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Beste leden en ouders, 

’t Is bijna zover: het chirokamp komt er weer aan! 

In dit bivakboekje vinden jullie alle informatie over het bivak. We dringen er op aan 

om dit zeker eens door te nemen, er staat namelijk heel wat nuttige info in! Het 

bivak is elk jaar een feestelijke afsluiter en tevens het hoogtepunt van het 

chirojaar. Dat moet dus in optimale omstandigheden kunnen verlopen. Aarzel niet 

om ons te contacteren bij verdere vragen. 

Tijdens de maand juni ontvangen alle leden die meegaan op bivak een tweede 

bivakboekje, en daarin zal natuurlijk nog veel meer leuks te vinden zijn… 

Wij staan alvast te popelen om te vertrekken en hopen dat jullie allemaal meegaan, 

want het belooft weer een fenomenale tiendaagse te worden!  

Groetjes, 

De leidingsploeg 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING ‘CORONAPROOF’ BIVAK 

We zijn ongelooflijk blij dat we groen licht hebben gekregen om ons chirokamp te laten doorgaan. De 

leiding zet nu alles op alles om het kamp te herorganiseren, zodat dit veilig en volledig volgens de 

richtlijnen kan verlopen. Dit vergt echter heel wat voorbereiding, waardoor we nu nog niet alle info voor 

handen hebben. In de loop van de maand juni zullen we jullie dus nog verder updaten met bijkomende 

info, om jullie een beter beeld te schetsen van hoe alles concreet zal verlopen. De belangrijkste 

aanpassingen die jullie nu reeds moeten weten voor de inschrijving zijn in dit bivakboekje samengevat. 

In het geel hebben we de aanpassingen gemarkeerd. Gebruik dus zeker deze geüpdatete versie, de 

versie die eind april doorgestuurd werd is nu niet meer van toepassing, aangezien er ondertussen heel 

wat zaken zijn veranderd. 



WAAR, WANNEER EN HOE? 

 

Onze bivakplaats ligt dit jaar in Hamont-Achel, een bosrijk dorp in het 

uiterste noorden van het mooie Limburg. Voor wie het zich nog herinnert, 

in 2015 gingen we hier ook al eens op kamp, bij het beekje!  

Net zoals vorige jaren gaan we op volledig tentenkamp. Alle groepen 

slapen in tenten en we eten samen in een grote reftertent. Toiletten en 

douches worden eigenhandig door de leiding gemaakt. Buiten het terrein 

voor de tenten beschikken we nog over zeer veel speelterrein. 

HET VERTREK 

De Speelclub, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s worden op maandag 6 juli verwacht tussen 14u en 16u 

(ten laatste) op de kampweide en worden gebracht door de ouders. Bij aankomst zal het kampterrein 

opgedeeld zijn in verschillende zones, zodat de bubbels bij aanvang van het kamp meteen 

gerespecteerd worden. We sturen jullie hier binnenkort nog alle concrete info en richtlijnen rond, zodat 

jullie op voorhand volledig op de hoogte zijn en we dit ter plekke zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen. 

Iedereen wordt op hetzelfde tijdstip (14u-16u) verwacht, zodat broers en zussen samen gebracht 

kunnen worden en carpoolen (indien de huidige maatregelen dit tegen dan toelaten) mogelijk is. 

De Kadeekes hebben net zoals voorbije jaren een verkort bivak, en worden op donderdag 9 juli 

verwacht tussen 11u en 12u op de kampweide. Ook hiervoor sturen we jullie nog op voorhand de info 

met de concrete richtlijnen. 

De Keti’s en Aspi’s gaan dit jaar uitzonderlijk niet met de fiets op kamp, maar worden eveneens door 

de ouders naar de kampplaats gebracht op maandag 6 juli, tussen 14u en 16u. 

DE TERUGKEER 

Dit jaar keren de leden (Kadees, Speelclub, Rakwi’s, Tito’s en Keti’s) uitzonderlijk niet terug met de 

bus, maar worden ze op het terrein opgehaald door de ouders, op donderdag 16 juli tussen 14u en 

15u. De bagage wordt dan meteen meegenomen. We begrijpen dat dit niet voor iedereen een evidentie 

is; indien carpoolen tegen dan toegelaten is, kan je altijd eens horen bij andere ouders. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen er heel wat ouders bereid zijn om te carpoolen en zo elkaar te helpen. 

 

FORMULIEREN 

 

Als bijlage bij dit boekje vinden jullie een inschrijvingsformulier met de TOELATING EN VERBINTENIS 

en de INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART (deze werden ook geüpdatet, kijk dus zeker na dat je 

de nieuwe formulieren gebruikt!): 

Deze formulieren moeten volledig en correct worden ingevuld door de ouders en vóór 6 juni samen 

in een envelop in onze brievenbus worden gestoken (hangt links aan de voordeur van onze lokalen). 

