Bivakboekje - Beverlo
1 tot 10 augustus 2021

Beste ouders en leden,
Ook dit jaar hebben we wat schrik gehad over het kamp maar we mogen terug gaan. Als ‘de
cijfers’ goed blijven hebben we zelfs iets meer vrijheid als vorig jaar en moeten we ons
kampterrein niet in tweeën splitsen.
Dit jaar gaan we op kamp in Beverlo in het mooie Limburg en verblijven we in het
Jommekeshuis in de Bivakstraat (n°6, 3581 Beverlo).
We hopen dat jullie er net zo hard naar uitkijken als wij en hopen dan ook dat alle leden
meegaan op kamp.
Lees dit boekje grondig door en houd ook alle updates in de gaten zodat jullie zeker alles
goed kunnen inpakken en geen enkele afspraak missen want op 1 augustus (31 juli voor
Aspiranten & Keti’s) is het weer zover en vertrekken we met z’n allen op Chirokamp. Een
heel kamp lang staat de leiding voor je klaar om jullie een fantastisch kamp te bezorgen met
tal van leuke spelletjes. Naast al dat spelen en ravotten, staat er ook elke dag een 3 sterren
maaltijd klaar van onze eigen Kokkies.
Tot dan!
De leiding, VB’s en Kokkies

COVID-19 maatregelen:
Net zoals vorig jaar moeten we weer aan een aantal regels/voorwaarden voldoen om op
kamp te gaan. Als alles goed gaat zijn deze wel een stuk minder streng en kunnen we het
kamp nog plezanter maken.
Wat zijn nu al de belangrijkste maatregelen voor ons?
1) Bubbels:
We mogen een bubbel vormen met 100 zonder de begeleiding mee te rekenen. Dit
betekent dat jullie kamp er meer zal uitzien zoals gewoonlijk omdat we dan het
terrein niet moeten opsplitsen.
2) Ziekte:
Er zijn ook voorwaarden om mee te mogen op kamp:
-

Voor kinderen +12 jaar heeft de regering op 04 juni 2021 beslist dat het
TEN ZEERSTE AANBEVOLEN is zich te laten testen voor het kamp. Dit is
op dit moment dus geen verplichting maar we zouden het ten zeerste

-

-

-

-

waarderen mochten jullie deze aanbeveling volgen. Als er één besmetting
is op het kamp kan dit de annulering van het hele kamp tot gevolg hebben
en dat willen we zeker vermijden. Op voorhand testen kan ons hierbij
helpen.
Het kind, leiding, of kookouder mag niet ziek zijn, of ziek geweest zijn in
de 3 dagen voorafgaand aan het kamp. Dit geld ook bij het hebben van de
volgende symptomen: hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn,
moeilijk ademen.
Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet
persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of
isolatieperiode.
Indien u behoort tot een risicogroep heeft u toestemming van een dokter
nodig om mee te gaan op kamp. We rekenen op jullie, als ouders, om dit in
orde te brengen indien nodig. Kijk dus zeker deze lijst grondig na. Deze
toestemming moet ook toegevoegd worden aan de medische fiche.
Als een kind ziek zou vallen tijdens het kamp hebben wij een stappenplan
om te volgen dat werd opgesteld door de jeugdsector en de overheid.
Zieke deelnemers zullen naar huis moeten. We willen dus vragen om
tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen
halen.
We vragen aan elke ouder om opnieuw een medische fiche in te vullen om
zo de meest recente gezondheidsinformatie over uw kind ter beschikking
te hebben. Gezien de actuele situatie willen we ook dat elke ouder deze
zeker invult en binnenbrengt ten laatste bij het afzetten van uw kind.

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u
om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil
dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders
belang, ook in die van uw kind.
3) Hygiëne:
Het spreekt voor zich dat dit kamp heel wat properder gaat zijn dan
gewoonlijk (maar eigenlijk even proper als vorig jaar). Er zijn heel wat extra
hygiënemaatregelen: reiniging van contactoppervlakken, vaak en op vaste
tijdstippen handen wassen, extra reinigingen van het sanitair,… Hiervoor
voorzien we dus ook heel wat extra materiaal: zeep, reinigingsproducten,
alcoholgel, papieren handdoeken, … We vragen ook aan jullie om het volgende
mee te geven aan jullie kinderen:
- Minimaal 2 herbruikbare mondmaskers of 10 wegwerpmaskers.
(ook voor -12 jarigen)
- Papieren zakdoeken
- Eventueel handgel
Meer praktische info over de organisatie kunnen jullie verderop in dit document
vinden. Hou er rekening mee dat de maatregelen nog niet in steen gebeiteld staan en

afhankelijk blijven van de evolutie van de cijfers. Hou dus zeker jullie mail goed in de
gaten.
Mochten jullie na het lezen van deze infobundel nog vragen hebben, aarzel dan niet
om contact te nemen met iemand van de VB’s of leiding. We zullen steeds zo goed
mogelijk op jullie vragen proberen te antwoorden.

