
BIVAKBUZINESS



HOERA! We mogen op bivak!!! 
Op een zomerse dag in 2020 komt er een grote groep 
spelertjes van F.C. De CHIROKAMPIOENEN aan in 
EINDHOUT voor hun jaarlijks teambuildingsbivak...

Zij komen enkele leuke dagen beleven samen met 
hun vriendjes en vriendinnetjes. Samen ravotten, 
spelletjes spelen en natuurlijk smullen van het 
lekkere eten van onze kantine-uitbaters!

Oei, Bieke. Fernand niest!!

Aah copain! Het teambuildingsbivak gaat 
dus door in het Antwerpse Eindhout. Een 
deelgemeente van Laakdal en een kampplaats 
omringd door speelbossen, rust en natuur. Voor 
de oudste spelertjes onder ons klinkt deze 
omschrijving misschien wel heel bekend in de 
oren, mijn gedacht!

Tijdens de drukke teambuilding is 
het niet mogelijk om je kind te bellen 
of via sociale media te contacteren. Je 
kan wel briefjes schrijven naar elkaar. 
Dit met volgende vermelding:

Chiro eNWéKa
TAV ‘naam van het kind’
Smallestraat 5
2430 Eindhout

Zég, ik wil mij daar nu nie 
mee moeien eeh, maar voor de 
kleinsten is het makkelijk als 
het adres al op voorhand op de 
enveloppen geschreven is.



Helaas kan het bivak niet doorgaan zoals anders... 
Stoute Coronabeestjes zorgen ervoor dat de groep dit 
jaar HEEL VEEL maatregelen moet treffen om er toch 
een leuk maar veilig bivak van te maken.

Man, man, man, 
miserie, miserie, miserie...

Omwille van de coronaproblematiek van de afgelopen 
maanden, zal ook onze chiro in bubbels worden verdeeld 
gedurende het bivak. De overheid heeft een maximum 
van 50 personen per bubbel opgelegd en daarom zullen 
er bij ons vier groepen zijn.

1: Sloebers en Speelclub
2: Rakwi’s en Tito’s
3: Keti’s en Aspi’s
4: Kookies en oudleiding

BUBBELS
&

CORONA-
MAATREGELEN

De leiding, oudleiding en kookouders zullen ervoor zorgen dat alle activiteiten gescheiden verlopen 
gedurende het hele bivak. Dit houdt in dat ze niet enkel apart slapen, maar ook apart eten, spelen, 
tanden poetsen … Materiaal dat door verschillende groepen gedeeld wordt, zal ontsmet worden. We 
vermijden elk risico op onderling contact! 

Wat gaat ons Madeleine daar 
van zeggen...

Oei! Serieus?

Amai, zenne!



Ouders moeten altijd beschikbaar zijn om hun kind op elk 
moment te komen halen. Wij zijn genoodzaakt het bivak voor de 
hele bubbel stop te zetten wanneer er ziekte optreedt binnen 
de bubbel. Alle spelertjes van deze bubbel moeten dan zo snel 
mogelijk naar huis kunnen. 

Popol, als PDG van de BOMA Vleesindustrie wil ik 
uitdrukkelijk melden dat een terugbetaling van het 
resterende kampgeld in dit geval niet mogelijk is. Wij 
zijn genoodzaakt om bepaalde betalingen al op voorhand 
uit te voeren; bivakplaats, voeding,…

Om alle spelertjes terug gezond mee naar huis te geven, vragen wij dan ook dat elk kind dat minder 
dan 3 dagen op voorhand ziek is geweest, koorts heeft gehad of andere symptomen van COVID-19 
heeft vertoond, niet mee op kamp komt. 

Ja maar, voorzitter?!

BELANGRIJKE
DATA

BIEKE!! MA!! Hoe 
en wanneer geraken 
wij daar?!

3



Ik zeg altijd: Wie op tijd plant, 
is niet te laat.

De Sloebers en Speelclubbers 
worden op zaterdag 25 juli om 
09u30 verwacht op de kampplaats te 
Eindhout. Zij genieten van een iets 
kortere versie van ons fantastische 
bivak! 

Voor de Rakwi’s is het anders 
dit jaar, zij worden uitzonderlijk 
op woensdag 22 juli om 10u00 
verwacht op de kampplaats te 
Eindhout. Dit omwille van de extra 
maatregelen die toegepast moeten 
worden alvorens we hen kunnen 
ontvangen. 

Omdat er geen station op wandelafstand van de 
kampplaats is en we het openbaar vervoer ook willen 
vermijden, vragen wij aan de ouders om de leden af te 
zetten aan onze ‘Kiss & Ride-zone’ nabij de kampplaats 
(zie routebeschrijving). 

Het is niet toegestaan om als ouder een bezoek te 
brengen aan onze kampbubbel, we laten dus geen 
ouders toe op de kampplaats. Ouders en kinderen 
ouder dan 12 jaar die niet tot de bubbels behoren 
moeten een mondmasker dragen binnen onze “Kiss 
& Ride-zone” en tijdens de fietsvertrekmomenten. 
Breng ook geen extra personen mee.

