BIVAKBOEKJE 2022
11 - 21 JULI

VOORWOORD
Ich bin so schön, ich bin so toll... dit jaar zijn we te gast in Tirol, Oostenrijk! Een
klein dorpje waar de inwoners boven op de berg en beneden in het dal een
goede band hebben met elkaar. Ze zijn namelijk onafscheidelijk en er hangt
altijd een leuke en gemoedelijke sfeer. Maar op een dag breekt de kabel van de
skilift af na een zware sneeuwstorm! De mensen boven op de berg zitten vast
en kunnen niet meer weg. De skilift reparateurs doen er alles aan om de lift zo
snel mogelijk te herstellen, maar alleen gaat het niet.
Lukt het de Chiromeisjes van KODB om de skilift te repareren en zo de
inwoners weer te herenigen? Ga mee op bivak om dit te ontdekken!
Grüße aus Tirol
Femke, Jytte, Dorien, Kelly, Trees, Louise, Jana, Elien, Kaat, An-Sofie, Bo, Marie,
Lotte, Kato, Liese, Jackie, Jetske, Mina, Brontë en Ine
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BIVAKINDELING
DAG

Maandag
11 juli

Dinsdag
12 juli

Voormiddag
Namiddag
Avond

/
Aankomst
Welkomstavond

Afdeling
Afdeling
Afdeling

Woensdag
13 juli

Donderdag
14 juli

Vrijdag
15 juli

Afdeling
Afdeling
Zangstonde

Aspi-inzet
Aspi-inzet
Aspi-inzet

Trektocht / 2-daagse
Trektocht / 2-daagse
Afdeling

Zaterdag
16 juli

Zondag
17 juli

Maandag
18 juli

Afdeling / 2-daagse
Afdeling / 2-daagse
Bezinning

Afdeling
Afdeling
Bezinning

Afdeling
Afdeling
Afdeling

Dinsdag
19 juli

Woensdag
20 juli

Donderdag
21 juli

Bosspel
Voetbal
Afdeling

Afdeling
Afdeling
Bontering

Opkuis
Vertrek
/
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TAAKVERDELING

Ma 11
Di 12

Morgen

Middag

Avond

Patatten

Wc’s

/

/

Kwiks

/

/

Aspi’s

Tippers

Tiptiens

Tiptiens

Aspi’s

Kwiks

Aspi’s

Aspi’s

Tiptiens

Woe 13 Speelclub
Do 14

Leiding

Leiding

Leiding

Leiding

Leiding

Vrij 15

Tippers

/

Kwiks

Tippers

Tippers

Za 16

Prutskes

Tippers

Speelclub

Tippers

Aspi’s

Zo 17

Kwiks

Prutskes

Aspi’s

Tiptiens

Tiptiens

Ma 18

Tippers

Tiptiens

Prutskes

Aspi’s

Tippers

Di 19

Tiptiens

Speelclub

Kwiks

Tiptiens

Aspi’s

Woe 20

Prutskes

Aspi’s

Tiptiens

/

Leiding

Speelclub

/

/

/

/

Do 21
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DAGINDELING
08u00
08u30
09u00
09u15
10u00
12u00
13u00
14u00
16u00
16u30
18u30
19u30
20u00

Opstaan leiding
Opstaan leden
Opening
Ontbijt
Start activiteiten
Middagmaal
Platte rust
Start activiteiten
Vieruurtje
Start activiteiten
Avondmaal
Sluiting
Bedtijd prutskes en
speelclub
Start avondactiviteiten
Bedtijd kwiks
Bedtijd tippers
Bedtijd tiptiens
Bedtijd aspiranten
Bedtijd leiding

20u30
21u00
22u00
22u30
23u00
?????
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WAT NEMEN WE MEE?


Uniform: trekken we aan bij het vertrek om te laten zien dat we van de Chiro
zijn!