BELANGRIJKE DATA EN UREN
•
•
•
•

Zaterdag31 juli: 10u - Vertrek Aspiranten & Keti’s
Zondag 1 augustus: 14u00 - De speelclub, rakwi’s en tito’s worden aan het
kampterrein verwacht.
Dinsdag 10 augustus: 11u00 - Ophalen van speelclub, rakwi’s en tito’s aan het
kampterrein.
Dinsdag 10 augustus -hopelijk rond 15u00 – Aankomst keti’s en aspiranten met
de fiets.

FIETSENCONTROLE voor ASPIRANTEN & KETI’s
Dit jaar kunnen er mogelijk terug volleybal avonden georganiseerd worden en kunnen
jullie, indien gewenst, misschien, eventueel jullie fiets laten nakijken of deze geschikt om
mee naar kamp te fietsen. Hou de mail in het oog voor meer informatie hieromtrent.

Donderdag 29 juli: 18u30 - 20u00 (Aspiranten en Keti’s)
Verzamelen van de koffers.
Op deze dagen brengen jullie je koffers binnen. Het is uitermate belangrijk dat op dit
moment alle veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden. Bij het binnenbrengen
van de koffers draagt iedereen een mondmasker. Medische fiches die nog niet in onze
mailbox zijn beland, kunnen hier nog ten laatste worden afgegeven. Dit is het laatste
afgiftemoment voor de medische fiche. Deze medische fiche vind je als bijlage bij deze
boekje.
Zorg ervoor dat je naam op een label hangt aan je bagage zodat iedereen zijn eigen koffer
terug vindt. Zorg dat alles goed verpakt is en weet dat je de verpakking ook terug nodig
hebt om terug naar huis te keren.
Aarzel niet om ons te contacteren als dit moment niet mogelijk is (reis, werk, ...), dan zoeken
we samen naar een oplossing.
Voor alle andere afdelingen vragen we dat de koffers afgezet worden tezamen met het lid.

Zaterdag 31 juli: 10u aan de Chirolokalen
Vertrek Aspiranten & Keti’s – Zaterdag 31 juli 2021 – 10u
De Aspiranten en Keti’s vertrekken vandaag al op kamp. Wij verwachten jullie in volledig
Chiro-uniform aan de Chirolokalen om te vertrekken met de fiets.
Zij zorgen voor:
• Een fiets in zeer goede staat
• Stevig fietsslot
• Plakgerief en reserve binnenband (zéér belangrijk!!!)
• Voldoende eten en drinken voor onderweg (voor een hele dag!)
• Identiteitskaart
• Regenjas en zonnecrème en pet
• Fluovestje ! => ZONDER KAN JE NIET VERTREKKEN, want SAFETY FIRST !
Dit jaar moeten jullie geen aparte zak maken voor de voorwacht. Jullie koffers zullen al ter
plaatse zijn bij jullie aankomst.

Zondag 01 augustus: Afzetten Speelclub, rakwi’s en Tito’s – 14u00
Net zoals vorig jaar vragen we u de leden af te zetten aan het kampterrein om zo het
openbaar vervoer te mijden. We vragen aan de ouders om zich voor het kampterrein te
parkeren, niet het terrein op te komen en niet samen te scholen.
Hoe er bij het inpakken van de bagage van uw kind ook rekening mee dat het kind zelf deze
naar de kamer zal moeten brengen en het dus moet kunnen dragen.

Dinsdag 10 augustus:
Aankomst Aspiranten & Keti’s : hopelijk rond 15u00 - Aan de
chirolokalen
Ophalen Rakwi’s & Speelclub: 11u00 aan het kampterrein
De sluiting zal ook dit jaar al op het kamp plaatsvinden om zo contact tussen de groepen en
hun ouders tot een minimum te beperken.
De bagage van de speelclub, rakwi’s en tito’s kan ineens vanop het kampterrein
meegenomen worden.
De aspiranten en keti’s komen terug met de fiets en zullen hopelijk rond 15u00 aan de
lokalen aankomen. Zij hebben natuurlijk een lang en vermoeiend kamp achter de rug en
kunnen dus mogelijk wat minder snel fietsen als normaal. Hun leiding zal de ouders op de
hoogte houden van eventuele vertragingen.

