
Chiro Albatros presenteert…

Sprookjesbos

Zomerbivak 2022 in Navaugle

Website: chiroalbatros.be
Facebook: facebook.com/chiroalbatros
Instagram: chiro_albatros_tollembeek

E-mail: E-mail: info@chiroalbatros.be



Voorwoord
“Dag lieve kinderen, mama’s en papa’s!
In het sprookjesbos leeft iedereen
meestal in peis en vree, maar er was
eens een dag dat alles veranderde.
Een stoere bende enthousiastelingen
kwam langs om de boel op stelten te
zetten. Ze noemden zichzelf Chiro
Albatros.”

Oh, ja… jullie lezen het goed: dit jaar gaat het Bivak door in het
sprookjesbos!
Gelukkig gaan we niet naar daar om naar een oude boom te
luisteren of elkaar de klassieke sprookjes voor te lezen.
Wij gaan naar het sprookjesbos om ons eigen verhaal te schrijven!
Geïnspireerd door de Gebroeders Grimm en denkend aan de
mooiste versies van Disney, zullen we een fantastisch avontuur
beleven.
Natuurlijk kunnen we pas van een leuk sprookje spreken als er
leuke personages zijn. Daarom hopen we dat jullie in grote
aantallen aanwezig zullen zijn. Zonder jullie jeugdige speelsheid
wordt het voor de leiding maar een saaie bedoening. Jullie houden
ons jong, fris en creatief, in tegenstelling tot die gerimpelde boom.
Ons sprookje is pas compleet als jij erbij bent! <3
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De bestemming
“Maar waar, oh waar ligt dat veelbelovende sprookjesbos? Of
bestaat het sprookjesbos enkel en alleen in sprookjes?”
Neen, hoor! Het sprookjesbos ligt in Navaugle. Het terrein is
wondermooi, maar wel behoorlijk laaaaaaaaaaaaaaaaaaang.

Belangrijke data
Bezoekdag

Op donderdag 21 juli van 11u30 tot 17u.

Ribbel en Speelclub

Verwacht donderdag 21 juli tussen 11u30 en 12u30 op de wei.

Terugkomst op donderdag 28 juli rond 16u aan de lokalen.

Rakwi, Tito en Keti

Vertrek met de bus op maandag 18 juli om 9u op de parking
aan de lokalen.

Terugkomst op donderdag 28 juli rond 16u aan de lokalen.

Aspi en leiding

Vertrek op donderdag 14 juli.

Terugkomst op vrijdag 29 juli.
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Online inschrijven

Inschrijven kan van zondag 15 mei om 17u tot en met zondag
12 juni via Stamhoofd, het online administratie-platform voor
verenigingen. Om logistieke redenen ontvangen we geen
inschrijvingen na 12 juni.

Stamhoofd maakt het mogelijk om eenmalig een account aan
te maken en alle gegevens hieraan te linken. Dit maakt het
inschrijven voor bivakken veel gemakkelijker. Op onze website
vinden jullie een link naar Stamhoofd. Daar kunnen jullie één
of meerdere kinderen inschrijven.

www.chiroalbatros.be/zomerbivak

Let op: De betaling verloopt 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 .

Hoeveel mag dat kosten?

Voor Ribbel en Speelclub is het inschrijvingsgeld 110 euro.
Voor Rakwi, Tito, Keti en Aspi is het 150 euro.

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 bent
ingeschreven en je
inschrijvingsgeld hebt
betaald.
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Postadres
Liefdesbrieven, vakantiekaartjes en foto’s van de huisdieren
mogen massaal naar onderstaand adres worden verzonden:

[Naam kind + afdeling + Chiro Albatros]
Rue de Parwet 10
5580 Rochefort
België

Briefje van op Bivak? Dat kan!
Kinderen kunnen altijd brieven versturen naar het thuisfront.
De leiding zal natuurlijk bijspringen voor de kinderen die nog
niet kunnen schrijven. Als je op bivak een kaartje en een
postzegel wil kopen, kost dat €1,50. Gelieve dus ofwel je eigen
benodigdheden, ofwel gepast geld mee te nemen.

Tip voor de jongsten:
Noteer vooraf de correcte adressen op de enveloppen.
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Show time, baby!
We kunnen als Chiro niet zo maar in het sprookjesbos
toekomen zonder er ons naar de te kleden, hè! Zo’n trip maak
je niet ieder jaar mee. Haal daarom jullie mooiste
sprookjeskleding alvast vanonder het stof!

Oh, neen! Heb je nog geen sprookjeskleding? 😲
Laat jullie creativiteit de vrije loop gaan en steek iets moois of
origineels in elkaar!

Oh, neen! Heb je geen creativiteit? 😭
Dan mag je ook gewoon in Chirokledij komen.
We blijven even goede vrienden.