Slaapgerei
o Een slaapzak
o Hoofdkussen
o Voor de 3 JONGSTEN: hoeslaken en kussensloop
o Pyjama
o Pantoffels
o Voor de 3 OUDSTEN: veldbed of luchtmatras (ev. zaklamp)



Wasgerief
o Zeep en shampoo
o Tandpasta, tandenborstel en bekertje
o Kam/borstel
o Handdoeken en washandjes
o Wasspelden
o Maandverband
o (Luizenshampoo*)



Eetgerei
o Twee keukenhanddoeken (duidelijk naam in schrijven)
o Bestek
o Bord
o Beker
o Soepkommetje
o Voor de 3 OUDSTEN: aardappelmesje of dunschiller



Spelkledij
o Shorts en T-shirts
o Lange broek en warme trui
o Sport- en wandelschoenen












Voldoende ondergoed
Zakdoeken en kousen
Badpak, badmuts en badhanddoek
Waterschoenen
Regenjas (eventueel ook laarzen)
Zonnehoedje of pet en zonnemelk
Rugzak voor de trektocht (met stevige schouderbandjes)
Drinkbus
Linnen zak voor de vuile was
Voor de drie oudsten: FIETSHELM EN FLUOHESJE = VERPLICHT!
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*Aangezien luizen/neten op kamp ieder jaar een probleem zijn, willen we graag
vragen om uw dochter op voorhand te controleren en te melden aan de leiding
indien er luizen/neten aanwezig zijn. Gelieve dan ook zelf luizenshampoo mee te
geven. Zo kunnen we voorkomen dat er nog andere kinderen met luizen/neten
huiswaarts keren. Als uw dochter geen luizenshampoo mee heeft en luizen zou
krijgen, zullen we de rekening van de luizenshampoo die op kamp dient aangekocht
te worden, later bezorgen.


Zakgeld:
Voor de 3 jongste afdelingen volstaat het om enkel geld te voorzien voor de
postkaartjes (€ 0,50 per postkaartje)**.
De 3 oudste afdelingen hebben wel iets meer nodig (dit hoor je later wel van je
leidsters).



Kids-ID / identiteitskaart



Postzegels voor kaartjes en brieven, briefpapier, enveloppen en schrijfgerei.
(Voor de jongsten is het handig als de adressen op voorhand op etiketten
staan)

** De postkaartjes worden bedeeld op kamp. We ontvangen de centen graag in
een gesloten enveloppe met het gepaste bedrag, aan het begin van het kamp. Wij
delen de eerste dag de kaartjes uit aan de kinderen.
(€0,50 per postkaartje)
VERKLEEDKLEDIJ
Prutskes: Sneeuwvlokjes
Speelclub: Sneeuwmannen
Kwiks: Pinguins
Tippers: Yeti’s
Tiptiens: Skiërs
Aspiranten: Barvrouwen van de après ski
!!! OPGELET !!!
Gelieve de kledij en alle andere spullen van naam te voorzien. Voor de kleinsten is
het gemakkelijk om een lijstje mee te geven van wat ze bijhebben, zo kan de leiding
een handje helpen bij het inpakken.
We vertrekken in tip-top uniform (verplicht vanaf speelclub):
Beige short of rok
Onze blauwe chiro t-shirt of rode t-shirt van de Banier
Onze zwarte Chiropull of donkerblauwe pull van de Banier
Donkerblauw hemd (vanaf tippers)
Als je dit niet hebt, ga dan even langs bij de Chirowinkel:
De Banier
O.L. Vrouwstraat 34
2800 MECHELEN

7

WAT NEMEN WE NIET MEE?
We vragen elk jaar opnieuw om GEEN SNOEP mee te geven, snoep is immers niet
goed voor de tandjes! Als er toch kinderen snoep bijhebben, zal de leiding dat eerlijk
verdelen in de groep.
Ook kostbare zaken, zoals juwelen en dure kleren, neem je beter niet mee op kamp,
want als ze verloren of kapot gaan ontstaan er onnodige
problemen. En voorkomen is zoals steeds beter dan genezen.
We hoeven het eigenlijk niet meer te zeggen, maar toch doen
we het nog maar eens: smartphones, computerspelletjes,
iPods, … zijn VERBODEN op kamp! Ze verstoren alleen de sfeer.
Als de leiding ze toch opmerkt, zullen ze in bewaring genomen
worden voor de rest van het kamp.