Inladen en uitladen vrachtwagen
De bagage van onze chirokinderen en al het materiaal dat we nodig hebben om er voor
iedereen een schitterend kamp van te maken wordt naar en van de kampplaats gevoerd
door een vrachtwagen van de gemeente. Om deze in te laden vragen wij altijd of er
eventueel ouders/sympathisanten zijn die ons hierbij willen helpen.
Inladen – Vrijdag 31 juli - 16u00
Uitladen – Dinsdag 10 augustus - 12u30
Indien u op één van deze momenten kan komen helpen vragen we jullie om Ruben Van
Breda te contacteren op het nummer 0484/13.04.35 of via mail op
ruben_van_breda@hotmail.com
Vanaf 15u00 kunnen de ouders van keti’s de koffers van hun kroost komen oppikken,
hopelijk samen met hun hen. Mocht dit niet lukken geef ons dan een seintje en we proberen
iets te regelen.

BIVAKPRIJS
De prijs om 10 dagen met ons op kamp te gaan:
•
•

Voor onze Chiroleden: 135 Euro
Voor onze Kaspi’s: 145 Euro.
Voor niet Chiroleden:
Dit jaar stellen we ons kamp niet open voor niet-chiroleden. Dit om het kamp zo
goed mogelijk te kunnen organiseren voor alle leden die bij ons gedurende het jaar
al uitkeken naar dit bivak.

Kan je vóór donderdag 1 juli 2020 laten weten of je al dan niet meegaat
op kamp?
Dit via het emailadres van Ruben: ruben_van_breda@hotmail.com
De Medische Fiche mag je alvast inscannen & doormailen naar bovenstaand e-mailadres, of
per post bezorgen/ in de bus steken bij VB Koen Speltinckx – Klaverheide 60 te 2930
Brasschaat

Gelieve het bedrag te betalen vóór donderdag 15 juli 2020 op
rekeningnummer BE81 7895 3599 3524
Gelieve bij de mededeling de volledige naam van het kind (of kinderen) te vermelden. Als
het bedrag gestort wordt door de iemand met een andere achternaam als het kind, wordt
het soms moeilijk om te traceren.

TUSSENKOMST ZIEKENFONDS
Vaak zijn ouders niet op de hoogte dat sommige ziekenfondsen, spijtig genoeg niet allemaal,
in de kosten van reizen van uw kinderen met school of een andere erkende vereniging
(zoals de Chiro) tussenkomen. Sommige mensen genieten dezelfde voordelen via hun werk.
Enkele instanties: Neutraal ziekenfonds, Securex, Chirstelijke mutualiteit, Euromut,
Onafhankelijk Ziekenfonds, De Voorzorg, …
Maar hiervoor moet onze Chiro als erkende vereniging bevestigen dat uw kind heeft
deelgenomen aan het Bivak.
Vraag even na bij uw ziekenfonds of je hiervan kan genieten, ze bezorgen u dan een attest
dat door onze Chiro kan ingevuld worden.
U kan het attest meegeven met de medische fiche (of bij het inleveren van de valiezen), wij
vullen dit met plezier voor u in.

DE CHIRO, DAAR HOOR IK BIJ
Iedereen vertrekt in zijn Chiro-uniform.
Dit dragen we ook elke morgen op kamp en als wij op tocht/tweedaagse
vertrekken.
Ons Chiro-uniform bestaat uit:
• Blauwe (= van onze eigen Chiro) of rode Chiro-T-shirt
• Blauw Chirohemd of Chirotrui
• Beige bermuda, rok, broekrok of korte short (van de chiro)
Nieuwe uniformen zijn te koop bij de Banier (Kipdorp 30 – 2000 Antwerpen). Ze hebben
ook een online – shop via www.debanier.be !
Voor T-shirts van Chiro Brasschaat Centrum of tweedehands uniformen kan je terecht bij:
Annelies Rabaey
Pauwelslei 29 – 2930 Brasschaat
Tel.: 03 297 85 50

EEN KAARTJE …
Iedereen krijgt graag een kaartje of een briefje van thuis!
Schrijven kan naar:
Naam Chirokindje
Chiro Brasschaat Centrum
Jommekeshuis
Bivakstraat 6
3581 Beverlo