Aan de ouders die dit reeds hadden ingevuld en in onze brievenbus hadden gestoken, vragen we ook 

om dit opnieuw in te vullen. Onze excuses voor het ongemak. 

 Aan de medische steekkaart moeten 3 klevertjes van het ziekenfonds worden vastgemaakt. 

 Alle gezondheidsproblemen moeten aan de leiding worden gemeld. Kwaaltjes zoals 

bedwateren vormen geen enkel probleem, maar we moeten het weten. 

Op het gebied van gezondheid en hygiëne telt op bivak enkel het beste. Bij de minste twijfel wordt 

onmiddellijk deskundige hulp ingeroepen.  Dokters- en apothekerskosten worden door de chiro ter 

plaatse betaald en na het bivak met de ouders afgerekend.   



In de loop van de maand juni sturen we jullie nog een tweede bivakboekje, dat volledig aangepast zal 

zijn aan de huidige omstandigheden. Neem dit zeker ook grondig door! 

 

HOEVEEL KOST HET? 

 

De prijs van het bivak* is 140 euro per kind (het derde kind gaat mee voor 130 euro).  De Kadeekes 

betalen voor een kort bivak 100 euro. In die prijs is alles inbegrepen (de echte kostprijs van het bivak 

wordt veel hoger geraamd; het verschil wordt bijgepast door onze chirokas en via gemeentelijke 

subsidiëring). 

Leden die (in overleg met de afdelingsleiding) later op het bivak toekomen of vroeger vertrekken, 

betalen eveneens de volledige som. Na het bivak wordt er 7,5 euro terugbetaald voor elke nacht die 

men minder op het bivak verblijft. 

De kostprijs voor het bivak blijft ongewijzigd. Er vallen enkele kosten weg, maar er komen er ook een 

heleboel bij om aan de richtlijnen te voldoen. Toch willen we iedereen de kans geven om mee te 

gaan op bivak en hebben daarom besloten om de kostprijs niet op te slaan. Indien financiële 

moeilijkheden rond het inschrijvingsgeld zich voordoen, kan u steeds de hoofdleiding contacteren.  

*Wist je dat jouw ziekenfonds de kostprijs deels terugbetaalt? Daarnaast is een deel van het 

kampgeld ook fiscaal aftrekbaar voor -12 jarigen. Dit fiscaal attest sturen we in het voorjaar van 2021 

door via mail. 

HOE EN WANNEER BETALEN? 

De betaling moet gebeuren door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van 

Chiro Malegijs Londerzeel St. Jozef, op het rekeningnummer BE10 7340 3482 2504 met vermelding: 

BIVAK 2020 + naam en voornaam van het lid.  Dat bedrag moet in ons bezit zijn vóór zaterdag 6 

juni. 

 

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 

 

Alle betalingen moeten uiterlijk gebeuren vóór zaterdag 6 juni. 

Laattijdige inschrijvingen worden geweigerd. We kunnen pas verder met onze concrete 

voorbereidingen zodra we alle inschrijvingen binnen hebben en onze bubbels kunnen vormen. 

Daarnaast worden de definitieve deelnemerslijsten immers op 7 juni overgemaakt aan alle instanties 

(gemeente, ministerie, politie, subsidies, verblijfsvergunning,...).  De 

definitieve aankooplijsten worden eveneens een maand voor het 

bivak gemaakt, en onze chirokas kan het financieel niet aan om zo 

maar eventjes meer dan 10.000 euro voor te schieten. 

Wij danken jullie voor het begrip. 

 

BAGAGE 

 

In het volgende bivakboekje vind je een bagagelijst waarop kan 

ingevuld worden wat er in de valies zit. Vergeet niet om alle spullen te markeren, want handdoeken 

en uniformen zien er vaak hetzelfde uit! Gelieve wel alvast te noteren dat iedereen zelf moet zorgen 



voor een veldbed en een slaapzak. Ook is biologische zeep aangeraden (niet verplicht), om de natuur 

te respecteren. 

De bagage brengen de ouders zelf mee bij het afzetten van zoon/dochter, en wordt eveneens op de 

laatste dag door de ouders meegenomen. Fietsen van tito’s, keti’s en aspi’s gaan dit jaar niet mee op 

kamp. 

 

ZAKGELD EN POST 

 

Natuurlijk horen bij het bivak postkaartjes, briefjes,...  