De fietsers zorgen zeker voor een rugzakje met 
een lunchpakket en voldoende drinken (water!) voor 
onderweg. Alle fietsen moeten wettelijk in orde zijn en 
je voorziet ook een fietsslot! Snoep en frisdrank zijn op 
de kampplaats niet toegestaan. Iedereen wordt ook in 
Chiro-uniform verwacht!

Sjoeke, ik kan niet meer!!

De Tito’s gaan met de 
fiets! Zij worden woensdag 
22 juli om 09u00 op 
onze eigen chirolokalen 
verwacht.

Ook De Keti’s en 
Aspi’s gaan met de fiets! 
Zij vertrekken dinsdag 
21 juli om 09u00 vanuit 
onze eigen chirolokalen. 

Zal ‘t gaan ja!



VALIEZEN

Pascalleke, mijn merk! 10 
dagen is precies toch wat 
veel voor Balthazar Boma, 
mijn gedacht...

Ouders kunnen hun kampioenen op donderdag 30 juli komen 
ophalen op de kampplaats. Ook dit ophaalmoment zal opgedeeld 
zijn per groep.

13u00: Sloebers
13u45: Speelclub
14u30: Rakwi’s
15u15: Tito’s
16u00: Keti’s

De broers en zussen binnen hetzelfde 
gezin mogen samen opgehaald worden 
tijdens het ophaalmoment van het oudste 
gezinslid.

Gelieve dit tijdstip te respecteren,  
cher amis! Op deze manier kunnen we 
onze kampbubbels gescheiden houden. 

Ook is het verplicht om 
een mondmasker te dragen 
tijdens dit contactmoment, 
zowel voor ouders als 
kinderen ouder dan 12 jaar. 

‘T is niet waar hè?!

De Sloebers & Speelclubbers nemen 
hun valiezen mee op de dag van aankomst.

We vragen wel om het veldbed of matras op voorhand naar de 
chirolokalen te brengen op maandag 20 juli tussen 19u00 en 19u30.

Wij zorgen er dan 
voor dat de infra … st … 
str … structuur al klaar 
staat bij aankomst.



De Rakwi’s worden met valies, veldbed/
matras en andere toebehoren op de kampplaats 
verwacht op hun dag van aankomst.  

De Keti’s en Apsi’s doen dit tussen 20u30 en 21u00.

Ook is het verplicht om een mondmasker 
te dragen tijdens dit contactmoment, zowel 
voor ouders als kinderen ouder dan 12 jaar. 

De Tito’s brengen hun valiezen, veldbed/matras 
en andere toebehoren op maandag 20 juli naar 
de chirolokalen tussen 19u45 en 20u15.

Alléé!!

Opgelet! Indien er wijzigingen zijn 
in de medische fiche van jullie kind 
gelieve deze dan tijdig door te 
geven aan de hoofdleiding.

Gelieve deze tijdstippen te 
respecteren, op deze manier 
kunnen we onze kampbubbels 
gescheiden houden.

EN Ieder lid geeft bij 
vertrek zijn of haar 
eID of Kids-ID af aan 
zijn of haar leiding. 

Controleer zeker op onze lijst of 
je alles mee hebt in je valies.

Voor de kleinsten raden we aan om voor elke dag een plastiek 
zakje te maken met de dag erop. Hierin steek je dan een zuiver 
onderbroekje, paar kousen, T-shirt, broekje... Dit maakt het 
een stuk makkelijker voor de leiding en voor de kinderen zelf. 
Dit is echter niet verplicht (maar het mag wel!). 

Na ieder bivak blijven wij ook met een heleboel verloren voorwerpen 
zitten. Daarom vragen we nog eens om kledingstukken, washandjes, 
handdoeken… te markeren (initialen, gekleurd lintje…)! Dit geldt niet 
enkel voor de jongsten, maar ook voor de alleroudsten.



KLEDIJ
O   chirokledij 
O   lange en korte broeken
O   regenjas
O   warme truien
O   zwembroek of badpak
O   kousen
O   ondergoed
O   T-shirts
O   pyjama

SCHOEISEL
O   wandelschoenen
O   sportschoenen
O   pantoffels
O   waterdichte schoenen
O   regenlaarzen
O   oude schoenen

HYGIËNE
O   tandenborstel  
O   tandpasta 
O   badhanddoeken  
O   washandjes
O   kleine handdoeken  
O   linnen zak
O   zeep en shampoo  
O   kam  
O   muggen- en tekenzalf 
O   zakdoeken
O   meisjes: maandverband of tampons

VARIA
O   slaapzak en kussen
O   zaklamp 
O   dagrugzakje 
O   DRINKBUS!!!
O   3 keukenhanddoeken
O   fleecedeken & troetelbeertjes
O   KIDS-ID, ISI+ of eID *
O   medicatie + instructies * 
*AFGEVEN BIJ VERTREK

UITZONDERLIJK
Dit jaar vragen we aan de leden om een (stoffen) mondmasker en papieren 
zakdoekjes mee te nemen uit voorzorg. 

