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Een Chirobivak is… 

... niet toegeven dat je het nachtspel eng vond. 

... leven op het ritme van de wind en van de zon. 

... met de hele groep naar het zwembad trekken om te kunnen douchen. 

... 's avonds vinden dat je chiro T-shirt vuil is en het 's morgens toch weer  aandoen. 

... elke dag iets ontdekken dat je vergeten was. 

... uitkijken naar het moment dat de post aankomt. 

... samen spelen, samen denken, samen leven. 

... twijfelen of dat moedervlekje toch geen teek is. 

... als leiding hard werken en het nog leuk vinden ook.  

... grotere potten dan thuis afwassen en er toch minder over zagen. 

... je afvragen wat het vieruurtje vandaag zal zijn. 

... naar huis schrijven dat het weer goed is en het eten lekker. 

... je voeten niet meer proper krijgen. 

... de hele dag door de kampdans doen en luidkeels zingen. 

... 's avonds in de leidingsploeg de avonturen van je afdeling vertellen. 

... je kleren buiten te drogen hangen en ze pas twee regenbuien later binnenhalen. 

... verloren voorwerpen vinden die van niemand blijken te zijn. 

... niet weten welke dag het is. 

... elk jaar hetzelfde en toch elk jaar anders. 

... bijna niet uit te leggen aan iemand die nog nooit meeging. 

... vertrekken op dagtocht ook al regent het. 

... buren die komen klagen over de luide muziek. 

... hopen op pudding als dessert. 

... de kookploeg die allerlei lekkere dingen voor ons maakt. 

... er een heel jaar naar uitkijken! 

 

Bivak 2020 
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Joepie! 

 
Het langverwachte bivak staat voor de deur! 
Dit jaar houden we ons bouwverlof in Ronse! 

Alle afdelingen genieten van een welverdiend bouwverlof na al dat harde labeur. 
Haal allemaal je goed humeur maar boven en breng de origineelste outfit mee! 

 
 
 

de Speelclub: Bob de bouwers 
de Rakkers: houthakkers 
de Toppers: dakdekkers  

 de Aspiranten: loodgieters 
de leiding zal de rol van werfleider op zich nemen 

 

 
 

Een doorsnee dag op de werf… 
 
07.30 uur: De werfleiders worden wakker. 
08.00 uur: De bouwvakkers staan op en gaan zich wassen in de sanitaire blok. 
08.25 uur: Mondjes open en buikje vullen. 
09.30 uur: Tijd om de restanten steenpuin op te ruimen en het bed op te maken. 
10.00 uur: Spelen maar! 
12.30 uur: Schafttijd! Na het eten een uurtje rust. 
14.45 uur: Nog meer avontuur, ravotten en knutselen. 
16.00 uur: Een verfrissend tussendoortje. 
16.15 uur: Terug alles geven! 
18.00 uur: De hongerige magen worden gevuld. 
20.30 uur: De speelclubs kruipen richting bedjes. 
21.00 uur: De rakkers kruipen onder de lakens.  
21.30 uur: Ook de toppers zoeken hun bedje. 
22.30 uur: De aspiranten hangen tenslotte hunne overal aan de haak en gaan 
slapen. 
23.00 uur: De leiders overlopen de dag, doen nog een laatste ronde over de werf en 
vallen in slaap. 
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Door het coronavirus zal ons bivak er dit jaar heel wat anders uitzien… 
Enkele zaken om rekening mee te houden: 
 

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN  

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, 

verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht 

thuis. 

 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen, deze lijst kan je 

raadplegen op de website van Chirojeugd Vlaanderen. Behoort je kind tot 

een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest 

van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als 

ouder, om dat in orde te brengen. 

 

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. 

 

2. Wordt er iemand ziek op bivak?  

Op onze bivakplaats zal een quarantaineruimte voorzien worden waar 
kinderen met symptomen verblijven tot de ouders hen komen ophalen. 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat 
daar door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten 
naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschik- baar te zijn 
om, indien nodig, uw kind te komen halen.  