Nieuws van het thuisfront is alle dagen welkom, maar denk er wel aan 

dat de post enkele dagen nodig heeft, en dat de laatste briefjes van de 

ouders naar hun kinderen soms te laat toekomen... 

Wat de post naar huis betreft: zoals elk jaar kunnen de kinderen bij ons 

postkaarten en/of postzegels kopen tegen de werkelijke kostprijs (wordt later 

meegedeeld). 

Hou hiermee dus rekening bij het zakgeld. De jongste afdelingen hebben verder 

haast geen zakgeld nodig. Inkomprijzen voor speeltuinen of zwembaden 

worden door de chiro betaald. IJsjes en drankjes zijn ook inbegrepen. 

Adressenlijstjes maar ook vooraf geschreven enveloppen of etiketten zijn 

erg handig, niet enkel voor de jongste afdelingen. 

 

GENEESMIDDELEN & ID-KAART 

 

Elke deelnemer moet zijn identiteitskaart meenemen (wettelijke verplichting vanaf 12 jaar). De 

Kadees, Speelclub en Rakwi’s die in het bezit zijn van een Kids ID geven deze bij vertrek af aan de 

leiding. De Tito’s, Keti’s en Aspi’s moeten de kaart op zak hebben. 

Als de kinderen geneesmiddelen moeten innemen tijdens de bivakperiode moet de 

geneesmiddelenfiche (zie tweede bivakboekje) worden ingevuld. Die fiche moet bij de 

geneesmiddelen in een plastieken zakje worden gestoken. De geneesmiddelen moeten bij het vertrek 

aan de leiding overhandigd worden. Zorg ervoor dat je kind voldoende geneesmiddelen heeft voor de 

volledige bivakperiode. Zelf beschikken we over een ruime EHBO-koffer dus enkel noodzakelijke 

medicijnen moeten worden meegegeven. 

 

VERZEKERING 

 

Onze jeugdbeweging beschikt via de nationale polis van Chirojeugd Vlaanderen over een goede 

verzekering.  Alle leden en verantwoordelijken zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en 

burgerlijke aansprakelijkheid. Alle leden met een beroepsbezigheid zijn bovendien eveneens 

verzekerd tegen loonverlies. 



Een verzekering is natuurlijk steeds een juridisch kluwen. 

Chirojeugd Vlaanderen heeft een duidelijke brochure “VAST EN 

verZEKERing”. Je kan die brochure downloaden via de 

chirosite: www.chiro.be → ‘Verzekeringen’. 

 

WAT NIET MEE TE NEMEN? 

 

Je valies volsteken met overbodige spullen en ze zo onnodig 

zwaar maken? Geen goed plan! Laat daarom de volgende 

zaken zeker thuis: 

SNOEP 

Net als de vorige jaren geldt ook nu: snoep meebrengen is verboden, en indien de leiding iemand 

betrapt op het bezit van snoep, gaat die snoep in de afdelingssnoepzak. Elke afdeling heeft immers 

een snoepzak, boordevol lekkernijen. Ja, zelfs de snoep is in de bivakprijs inbegrepen, dus waarom 

het dan nog extra meebrengen? 

GSM’S EN ANDERE WAARDEVOLLE VOORWERPEN 

Waardevolle voorwerpen zoals game consoles gaan niet mee op bivak. Gsm’s zijn eveneens 

verboden voor de vier jongste groepen. Keti’s en Aspi’s mogen hun gsm meenemen. Deze worden 

verzameld door de afdelingsleiding en zullen slechts op beperkte momenten gebruikt mogen worden.  

DRUGS 

Zoals bij alle chiroactiviteiten geldt er een volledige nultolerantie. Zodra er zich problemen voordoen 

wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de ouders en houdt het bivak onmiddellijk op voor 

desbetreffend lid. 



UNIFORM 

 

Iedereen trekt zijn uniform aan bij het vertrek. 

Even herinneren aan de uniform-regeling van onze chiro: 

Chiro Malegijs verwacht van al haar leden (behalve van de Kadeekes) dat ze bij elke chiroactiviteit in 

uniform komen. 

Het staat iedereen vrij om uit het ganse aanbod te kopen wat hij wil, maar twee zaken zijn wel 

verplicht in onze chiro: 

• De groene Chiro Malegijs T-shirt of de rode chiro T-shirt 

• Een beige chirorok of -short 

Daarnaast hebben we ook onze eigen groene pull van Chiro Malegijs (te bestellen via 

chiromalegijs.be/ledenpull). Dit is uiteraard niet verplicht. 

