
Bivak 2020 
bijkomende informatie

Er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met 
virologen en medische experts. De maatregelen die wij 
toepassen zijn door hen onderbouwd en goedgekeurd.



Algemene info

Dit jaar wordt het kamp opgesplitst in 2 kortere kampen.

● Van 2 juli ‘s ochtends tot 5 juli ‘s namiddags komen de speelclubs en rakwi’s
● De tito’s, keti’s en aspi’s komen van 5 juli in de avond tot 10 juli

Voor de sloebers wordt er van 24 tot 26 juli op de chiro een minibivak georganiseerd. Voor 
hen zal concretere info nog volgen, deze presentatie is voornamelijk gericht op de ouders 
van de kinderen die mee op bivak gaan.

De reden dat we voor een splitsing kiezen, is om geen enkel risico te lopen in verband met 
de vermenging van bubbels. Rekening houdend met het terrein, materiaal, leiding en 
dergelijke lijkt met meerdere bubbels samen op kamp gaan ons geen veilige oplossing.

De prijs van het bivak bedraagt €70 voor de eerste periode en €90 voor de tweede periode 
en dient voor 25 juni betaald te worden aan Chiro Bokrijk BE54 7360 4174 2497. Vermeld 
hierbij zeker de naam en afdeling.



Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen mag mee, behalve:

- Als je 5 dagen voor het kamp ziek bent geweest.

- Als je tot de risicogroep behoort, tenzij toestemming wordt gegeven met een 

doktersattest of indien je medicatie bij hebt die de ziekte onder controle houdt.

Elke ouder is zelf mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren mee te laten 

gaan op kamp en zullen zelf moeten aangeven of hun kind tot de risicogroep behoort en 

daarbij wel of niet mee op kamp kan.



Maatregelen op kamp
Zoals jullie weten mogen bubbels van 50 personen op kamp en moeten er in die bubbels 

minder maatregelen genomen worden dan erbuiten.

Desondanks vermijden we zoveel mogelijk spelletjes waarbij we dicht op elkaar zitten. We 

spelen ook zoveel mogelijk spelletjes buiten, waar de kans op besmetting minder is dan 

binnen. Spelletjes zullen op het kampterrein plaatsvinden, maar als het toch gebeurt dat we 

ons buiten de kampplaats begeven zullen de regels van de samenleving gevolgd worden. 

De leden zullen regelmatig hun handen moeten wassen en er zullen wegwerpdoekjes 

gebruikt worden om de handen af te drogen. Contact met de kokkie-bubbel zal te allen tijde 

vermeden worden. De leden mogen uitsluitend hun eigen spullen gebruiken en moeten 

zeker genoeg zeep, tandpasta, zonnecrème e.d. meenemen. Dit om te vermijden dat er niet 

geleend moet worden bij vriendjes. 



Binnenbrengen van bagage

Het binnenbrengen van de valiezen gebeurt op 25 juni. We geven jullie per groep een 

tijdsperiode om de spullen te komen brengen. Kom hiervoor alleen en laat je kinderen thuis. 

Indien dit niet mogelijk is, zorg dan dat één persoon de valiezen afgeeft en de rest in de 

wagen blijft zitten. De exacte tijdsperiode voor iedere groep wordt later nog meegedeeld.

Normaal gezien worden de fietsen van de oudere leden ook door ons gecontroleerd, maar 

dat gaan we dit jaar niet doen. We vragen aan jullie om ervoor te zorgen dat de fietsen 

helemaal in orde zijn (zie het bivakboekje voor de checklist).



Extra mee te nemen

- Persoonlijk mondmasker voorzien van een naam: bij voorkeur herbruikbaar, enkel 

oudere groepen (+12 jaar)

- Genoeg buitenspeelkledij omdat we zo veel mogelijk buiten gaan spelen

- Papieren zakdoeken

- Genoeg zonnecrème om te vermijden dat we andermans zonnecrème moeten 

gebruiken

- Eventueel extra spullen voor persoonlijke hygiëne

- Voldoende handdoeken en washandjes



Contactlogboek

In dit logboek staan alle personen die tot een bubbel horen. 

Als iemand uit die bubbel in contact komt met een persoon die niet tot die bubbel behoort, 

schrijven we op wie dat is en welke maatregelen er zijn genomen tijdens dat contact. 

Het logboek dient om in geval van besmetting alle nodige informatie te hebben die aan de 

overheidsinstanties moet worden geven. 

Voordat er informatie wordt meegedeeld, wordt er wel eerst toestemming van de ouders 

gevraagd.



Wat bij ziekte?

We voorzien een aparte ruimte waar het zieke lid moet wachten tot een ouder hem of haar 

komt halen.

Er wordt 1 leiding als verantwoordelijke aangesteld die voor het zieke lid zorgt, alle regels 

van de overheid in aanmerking genomen. De spullen van die persoon zullen verzameld 

worden met handschoenen en een mondmasker.

Zorg dat er tijdens de periode dat uw kind op kamp is altijd iemand bereikbaar is. Hoe 

eerder het zieke lid kan worden opgehaald, hoe beter.



Het ophalen van je kind

Wanneer jullie je kind komen ophalen mogen jullie niet op de kampplaats komen en dus 

jammer genoeg ook niet de gezamelijke eindkring bijwonen. Wacht aan je auto tot je kind 

naar jullie toekomt en vermijd contact met andere ouders.

Kom met 1 ouder en je kind de spullen ophalen. Er zal duidelijk aangegeven worden waar 

de spullen liggen en er zal ook voldoende plaats worden voorzien om veilig de spullen van je 

kind op te halen. Als je alle spullen hebt, ga dan meteen terug naar je auto en blijf niet 

rondhangen.

Het is ook mogelijk dat het meer tijd in beslag zal nemen, wacht dan geduldig totdat je de 

ruimte hebt om te parkeren op de voorziene plaats en de spullen van je kind op te halen.



Wat te doen voor en na kamp?

Bouw voor het kamp al een vaste routine in waarbij handen correct en lang genoeg 

gewassen worden voor en na iedere maaltijd, bij niezen en na elk toiletbezoek. Leer ze ook 

niezen in hun mouw of papieren zakdoek. Als het voor de kinderen al een gewoonte is 

hebben ze daar minder moeite mee op kamp.

Plan geen jeugdkamp onmiddellijk na het bivak, laat hier bij voorkeur 1 week tussen.



Vragen

We hebben geprobeerd om alle belangrijke informatie zo duidelijk mogelijk in deze 

presentatie te omvatten.

Als jullie nog bijkomende vragen hebben, aarzel dan niet om ze ons te stellen. Stuur ze bij 

voorkeur naar leiding@chirobokrijk.be.

We wensen iedereen een gezellige en veilige zomervakantie toe en zien jullie graag op bivak 

en op het mini-bivak (voor de sloebers). Wij zullen ons uiterste best doen om alles vlot en 

veilig te laten verlopen en er zo een onvergetelijk bivak van te maken.

mailto:leiding@chirobokrijk.be

