
CHIRO VLOTTERKE PRESENTEERT

MINIBIVAK 2022
4 - 5 - 6 MAART 

Dit jaar enkel voorRibbelsSpeelclubRakwi's



Het staat waarschijnlijk al heel lang in je agenda, maar ook
dit jaar gaan we opnieuw op minibivak. Maar wat is dit
precies? Samen met al je vrienden van de Chiro, een

fantastische kookploeg en je favoriete leiders en leidsters
beleef je een weekend vol plezier, spelletjes en lekker eten.

Voor nieuwe leden is dit bivak ook vast en zeker een
aanrader. Na het minibivak zullen jullie helemaal overtuigd

zijn om ook tijdens de zomer met ons mee op kamp te
gaan.

 
Dit jaar gaan we op avontuur naar de Bosgeus in

Heuvelland. Ons jaarthema is "Vonken" en dat zal op
minibivak niet anders zijn! Ga samen met ons op avontuur! 

Minibivak?! 



Chiro-uniform (zeker oudere leden)

5 paar kousen, 3 verse onderbroeken

Voldoende handdoeken en waslapjes

Voldoende T-shirts, truien en lange broeken

3 paar schoenen (waarvan 1 paar erg vuil mag zijn)

Muts, handschoenen, warme jas en sjaal

Toiletgerief (zeep, tandpasta, tandenborstel ...)

Slaapzak, hoeslaken en kussen

Pyjama, knuffelbeer en pantoffels

Verkleedkleren per afdeling

Ribbels: Fantasiewereld (fee, ridder, prinses ...) 

Speelclub: Dieren (leeuw, pauw, beer ...) 

Rakwi's: Beroepen (leerkracht, kok, piloot ...)

TIP: vergeet zeker niet om je naam op je spullen te
schrijven! Ieder jaar keren we met een grote berg verloren
voorwerpen terug ;) 

Wat steek ik in mijn valies? 



Snoep (als we het vinden, eten wij het op!)

Tabak

Drugs

Alcohol

GSM 

Game-consoles (als we ze vinden, zijn ze van ons!)

Uw lief (tenzij hij/zij al in de Chiro zit natuurlijk)

Uw mama (als we ze vinden, sturen we ze terug naar huis!)

Huiswerk (als we het vinden, maken wij het!) 

Wat laat ik beter thuis? 



Vertrek
We spreken op vrijdag 4 maart om 19u30 af op de
kampplaats. We raden jullie aan om te carpoolen. Wie geen
vervoer vindt, geef ons een seintje. Jullie hoeven je kids-ID
of identiteitskaart niet mee te brengen naar de
kampplaats. Wij vragen jullie wel om al op voorhand gegeten
te hebben. Zorg er wel voor dat jullie nog een plekje
vrijhouden in jullie maagjes want wij voorzien nog een lekker
dessert! 

Ophalen
Minibivak eindigt op zondag 6 maart. Om 16u30 worden
de ouders verwacht om hun avonturier terug op te halen.
Carpoolen is opnieuw aan te raden. Wie geen vervoer terug
vindt, geef ons een seintje. Bij vertrek worden de bagage en
de eventuele medicatie terugbezorgd.

Geneesmiddelen op kamp
Indien er medicatie moet worden genomen tijdens het
kamp, is het vanuit Chirojeugd Vlaanderen verplicht om
hiervoor een schriftelijk bewijs van toestemming te vragen
aan de ouders. Dit bewijs moet getekend zijn door de
ouders, de dosering moet hierop duidelijk aangegeven zijn.
Dit bewijs wordt samen met de geneesmiddelen afgegeven
aan de leiding op de avond van het vertrek. 

Afspraken! 



Inschrijven
Het inschrijvingsgeld bedraagt €50 (indien je een
vrijetijdspas hebt is dit €25) en mag overgeschreven worden
op BE42 7765 9560 4854 met als vermelding "minibivak +
naam van de kinderen". Schrijf je zeker in voor 23 februari,
dan ben je zeker van je plaats ;)

Inschrijven doe je door te surfen naar vlotterke.be/minibivak.

Extra info
Heb je nog vragen? Heeft je kind allergieën of speciale
(eet)gewoonten? Neem dan gerust contact op met ons via
vlotterke@gmail.com, of via de
afdelingsverantwoordelijke. Zij komen graag langs voor een
extra woordje uitleg! Hun gegevens kan je vinden op het
einde van het boekje.

Afspraken! 



Dagindeling minibivak! 
 

  7u30

  8u00

  8u15

  8u45

  9u15

12u30

14u00

16u00

18u30

20u30

21u00

 

De leden staan op en wassen zich!

We verzamelen voor het openingsspel

Lekker ontbijt

Afwas en diensten

Start van het voormiddagprogramma

Heerlijke lunch + afwassen

Start van het namiddagprogramma

Vieruurtje

Avondeten

Ribbels en Speelclub gaan gaan slapen

Rakwi's gaan naar hun bed



Dranouterstraat 24
8950 Heuvelland

België

Waar gaan we heen? 



Contactgegevens 

GROEPSLEIDING
 

 
RIBBELS

 

SPEELCLUB
 

RAKWI'S
 

TITO'S
 

KETI'S
 

ASPI'S

 
VOLWASSEN

BEGELEIDERS
 
 

MAIL

Janne David
(0479 78 69 06)

Guillaume Mahieu
(0483 03 52 10)

Mien Vanhecke
(0471 64 50 96)

Birgit Loncke
(0497 68 91 83) 

Juliette Van Ryssel
(0496 07 65 91) 

Tom David
(0474 07 29 78) 

Ilian Lagrou
(0493 54 41 75)

Bram Dewulf
(0473 96 56 73)

Aenea Monteyne
(0497 86 87 77)

Jan Vermeersch
(0472 38 40 46)

vlotterke@gmail.com