Hier nog wat inspiratie:
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Na drie lange jaren is het eindelijk terug…
BEZOEKDAG!

We hebben er enkele jaren moeten op wachten, maar na al die
tijd kunnen we eindelijk weer eens onze normale bezoekdag
organiseren. Deze zal doorgaan op donderdag 21 juli. Als u
de GPS instelt op Rue du Doneû 19, 5580 Rochefort, zullen onze
wijzers u verder helpen naar de parking en onze weide.

Op de bezoekdag zullen Ribbel en Speelclub ons in het
magische sprookjesbos vervoegen. Net als vroeger worden de
twee jongste afdelingen door de ouders met de auto naar
onze kampplaats gebracht.

Om alle Ribbels en Speelclubbers in de mensenmassa te
kunnen onderscheiden, vragen we dat zij zeker in thema
verkleed of in chiro-uniform op de kampplaats arriveren.

Natuurlijk zijn de ouders en vrienden van Rakwi, Tito, Keti en
Aspi meer dan welkom. Ook alle andere sympathisanten van
Chiro Albatros zullen warm ontvangen worden.
Kom eens goeiendag zeggen, geniet van de prachtige
omgeving, de heerlijke barbecue en onze leuke activiteiten.

We vragen u om zo veel mogelijk te carpoolen. Dit is in uw
eigen voordeel. Hoe minder auto’s er zijn, hoe vlotter het
parkeren zal verlopen.
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Praktisch

● U bent welkom op onze prachtige weide vanaf 11u30. Om
organisatorische redenen vragen we wel om niet later
aan te komen dan 12u30.

● Een lunchpakket hebt u niet nodig want onze kookploeg
zorgt voor een uitgebreide barbecue. Neem wel uw eigen
bord en bestek mee. Zie verder voor meer info.

● Als je comfortabel wil zitten op de prachtige wei, komt een
kampeerstoeltje of picknickdeken zeer goed van pas.

● Vanaf 14.30 uur starten enkele aangename activiteiten. U
kan naar aloude traditie uw herseninhoud op de proef
stellen en deelnemen aan onze quiz. Voor de
natuurliefhebbers en sportievelingen is er natuurlijk de
befaamde wandeling door de Ardense bossen voorzien.
Zij dragen best sportieve schoenen en nemen een
drinkbus mee. Ook proberen we dit jaar enkele nieuwe
activiteiten uit. Er zal zowel een Kubb-toernooi, als een
crea-workshop plaatsvinden.

● We sluiten onze bezoekdag af met het traditionele
slotmoment en nemen afscheid van de mama’s en papa’s
rond 17u00.

● Honden zijn welkom op de kampweide, maar een kakje
hoort in een zakje. Gelieve te roken in de voorziene
rookruimtes en de asbakken te gebruiken.

Indien u niet aanwezig kan zijn op de bezoekdag en uw kind
gewoon zal afzetten aan de kampplaats, gelieve dit dan te
doen tussen 11.30 en 12.30 uur. Op die manier heeft de
afdelingsleiding een duidelijk overzicht van de aanwezige
leden. Je kind is automatisch ingeschreven voor de BBQ.
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De barbecue
Voor de barbecue moet u voor 12 juni online bestellen. Dit
kan via de stamhoofd-webshop op volgende link:
https://shop.stamhoofd.be/bbq-bezoekdag/

Kostprijs:

• BBQ – volwassene (3 stukken vlees/veggie) = €15
• BBQ – volwassene (2 stukken vlees/veggie) = €13
• BBQ – kind = €11*

*kinderen: max. 12j

• Voor de drank kunt u op de bezoekdag
drankbonnetjes aan de kassa kopen.

PS: Er gaat Aperol Spritz zijn!

CHIRO ALBATROS PRESENTS:
KUBB-TOERNOOI

Omdat we zo lang op de bezoekdag hebben moeten wachten,
dachten we eraan om een extraatje te voorzien voor jullie. We
zijn uitgekomen bij het voor velen bekende spel KUBB. Wil je
graag tegen andere families een wedstrijdje spelen. Grijp dan
je kans! Tijdens de quiz en de wandeling, zal het Kubb-toernooi
doorgaan. De competitievorm zal afhangen van het aantal
deelnemende teams en de
winnaar zal met een kleine
prijs naar huis gaan. Wie
weet groeit dit concept wel
uit tot een echte
bezoekdagklassieker.
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De checklist
Zorg dat alles gemerkt is om verloren voorwerpen te
vermijden.