Dit wil dus zeggen dat jullie niet op vakantie kunnen gaan tijdens het bivak, 
het is NIET de bedoeling dat grootouders de leden komen halen in geval 
van ziekte. Bij het inschrijvingsformulier geven jullie één contactpersoon op 
die we contacteren in geval van ziekte en die je zoon dan meteen kan 
komen halen op de bivakplaats.  
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3. Op bivak in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50 deelnemers. 
We hebben 1 bubbel bestaande uit de leden en de leiding, en 1 bubbel met 
onze kookouders. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen 
en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig 
mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en 
reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand 
en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en 
andere hygiëne blijven belangrijk.  

4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, 
reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen,…  

We  vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

• Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. 
openbaar vervoer. We vragen om minstens 5 wegwerp maskers mee te geven, 
allen verpakt in een apart plastic zakje.  

• Voldoende papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 

• Handgel 

• … 

We lijsten deze zaken ook nog op in de lijst ‘mee te nemen’ op bivak.  
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PRAKTISCHE INFO 
 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere 

mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen 

jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie 

dus best een week tussen twee activiteiten. 

Ook het valiezen binnenbrengen, vertrek en de terugkomst zal er dit jaar anders uitzien. Meer 

info hierover vind je verder in dit boekje.  

Om alles vlot te laten verlopen, zal ons kamp dit jaar een beetje ingekort worden. De leiding 

vertrekt op dinsdag 21 juli om de kampplaats corona- en bouwvakkersproof te maken. De 

leden vertrekken op woensdag 22 juli. De speelclub gaat naar op zondag 26 juli. De rakkers en 

de toppers gaan naar huis op woensdag 29 juli, en de aspiranten gaan samen met de leiding 

naar huis. Er zal dit jaar jammer genoeg ook GEEN BEZOEKDAG zijn. 

We vinden het heel belangrijk om op de hoogte te zijn van het eventuele gebruik van medicatie bij 

onze leden. Daarom vragen we nadrukkelijk aan de ouders om het gebruik van ALLE medicatie op 

voorhand aan ons te melden (allergie, ect.). Bij vertrek wordt alle medicatie afgegeven aan de 

leiding. 

Vergeet ook de identiteitskaart of kids-ID niet en bezorg ook deze aan de leiding bij het vertrek, geef 
aan hem aan je zoon en zeg dat hij deze meteen aan de leiding moet afgeven. 

Houd zeker je mail in de gaten voor eventuele veranderingen en extra instructies. 

(chirojongensstal@gmail.com) 

Wie mag mee op bivak? 
Alle gezonde leden mogen mee op bivak! Leden die behoren tot de risicogroep mogen mee, MITS 
toestemming van ouders/voogd EN doktersattest!  
 
Wie mag niet mee op bivak? 
Leden (en leiding en kookouders) die minstens 5 dagen voor bivak ziek zijn geweest of 
ziektesymptomen hebben gehad (hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, 
ademhalingsmoeilijkheden).  

 

Wanneer je je kind laat vertrekken op bivak, bevestig je op ‘eer’ dat je kind voldoet aan 
bovenstaande voorwaarden. De leiding kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden indien 
je kind ziek wordt op bivak.  

 

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met hoofdleider Thibault, 0473/25 93 82.  

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!  

mailto:chirojongensstal@gmail.com
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VALIEZEN  
 
Alle leden brengen zondag 19 juli hun koffers naar de Chiro. Dit zal gegroepeerd 

worden per afdeling. De speelclub wordt verwacht tussen 17u30 en 18u30, de 

rakkers tussen 18u30 en 19u30u, de toppers tussen 19u30 en 19u 50, en de 

aspiranten tussen 19u50 en 20u30. We vragen om deze tijden strikt te 

respecteren. We sturen jullie op voorhand nog een email met instructies rond het 

binnenbrengen van de valiezen.  

