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BIVAKPLAATS

Kalender

zo 26 mei & 2 juni / Chiro
vr 7-14 juni / 19-21u / Examenregeling ke & as
zo 9-16 juni / 14-17u / Examenregeling anderen
zo 23-30 juni & 7-14-21 juli / Chiro
za 6 juli / Tsjaffeltocht (later meer info)
zo 28 juli / 14-18u / Zwemmen
di 30 juli / 19-20u / Valiezen binnen
do 1 augustus / Start bivak De Panne
zo 4 augustus / 11-18u / Bezoekdag op bivak
zo 11 augustus / Einde bivak De Panne
zo 18- 25 augustus & 1 september / Geen Chiro
zo 8 september / Startdag & nieuw werkjaar

/save the date/
10-20 augustus 2020 / Bivak Lommel

UNIFORM

Bij de Chirojongens dragen we op groeps- 
momenten deze onderdelen van het uniform:
korte broek, t-shirt, pull of  hemd.

Alles (en nog veel meer) is te koop in 
Chirowinkel ‘de Banier’, Vaartstraat 14 te 
Hasselt, aan de Kanaalkom. 

Onze Chiro heeft ook z‘n eigen pulls en t-shirts. 
Deze kan je kopen bij de leiders. Een t-shirt 
kost 8 euro en een pull 15 euro.



THEMA: AVATAR

Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden 
de vier naties in vrede samen, maar alles 
veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen 
de Avatar, meester van alle vier de elementen, 
kon ze stoppen, maar toen de wereld hem het 
meeste nodig had, verdween hij. Tot op heden 
is hij nog altijd zoek. Komen jullie hem mee 
zoeken op bivak in De Panne?

BEZOEKDAG zo 4/8

11u / Bezoekers mogen de kampplaats op.
Niet vroeger, want we moeten alles klaarzetten!
11u40 / Opening, thematoneel en zangstonde. 
Onze bar is open!
12u / Leden gaan frietjes met stoofvlees eten.
12u30 / Bezoekers kunnen aan de keukentent 
frietjes en/of  stoofvlees/curryworsten kopen.
14u30 / Namiddagactiviteiten (volley,...).
15u30 / Korte wandeling in de omgeving.
16u / Lekkere taart en koffie te verkrijgen.
16u30 / Leidingspel
17u15 / Optreden van de muziekkapel
17u45 / Slot
18u / Einde bezoekdag

TIP! Met onze bus naar de bezoekdag!
15 euro volw. / 12 euro kind
Vertrek: 8u, zwembad St-Pieter, Olympialaan
Inschrijven via lj1002.be of  Facebook

KOSTPRIJS

KEUKENPLOEG

Geen bivakkost zonder keukenploeg! Onze 
vaste chefkoks Nico en Fons laten zich 
ook dit jaar begeleiden door grillmasters 
Peter en Bavo. Groentjes en fruitjes worden 
ook weer met liefde behandeld door Evi, Loes, 
Charlotte en Jennifer. Keukenkindjes Lili en 
Lili-Marie krijgen dit bivak het gezelschap van 
Dina.

Het zal dit jaar memorabel worden, want voor 
de eerste keer nemen we onze oven mee! We 
kijken alvast uit naar de heerlijke bivakfrietjes, 
mmmmacaroni, bbq...!

DAGINDELING

7u / Leiding en keukenploeg wakker.
7u30 / Leden staan op en gaan zich wassen.
8u / Opening, thematoneel en ontbijt.
9u / Voormiddagactiviteiten in de afdeling.
12u / Lunch (soep, hoofdgerecht, dessert).
13u / Platte rust en namiddagactiviteiten.
16u / Vieruurtje.
18u30 / Slot, thematoneel en avondmaal.
19u30 / Avondactiviteit in de afdeling.
20u45 / Slapen (oudere afdelingen telkens 
een kwartiertje later).
22u15/ Leiderskring (vergadering) en wacht.

Op bivak draaien we voor onszelf  de klok 
een uurtje terug (bivaktijd), zo is het sneller 
donker en kunnen we nachtspelletjes spelen). 

BIVAKPLANNING

Do 1 aug / Aankomst en opbouw bivakplaats.
Vr 2 aug / Blijde intrede en Mariahulde.
Za 3 aug / Gewoon een leuke dag & M-day
Zo 4 aug / Bezoekdag en groepsavondspel.
Ma 5 aug / Megazeedag + zangstonde
Di 6 aug / Aspidag
Wo 7 aug / Start tweedaagse + zangstonde
Do 8 aug / Einde tweedaagse, trektocht + BBQ
Vr 9 aug / Gewoon een leuke dag!
Za 10 aug / Kampvuur & M-day part II
Zo 11 aug / Afbouw en terug naar huis.

checkin+VERtrek

Dinsdag 30 juli
19-20u / Inchecken / Chirokoer
Valiezen
ID of  Kids-ID
ISI-kaart
Medische fiche

Medicatie
Zakgeld (10 euro)
3 keukenhanddoeken

Donderdag 1 augustus
9u / Startbezinning / Sint-Martenkerk
10u / Vertrek bus / Sint-Martenplein
12u / Picknick (meegeven) / Onderweg
13u / Aankomst / De Panne

Zondag 11 augustus
13u / Vertrek bus / De Panne
15u / Aankomst / Breendonkstraat

AFSPRAKEN


