
 



 

Lieve leden en ouders,  

 

De zomer komt eraan en dat wil zeggen dat ons spetterend bivak in zicht is. 

We nodigen jullie dan ook met veel plezier uit om er dit jaar opnieuw een 

fantastisch kamp van te maken. Natuurlijk komt hier heel veel bij kijken, en 

zeker in de huidige toestand. We zouden willen vragen om dit bivakboekje 

heel goed door te nemen want hierin vind je alle informatie omtrent het bivak. 

Als je dit boekje volledig doorgenomen hebt, ben je helemaal klaar om mee 

met ons op bivak te vertrekken. 

 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit, tot snel!  

Vele groeten,  

De leiding van Chiromeisjes Kiewit  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Bivak  
 

Wanneer?  

 

● Voor de Sloebers & Speelclubs: 25 juli - 30 juli 

● Voor de Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s: 21 juli - 30 juli  

 

 

 

Hoe laat en hoe? 

 

Voor de Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s zal het kamp 21 juli starten. We laten 

jullie hieronder even weten hoe laat en waar we jullie dochters verwachten. 

 

● Kwiks: 21/07 om 17u30 op het kampterrein 

● Tippers: 21/07 om 9u30 op het chiroterrein met hun fiets  

● Tiptiens: 21/07 om 10u00 op het chiroterrein met hun fiets 

● Aspi’s: 21/07 om 9u00 op het chiroterrein met hun fiets 

De jongste leden verwelkomen we op 25 juli.  

● Sloebers: 25/07 om 14u op het kampterrein 

● Speelclubs: 25/07 om 14u op het kampterrein 

BELANGRIJK! 

We willen vragen dat alle ouders die uit de auto stappen op de kampplaats 

een mondmasker opzetten. Ook van de ouders die de fietsers uitwuiven op de 

chiro verwachten we dat zij een mondmasker dragen. 

 

 

Kampplaats?  
 

Chiro jong leven 

Rector de Ramstraat 52b 

2560 Nijlen 

 

 

 

 



Dresscode  

 

Een kamp gaat natuurlijk niet voorbij zonder een MEGA FANTASTISCH - LEUK 

- ORIGINEEL THEMA. Omwille van corona hebben we het thema van dit jaar 

nog niet kunnen beslissen. Maar niet getreurd, we gaan dit later nog bekend 

maken! Desondanks worden de leden die met de auto naar de kampplaats 

worden gebracht verwacht in een outfit in thema. De leden die met de fiets naar 

de kampplaats gaan nemen hun verkleedkleren mee in hun koffer. Zij worden 

met de fiets in chirokleren verwacht.  

 

Wie mag er mee? 

 

Het belangrijkste is dat alle kinderen gezond mee op kamp gestuurd worden. 

Indien jullie dochter tot 3 dagen voor het kamp ziekte- of coronasymptomen 

vertoont, moeten we helaas streng zijn en zeggen dat ze niet mee mag op 

kamp. Indien je dochter 3 dagen symptoomvrij is en negatief is getest, kan ze 

de dag erna echter weer aansluiten op het kamp. Ook bij de leiding zien we er 

streng op toe dat elke leiding gezond is vooraleer we op kamp vertrekken.  

 

De maatregelen van dit jaar raden sterk aan om maar 1 vrijetijdsaanbod per 

week te doen. Ze bedoelen daarmee dat je best geen sportkampje en bivak in 

dezelfde week plant.  

 

Indien het moest zijn dat uw dochter op voorhand ziek wordt en reeds 

ingeschreven was, dan zullen wij het volledige bedrag van het 

inschrijvingsgeld terugstorten. Indien ze op kamp ziek wordt, zijn alle inkopen 

reeds gedaan, dus is er geen mogelijkheid tot terugbetaling.  
 

 

Bubbels 

 

Ook dit jaar zal er sprake zijn van bubbels. Vanaf 1 juni is waarschijnlijk een 

bubbel van 100 personen exclusief begeleiding toegestaan. Wij zullen dan 

met al onze leden in 1 bubbel passen, waardoor er geen splitsing zal zijn 

tussen de leden onderling.  

