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Voorwoord 
Beste ouder, bieke, speelclub of kwik, 

binnenkort is het weer zo ver, ons jaarlijks minibivak 

staat weer voor de deur. Tijd voor 3 dagen vol spel en 

plezier, lachen en gieren. 

Het minibivak is de ideale voorbereiding op het groot 

bivak in juli. Als het voor jou de eerste keer is dat je 

zonder mama of papa enkele dagen op kamp gaat, dan 

is minibivak een ideaal moment om eens te proeven 

van het echte bivakleven.    

Het zullen drie dagen worden waarin we volop 

ravotten, ons inleven in een themaspel, een groot spel 

spelen met iedereen, een act voorbereiden voor de 

laatste avond, meezingen met de tofste kampliedjes, 

lekker verwend worden door onze kookies… 

Kortom, iets wat je niet wil missen! 

Dit jaar gaat ons minibivak door van 15 tot 17 april. 

Dan trekken we samen naar De Gheyselberg in 

Steenhuffel, het volledige adres vind je verderop in dit 

kampboekje samen met nog andere informatie over 

het minibivak.  

Mochten er na het lezen van dit boekje nog vragen 

zijn, aarzel dan niet om een leidster van de afdeling 

van uw dochter te contacteren. 

 

Wij kijken er al naar uit! 

Hanne, Fien, Annelies en Fien 

Nel, Elsien, en Inez 

Ellen, Lotte en Louise 

 



 

Ook dit jaar zal er weer een super thema zijn om ons helemaal in onder te 

dompelen tijdens het minibivak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij gaan natuurlijk ook verkleedkleren gepaard: 

De Biekes mogen zich verkleden in: Acrobaten 

De Speelclub mag zich verkleden in: Buikdanseressen 

De Kwiks mogen zich verkleden in: Zangeressen met baarden 

 



Praktische informatie 

Inschrijvingen 
Om ons goed te kunnen voorbereiden moeten we natuurlijk weten wie er 

meegaat. Daarom werken we met een online inschrijving via onze Chirosite. 

https://www.chirohombeek.be/meisjes/minibivak/  

Alle praktische informatie over de inschrijving kan je daar terugvinden. Wij willen 

vragen om ten laatste op 7 april de inschrijving te bevestigen!  De bijdrage voor 

het minibivak bedraagt 30 euro. Deze kan betaald worden via overschrijving op 

het rekeningnummer BE68979253599734 met vermelding van minibivak en de 

naam + afdeling van uw dochter 

Aankomst op maandag 15 april 
Net zoals vorig jaren willen wij vragen om uw dochter zelf naar de kampplaats te 

brengen en te komen halen. Dit omwille van praktische redenen. Wij verwachten 

jullie dochter om 10u in uniform op onze kampplaats. Dit is De Gheyselberg, 

Smisstraat 149 te Steenhuffel. Houd rekening met een klein halfuur rijden vanuit 

Hombeek.  Er wordt maandag middageten voorzien, een lunchpakket is dus niet 

nodig.  Vergeet bij aankomst zeker niet om de Kids-ID of ISI-kaart en medische 

fiche af te geven bij de leiding. 

Vertrek op woensdag 17 april 
Om 16u kunnen jullie jullie dochters terug komen ophalen aan de kampplaats. 

Vergeet zeker niet om de Kids-ID of ISI-kaart terug mee naar huis te nemen.  

Eventuele gevonden voorwerpen die op het einde van het minibivak nog niet 

terug bij hun eigenaar zijn beland, zullen we bij vertrek tentoonstellen. Neem 

zeker eens een kijkje of er niets van uw dochter tussen ligt.  Mochten er 

problemen zijn omtrent het brengen en halen naar de kampplaats, mag je ons 

altijd contacteren en horen wij of er nog een plaatsje is bij een afdelingsgenootje 

van uw dochter.  

Op zondag 14 april zal het geen Chiro zijn voor de jongste drie afdelingen 

wegens minibivak. 



Contactinfo leiding 
Mochten er in de aanloop naar ons minibivak vragen rijzen of problemen 

ontstaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leiding: 

Biekes 
biekes@chirohombeek.be 

Hanne:   0470 963556 

Fien VW: 0491 251575 

Annelies: 0496 794096 

Fien J:  0483 454763 

 

Speelclub 
speelclub@chirohombeek.be 

Nel:  0474 950199 

Inez:  0477 539821 

Elsien: 0497 545458 

 

Kwiks 
kwiks@chirohombeek.be 

Louise:  0495 573315 

Ellen:  0488 833986 

Lotte:  0476 689496 
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Wat nemen we mee?   
Op minibivak gaan gebeurt natuurlijk niet onvoorbereid. Hieronder kan je een 

lijstje terugvinden van wat je zeker niet mag vergeten mee te nemen. Gelieve 

alle kledij te voorzien met de naam van jouw dochter zodat verloren voorwerpen 

snel weer bij hun eigenaar kunnen belanden!   

OM TE SLAPEN:   

-matras/veldbed/matje  

-slaapzak 

 -pyjama & knuffel  

-eventueel kussen    

DAGELIJKSE HYGIËNE:  

-tandenborstel, tandpasta & bekertje 

-kam/borstel  

-zakdoeken  

-zeep (voor vuile benen en armen)  

-handdoek & washandje  

KLEDIJ:  

-speelkleren/kleren die vuil mogen worden  

-regenjas 

-speelschoenen  

-warme trui 

-voldoende onderbroeken en sokken 

ALGEMEEN:  

-Chiro-uniform (heb je aan bij vertrek) 

-verkleedkleren  

-eventueel vuillinnenzak  

-snoep en elektronica laten we thuis!  

-eventuele medicatie: Wij zorgen er dan voor dat dit op de juiste momenten 

wordt ingenomen.  

 



Dagindeling 
 

7u15 →  De leiding staat op  

7u45  →  De leden staan op 

8u15  →  Formatie  

8u30  →  Ontbijt  

9u30  →  Spel en plezier  

12u30  →  Middagmaal 

13u15  →  Platte rust  

14u15  →  Spel en plezier 

16u00  →  Een vieruurtje 

16u15  →  Nog meer leuke spelen  

18u00  →  Formatie  

18u15  →  Avondmaal  

19u15  →  De laatste leuke spelen van de dag  

20u30   →  Biekes en Speelclub gaan slapen 

21u00  →  Kwiks  gaan slapen 

24u00  →  Leiding gaat slapen  
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