
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimte 
Bivak chiro bokrijk 2018 

 
  



Bivak 2-10 juli 
 

 
Een verblijf van 9 dagen waar je kennis maakt met  

planeten, kometen en aliens! 
Je duikt in een zee van spelletjes, plezier en alles wat er 

bij een Chirokamp van te pas komt, samen met je 
Chirovrienden of -vriendinnetjes! 
Het thema van dit jaar is: RUIMTE! 

 
 
 
 
 

 
 

ADRES 
 
 
Net zoals vorig jaar vertrekken we naar de Ardennen! Let 
op: dit adres is het postadres, dit is niet het adres van de 
bivakplaats voor de bezoekdag! 
 
Chiro Bokrijk 
In Der Schwong 12, Valender, 
4770 Amel 
Belgique 
 
 



Thema 
 

 
Het leger werkt aan een zeer geheim 
project. Na jaren van onderzoek 
hebben ze uiteindelijk een 
energiebron kunnen maken waarvan 
de mogelijkheden eindeloos zijn! Een 
energiebron zo krachtig gaat 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. 

Hoewel we nog nooit contact hebben gemaakt met 
buitenaards intelligent leven, onderscheppen wij af en 
toe vreemde berichten uit de ruimte…  Geen enkele 
taalkundige kan deze berichten ontcijferen. Het kan niet 
van aarde afkomstig zijn, dus moet het wel buitenaards 
zijn! Wil je weten hoe dit verhaal afloopt? Kom dan mee 
op Bivak en ervaar zelf de geweldige avonturen! 
  



Inschrijven 
 
 
 
Het kamp kost €120 voor het eerste kind en €110 vanaf 
het tweede kind per gezin. Inschrijven doe je door dit 
bedrag te storen op het rekeningnummer ‘BE54 7360 
4174 2497’ op naam van Chiro Bokrijk. Vermeld hier ook 
zeker jouw NAAM en AFDELING bij. 
 

LET OP DIT IS HET NIEUWE REKENINGNUMMER! 

De medische fiche die bij dit boekje zit, moet je invullen 
en bij een van de leiding bezorgen (adressen staan op 
onze website) OF in de Chirobrievenbus (Kuurstraat 8, 
3600 Genk). De inschrijving is pas volledig als zowel de 
betaling als de medische fiche in orde zijn! De deadline 
hiervoor is 1 JUNI. Zo kunnen wij op tijd alles voorzien 
om jullie een spectaculair kamp te bezorgen. (op onze website 
kan je de medische fiche en dit boekje opnieuw downloaden) 
 

Vertrek 
 
 
Net zoals vorig jaar nemen we de bus omdat we naar de 
Ardennen gaan. De valiezen mogen daarom ook mee 
met de bus, je moet ze niet eerder afgeven.  
Afspraak op 2 juli om 9.00u aan de Chirolokalen! 
 
 
 



Contact 
 
 
In noodgevallen kan je ons bereiken op de volgende 
nummers:  

 

Sloeber:  0471/24.49.09  (Marie) 
Speelclub:  0495/87.86.76  (Jeroen) 
Rakwi:   0497/21.46.11  (Lis) 
Tito:   0496/08.29.10  (Tosca) 
Keti:   0478/95.87.35  (Lars) 
Aspi:   0493/50.22.42  (Heleen) 

 

 
We zullen ook onze Facebook-pagina up-to-date houden 
zodat jullie daar ook op kunnen meevolgen wat er op 
kamp gebeurt. Wil je automatisch op de hoogte blijven? 
Like dan de pagina (@chirobokrijk). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bivakregels 
 
 
GSM: 
Op een dag als vandaag is de gsm niet meer weg te denken bij jongeren. 
Maar toch willen we dit zoveel mogelijk op Bivak vermijden zodat we echt 
van de buitenwereld zijn afgescheiden (op de brieven van mama, papa, 
oma, opa, … na). Daarom is een GSM niet toegelaten op Bivak. Als je het 
toch mee hebt moet je je houden aan de volgende regels: 

- Sloeber/Speelclub/Rakwi: gsm wordt afgenomen tot 10 juli. 
- Tito/Keti: gsm wordt afgenomen tot 10 juli, bij het klaarmaken om te 

gaan slapen wordt de gsm even teruggegeven. 
- Aspi: gsm wordt niet afgenomen, maar het blijft in de tent. 
- De Chiro is niet verantwoordelijk voor verlies/schade aan de gsm, 

ook niet wanneer de leiding dit afpakt. Je neemt het mee op eigen 
risico! 