 

Indien de cijfers dit toch niet zouden toelaten is het minimum-scenario terug 2 

bubbels van 50 personen exclusief begeleiding. We verwachten echter niet 

dat dit het geval gaat zijn. Moest er iets veranderen, houden we jullie natuurlijk 

op de hoogte!  



Terug naar huis  
 

Wanneer?  

 

Het kamp is helaas afgelopen op 30 juli.  

 

Hoe laat? 

 

Alle leden worden om 15u afgehaald op de kampplaats te Nijlen 

 

Belangrijk?  

 

Bij vertrek zullen we met de leidsters het verkeer in goede banen leiden. Ons 

kampterrein heeft 1 grote parking, maar om hierop te geraken is er slechts een 

smal straatje met 1 richtingsverkeer. Ook het gebruik van mondmaskers op de 

parking is aangewezen.  

 

Bbq 

 

Omwille van de strenge veiligheidsvoorschriften zullen we het bivak dit jaar 

helaas niet kunnen beëindigen met onze jaarlijkse BBQ. Voor deze gezellige 

afsluiter zullen jullie, en wij, nog een jaartje moeten wachten. 

 

  



Meenemen 
  

 

● Medische fiche! (zonder medische fiche geen bivak!) 

● Sloeber, speelclubs & kwiks: 2 mondmaskers 

● Tippers, Tiptiens & Aspi’s: 6 mondmaskers  

●  Identiteitskaart of Kids-ID 

●  Medicatie indien nodig (afgeven aan de leiding!) 

●  Veldbed met hoeslaken 

●  Een slaapzak 

●  Kussen 

●  Een waskom 

●  Wasgerief: tandenborstel, spoelbekertje, haarborstel, haarelastiekjes, 

shampoo, douchegel, (conditioner),… 

●  Handdoeken en washandjes (voldoende!) 

●  Chiro-uniform (voorzien van naam!) 

●  Verkleedkledij 

●  Pyjama (voor warme en koude nachten) 

●  Regenjas 

●  Speelkledij voor warme en koude dagen (voldoende voorzien!) 

●  Paracommandokledij (= kleding die heel vuil mag worden: enkel 

Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s) 

●  Bikini of badpak 



●  Stevige wandelschoenen, schoenen, laarzen (ook bij warm weer) en 

slippers 

●  Onderlijfjes en onderbroeken (genoeg reserve!) 

●  Sokken (voor in wandelschoenen en speelschoenen) 

●  Zaklamp met naam 

●  Drinkbus 

●  Rugzak 

●  Bescherming voor de zon (zonnecrème en pet/hoedje) 

●  Muggenmelk 

●  Een klein centje – postkaart: €0,50/stuk – postzegel =  prijs postzegel 

●  Strips/literatuur (met naam) 

●  Linnenzak 

●  2 keukenhanddoeken 

●  Aardappelmesje/ dunschiller 

●  Snoepjes (worden bijgehouden door de leiding) 

! Voorzie al jullie spullen met naam, dat is voor iedereen aangenaam!  

Koffers  

 
● Sloebers, Speelclubs en Kwiks: zelf vervoeren naar de kamplaats 

➔ Sloebers: elke dag een zakje met kledij maken (onderlijfje, 

onderbroek, sokken, speelkledij) 

● Tippers, Tiptiens en Aspi’s: koffers binnenbrengen op maandag 19/07 om 

15u  

➔ Tippers met een rood lintje aan de koffer 

➔ Tiptiens met een blauw lintje aan de koffer 

➔ Aspi’s met een oranje lintje aan de koffer 

 



Niet meenemen 

 

● GSM en andere elektronische toestellen 

● Wekker 

● Frisdrank, energiedrank of alcoholische dranken 

● Luizen!!!  

 

Post  

 

● Postkaartje (€ 0,50) en postzegel (prijs postzegel), kan je dochter kopen 

op de bivakplaats. 

● Maak op voorhand enveloppen met namen erop: schijf de naam en het 

adres op alle enveloppen van de leden, zo komen kaartjes zeker op het 

juiste adres aan. Dit maakt het gemakkelijker voor je dochter(s) en haar 

leidsters.  

