
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOBOEKJE  

 
 

BIVAK - 2022 



Voorwoord 

 

Seg, hoe laat is het? Tijd voor een super de max zot mega vet cool BIVAK!!  

Het beloofd er eentje te worden om nooit te vergeten. Na twee vervelende corona jaren zijn we er 
eindelijk (bijna) van verlost! We gaan er samen een geweldige 11 dagen van maken, beloofd! 
Kampvuur, spelletjes, gezelligheid, wij hebben er alvast veel zin in.  

Veel leesplezier! 

Knuffels, de leiding  

 

Inhoud 

▪ Waar gaan we naar toe?.............................................................................................................. 

▪ Adres        ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Ribbeltjes op kamp!..................................................................................................................... 

▪ Virus? Welk virus?........................................................................................................................ 

▪ Inschrijven, hoe moet dat?.......................................................................................................... 

▪ Infoavond!!??.............................................................................................................................. 

▪ Vertrek en Thuiskomst………………………………………………………………………………………….………………… 

▪ Euh, hoe geraakt mijn valies daar??.................. 

▪ Dit is een Noodgeval!!!    ……………….……….…… 

▪ Medische fiche……………………………………………… 

▪ Dju, hoe heet mijn leiding nu weer?............... 

▪ Afsluiter………………………………………………………… 

 

 



 

Wij gaan op kamp! 

Waar gaan we dit jaar naartoe? De Chirolokalen in Bevel.  

De lokalen worden omringd door een groot prachtig terrein, waar we dus plaats genoeg is voor de 
zotste spelletjes. Er zijn negen lokalen en een nieuwe sanitaire blok. De kampplaats heeft ook een 
grote eetzaal en er is zelfs een basketbal terrein aanwezig! 

 Helaas zijn er geen bedden, dus die moeten we weer meesleuren... Het terrein is wel groot genoeg 
voor de volgende editie van camping Magneet! De Tito’s, Keti’s en Aspi’s slapen opnieuw in onze 
tentjes. 

Kan je niet wachten om meer te zien? Bezoek zeker eens de website van Chiro Bevel voor enkele 
foto’s 

 

Adres: Netepad 10, 2560 Nijlen 

 

Ribbels 

Op bivak gaan is echt een groot avontuur voor de Ribbels. Toffe spelletjes, uitstapjes, …. en dat 

allemaal zonder de mama en papa voor het eerst.  

Wees gerust mama en papa, bij ons zijn ze in goede handen en we maken er alvast voor hen een 

super bivak van. 

10 dagen is net iets te lang voor de kleinsten onder ons daarom gaan zei dit jaar 7 nachten (8 dagen) 

mee op bivak. Een dagje langer dan andere jaren omdat dit eenvoudiger is voor het brengen van de 

ribbels naar het bivak. 

We verwachten hen op zondag 3 juli om 15.30u op kamp. Spreek zeker af met andere ouders om 

eventueel te carpoolen. Natuurlijk mag je even blijven hangen op kamp en bieden we jullie graag 

nog een drankje aan voordat jullie na een kort afscheid terug huiswaarts keren. 

De Ribbels komen terug met iedereen van bivak op maandag 11 juli rond 13uur. 

 

 

 

Coronamaatregelen 

De laatste twee bivakken zullen we niet snel vergeten. Chiro geven tijdens corona is geen makkelijke 

opdracht geweest. We zijn dan ook trots dat elk kamp een succes was, zonder dat nare virus! De 

Coronabarometer houden we nauwlettend in de gaten. Maar op dit moment mogen we op kamp 

gaan, zonder speciale bijkomende maatregelen. Weg met de bubbels en de conacttracing!  



Er staat dus geen beperking op het aantal deelnemers en overnachtingen zijn toegelaten. Toch 

moeten we blijven opletten. 

 

1. We zullen blijven ventileren en verluchten. 

2. We nemen nog steeds bakken vol handgel mee. 

3. We blijven voor en na het eten handen wassen. 

4. Wie ziek of positief is, blijft thuis! 

 

Inschrijven 

Hoe moet ik mijn zoon/dochter inschrijven voor bivak?  

Awel, inschrijven gebeurt in twee stappen.  

1. Ten eerste vul je het inschrijvingsformulier in.  

2. Stort tijdig het kampgeld! Eenmaal overgeschreven ben je definitief ingeschreven.  

 

a. Het kampgeld stort je op het rekeningnummer BE78 3630 4296 5986, met als 

mededeling: ‘naam lid + afdelingsgroep – bivak’.  

b. Inschrijven kan tot zondag 12 juni 2022. Wees dus zeker op tijd!  

De kostprijs  

Ribbel: € 100  

Speelclub, Rakwi, Tito, Keti&Aspi: € 150  

 

Terugbetaling kamp:  

Dit gebeurd enkel wanneer jouw kind ziek is of door omstandigheden niet meer mee kan op kamp. 