De leden kunnen natuurlijk ook zelf een kaartje naar huis sturen. Hiervoor betalen ze op
kamp 1,5 Euro. Voor deze 1,5 Euro krijgen ze een kaartje & een postzegel. Indien ze zelf al het
nodige (postzegel, etc.) bijhebben worden die kaartje natuurlijk ook verstuurd.
Voor de kleinsten vragen we aan de ouders om reeds voorgeschreven/gedrukte enveloppen
mee te geven. Ook belangrijk is om te vermelden wie er op het adres (nonkel, tante, oma,
nicht, … ) woont zodat de leiding zeker is dat het juiste kaartje op het juiste adres terecht
komt. Het is de leiding van de jongste afdelingen niet altijd duidelijk dat Dhr. Janssens
hetzelfde is als Nonkel Frans en soms kunnen de kinderen hier zelf niet mee helpen.
Schrijf je graag een brief op eigen briefpapier, breng dan zelf je postzegels & enveloppen mee!

WAT NEEM IK MEE OP KAMP?
Slaapgerief:
 Slaapzak
 Hoeslaken !!!!! Dit is HEEL belangrijk!!!!! Het is verboden door de kampplaats om in
een bed te slapen ZONDER hoeslaken!
 Eventueel een klein hoofdkussen
 Pyjama of nachtjapon (+ reserve)
 Knuffelbeest (indien nodig)
 TITO’s & KETI’s: Luchtmatras of veldbed (jullie slapen in een tent!)
➔ Zorg ervoor dat je slaapzak goed verpakt is en weet dat je de verpakking ook weer nodig
hebt om naar huis terug te keren …

Toiletgerief:










Tandenborstel, tandpasta en bekertje
Zeep in een doosje of douchegel
Shampoo
Kam of borstel
Badlaken
Handdoeken en washandjes
Zakdoeken
Linnen zak voor de vuile was
Zwemgerief (zwembandjes indien dit nodig is aub)

Speelkledij:










Regenjas
Voldoende T-shirts
(sportieve) speelkledij (korte broeken, lange broeken, …)
Voldoende kousen
Voldoende ondergoed
Wandelschoenen voor op tocht/tweedaagse
Sportschoenen (sandalen, laarzen, …)
Warme trui en/of jogging
Zeker niet vergeten! Een stel kleren (T-shirt, broek/short, ev. trui) die écht vuil gaan
worden en waarschijnlijk nooit meer proper geraken en mogelijk zelfs niet meer
terug naar huis komen.

➔ Zorg ervoor dat je spullen goed voorzien zijn van je naam! Ieder jaar blijft er een hele kast
vol spullen liggen die plots van niemand zijn.

➔ Voor de allerkleinsten is het heel handig om zakjes per dag te maken. zo hoeven ze (en hun
leiding) geen uren te zoeken naar wat ze die dag zullen aantrekken.
➔ Denk ook aan de weersomstandigheden. Een regenjas en goede laarzen zijn zelfs in de
zomer soms geen overbodige luxe.
➔ We gaan op kamp om te spelen. De kans is dus zeer groot dat onze kleren niet proper gaan
blijven. Neem dus zeker niet je beste kleren mee, maar steek vooral kleren in je koffer die
tegen een stootje kunnen!

Allerlei:

















3 keukenhanddoeken
Enkele wasspelden, veiligheidsspelden
Zonnecrème
Muggenmelk
Pet
Enkele plastiek zakken
2 vuilzakken
Klein rugzakje voor op tocht of om zwemgerief in mee te dragen
Grote rugzak voor Tito’s en Keti’s voor de tweedaagse (zorg ervoor dat er plaats is
voor slaapzak en eten) Uit ervaring weten we dat een gewone rugzak (o.a. zonder
dikke buikriem) niet volstaat.
Slaapmatje voor Tito’s en Keti’s voor de tweedaagse
Drinkbus voor op tocht/tweedaagse
Eventueel medicijnen (te vermelden op de medische fiche en af te geven aan
leiding/VB! )
Schrijfgerief
Zakgeld om kaartjes te versturen (kaartje + postzegel = 1,5 Euro)
Zaklamp voor Tito’s & Keti’s
2 herbruikbare mondmaskers of 10 wegwerpmaskers

Wat nemen we NIET mee?
 Gsm’s (voor Keti’s & Aspiranten op eigen risico)
 MP3-speler (De leiding heeft een uiteenlopende muzieksmaak en een grote
muziekcollectie. Dus is er voor iedereen wat wils.)
 Juwelen
 Dure en waardevolle voorwerpen
 Snoep
 Teveel zakgeld
 Teveel, teveel, teveel
➔ Gsm-gebruik wordt enkel (en dan nog met mate) toegestaan voor de oudste
groepen. Het is dus ook niet de bedoeling dat zij hun gsm de hele tijd op zak
hebben. Het is hen wel toegestaan om tijdens een vrij moment (platte rust, ’s
avonds, …) enkele berichtjes te sturen of kort te bellen met bv. hun vriend(in).