Regenjas (aka* jacka*)
Onderbroeken
Kousen
Stapschoenen (aka
dikke patta’s*)
Truien
T-shirts
Broeken/shorts/rokjes
Chiro-outfit
Sprookjes-outfit
Handdoeken
Tandenborstel
Tandpasta
Zonnecrème
Zwemgerief
Waterschoenen (beek)
Warme kledij

Biologische
afbreekbare zeep
Biologisch afbreekbare
shampoo
Washandje
Slaapzak
Kussen
Pyjama
Matje of luchtmatras
Zaklamp
Luchtdoorlatende zak
voor de vuile was
Rugzakje voor Ribbel,
Speelclub en Rakwi
Trekrugzak voor Tito,
Keti en Aspi
(Kids-)ID

Goede afspraken…
● Wie niet op tijd is ingeschreven kan niet mee naar het

prachtige sprookjesbos. Deadline: 12 juni.

● Bij het vertrek, geef je de identiteitskaart van uw kind aan
de leiding. Ook eventuele medicatie kan je aan hen
meegeven met duidelijke instructies op een papiertje.
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…maken goede vrienden
● Probeer de bagage zoveel mogelijk te beperken. Neem

enkel het essentiële mee! We laten slechts één
reistas/rugzak per kind toe.

● Leden kunnen niet later toekomen op zomerbivak of
eerder vertrekken van zomerbivak. Samen uit, samen
thuis.

● Smartphones en andere gelijkaardige elektronica
worden vervloekt zodra je het sprookjesbos betreedt!😲
Neem er dus zeker geen mee!

● Er is eten genoeg. Geen snoep nodig! Tenzij je graag
muizen in de tent wilt.

● Neem geen veldbed of te grote matras  mee.

● Een foto van iets bekends of iemand dierbaar kan soms
wonderen doen tegen heimwee.

● 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.
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Twee- en driedaagse
De tito's gaan (voor sommigen voor het eerst) op 2-daagse.
Met hun trekzak zullen ze de mooiste wandelpaden betreden
en genieten van momenten waar hun vriendschappen nog
hechter zullen worden.
De keti's en aspi's maken er zelfs een 3-daagse van!
Doordat de aspi's een hele Boccaspi hebben staan travakken,
kunnen ze leuke activiteiten doen tijdens hun 3-daagse
avontuur.
Nodig: trekrugzak, drinkbus, stevige wandelschoenen!

De volwassen begeleiding

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

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

Rens Mignon
Tel. 0494 91 22 23
rens@chiroalbatros.be

De groepsleiding

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
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De leidingsploeg

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 Branckaert
aron@chiroalbatros.be
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Rakwi 1

Lowie Janquart
lowie@chiroalbatros.be

Manet Michiels
manet@chiroalbatros.be

Tijl Pauwels
tijl@chiroalbatros.be

Marie Delanote
marie@chiroalbatros.be

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
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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

Aspi

Amber Boué
amber@chiroalbatros.be

Geneviève Vaillemans
genevieve@chiroalbatros.be

Maarten Driessens
maarten@chiroalbatrosbe

De kookploeg en technische ploeg

Tristan Deblander

Hannes Fostie

Sander Letouche

Peter-Jan Van Labeke

Wout Van De Velde

Wouter Driessens

Lesley Demol

Maarten De Maesschalck en
Sophie Reygaerts

Frederick Thiels en Sara Meert

Koen Meert en Dorien
Bosmans

Kris Pauwels en Marijke
Vincent

Gregory Geerits en Sanne
Decuyper
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Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zou het alleszins niet
zien zitten om het hele bivak betoverde besjes uit het
sprookjesbos te eten! 🤢
En ook al eet ik graag een bambietje, erop jagen is weer een
andere zaak!
Gelukkig hoeven we dat niet te doen dankzij onze
fantastische kookploeg!
Daarom willen we hierbij deze ploeg nog eens van harte
bedanken!

Dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel,
dank u wel, dank, dank, dank, dank, dank, dank, dank, dank!
Dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel,
dank u wel, dank, dank, dank!
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Een dag in het sprookjesbos

07h45 TIJD OM OP TE STAAN! KUKELEKU! 🐓
08h30 Een goed ontbijt is het halve werk! 🥣
09h00 Spelletjes spelen met de drerries*
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

wol
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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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!
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Uitdagingen voor in het sprookjesbos

★ Nieuwe wijsheden meenemen naar huis

★Minstens één nieuw sprookje leren kennen

★ Op een queeste gaan

★ De sprookjesboom vinden en deze een goede knu�el

geven (Oudjes verdienen ook liefde ♥)

★ Een sprookjesachtige brief naar het thuisfront sturen

★ Op het einde van het kamp nog lang en gelukkig leven

Op vraag van enkele boomers* introduceert Chiro Albatros…

Het JONGEREN VOCABULARIUM
● Aka: Ook wel genoemd, afkorting van: also known as

● Boomer: Iemand van gevorderde leeftijd die niet
mee is met de trends en de spreektaal van de
jeugd

● Drerrie: Een broeder, kan ook in de niet-familiale
context gebruikt worden voor de aanspreking
van een kameraad

● Jacka: Een jas

● Patta: Een schoen
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