Alleen om deze reden wordt het kampgeld volledig terug gestort. Alle andere omstandigheden 

wordt bekeken met de VB en de volledige leidingsploeg. 

 

Infoavond 

We organiseren op zondag 22 mei een infoavond!  

Dan is het ook onze laatste chirozondag! Joepie       

Om 16.30uur verwachten we alle ouders van de groepen onder de 12 jaar in lokaal 4 op de eerste 

verdieping. We leggen kort het reilen en zeilen uit van bivak. Dus zeker de moeite waard om eens te 

komen luisteren. 



Is je kind al veel mee geweest op bivak en weet je alles al? Kom dan zeker ook eens langs en doe 

eens een klapke met de leiding. Het is lang geleden dat dat kon en mocht door corona, dus wij staan 

zeker open voor een aangenaam gesprek met jullie allemaal.Zet dan maar alvast 22 mei in je 

agenda!  

Voor de leden uit de +12 groepen doen we geen infoavonden maar huisbezoeken!       

Verwacht ons binnenkort dus maar aan jullie voordeuren. 

 

Vertrek en Terug naar huis 

Vrijdag 1 juli vertrekken we met de bus voor 11 dagen puur plezier!  

We verzamelen om 14 uur op de Chiro.  

Zondag 11 juli mogen jullie je bengeltjes terug ophalen vanaf 13uur, opnieuw in shiften.  

 

Inladen valiezen  

Dit jaar gaan we met de bus! Maar daar is natuurlijk niet genoeg plaats op voor al onze valiezen, 

fietsen, spelmateriaal,…. 

Justin is opnieuw van de partij en zal met de vrachtwagen richting Bevel rijden. 

De vrachtwagen laden we in op donderdag 30 juni. 

Opgelet dit gebeurd anders dan de andere jaren doordat Rock For specials op 30 juni nog actief is. 

Tussen 17 uur en 19 uur staat de vrachtwagen op jullie te wachten in Kerkbrugge (Aan de kerk, 

Burggravenlaan ….) 

- Tito, Keti en Aspi brengen hun valiezen tussen 17uur en 18uur 

- Ribbel, Speelclub en Rakwi brengen hun valiezen tussen 18uur en 19 uur. 

 

Noodgeval  

Tijdens het kamp kan je leider Laurine steeds bereiken op haar gsm (0490 19 70 97); Gelieve hier 

enkel in nood gebruik van te maken. Wees gerust, wij doen ons uiterste best om voor jullie dierbare 

schatten te zorgen. We proberen ook soms eens een foto op facebook te zetten. Natuurlijk is er 

tussen al de gezelligheid en spelletjes nog weinig tijd om fotos te maken, maar we doen ons best!  

 

 



 

Medische steekkaart en Verzekeringen  

Op elke bivak gebeurt het weleens dat iemand ziek wordt of zich pijn doet tijdens een activiteit. 

Meestal is het opgelost met een pleister en een kus van de leiding, maar in sommige gevallen is een 

pilletje echt nodig. In de wet staat dat we geen medicatie aan kinderen mogen toedienen zonder 

toestemming van de ouders. Ook niet als je dat geneesmiddel kunt verkrijgen zonder voorschrift, 

zoals pijnstillers. Daarom is het belangrijk dat je steeds de medische fiche zo correct mogelijk invult. 

Vooral het vakje op de achterkant die ons leiding toestemming geeft om de kinderen bij hoofdpijn of 

buikpijn een pijnstiller toe te dienen.  

 

 

Medische fiche  

De medische fiche worden dit jaar enkel via mail verspreid. Deze formulieren kunnen ook online, via 

onze website, gedownload worden onder het mapje ‘medische steekkaart’. Beschik je niet over een 

printer? Geef ons een seintje en dan probeert de afdelingsleiding eens een papieren versie binnen te 

steken. Ook dit jaar zijn de medische fiches veranderd. Daarom moet elk lid (opnieuw) een medische 

fiche invullen. Bij het inschrijvingsformulier zal er toestemming gevraagd worden om het formulier 

twee jaar te bewaren. Dit bespaart ons en jullie heel wat papierwerk. Je dient het medisch fiche pas 

mee te brengen bij het afzetten van de valiezen. Ook de Kids-ID en twee ziekenfonds klevertjes 

worden hierbij telkens gevraagd.  

 

 

Ik ga op kamp en ik neem mee... 

Om zoveel mogelijk plaats in de lokalen te hebben, vragen we om de bagage te beperken tot  

één grote valies, weekendtas of rugzak.  

TIP1: Zet op alles je naam. Als er iets verloren gaat, kunnen we dit sneller terugbezorgen. 

TIP2: Hang aan je valies een lintje met de kleur van je afdeling!  

