
 

Lentebivak 2022 

Beste ouder, 

Op 6-8 mei trekken de Boontjes, Speelclub en Rakkers van Chiro Sint-Andreas op lentebivak naar Chiro 

Altena Kruibeke (Broekdam-Noord 53, Kruibeke)! Dat betekent: een weekend vol sport & spel én een 

mooie voorbereiding op het zomerkamp in juli. 

We verzamelen vrijdagavond om 18u30 in perfect uniform op onze Chiro. Omdat we met een serieuze 

bende zijn, verzoeken we ouders om te brengen en komen halen. Op zondag om 11u30 kan uw chirospruit 

terug opgehaald worden in Kruibeke. 

Meenemen: 

-perfect uniform (aandoen bij vertrek vrijdag) 

-slaapgerief (matje of veldbed, slaapzak, pyjama, knuffel) 

-dikke trui voor ‘s avonds + regenjas (hopelijk blijft die in de valies zitten) 

-ondergoed voor 2 dagen 

-toiletgerief 

-zwembroek en badhanddoek 

-bord, bestek en keukenhanddoek 

-medicatie 

Inschrijven is mogelijk tot maandag 2 mei via het Google-formulier op onze website 

(https://jongens.chirosas.be/). De kostprijs bedraagt 35EUR, over te schrijven naar Jongens Chiro 

Sint-Andreas, BE52 7376 2340 5909 voor 2 mei. Bij vragen, contacteer gerust jouw afdelingsleiders!  
 

Tot dan! Goesting in eej 
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