CHIRO VRASENE

VRA-CHI-JO

BIVAK Balen

2020
Beste Chirojongen, beste ouder,
Hier zijn we dan met onze jaarlijkse “KAMPBRIEF”, want elk jaar wordt een chirojaar
afgesloten met een daverend BIVAK. Er zullen er al velen zijn waarbij het een gewoonte is
geworden, maar er zijn weer enkele nieuwe leden bij die deze brief de eerste keer zullen
krijgen. Het doet ons een groot plezier om er elk jaar weer nieuwe leden bij te krijgen, zo
vergroot onze groep elk jaar als we op kamp gaan.
Het wordt een beloning voor elke chirojongen die trouw deze moeilijke tijden heeft
doorgesparteld. Natuurlijk hopen wij dat jij er ook bij zal zijn, want elk bivak wordt een
avontuur, een gebeurtenis waar je jarenlang herinneringen aan zal vastknopen. Elk bivak is
een schakel bij in onze chiro-vriendenkring en eveneens een prestatie van veel inzet van veel
mensen!
De jongens die al mee zijn geweest op bivak kunnen getuigen dat het zeker een
onvergetelijke belevenis is die je de rest van je leven zal koesteren. Of het nu slecht of goed
weer is, je amuseren met je vrienden doe je toch altijd!!!
Moge de Heer dit bivak ’2020 zegenen!!
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GEGEVENS OM ZEKER NIET TE VERGETEN:
Vertrek:

RAKKERS: Zaterdag 11 juli om 12u00 STIPT aan het station van
Sint-Niklaas in Chiro-uniform. (best thuis nog iets eten)
SPEELCLUB: Omdat er dit jaar geen bezoekdag kan plaatsvinden
en wij de voorzorgsmaatregelen respecteren, vragen wij aan de
ouders om onze speelclubbertjes af te zetten op 14 juli. Dit
gebeurt om 20u00 STIPT (19u kampuur) aan het kruispunt van de
Rusvenstraat en de Congostraat. Hier zal de speelclubleiding jullie
opwachten.
TOPPERS EN KERELS: Vrijdag 10 juli per fiets aan ons chiroheem
in Chiro-uniform om 10u00 STIPT!!!

Bezoekdag: Door de strikte coronamaatregelen zal er met spijt in ons hart
jammer genoeg geen bezoekdag plaatsvinden dit jaar. Brieven
schrijven kan natuurlijk altijd! J
Terugreis: RAKKERS EN SPEELCLUBS: komen gezamenlijk met de
trein terug naar huis vrijdag 21 juli. Rond 16u00 kunnen de
ouders hen komen halen aan ons chiroheem.
TOPPERS EN KERELS: Dit is afwachten hoe de
fietstocht de eerste dag verloopt. Als deze niet gaat zoals
verwacht, komen jullie gezamenlijk met de andere leden terug
met de trein.
Zakgeld:

Geen overdreven zakgeld meenemen!!!
40 Euro voor de speelclub en de rakkers is meer dan genoeg
(dagtocht, zwembad, eventueel een drankje of chips ’s
avonds, postkaartjes,... . )
Toppers en kerels nemen wat meer mee. (50 euro)

Bivakprijs: SPEELCLUB:
RAKKERS:
TOPPERS EN KERELS:

“ 80 EURO “
“ 115 EURO ”
“ 125 EURO ”
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Opgelet: Om de verspreiding van het coronavirus te gaan kan er vanaf heden
enkel nog betaald worden via een overschrijving, dit geldt ook voor het zakgeld.
Dit kan overgeschreven worden op het volgende rekeningnummer:
BE 51 7310 4530 7762
Daarbij moet het volgende vermeld worden:
NAAM VOORNAAM
de code ‘ZB20’
Afdeling (SP, RA, TO, KE)
Bedrag zakgeld
Bivakadres: VRA – CHI – JO
AFDELING
Albatros Wezel
Kortestraat 3
2490 Balen
Voor dringende gevallen kunt u bellen naar de GSM van:
Glenn van der Heyden: 0489418858
Yannick Wille: 0488635869
Wim Van Wiele: 0497104341
Leiding:

SPEELCLUB
RAKKERS
TOPPERS
ASPI’S
KEUKEN

: Leiders Thibo, Cédric, Lahja
: Leiders Thijs, Kenny, Vincent
: Leiders Yannick, Wannes
: Leider Glenn
: Kookploeg Wim en Mike

WAT MEEBRENGEN:
Bijdrage voor de keuken: 1 pakje gemalen koffie (250 gr.) of thee.

In de valies of rugzak:
Slaapgerief: - slaapzak, slaapkledij
- eventueel kussen
- ER ZIJN GEEN BEDDEN dus voor alle afdelingen een
veldbed, indien het echt niet anders kan een luchtmatras,
maar liever niet.
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Wasgerief:

- zeep, kam, shampoo, tandenborstel, tandpasta,…
- voldoende (bad)handdoeken
- washandjes
- Handgel mag maar is niet verplicht, wij voorzien dit ook.

Reserve:

- ondergoed(voldoende!)
- shirts of hemdjes
- kousen (voldoende!)

Truien:

- warme trui(en) voor ’s avonds.
- lichtere trui of jogging
- anorak of iets dat tegen de regen beschermd

Broeken:

- zwembroek en badmuts
- speelbroeken (lange & korte)
- lange broek

Schoenen:

- turnpantoffels, gewone pantoffels, slippers
- gewone schoenen
- stevige wandelschoenen
- eventueel botten

Klein gerief: - een paar veiligheidsspeldjes, wasspelden
- drinkbusje
- zonnecrème + zonnehoedje of pet !! (VERPLICHT!)
- 2 kleerhangers
- zakdoeken
- pillamp en reservebatterijen
- wasdraad
- linnenzak voor vuile kleren
- een klein rugzakje (om te gaan wandelen)

ZEKER MEE TE BRENGEN:
ALLE AFDELINGEN :

- paspoort (voor de kleintjes foto met adres, …)
- portemonnee
- Een MONDMASKER (stoffen/wegwerp) is
verplicht voor alle afdelingen. De rakkers
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dienen er één bij te hebben bij het vertrek met
de trein!
TOPPERS EN KERELS:

- Veldbed
- Matje!!!
- 50l rugzak NIET, geen 2daagse dit jaar!

ZEKER NIET MEE TE BRENGEN:
Dolken of gevaarlijk speelgoed
Kostbare juwelen, horloges, radio, gsm, tablet, game – boy, …

Fototoestel mag je wel meebrengen en zoals altijd, vergeet
zeker je GLIMLACH, BLIJDSCHAP EN KAMERAADSCHAP NIET !
HANDIG:
Probeer zo veel mogelijk kledij te voorzien van een etiket met naam op !!!
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