Dit gebeurt dan wel uit het zicht van de jongere groepen voor wie gsm-gebruik
helemaal niet is toegestaan. Als het nodig is om de ouders van een van de
kinderen te contacteren zal dit gebeuren door de leiding of VB.
➔ De kans dat dure spullen kwijt geraken of stuk gaan is heel groot op een
Chirokamp.
➔ Onze kokkies hebben genoeg ervaring en zorgen voor voldoende eten. Extra
snoep meebrengen is echt niet nodig. Als er een speciale reden is om snoep uit te
delen (bv. een verjaardag) , zorg ervoor dat het bij de leiding terechtkomt. Zij
zorgen ervoor dat het op het gepaste moment kan worden uitgedeeld.

Voor elke groep apart:
Speelclub
 Een Piraten outfit
 Een wit t-shirt dat mogelijks niet meer terug komt (en zeker niet wit blijft)
 monster of nachtwacht kleren
 verkleedkleren naar keuze
 Engel of duivel-kleren
• Voor speciale dagen is het absoluut noodzakelijk dat de kledij in een apart zakje zit
en duidelijk gelabeld is. Speelclubbers kunnen vaak niet een heel kamp onthouden
welke kledij voorzien was voor welke gelegenheid. Dit is vooral een risico bij zeer
vuile spelen (moddervlekken, etc.).
Rakwi’s
 Verkleedkleren in de thema’s:

Tito’s





- Prehistorie
- 60’s, 70’s, 80’s, 90’s (de leiding stuurt jullie nog
een mail met welk decennium jullie exact moeten
proberen te benaderen, dit zal verschillen tussen
jullie allemaal)

Een knuffel die je niet meer zal terug zien
chique prom-night kleren
een notitieboekje
hangmat (indien dit haalbaar is, hou er rekening mee dat dingen op kamp
gemakkelijker sneuvelen als thuis)

Keti’s
 Een extra set kledij die mogelijk niet heel terug komt.
 Een notitieboekje
 Verkleedkleren in de thema’s:
- Around the world
- Mafia
- Favoriete schurkenoutfit

Zorg ervoor dat alles netjes getekend is (voorzien van naam) zodat we op het
einde van het bivak niet met een gigantische berg aan verloren voorwerpen
zitten.
Doe al je gerief in een stevige koffer, reistas, rugzak … en hang er een label aan
voorzien met je naam en afdeling.

DE LEIDINGSPLOEG OP KAMP
Als u nog met vragen zit vóór het vertrek of u heeft nog opmerkingen, dan kan u steeds
terecht bij de leiding, de groepsleiding of de Volwassen Begeleiding (VB’s).
Op bivak zelf is de leidingsploeg volop bezig met een fantastisch programma te voorzien
voor jullie kinderen. Uiteraard dienen hun GSM’s enkel om in noodgevallen te kunnen
bellen. Daarom vragen wij u op in dringende gevallen of vragen enkel Koen, Lien of Ruben
of te contacteren.
Volwassenenbegeleiding
• Ruben Van Breda
• Koen Speltincx
• Lien Stas

0484 13 04 35
0498 58 63 39
0485 65 59 42

Groepsleiding
• Astrid De Meyer
• Lotte Van Oers
• Margot Minnebo

0489 86 47 97
0486 21 85 45
0493 19 58 16

Speelclub
• Eris Ardies
• Seppe Van der Sande
• Tibe Van Ingh
• Bo De Beucker

0497 99 00 53
0494 46 22 95
0476 79 50 97
0472 58 30 41

Rakwi’s

•
•
•

Myrthe Van der Sande
Alixe Jumelet
Milan Peeters

0474 01 89 30
0483 65 60 60
0470 66 85 01

Hayke De Witte
Gilles Van Heuven
Anina Heymans

0474 04 82 59
0474 02 89 35
0478 13 72 61

Falko Vlemincx
Charlotte Zeuwts
Colin Entwistle
Seppe Van Gheel

0468 54 90 67
0485 72 70 02
0489 82 23 08
0476 70 68 32

Tito’s

•
•
•
Keti’s
•
•
•
•