Je vindt alle chirospullen in één van de elf Chirowinkels DE BANIER. De kleren kunnen er gepast 

worden, en het hele assortiment is voorradig.  Er zijn winkels in Antwerpen, Leuven, Mechelen, Gent, 

Aalst, Brugge, Hasselt, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Heist-op-den-Berg. 

Meer info op www.debanier.be of www.chiromalegijs.be → ‘uniform’. 

Indien je nog een groene Chiro T-shirt wil kopen, stuur ons gerust een berichtje. 

 

ETEN 

 

Een enthousiaste kookploeg zorgt er ook dit jaar weer voor 

dat het tafelen op bivak een groot feest wordt. 

Ons eten is van uitstekende kwaliteit. Alles wordt bovendien 

bewaard in afgesloten frigo’s en diepvriezers.   

Er wordt vanzelfsprekend ook gezorgd dat uw kind de nodige, 

dagelijkse behoefte aan groenten en fruit te eten krijgt, dit als 

zijnde een stuk fruit als vieruurtje, dagelijks minstens 1 warme 

maaltijd, … 

http://www.chiromalegijs.be/ledenpull
http://www.debanier.be/
http://www.chiromalegijs.be/


HOE ZIET EEN BIVAKDAG ER UIT? 

06.00u Opstaan kookploeg 

07.00u Opstaan wekdienst 

07.15u Opstaan leiding 

07.30u Opstaan leden – wassen 

08.00u Opening – ontbijt – afwas 

 Voormiddagactiviteiten 

12.30u Verzameling – middageten – afwas – platte rust 

 Namiddagactiviteiten 

18.20u Verzameling – avondeten – afwas 

19.45u Sluiting 

 Avondactiviteiten 

Einde en slapen:  

20.30u Kadees en speelclub 

21.30u Rakwi’s 

22.00u Tito’s 

23.00u Keti’s 

24.00u Aspi’s 

 

AL DE REST BLIJFT NOG EVEN GEHEIM… 

 

Net als vorig jaar bewaren we onze geheimen tot het laatste. Wat met het nachtspel (is er wel een 

nachtspel?), de groepsdag, de daguitstappen,… en … het thema?  

 

 

 

Wil je het echt allemaal weten? 

Hiervoor is er maar één mogelijkheid.  Meegaan op 

bivak!   

Het wordt immers weer fantastisch… 

Natuurlijk vertellen we nog een en ander voor het bivak 

echt begint.  Kijk alvast uit naar het tweede 

bivakboekje… 



DRINGEND CONTACT TIJDENS BIVAK 

 

Bij het tweede bivakboekje ontvang je enkele gsm-nummers waarop de ouders ons dag & nacht 

kunnen bereiken. Natuurlijk enkel in noodgevallen. 

LEIDING EN TELEFOONNUMMERS 

 

AARZEL NIET OM MET ONS CONTACT OP TE NEMEN INDIEN U BIJKOMENDE INFORMATIE 

WENST. 

KADEEKES 

Lotte Buggenhout: 0470/28.56.80 

Jarne Suys: 0472/21.46.08 

Lars Guns: 0474/36.44.55 

Matthias Verbruggen: 0489/45.50.90 

SPEELCLUB 

Caro April: 0487/51.57.19 

Ella De Goeyse: 0479/70.26.61 

Maarten Broothaerts: 0471/21.67.13 

RAKWI’S 

Laura Kesteleyn: 0496/39.68.80 

Phil Drieghe: 0487/62.05.22 

Sanja Cooreman: 0472/30.36.31 

Vic Van Doren: 0477/92.08.06  

TITO’S 

Hanne Broothaerts: 0471/67.05.96 

Marie Vissers: 0477/24.57.82 

KETI’S 

Jessica Vermeir: 0484/32.88.31 

Stef Van Droogenbroeck: 0492/94.62.17 

ASPI’S 

Liese De Wachter: 0473/23.50.41 

Kilian Broothaerts: 0479/57.58.38 

 

 

GROEPSLEIDING 

Caro April: 0487/51.57.19 

Stef Van Droogenbroeck: 0492/94.62.17 

Je kan ook altijd mailen naar hoofdleidingmalegijs@gmail.com. 



WOORDZOEKER 

  

 

 

  

  

REBUS 

Misschien vind je hierin wel een tip naar het thema?       

 

AFWAS BUSRIT KETI SPEELCLUB VLAG 

ASPI DOOP MALEGIJS THEMA WASTENT 

AVONDLIED KADEE NACHTSPEL TITO WATERSPELLETJES 

BATIKKEN KAMPDANS PLEZIER UITSTAPDAG WEKDIENST 

BIVAK KAMPLIED RAKWI VALIES  

BOS KAMPVUUR SLUITERTJE VELDBED 