 
Wat steek je zoal in je valies:  

● Om te wassen: washandjes, handdoeken (minstens 2 grote en enkele kleine), 
zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, bekertje en kam 

● Om te slapen:  
o Speelclub & rakkers: slaapzak, kussen, kussensloop, hoeslaken, 

pyjama en je knuffelbeer 
o Toppers, kerels, aspiranten: veldbed, kussen, kussensloop, slaapzak 

pyjama en je knuffelbeer 

● Om te ravotten: shorten, lange broeken, t-shirts, kousen, enkele truien, 
sportschoenen, stevige schoenen en pantoffels of slippers 

● veiligheidsspelden 
● 6 wasknijpers 
● regenkledij 
● drinkbus(ZEKER NIET VERGETEN, het is belangrijk dat iedereen nu zijn 

eigen drinkbus bij heeft!) 
● iets voor op je hoofd (hoedje of pet) 
● voldoende reserve-ondergoed 
● adressen voor op de kaartjes (postkaartjes), voor de speelclub 

voorgeschreven enveloppen 
● zwemgerief 
● zonnecrème 
● linnenzak 
● muggenmelk 
● papieren zakdoeken 
● eventueel stripverhalen 
● je volledig uniform (dit draag je bij het vertrek) 
● veiligheidsvestje  
● een rugzakje 
● één paar kleren die zeer vuil mogen worden en misschien niet meer proper 

geraken (worden meestal weggegooid na het bivak), zorg ervoor dat het voor 
de speelclub en rakkerleiding duidelijk is wat de ‘vuile kleren’ zijn 

● Aspiranten: Gasvuurtje, tent, trekkersrugzak, veldbed of luchtmatras  
 

!!! ZORG DAT OVERAL JE NAAM IN STAAT !!! 
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Wat steek je extra in je valies door het coronavirus? Dit mag je zeker niet 
vergeten! 

• 5 wegwerp mondmaskers, apart verpakt in een plastic zakje 

• Desinfecterende handgel 

• Voldoende papieren zakdoekjes, voorzie minstens 1 pakje per dag 

• Bij voorkeur desinfecterende zeep om je te wassen 
 
 
 
 

VERTREK 
 

Iedereen vertrekt samen op woensdag 22 juli. We vragen uitdrukkelijk aan de ouders 
om IN DE AUTO TE BLIJVEN ZITTEN! Het is voor de ouders bij het vertrek niet 
toegelaten de wagen te verlaten om contact zoveel mogelijk te vermijden. Het is ook 
de bedoeling dat je na het afzetten van je zoon de parking meteen verlaat. We zullen 
met zen allen de bus nemen richting Ronse. We verzamelen om 12u30 op de parking 
van de jeugdlokalen en de bus zal vertrekken om 13u. Iedereen wordt uiteraard 
verwacht in uniform bij het vertrek. 
 
 
 
 

TERUGKOMST 

 
Het bivak eindigt voor de speelclubs op zondag 26 juli. De leden dienen door de 
ouders afgehaald te worden op de bivakplaats, tussen 16u en 17u. Dit is onder 
voorbehoud en verdere instructies zullen nog volgen via mail. De rakkers en de 
toppers dienen door de ouders afgehaald te worden op de bivakplaats, op 
woensdag 29 juli tussen 18u30 en 19u30. Ook dit is nog onder voorbehoud en 
verdere instructies zullen volgen via mail. 
 
Ook willen we vragen aan de ouders om tijdens het afhalen van de kinderen NIET UIT 
DE AUTO TE KOMEN. De leiding brengt je zoon tot aan de auto en zal de valies in de 
koffer leggen. 
 
De aspiranten zullen de trein naar huis nemen, hierover zullen we later 
communiceren.  
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PRIJS 
 
De speelclub betaalt 75 euro, rakkers tot aspiranten betalen 100 euro voor hun 
all-in verblijf. 