BETALINGSGEGEVENS
Gelieve €90 (Prutsen) of €130 over te schrijven op volgend
rekeningnummer:
BE64 0682 3486 8652
Met de vermelding: NAAM + VOORNAAM – AFDELING
En dit VOOR 22 MEI
Er is ook de mogelijkheid om in schijven te betalen. Als u dit wenst, gelieve dan
contact op te nemen met de hoofdleiding VOOR 22 MEI via volgend
e-mailadres: hoofdleidingkodb@gmail.com. Vermeld duidelijk de naam en de
afdeling van uw kind.
Fiscaal attest voor bivak: nieuwe aanpassingen
Vanaf 2021 geldt dat: ouders van wie de kinderen onder 14 jaar zijn (tot de dag dat
ze 14 jaar worden / met een beperking: tot de dag dat ze 21 jaar worden) een attest
krijgen waarbij ze max. €13,70 per dag per kind mogen ingeven. Het bedrag zal
voortaan jaarlijks geïndexeerd worden. Voor 2022 zal het bedrag dus nog iets hoger
liggen.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
VERTREK

Maandag 11 juli 2021 vertrekken we op kamp richting Maaseik.


Tippers, tiptiens en aspiranten gaan ook dit jaar met de fiets. Het vertrekuur wordt
later door jullie leiding meegedeeld.
Aangezien we in het verleden al meermaals problemen hebben gehad met te
zware fietsen (bv. Hollandse fietsen), vragen wij om deze niet te gebruiken om
naar de kampplaats te fietsen.

Opgelet! Jullie bagage wordt op 10 juli tussen 17u00 en 18u00 verwacht op het
Neledal! De bagage zal met de vrachtwagen naar de kampplaats gebracht
worden.


Speelclub en kwiks gaan met de auto. Wij verwachten jullie in de namiddag op
de kampplaats. Het exacte uur wordt later nog doorgestuurd via mail (reisroute:
zie verder).



De prutskes verwachten we dan op vrijdag 15 juli en dit om 14u00. Het is de
bedoeling dat de ouders hen naar de kampplaats brengen (reisroute: zie
verder).

TERUGREIS

Op donderdag 21 juli is het kamp alweer voorbij (ouhhhhh) en is het tijd om weer
naar huis te gaan.


Tippers, tiptiens en aspiranten vertrekken ’s morgens met de trein richting Kapelleop-den-Bos. Hun bagage MOET VOOR 17u00 opgehaald worden. De plaats
hiervoor wordt later nog via mail gecommuniceerd.



Prutskes, speelclub en kwiks moeten in de voormiddag opgehaald worden op de
kampplaats. Het exacte uur wordt later nog doorgestuurd via mail.

Gelieve op tijd te komen zodanig dat de leidsters op tijd in Kapelle-op-den-Bos zijn
om de camion uit te laden!
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REISROUTE
Vertrekpunt: Neledal, Pastoriestraat 23, 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS
Eindpunt: T’driege, Roosterbergstraat 36B, 3680 MAASEIK
Neem de Hogerheistraat en Westrodestraat naar de A12 in Meise
1. Rijd naar het zuidwesten op de Pastoriestraat, richting de Zetselstraat
2. Sla linksaf naar de Oudstrijdersstraat
3. Sla rechtsaf naar de Hogerheistraat
4. Sla rechtsaf naar de Nieuwenrodestraat/de Paddegatstraat
5. Sla linksaf naar de Westrodestraat
6. Sla rechtsaf naar de Londerzeelsesteenweg
Neem de E40 en E314 naar de Europalaan/N75 in Genk. Neem afrit 32-Genk-Oost vanaf de E314
1. Sla linksaf naar de A12
2. Houd rechts aan bij het knooppunt Strombeek-Bever en volg de borden E40 richting E411
3. Houd links aan bij de splitsing en rij door op de E40
4. Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de E40 en volg de borden Luik/Leuven
5. Neem de afslag E314 richting Genk/Hasselt/Leuven
6. Weg vervolgen naar de E314
7. Neem afslag 32-Genk-Oost en voeg in op de Europalaan/de N75 richting Maaseik/DilsenStokkem/As/Zutendaal
Ga verder op de Europalaan/N75. Neem de Hoogstraat, Weg naar As en Neeroeterenstraat naar de
Roosterbergstraat in Maaseik
1. Voeg in op de Europalaan/de N75
2. Sla linksaf naar de Bilzerweg/de N75
3. Neem op de rotonde de 1se afslag naar de Bevrijdingslaan/de N723
4. Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Hoogstraat
5. Weg vervolgen naar de weg naar As
6. Weg vervolgen naar de Kasteelstraat
7. Weg vervolgen naar de Hoevenstraat
8. Weg vervolgen naar de Fortstraat
9. Weg vervolgen naar de Zandstraat
10. Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Dilserweg/de N771
11. Sla rechtsaf naar de Neeroeterenstraat
12. Sla linksaf naar de Roosterbergstraat
Je vindt je bestemming rechts
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DE BIVAKPLAATS
Kaartjes, brieven en supermegareuze postpaketten mogen verstuurd worden naar:

