Ketibivak 2019
Van vrijdag 12 april tot zondag 14 april zullen wij
jullie onderdompelen in de leefwereld van de Far
West tijdens het Lucky luke ketibivak. Zo kunnen
jullie de avonturen van Lucky Luke en de Daltons
vanop de eerste rij volgen. Aangezien Lucky Luke
alleen is om 4 criminelen te vangen, zal hij zeker
wat hulp van supertoffe keti’s kunnen gebruiken.
Deze 3-daagse wordt georganiseerd door het
gewest Houtland. Dit wil zeggen dat er ook
keti- leeftijdsgenoten van andere Chiro’s van ons
gewest zullen deelnemen.
Dit is een unieke kans om Keti's van andere Chiro’s beter leren kennen.
Dus twijfel niet en schrijf je zeker in. Overtuig ook al je Ketivrienden want dit mag en kan je
gewoon niet missen. Je zou er later toch maar spijt van krijgen!
Alle info die je nodig hebt op één rijtje:
•
Start: Vrijdag 12 april om 10u in chiro-uniform
•
Eind: Zondag 14 april om +/- 12u30
•
Waar: Op de terreinen van “Ksa Oepites”
Hofbouwstraat 2B
9930 Zomergem
•
Vervoer: Er wordt verwacht dat iedereen op eigen houtje op de locatie geraakt.
Spreek gerust af met jullie medeketi’s om samen te carpoolen!
•
Inschrijving: Er kan ingeschreven worden via ketibivak.gewesthoutland.be
Inschrijven kan tot uiterlijk 7 april 2019.
•
Prijskaartje: Het gehele weekend heeft een kostprijs van € 35.
Dit bedrag moet uiterlijk op 7 april 2019 gestort worden op het rekeningnummer
van Gewest Houtland (IBAN BE33 7370 4319 4446) met vermelding van je naam
en Chirogroep.
DE INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF ALS HET GELD OP DE REKENING STAAT!

Wat neem ik allemaal mee?
•
Mijn goed humeur
•
Veldbed of luchtmatras (met pomp voor degene met een korte adem)
•
Slaapzak
•
Slaapkledij
•
Toiletzak met toebehoren
•
Handdoek & Washandje
•
Voldoende (warme) kleren
•
Ondergoed & Kousen
•
Regenjas
•
Degelijke schoenen & Reserveschoenen
•
Zaklamp
•
Zakgeld om tijdens de laver een drankje te kopen (€1 per consumptie)
•
Verkleedkledij (comboy, Lucky Luke, Daltons, …)
•
Eventueel in te nemen medicatie
•
Paspoort
Enkele afspraken voor een leuk bivak:
•
•
•
•
•
•

We dragen zoveel mogelijk ons uniform.
We respecteren ieders nachtrust.
Keti’s blijven het hele weekend. Niemand komt later of vertrekt vroeger.
We brengen geen eigen drank of eten mee! Er wordt steeds iets lekkers voorzien
tijdens de laver.
GSM’s en andere kostbare dingen zien we liever niet.
Wie betrapt wordt op drugs gaat onmiddellijk naar huis!

Nog vragen?
Dan kan u steeds terecht bij de organisatoren:
Mathias Vynckier: 0477/92.82.23
Jasper De Bie: 0477/35.39.25
Kevin Hebberecht: 0474/34.93.73
Wij kijken er al vol spanning naar uit.
Tot dan!
Groeten gewest Houtland,
Lucky Luke & medewerkers