WAT MAG NIET MEE
Ø   zakmessen en gevaarlijke voorwerpen
Ø   drugs
Ø   alcohol
Ø   sigaretten
Ø   mp3-spelers en elektronische spelen
Ø   snoep
Ø   goede kleren
Ø   gsm
Ø   en zeker geen slecht humeur! ;) 

Neem geen waardevolle spullen mee! Wij zijn niet verantwoordelijk als er 
zaken verloren gaan, stuk gaan of gestolen worden.



PRIJS
&

INSCHRIJVEN De Rakwi’s, Tito’s, 
Keti’s en Aspi’s 
betalen €150.

de Sloebers en Speelclub 
betalen €80. 

Voor wie het betalen van het inschrijvingsgeld een moeilijkheid vormt: de leidingsploeg staat met 15 
paar oren klaar om te luisteren én hier een alternatieve oplossing voor te vinden.

Opgelet! Het ziekenfonds betaalt jullie een bepaald bedrag terug. Dit is afhankelijk per 
ziekenfonds. Voor kinderen -12 jaar kunnen ouders daarnaast ook de kosten voor ‘deelname aan 
jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingbrief van het volgende jaar inbrengen. Het nodige attest 
hiervoor wordt volgend werkjaar uitgedeeld door de leiding. Meer info kunnen jullie op onze site 
vinden (www.chiroenweka.be/formulieren).

We vragen expliciet om de spelertjes geen zakgeld mee te geven om praktische redenen. Dit jaar 
wordt vanwege de maatregelen contact van externen met onze kampbubbels vermeden. Het is dus 
niet nodig om zakgeld mee te nemen, daar we niet de mogelijkheid zullen hebben om het te spenderen. 

Meneer Boma, hoe 
schrijf ik mij in?

Door de centjes op mijn 
rekening 

IBAN BE41 7350 1555 1310
 
te storten met vermelding 
“Kampgeld voornaam + naam 
van het kind” natuurlijk!

Vertongen, gij KIEKEN! 

Je kan dit doen t.e.m. 
dinsdag 7 juli. Gelieve deze 
deadline te respecteren!

Ik zeg altijd: Als je niet op tijd 
betaalt, dan kan je niet mee.



Indien er nog 
vragen zijn i.v.m. het 
kamp of in geval van 
betalingsproblemen, 
kan je altijd contact 
opnemen met de 
hoofdleiding (HL): 

BIKKE BIKKE 
BIK...

&
ALLERGIEËN

HL Warre:
0468/10.77.91
HL Maud: 
0499/77.21.32

of stuur een mailtje naar:
chiro.enweka@gmail.com

De kookploeg staat dit jaar weer paraat om met 
volledige toewijding de meest gevarieerde en voedzame 
menu’s samen te stellen voor de leden zodat zij genoeg 
energie hebben om de hele dag door te kunnen spelen! 

De kantine wordt uitgebaat door een VB-kookploeg die iedere dag heerlijke gerechten voor ons zal 
klaarmaken. Daarom vragen wij aan de ouders uitdrukkelijk om de kinderen geen snoep mee te geven. 
Wanneer we de leden hierop betrappen, zal dit zal door de leiding afgepakt worden. 

Om op voorhand rekening te kunnen houden 
met allergieën en speciale voedingspatronen, 
vragen we jullie om voor dinsdag 7 juli deze 
door te geven aan de kookploeg. Dit kan via 
mail of telefoon naar Stijn Wouters (stijn.
wouters2@hotmail.com / 0494/64.45.11).

SJOEKE!?!



DRINGENDE
TELEFOONTJES

&
ROUTE-

BESCHRIJVING

Ja Bieke, de GSM op kamp 
is verboden! Je mag dus niet 
naar Paulientje bellen om een 
babbeltje te slaan. Hiersè, 
een GAS-boete van €250!

HOOO MARC! We moeten wel 
bereikbaar blijven zodat we de kinderen 
in elke situatie kunnen ophalen hé!

HAHAHA, we zullen hier 
eens een shortcut nemen 
om snel daar te zijn!

Helaba! Het is de andere kant op!

Hoor wat die betweter zegt, HAHAHA

VANUIT NIEUWERKERKEN
1. Rij naar Stevoort waar u de N739 neemt richting 
Kuringen.
2. Op de N2 slaat u rechtsaf richting Hasselt.
3. Neem de E313 richting Antwerpen.
4. Neem afrit 24-Laakdal en volg richting Meerhout 
op het rondpunt.
5. Op het volgende kruipunt neemt u ‘Steenweg op 
Meerhout”
6. Na 500m slaat u linksaf naar de Kerkhofweg.
7. Op het volgende kruispunt volgt u ‘Chiro Eindhout’.
8. Na 300 meter neemt u links de Smallestraat. 
Verderop is onze Kiss&Ride-zone.

VANUIT SINT-TRUIDEN
1. Neem de N80 richting Hasselt en neem 
daar de E313 richting Antwerpen
2. Volg vanaf puntje 4. van de NWK-route.

VANUIT HERK-DE-STAD
1. Rij via Schulen naar Lummen en neem 
daar de E314 richting Hasselt
2. Neem op de verkeerswisselaar de E313 
richting Antwerpen.
3. Volg vanaf puntje 4. van de NWK-route.