 
Snoep/frisdrank: 
Op Bivak nemen wij een kookploeg mee die ons 9 dagen lang voorziet 
van verse en evenwichtige maaltijden. Snoep hoort hier dus niet bij! Heb 
je het toch mee en geef je het vrijwillig af op 2 juli dan kan de leiding je 
wel eens verwennen met hier en daar een “snoepmoment” tijdens het 
kamp, alle snoep wordt gedeeld! Ontdekken we later dat je toch snoep 
mee hebt, nemen we het af en zie je het niet meer terug. Meer en meer 
merken we dat er ook snoep opgestuurd wordt via post. Dit is absoluut 
niet de bedoeling! Dit wordt ook onmiddellijk afgenomen. 
 
Dure spullen: 
Onder dure spullen verstaan wij: muziekboxen, iPod, iPad, sierraden, 
dure kledij, … Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden. Een Bivak is een 
kamp waar er wordt geravot, in de beek gespeeld, … speelkleren horen 
hier veel beter thuis, en sieraden geraak je alleen maar kwijt. In een tent 
kan het al eens nat worden waar elektronica niet goed tegen kan. Neem 
deze dure spullen dus niet mee op kamp, alle elektronica wordt ook 
afgenomen (muziekboxen, iPod/iPad, …). 



Verkleden 
 
 
Als je aan de ruimte denkt, denk je meteen aan: sterren, 
planeten, aliens, … leef je dus helemaal uit! Een ster of een 
planeet uit karton knippen en wat opfleuren of een alienpak 
maken moet allemaal niet duur zijn. Laat je fantasie de vrije loop, 
hier zijn alvast enkele voorbeelden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



In de valies 
 
 

De valies mag gewoon mee op de bus! 
Wat mag er zeker niet ontbreken? 

 
☆ Voldoende ondergoed en  
    sokken 
☆ T-shirts 
☆ Shorts en lange broeken 
☆ 1 outfit die héél vuil mag  
    worden 
☆ Pyjama 
☆ Handdoeken + washandjes 
☆ Zwemkleren 
☆ Zonnecrème 
☆ Verkleedkleren (moet niet duur  
    zijn! Wees creatief J) 
☆ Chiro-uniform (aan bij vertrek) 
☆ Warme trui 
☆ Hoedje tegen de zon  
☆ Regenjas     
☆ Zaklamp 
☆ Goede schoenen 
    (wandelen, water, …) 
 

☆ Zak voor vuile was 
☆ Kussen 
☆ Teddybeer 
☆ Slaapzak 
☆ Toiletgerief 
☆ Hoeslaken voor sloeber en  
    speelclub 
☆ Veldbeld/luchtmatras/slaap-   
    matje voor rakwi 
☆ Slaapmatje/luchtmatras voor  
    tito-keti-aspi (GEEN veldbed!) 
☆ Zakgeld voor postzegels 
☆ Luchpakket voor de 1e dag 
☆ Drinkbus 
☆ Goed humeur 
☆ SIS-kaart + ID-kaart + gele  
    klevers bij vertrek 
☆ Persoonlijke medicatie  
    afgeven bij vertrek 
 

EHBO: we zijn voorzien van 3 koffers met allerlei EHBO-gerief, je moet 
dus zelf niets meenemen (buiten eventuele persoonlijke medicatie). 
 
Wat nemen we zeker NIET mee op kamp? 
☆ GSM / MP3 / iPod / iPad / muziekboxen / Wii / Hooverboard 
☆ Snoep / frisdrank 
☆ Te veel geld / dure kleren 
☆ Alcohol / tabak / energiedrank  
☆ Dieren 



Extra mee te 
nemen 

 
 
Voor sloebers – rakwi:  ☆ een rugzakje voor de dagtocht  
 (geen snijdende bandjes!) 
 
Voor tito – keti:  ☆ trekkersrugzak  

 ☆ eventueel extra slaapmatje voor op 2- 
 daagse (daar is geen elektriciteit aanwezig!) 
 ☆ goede (ingelopen) wandelschoenen 

 ☆ Tent (spreek met elkaar af), denk er aan, je  
 moet er 2 dagen mee kunnen wandelen! 
 

Bezoekdag 
 
 
Dinsdag 10 juli worden jullie om 13u00 verwacht op Bivakplaats, 
dan vindt de eindformatieplaats.  
Eerder worden jullie niet toegelaten 
op de kampplaats. Volg onze weg- 
aanwijzers, en geef dit adres in: 
Schwengelborn 12, 4770 Amel.  
Daarna kunnen 
jullie genieten van een heerlijke  
BBQ met souvlaki’s voor een 
democratische prijs. 