NAAM + AFDELING
T’driege
Roosterbergstraat 36B
3680 Maaseik
OPGELET!
Er is geen dagelijkse postbedeling
meer! Het zou jammer zijn moesten
kaartjes en brieven te laat toekomen,
dus houd hier rekening mee. Schrijf ook
zeker een retouradres op de achterkant.

Op deze telefoonnummers kan u ons enkel in HEEEEEL DRINGENDE GEVALLEN bereiken:

0477/03.81.26 (Trees Lootens)
0468/32.86.21 (Brontë Van den Broeck)
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DE LEIDING
PRUTSEN

Femke Van Praet
Kelly Bornbergen
Jytte De Maeyer
Dorien Van der Linden

SPEELCLUB

Trees Lootens
Jana Van den Broeck
Elien Van Humbeeck
Louise Van den Sande

KWIKS

An-Sofie Van Cauwenbergh
Kaat Lootens
Bo Van Nieuwenhove
Marie Clymans

TIPPERS

Kato Clymans
Liese Clerbout
Lotte De Laet

TIPTIENS

Jetske Keuleers
Mina Vanden Eynden
Laura Peleman

ASPIRANTEN

Ine Ulrichts
Brontë Van den Broeck

0472/69.38.39
0471/39.10.97
0470/03.45.59
0476/01.98.69

0477/03.81.26
0493/50.63.52
0468/19.81.14
0479/63.74.44

0490/43.19.94
0477/03.82.03
0496/22.44.57
0477/04.24.32

0468/11.46.47
0473/74.43.39
0479/61.28.58

0477/24.57.87
0468/24.57.46
0477/70.53.44

0474/21.33.42
0468/32.86.21
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AGENDA
Zondag 1 mei
Zondag 8 mei
Zondag 15 mei
Zondag 22 mei
Zondag 29 mei
Zondag 5 juni
Zondag 12 juni
Zondag 19 juni
Zondag 26 juni
Zaterdag 9 juli
Zondag 10 juli
11 tot 21 juli
5, 6 en 7 augustus
Zaterdag 8 oktober

CHIRO + bivakinschrijvingen (om 18u in het prutsenlokaal)
CHIRO + bivakinschrijvingen (om 18u in het prutsenlokaal)
+ Tiptiens frietkot van 13u-20u!
CHIRO + bivakinschrijvingen (om 18u in het prutsenlokaal)
CHIRO + deadline inschrijvingen en betalingen
CHIRO (Aspi-inzet)
Geen Chiro (examens leiding)
Geen Chiro (examens leiding)
Geen Chiro (examens leiding)
CHIRO
BIVAKMIS om 17u30 (leden komen om 16u45 in volledig
uniform naar de jongenschiro om de liedjes in te oefenen)
Bagage afgeven op het Neledal tussen 17u00 en 18u00
BIVAK (prutskes vanaf 15 juli)
CHIROWEEKEND @Neledal
SPAGHETTISLAG @Neledal

Hou zeker onze facebookpagina en site in het oog voor de databriefjes en extra
info!
Facebook: Chiromeisjes KODB
Site: www.chiromeisjeskodb.be
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CHIROWEEKEND
Beste ouders, vrienden, feestvierders en leden,
Na twee jaar wachten kunnen jullie eindelijk de dansbenen terug uit de kast halen
om eens goed te komen dansen op ons chiroweekend. Dit jaar zal onze bangelijke
editie niet uit twee, maar drie dagen bestaan! Ja hoor, we voegen er nog een
dagje feest aan toe!
We voorzien voor ieder wat wils.
Op vrijdag kan je eens goed komen dansen.
Zaterdag kan je genieten van onze lekkere drankjes, enkele optredens en voor de
sportievelingen onder ons organiseren we een spikebal toernooi. Na deze zalige
namiddag kunnen jullie je dansbenen opnieuw bovenhalen op onze retrofuif!
Zondag zal dit jaar onze familiedag worden. Op deze dag kunnen jullie genieten
van een mooie fietstocht door het mooie Kapelle en omstreken. Nadien kunnen jullie
genieten van een lekkere BBQ terwijl de kinderen zich amuseren in het kinder-doedorp.
Wij kijken er alvast naar uit, en zien jullie graag 5, 6 en/of 7 augustus op ons
chiroweekend.
Groetjes,
De jongens- en meisjesleiding.
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BIVAK BUCKETLIST
1