 
Heb je één bouwvakker, dan betaal je volle pot. 
Voor je tweede kind krijg je 10 euro korting. 
Voor je derde kind krijg je 10 euro korting. 
(Leden bij de meisjes tellen niet mee.) 
 
Graag het geld storten voor 12 juni 2020 op de rekening van de Chirojongens Don 
Bosco Stal. Voor betalingen na 12 juni rekenen we 10 euro extra aan.  
 
Rekeningnummer: BE56 7350 3345 5688 
 
Mededeling: BIVAK, volledige naam kind + afdeling 
 
BELANGRIJK! 
Wanneer je kind tijdens het kamp ziek wordt en naar huis moet, kunnen we het 
inschrijvingsgeld niet terugbetalen. Indien je kind voor het kamp ziek wordt, zal het 
inschrijvingsgeld gedeeltelijk terugbetaald worden.  
 
 
 
 
 
 

ZAKGELD  

 
De speelclubs, de rakkers en de toppers hebben dit jaar enkel wat zakgeld nodig  
om eventueel postkaarten en postzegels te kopen en eventueel eens een ijsje te gaan 
eten. De aspiranten kunnen iets meer zakgeld gebruiken.  
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NUTTIGE WEETJES 

Vuile kleren 

Elk jaar doen we vuile spelen. Hier word je, zoals de naam al zegt, vuil van. Het is een 
spel met water, modder maar ook verf. Bij afloop van het spel zijn de kleren niet meer 
herkenbaar en worden ze weggegooid. Voor de kleinsten is het gemakkelijk als je deze 
kleren in een aparte zak steekt met een sticker ‘vuile kleren’, zodat ook wij weten welke 
kleren voor de vuile spelen gebruikt mogen worden. Ook je andere kleren moeten 
echte speelkleren zijn, want we gaan nu eenmaal om te ravotten als echte 
bouwvakkers. 

 

Uniform 

Het Chiro uniform is verplicht als je mee op bivak gaat!  

 
Waarom? Omdat we één groep zijn en dat ook willen laten zien. Het heeft 

ook met de verzekering te maken. 
 
Het uniform:  Een unieke Chiro Stal trui of Chiro hemd 
   Een Chiroshort 
   Een uniek Chiro Stal t-shirt 
 Afdelingskousen 
    

Wanneer?:  Bij het vertrek is iedereen aanwezig in volledig uniform! 

  
Waar kopen?  Elke zondag na de Chiro bij de leiding of in de banier. 

Indien er door de coronacrisis geen Chiro meer kan gehouden 
worden, maar je toch nog iets van het uniform nodig hebt, neem 
dan contact op met uniformleider Thibault.  
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POST !!! 
 
Ouders, familie, vrienden, kennissen en liefjes laat van jullie horen!   

 
Naam + Afdeling 

Chirojongens Stal 
Rotterij 278 
9600 Ronse 

 

Post naar het thuisfront 
Elk jaar worden er postkaarten van de Chiro en postzegels verkocht. Eén kaart kost 
0,60 euro en een postzegel kost 1 euro. Gelieve gepast geld mee te geven! Elk lid 
krijgt één postzegel en één kaartje gratis.  
 
Voor de kleinste leden vragen we om de enveloppen of etiketten voor op de kaarten 
op voorhand te adresseren, dat maakt het voor de leiding een heel pak makkelijker. 
We vragen wel om je kind max. 5 brieven te laten schrijven naar het thuisfront en om 
duidelijk te vermelden naar wie je kind een brief schrijft (bv. oma en opa, oom en 
tante…). 
 