Zo kunnen we de valiezen sneller sorteren bij het opruimen. 

 

 

 

 



Kledij 

o Ondergoed + reserve  

o Kousen  

o Chiro uniform (!) 

o Veel speelkleren (kleren die echt heel vuil mogen worden) 

o Regenkledij  

o Zeker één warme trui, broek  

o Badpak/bikini of zwembroek 

 

TIP3: bij de kleinsten (ribbel en speelclub) is het handig om de kledij samen te steken per  

dag, deze in een apart zakje te stoppen en de naam van de dag erop te schrijven. Zo weet je  

zeker dat je kleine spruit elke dag verse kleren aan heeft. Vergeet ook geen reserve-zakje te  

maken. Chirokledij zal naast de dag van vertrek meerdere malen gedragen worden zoals voor  

de daguitstap en de groepsfoto’s. 

 

Om lekker te slapen  

o Pyjama  

o Teddybeer  

o Slaapzak  

o Kussensloop + kussen 

Schoenen  

o Goede stapschoenen 

o Schoenen die vuil mogen worden 

o Pantoffels (?) 

 

Hygiene 

o Tandenborstel  

o Tandpasta 



o Bekertje  

o Shampoo 

o Zeep  

o Kam 

o Haarrekkertjes, gel, …  

o Een grote handdoek (douchen) 

o Een klein handdoekje (kattenwasje) 

o Eventueel persoonlijke medicatie + gebruiksaanwijzing  

(aan te geven op het medisch fiche) 

 

Varia  

o Vergeet de luizen controle niet! Wie luizen of neten heeft mag  

NIET mee!  

o Leesboekje of strips (best naamtekenen) voor tijdens de siësta. 

 

Wat nemen we niet mee? 

o Smartphone, tablet, laptop, … 

o Snoepjes (tenzij je met iedereen deelt) 

o Zakmes  

o Je mama en papa  

o Huisdieren  

o Corona 

o Lasertjes of lampjes 

o Sigaretten (hierover bestaan wel regels) 

o Pestgedrag  

 

 

 



 

 

 

Een dagje op kamp 

8u00   Opstaan en klaarmaken + ochtendgymnastiek 

8u30   Ontbijt en afwas 

9u00   Ochtendactiviteit 

12u30   Middageten en afwas  

13u15   Siësta  

14u00   Middagactiviteit 1 

16u00   Vieruurtje 

16u30   Middagactiviteit 2 

18u30   Avondeten + afwas 

19u45   Avondactiviteit  

21u00   Slaaptijd Ribbel 

21u30   Slaaptijd Speelclub  

22u00  Slaaptijd Rakwi 

22u30   Slaaptijd Tito 

23u00  Slaaptijd Keti en Aspi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leiding aan het woord! 

Ribbels 

R aa raa wat zullen we vandaag eten? 

I n de zon lekker spelen 

B alspelletjes zullen zeker niet ontbreken 

B osavonturen 

E nergie kwijtraken 

L euke opdrachten 

S uperhelden is het kampthema       

 

 

Speelclubs                  Dag lieve speelclubs.Het is bijna zo ver. Het kamp komt eraan, het wordt nog 

veel zotter en leuker dan onze chiro zondagen. We hopen dat jullie er alvast zin in hebben, want wij 

kijken er super hard naar uit! 

Zouden jullie voor ons Mazzel alvast een kleurtje kunnen geven? Gebruik al je creativiteit en creëer 

de leukste mazzel! 

Groetjes de leukste leiding       

 

Rakwi’s 

Hey cuties! 

De leiding is al volop bezig met het maken van de kampplanning en we hebben er al super veel zin 
in, hopelijk jullie ook! 

En hey, toon eens dat Rakwi’s veel mooier kunnen kleuren dan speelclubs       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tito’s 

Nadat Lovely en Shauny al een half jaar leiding hebben gegeven aan de Tito’s krijgen ze er 

nog steeds niet genoeg van om nog meer momenten met hun te beleven! De leiding heeft 

er geen genoeg woorden voor hoe leuk dit jaar al was. Daarom is de opdracht aan jullie om 

hun te helpen zodat ze wel uit hun woorden kunnen geraken! Succes      

 

Keti’s 

Heyhey, De eerste opdracht van kamp is het maken van een liedje! Hiermee moeten jullie 

alle andere groepen mee intimideren op kamp!! Het is de bedoeling dat iedereen een eigen 

verse maakt en dat we samen het refrein maken! xxx Evy&Tim 

 

Aspi’s 

 

 

 

 



 

Afsluiter 

 

Ziezo! Het boekje zit er weer op! Wij hebben er alvast super super super veel zin in! Kan je ook niet 
wachten tot de vakantie? Kleur dan deze plaat in en raad alvast het kampthema! 

 

 

 

 