 

Adres bivakplaats voor de post  

 

Chiromeisjes Kiewit 

T.a.v. naam + afdeling 

Rector de Ramstraat 52 b 

2560 Nijlen 

 

In geval van nood  

 

De hoofdleidsters kan je bereiken op deze nummers:  

● 0471/76.11.15 (Liesbeth)  

● 0468/29.34.96 (Ellen) 

 

Noodprocedure van de overheid 

 

Moest er een besmetting voorvallen op kamp, zullen er uiteraard de nodige 

maatregelen worden getroffen. Iemand van de leiding zal de rol van corona-

coördinator op zich nemen en de situatie dan in goede banen leiden. 

Belangrijk is dat er ten alle tijden iemand beschikbaar is om jullie kind te 

komen halen in geval van nood.  

 

 



Medische fiche  

 

● Correct invullen en afgeven aan de leidster 

van je dochter op de eerste dag van het 

bivak 

● Allergieën duidelijk vermelden  

● Geen medische fiche = geen bivak! 

  



Oudste leden: Tippers, Tiptiens en Aspi’s 
 

In de koffer  

 

● Verkleedkledij (niet aandoen bij vertrek!) 

● Tiptiens en Aspi’s: zie extra materiaallijst van je leidsters. 

 

Na het bivak 

 

Zelf de fiets terugbrengen naar huis. Dit kan via de container teruggebracht 

worden maar dit is op eigen risico.  

Vertrek met de fiets 

 

● Het is heel belangrijk dat je je fiets op voorhand VOLLEDIG laat 

controleren bij de fietsenmaker! Wij verwachten dat elke fiets fatsoenlijke 

remmen heeft, een bel, een voor- en achterlicht dat werkt, opgepompte 

banden,... 

● Wat meenemen op de fiets? Fietstassen zijn handig met daarin:  

➔ Regenjas 

➔ Een lunchpakket (voor 1 maaltijd) 

➔ Voldoende drinken (minstens 1 liter) 

! denk eraan, geef je dochter voldoende drinken mee: OP = OP ! 

➔ Petje, zonnecrème en zonnebril 

➔ Aangepast schoeisel (geen slippers!) 

➔ Fietshelm aan te raden! 

● Wat aandoen op de fiets? 

Chirorok + gewoon topje (bij heet weer eventueel een bikini bovenste 

onder het topje aandoen) 

 



 

Inschrijven   

 

Wanneer?  

 

Inschrijven kan vanaf nu tot en met 30 juni!  

 

Hoe?  

 

Dat doe je simpelweg door het juiste bedrag te storten op de Chirorekening: 

BE14 7845 4905 4883. Dit met vermelding van de naam, voornaam en 

afdeling van uw dochter.  

 

Hoeveel kost dat?  
 

● Sloebers en Speelclubs: € 90  

● Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s:  € 130 

● Het 2e, 3e, 4e, … lid van de familie betaalt  € 10 minder 

  



Regels 

 

 

● Wanneer de leiding je komt wekken, mag je je beentjes strekken! 

● Blijf op het kampterrein, iemand kwijtraken is niet fijn! 

● Tegen de middag is iedereen uitgeblust, daarom houden we na het 

middageten een uurtje platte rust!  

● Bij het samenkomst liedje komen we snel bijeen, zo kunnen we er terug 

aan beginnen met iedereen! 

● Eet alles op wat er ligt op je bord, zo zorg je ervoor dat je buikje niet te 

snel weer knort! 

● De kooks koken voor jou en mij, als je alles proeft maakt dat hen blij!  

● Zorg goed voor elkaar, zo maken wij een 

prachtig kamp waar! 

● Kruip op tijd je bedje in, zo sta je niet op met 

tegenzin! 

 

  



Dagverloop 

 

 

8:00: opstaan en wassen 

8:30: ontbijt 

9:30: begin activiteiten 

12:30 middageten 

13:15 begin platte rust 

14:15: heropstart activiteiten 

16:00: 4-uurtje 

18:00: avondeten 

21:00: Sloebers gaan slapen 

21:15: Speelclubs gaan slapen 

21:30: Kwiks gaan slapen 

22:00: Tippers gaan slapen 

22:30: Tiptiens gaan slapen 

23:00: Aspi’s gaan slapen 

23:30: de leiding houdt de wacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