 

Gsm 
 
Ook dit jaar zijn GSM’s weer TEN STRENGSTE VERBODEN. Zien we er één dan 
nemen we hem onmiddellijk in beslag tot het einde van het kamp. DEZE REGEL 

GELDT OOK VOOR IPODS, IPADS, IPHONES, SMARTPHONES, MP3’S EN 

ANDERE MULTIMEDIA, … 
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Snoep 
 

Moet je nu eens even horen 
Snoepjes kunnen gaatjes boren 

En die mooie witte tandjes 
Krijgen lelijke randjes 
Dus je eerste plicht 

Appels eten en snoepdoos dicht 
 
Snoep is niet nodig, de Kookouders zorgen regelmatig voor iets lekkers. Vinden wij 
toch snoep tijdens het bivak wordt dit afgenomen en krijgen ze dit na het bivak terug.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allergieën  
 
Voor onze kookouders is het belangrijk om te weten of er bouwvakkers zijn met 
voedselallergieën. Zo weten we op voorhand goed wat elke bouwvakker mag eten (en wat 
niet). Gelieve deze informatie zo snel mogelijk aan de leiding door te geven. We zorgen er 
dan voor dat de informatie bij onze kookouders terecht komt en kunnen zij er voor zorgen 
dat alle magen gevuld worden! 
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De Leiding 
 
Hebben jullie nog vragen of bedenkingen, aarzel dan zeker en vast niet en 
contacteer iemand van de leiding. (Als er iets dringend is mag je op bivak ook altijd 
op hun gsm bellen, maar reken er dan wel op dat ieder van ons zijn gsm niet 24 op 
24 uur bij de hand heeft.) 
speelclub: Gauthier Maluin 

maluingauthier@gmail.com  
0470/864171  

Seppe Reynders 
seppe.reynders99@gmail.co
m 0470/22.49.16 

 Kobe Lemmens 
kobe.lemmens4@gmail.com   
0472/37.83.86 

 

Rakkers Milan Jacobs 
milanjacobs@hotmail.com 
0497/12.01.62    
 

Douwe Vogels 
Douwevogels10@gmail.com
0498/02.82.20  

  

   
Toppers: Liam Wouters 

liamwouters36@gmail.com 
0470/07.56.27    

Laurens Mussen 
laurensmussen@hotmail.co
m 0470/68.16.91  

  

   
Aspiranten: Thibault Nuyts 

thibault_nuyts@hotmail.com 
0473/25.93.82  

Stef Lemmens   
Stef.lemmens99@gmail.com 
0473/47.83.96 

  
 

 

Bij problemen / vragen kan je ook steeds terecht bij de hoofdleiding:  

Thibault Nuyts    Kobe Lemmens 

thibault_nuyts@hotmail.com  kobe.lemmens4@gmail.com 

0473/25.93.82    0472/37.83.86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:milanjacobs@hotmail.com
mailto:laurensmussen@hotmail.com
mailto:laurensmussen@hotmail.com
mailto:thibault_nuyts@hotmail.com
mailto:thibault_nuyts@hotmail.com
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De Kookouders 
 
Ook dit jaar hebben wij het beste kookteam voor jullie klaarstaan! Dit jaar komen Theo 
Feyen en Rita Vandebrouck voor ons koken en worden ze enkele dagen versterkt door 
Monique Kasperzak, wij kijken er al naar uit! Heb jij zelf ook zin om het kook-team te 
versterken? Aarzel dan niet en neem contact op met ons Rita: 0473/50.79.32 

 
 
 
Foto’s 
 
Tijdens het bivak worden er ook foto’s gemaakt van de kinderen door de leiding.  Zo 
hebben de leden een leuke herinnering aan het bivak van dit jaar. Tijdens het bivak 
worden deze foto’s op onze site en Facebookpagina geplaatst zodat jullie ook op de 
hoogte blijven van de leuke activiteiten.  
Hiervoor geeft u toestemming bij de inschrijving. Moest u hierrond nog vragen of 
opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten. Dan zoeken we samen naar een 
antwoord.  
 
Indien je niet tevreden zou zijn met een online geplaatste foto van je zoon mogen 
jullie ons dit altijd laten weten zodat we deze foto zo snel mogelijk kunnen 
verwijderen. 

 
 

 
 


