Bivak 2016
Het is weer zover, het bivak is begonnen. Tien dagen spelen, ravotten, in tenten slapen en lekker
eten! De hele leidingsploeg heeft weer hard gewerkt om alles recht te krijgen. Maar dit is zoals elk
jaar weer vlot verlopen. Jullie kunnen dus met een gerust hard naar huis gaan na de heerlijke
balletjes in tomatensaus.
In dit boekje vindt u alle informatie terug die u nodig hebt. Wanneer je zoon opgehaald mag worden,
welke nummers u kan bellen in geval van nood, wat we eten, en natuurlijk welke spelletjes er
allemaal gespeeld gaan worden.
We willen jullie een fijne en deugddoende vakantie en wees welgekomen op ons bivak 2016:

Hijo de la luna

De hoofdleiding
Joren & Martijn

Belangrijke info

Telefoneren kan, MAAR ENKEL IN NOODGEVALLEN, naar volgende nummers.
Martin Vanbuel : 0473941596
Joren Schildermans: 0494463553
Martijn Pinxten: 0478335957
Pieter Driessen:

Nu zoonlief tien dagen de computer niet inpalmt, kunnen jullie dit apparaat zelf eens uittesten. We
hebben namelijk onze verslaggever weer bij en hij gaat elke avond een verslagje voor jullie maken.
Dit verslagje kunnen jullie terugvinden op onze website: www.chirojongensoverpelt.be

Het kampadres
Jullie kunnen brieven en kaartjes sturen naar het volgende adres.
(naam kind)
Chiro Overpelt Centrum
Scharent 190
3150 Haacht

Terugkomst
Op 28 juli om 10:00u kunnen jullie je zoon op de kampplaats
komen afhalen.
Gelieve dit tijdstip respecteren en niet vroeger op de kampplaats rond te hangen. De fietsen van de
toppers en kerels mogen door jullie opgehaald worden maar als dit niet lukt, zorgen wij dat ze terug
in Overpelt geraken. De aspiranten blijven die dag nog met de leiding op de kampplaats om te helpen
met de afbraak en het opruimen van al het materiaal. Wij zorgen ervoor dat ze terug thuis geraken.
De fietsen en bagage die door ons teruggebracht worden kunnen om 13:00 opgehaald worden aan
de voorkant van het Pelterke. Dit is dus niet aan de chirobouw omdat het daar te druk is met
verenigingen die de bouw afhuren.

Dinsdag 19 juli
Activiteiten
Speelclub: vlaamse kermis, muscles from brussels, Franse spelen
Rakkers: rendier jacht
Toppers: sjorren en een kamp bouwen
Kerels: dorpsspel
Aspis: tent inrichten

Menu:
Boterham met banaan, aardappelen met rode kool en worst, hamburgers

Woensdag 20 juli
Activiteiten
Speelclub: spaanse stierengevechten, blinde spanjaard
Rakkers: we maken een strip
Toppers: stadsspel
Kerels: tom’s grote dag spel
Aspis: Stadsspel

Menu:
Boterham met speculaas, uiensoep, wortelpureen met gebraad, boterham met omelet

Donderdag 21 juli
Activiteiten
Pagadders: Blinde man spelen
Speelclub: Zwitserse spelen, Afrikaanse namiddag
Rakkers: vettige spelen
Toppers: laddercompetititie
Kerels: deadride maken
Apis: fear factor

Menu:
Boterhammen met choco, kalkoenrollade met kroketten, croque monsieur

Vrijdag 22 juli
Activiteiten
Pagadders: lolympische spelen, bootjes race
Speelclub: Aziatische sporten, sumo worstelen, het grote chaos spel
Rakkers: paralympische spelen
Toppers: fopspelletjes
Kerels: kleine spelen, vertrekken op 2 daagse
Aspis: voorbereiden 2 daagse

Menu:
Cornflakes, spinaziepuree met spek, pannekoeken

Zaterdag 23 juli
Activiteiten
Pagadders: kampen bouwen, dauwtrip, bergvoetbal
Speelclub: dauwtrip, zwemmen, fruitsapfuif
Rakkers: Survival dagje
Toppers: dropping, volleyballen
Kerels: 2 daagse
Aspis:2 daagse

Menu: spek met eieren, puree met wortelen en vissticks, spaghetti

Zondag 24 juli
Activiteiten
Pagadders: zwembadkickball, zeilvoetbal, waterballonoorlog
Speelclub: American day
Rakkers: hunger games, vlotten bouwen
Toppers: legerparcour
Kerels: 2 daagse
Apis: 2 daagse

Menu: boterham met confituur, friet met ne lange, koude pasta

Maandag 25 juli
Activiteiten
Groepsuitstap

Menu: boterham met hagelslag, sandwiches, stoofvlees

Dinsdag 26 juli
Activiteiten
Pagadders: schattentocht
Speelclub: aspiranten zijn een dagje leiding
Rakkers: aspiranten nemen over
Toppers experimentjes
Kerels: vlotten tocht
Apis: Dagje leiding zijn

Menu:
Cornflakes, wittekool met hamburgers, kebap

Woensdag 27 juli
Activiteiten
Pagadders: één tegen allen
Speelclub: het grote bosspel
Rakkers: paintballen, kampen bouwen
Toppers: black box spelen
Kerels: opruimen, relaxatie therapieën
Aspis: hout sprokkelen, opruimen, zwemmen,

Menu: boterhammen met restjes, kip met rijst en curry, hotdot