Bouw een supercool kamp

2

Maak een klerenketting van 15 meter lang

3

Maak zo veel mogelijk vlechten in elkaars haar

4

Maak voor elke leiding een binnenpost (ontsmet wel eerst goed je handen voor
je een briefje schrijft)

5

Verzin een groeps/bubbelkreet

6

Speel met heel je groep elke dag een spel

7

Maak elke dag met je groep een foto

8

Zoveel mogelijk gezamenlijke adjes water (er worden punten bijgehouden!)

9

Hou een ‘allesachterstevoren’ moment

10 Speel schoenenpetanque
11 Camoufleer je zo goed mogelijk
12 Doe rechtdoortocht door het terrein, als je niet verder kan is er een nieuwe leider
van de trein
13 Lok zo veel mogelijk vragende gezichten uit
14 Hou een gezamenlijk dagboek bij, elke avond dagboek aanvullen
15 Zing een liedje voor je leidsters
16 Doe een talentenjacht
17 Laat zo veel mogelijk mensen mee dansen/zingen zonder te zeggen dat ze
moeten dansen en zingen
18 Pluk 10 verschillende bloemen
19 Laat iemand hard verschieten
20 Laat een luide boer
21 Maak een plattegrond van de kampplaats
22 Iedereen moet elke avond een mopje vertellen, maak hier een moppenboek
van
23 Probeer tijdens de platte rust heel de tijd stil te liggen
24 Complimentendag
25 Verras je leidsters
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KAMPBINGO
Iemand raakt
haar uniform
kwijt

Een mooie
kampherinnering
gemaakt

Iemand heeft
een echt
Chirolitteken
opgelopen

De leiding zet
een verkeerd
liedje in (was
het bikke bikke
bik of bikke
bikke bol?)

Iemand kent
het kamplied
al vanbuiten
op dag 1

Ons mega
goed
geamuseerd
(wat een zot
spel was da!)

De leiding
heeft een
slechte dag
(oeps)

Iemand krijgt
haar valies
niet open

De groep kan
niet slapen
(veeel te
warm)

Iemand snurkt

Iemand heeft
de slappe
lach

KAMPBINGO

Je hebt moe,
heel moe en
Chiromoe

Iemand is
verslaafd aan
de kampdans

Iemand raakt
’s morgens
niet uit haar
bed

Iemand
draagt 10
dagen
dezelfde
onderbroek

Iemand van
de groep
roept “sssstttt”

Iemand krijgt
binnenpost

Iemand valt in
slaap tijdens
platte rust

Iets lekker
gegeten op
kamp (we
love you
kookies, we
do)

Iemand schrijft
een heel
lange brief

Bijna
overslapen

Adjes water
tijdens het
eten

Wenen is oké

Groepsknuffel
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KAMPDAGBOEK
Dinsdag 12 juli

Maandag 11 juli

Liefste dagboek,

Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me

Vandaag voelde ik me

  

Woensdag 13 juli

Donderdag 14 juli

Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me

Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me

  

  

Zaterdag 16 juli

Vrijdag 15 juli

Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me

  

Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me
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Zondag 17 juli

Maandag 18 juli

Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me

Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me

  

Dinsdag 19 juli

Woensdag 20 juli

Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me

Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me

  

Donderdag 21 juli
Liefste dagboek,

Vandaag voelde ik me

  

  

18

  

MIJN ADRESSENLIJST
Voor:

Voor:

Voor:

Voor:

Voor:

Voor:

Voor:

Voor:

Voor:

Voor:

Voor:

Voor:
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NOG EEN WOORDJE VAN DE LEIDING VOOR…
DE PRUTSKES

20

DE SPEELCLUB

21

DE KWIKS

22

DE TIPPERS
Eindelijk, het is zo ver! Na

(getal) dagen wachten mag ik morgen eidelijk

op bivak vertrekken! Ik maak mijn valies en zorg dat ik mijn
onderbroek en mijn poster van

(kleur)

(crush) niet vergeet. Ik rits

mijn valies toe, leg mijn uniform voor morgenvroeg klaar, kruip nog eens voor een
laatste keer in bad en was mijn

(lichaamsdeel) grondig.

