiroalbatros.be

Tine Verduyn
tine@chiroalbatros.be

Ruben Jacobus
ruben@chiroalbatros.be

Nikita Priels
nikita@chiroalbatros.be

Keti

Wannes Driessens
wannes@chiroalbatros.be

Nel De Wilde
nel@chiroalbatros.be

Jolien De Meyer
jolien@chiroalbatros.be

Lola Demol
lola@chiroalbatros.be

Ian Felix
ian@chiroalbatros.be
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Aspi

Amber Boué
amber@chiroalbatros.be

Geneviève Vaillemans
genevieve@chiroalbatros.be

Maarten Driessens
maarten@chiroalbatrosbe

Kookploeg
Wie een goede toekomst wil, moet goed kunnen eten. Gelukkig moet er
daar zeker geen vrees voor zijn want de kookploeg staat achter ons.
Dankzij deze kanjers zullen de buikjes telkens goed gevuld worden.
Daarom willen we hierbij deze ploeg nog eens van harte bedanken!

● Bart Cools en Lien Depester

● Johan Plasschaert en Stefanie Cools

● Laura Wayteck en Thomas Desm

● Soetkin Hugo

● Mathias Ankaert

● Johan Bergmans

● Sander Letouche

Zonder jullie zouden we het jaar 2222 niet overleven!
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Hoe een dag eruit ziet in het jaar 2222

07h45 TIJD OM OP TE STAAN! KUKELEKUUUU 🐓🐓🐓

08h30 Een goed ontbijt is het halve werk! 🥣

09h00 Spelletjes spelen met de maten

12h30 Lunchpauze 🥪

14h00 We vliegen er weer in! 🥔

16h00 Wat gaan we de kindjes geven? Een vieruurtje!

16h30 Goed rakkeren en ravotten

18h00 Dineren

19h30 Ons nog eens goed moe maken

21h00 De Ribbels en Speelclubbers kruipen onder de veren

21h30 Rakwi 1 en 2 doen de lichten uit

22h00 Tito’s leggen zich erbij neer

22h30 Keti’s gaan naar dromenland

23h00 De Aspietjes tukken in
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De toekomstgerichte ideetjes

★ Vruchtbare gesprekken houden met ieder medelid

★ Uitleggen aan je vrienden waarom ze zo waardevol voor jou zijn

★ Complimentjes én massages geven aan de leiding

★ Je vrijwillig opgeven voor de afwas

★ Een briefje naar het verleden (het thuisfront) sturen

★ De kookploeg bedanken bij het ontvangen van de maaltijd

★ Spelend ontdekken wat je later wil worden

★ Opkomen voor jezelf en voor anderen

★ Leren wanneer je best kan zwijgen

★ Samen zoeken naar een gepaste oplossing voor problemen

★ Creatief omgaan met wat je ter beschikking hebt

★ Minsten één keer douchen in 2222, viezerik!

★ Twee dagen op rij dezelfde onderbroek aandoen voor de Classic

Chiro experience!

★ Dansen op de onverwachte momenten

★ Je volledig smijten in de spelletjes
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