Na mijn badje kruip ik in bed en zet mijn wekker om
Ik sta op en en heb stress, ik voel me

(tijdstip).
(emotie). Ik geef nog een

(afscheidsgebaar) aan mijn ouders en stap op mijn
(bijvoeglijk naamwoord) fiets. Ik fiets zo snel als een
(dier) naar de chiro want ik wil zeker niet te laat zijn.
Gelukkig, ze zijn nog niet vertrokken. Ik stap van mijn fiets en kijk rond me. ‘Ouh ik heb
hier zo veel zin in’ zeg ik tegen

(chirovriendin). ‘Alleen

jammer dat
van
jullie

(celeb crush) niet mee mocht
(leidster).’ ‘Kom mannen, kruip op
(type voertuig) en dan vertrekken we naar
(plaats)’, roept

Na

(leidster).

(getal) kilometer komen we eindelijk aan met een pijnlijke
(lichaamsdeel). ‘Amai, wat is dat hier
(bijvoeglijk naamwoord)!’,

roept

(vriendin). We zijn hier precies in Tirol! Ik voel het al,

roepen de tippers in koor, dit wordt een zalig kamp!
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons en tot op ons giga awesome bivak!
Love you,
Kato, Lotte en Liese
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DE TIPTIENS
Allerliefste Tiptiens.
Vervelen jullie je tijdens de week ook niet hard? En wachten jullie net als ons heel de
week lang tot dat het weer chiro is? Zou het niet leuk zijn als het elke dag gewoon
chiro kan zijn?
Awel, wij vervelen ons ook altijd, en wij willen ook elke dag chiro. Maar vanaf 11 juli is
het zo ver! Dan gaan we ons 10 dagen lang zot amuseren in het mooie besneeuwde
Opoeteren!
Maar om jullie nu nog wat bezig te houden zodat jullie je niet te hard vervelen,
hebben wij een kei tof ‘this or that’ spelletje voor jullie. Veel denk en invul plezier, wij
kijken alvast uit naar jullie keuzes!
This or that
1.
A) Je teen stoten
OF
B) Op je tong bijten
2.
A) Al je foto’s verliezen
OF
B) Al je geld verliezen
3.
A) Alles zeggen wat je denkt
OF
B) Helemaal nooit meer praten (Ook geen gebarentaal)
4.
A) Alleen voor de rest van je leven
OF
B) Altijd omringt zijn met de mensen die je irritant vindt
5.
A) Altijd natte sokken dragen
OF
B) Maar 1 keer per jaar je haren wassen
6.
A) Je kunt op elk moment onzichtbaar worden
OF
B) Het eten waar je zin in hebt, verschijnt voor je neus
7.
A) Benen zo lang als je vingers
OF
B) Vingers zo lang als je benen
8.
A) Nooit meer frieten eten
OF
B) Nooit meer pizza eten
Veel groetjes jullie leiding xxx Jackie, Jetske en Mina
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DE ASPIRANTEN
Beste Aspiranten,
Hoe graaf is dit thema? Wij hebben er alleszins veeel zin in! Komend kamp geven we
er voor de laatste keer als lid (voor de meeste van jullie) nog eens een dikke lap op.
Bereid jullie maar voor op een knallend bivak waar we jullie gekste dromen gaan
waarmaken.
Maar first things first: jullie taak is om de beste barvrouw van Oostenrijk te worden.
Maar hoe doe je dat juist? Wij geven jullie enkele tips mee!
Stap 1: Doe je meest gepaste tiroler-outfit aan.
Stap 2: Zorg voor een proper glas!
Stap 3: Haal het dopsel van het flesje, normaal hoor je een subtiele pssshhhhtt.
Stap 4: Giet het glas in met een serieuze blik! Dat is hier niet om te lachen.
Stap 5: Doe alsof je weet wat de perfecte schuimkraag is van het biertje.
Stap 6: Presenteer het bier - met het logo naar voren - met heel veel schwung!
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SPELLETJES EN MOPJES
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