
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 

Chirolympische 

Spelen 
Bivak Chiro Bokrijk 2021 

 
  



Bivak 2-10 juli 
 

Het kamp komt al loeren achter een hoekje en staat te 

popelen om ons 9 dagen lang een waanzinnig mooie tijd te 

bezorgen. Het aftellen kan weer beginnen!  

Je duikt in een zee van spelletjes, plezier en alles wat er bij 

een Chirokamp aan te pas komt, samen met je 

Chirovrienden of -vriendinnetjes! 

Het thema van dit jaar is: Olympische Spelen! 

 
 

 

ADRES 
 
 

Anders dan vorig jaar trekken we naar de Ardennen! De 

Ardense kampen zijn anders dan de Limburgse. Ook is het 

kamp dit jaar anders dan de vorige kampen in de Ardennen 

door covid-19. Lees dus aandachtig de praktische regels ;) 

 

 

Chiro Bokrijk 

Zum Bahndamm 29, Montenau 

4770 Amel 

Belgique 

  



 
 

COVID-19  
Jammer genoeg bevinden we ons ook dit jaar in de 

coronacrisis. Daardoor verkeren we ons ook dit jaar weer in 

een zeer bijzondere situatie. 

Maar wat betekent dit nu voor bivak? 

 

Op dit moment mag bivak doorgaan in bubbels van 100! Wij 

zijn zeer blij dat wij deze informatie al hebben, momenteel 

zijn we druk bezig met de voorbereidingen om het bivak 

voor iedereen de hele periode door te laten gaan.  

 

Op dit moment zou dat dan in 2 bubbels gebeuren. 

 

Bubbels 
Een bubbel is momenteel een groep van maximum 100 

leden die onderling contact mogen hebben, maar geen 

contact mogen hebben met  andere bubbels! Broers en 

zussen die in een andere bubbel zitten hebben dus geen 

contact met elkaar  en  blijven heel het kamp gescheiden. 

We zullen nog met jullie communiceren als we weten met 

hoeveel man we in een bubbel mogen en wie dan in welke 

bubbel zit. Dit aantal kan natuurlijk in de aanloop van kamp 

nog veel fluctueren. 

 

 

 

 



  



Zieke leden 
 

• Indien je kind covid-19 symptomen heeft de week 

voor kamp willen wij vragen uw kind te testen 

voor het vertrek. Indien dit resultaat pas later dan 

de vertrek datum binnenkomt kan een alternatief 

aankomstmoment geregeld worden( mits een 

negatieve test natuurlijk). 

 

•  Bij ziekte op kamp zullen wij strikt de 

voorgelegde regels van Chiro nationaal volgen. 

 



Op kamp in de 

Ardennen 

 

Door COVID-19 vraagt het kamp dit jaar een andere 

aanpak dan de vorige kampen. Hieronder vind je de 

praktische regels: 

 

VERTREK: 

 

Uitzonderlijk! 

Doordat er door corona 2 bussen geregeld zou moeten 

worden (door de 2 bubbels), zou dit financieel niet mogelijk 

zijn voor de Chiro. Daarom vragen we dat  iedereen zijn 

eigen vervoer voorziet. 

 

We begrijpen dat dit niet voor iedereen even haalbaar is, 

maar probeer wel zeker de bubbels gescheiden te houden 

als er voor carpoolen gekozen wordt. Gelukkig valt de 

vertrekdatum in het weekend, dat zal hopelijk voor vele 

beter uitkomen.  

 

Het exacte uur van aankomst wordt nog gecommuniceerd 

eens we meer weten over de bubbels. Wij kunnen jullie wel 

verzekeren dat dit rond de uren 10/11 gaat zijn. 

 

 

 



 

Thema 
 

    

2021 is het jaar van de Olympische spelen en ook Chiro 

Bokrijk heeft zijn plaats bemachtigd tussen alle andere 

deelnemers. Samen met jullie moeten we zien zoveel 

mogelijk medailles te veroveren door elk lid te doen 

uitblinken in de vele disciplines. Maar bovenal zal je goed 

moeten kunnen samenwerken en nieuwe 

vriendschapsbanden zullen ontstaan. Tenslotte zal de 

olympische vlam zal gedurende het hele bivak moeten 

branden en daar hebben wij jullie hulp voor nodig! Tot 

Bivak!   



Inschrijven 
 

 

 

Het kamp kost €120 voor het eerste kind en €110 vanaf het 

tweede kind per gezin. Inschrijven doe je door dit bedrag te 

storten op het rekeningnummer BE54 7360 4174 2497 op 

naam van Chiro Bokrijk. Vermeld hier ook zeker jouw NAAM 

en AFDELING bij.  

De medische fiche die bij dit boekje zit, moet je invullen en 

bij een van de leiding bezorgen (adressen staan in het 

jaarboekje) OF in de Chirobrievenbus (Kuurstraat 8, 3600 

Genk) OF via mail naar de leiding (mailadressen staan op 

de website). 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 opnieuw downloaden) 

 

Vertrek 
 

Het vertrek staat 2 pagina’s terug uitgelegd. Kom zeker op 

tijd. Wat moet je meenemen om te vertrekken?  

- Je valies 

- Je ID 

- Eventuele medicatie 

- Een klein rugzakje met daarin: een flesje water en 

boterhammen als middagmaaltijd. 



  



LUIZEN 
 

Diegene die een paar jaar geleden mee op kamp waren 

zullen het al voelen kriebelen. Jammer genoeg was al dat 

gekriebel geen lachertje.  

In 2018 zijn wij getroffen geweest door een heuse 

luizenplaag. Hoe kwam dit? Bijna in elke afdeling is er wel 

een lid vertrokken op kamp met luizen, zodat in elke afdeling 

de luis zich verder kon vermenigvuldigen. Jammer genoeg 

werd de leiding hier niet van op de hoogte gebracht met als 

resultaat dat +/- 20 kinderen luizen/eitjes hadden. 

Uiteraard zit de leiding hier niet op te wachten om dit een 2e 

keer te doen. Daarom vragen wij aan elke ouder het 

volgende: 

- Controleer 1 week op voorhand (23 juni) jullie kind op 

luizen. Als dit het geval is kunnen jullie de behandeling 

al starten. 

- Controleer de dag voor vertrek nog eens jullie kind 

(luizen of niet). 

- Heeft uw kind luizen? Neem dan contact met ons op. 

Uw kind kan sowieso mee op kamp, als er 

luizenshampoo wordt voorzien. Luizen zijn niet erg en 

je moet je er zeker niet voor schamen. Het 

belangrijkste is dat de leiding hiervan op de hoogte 

wordt gebracht, zodat we het kunnen behandelen. 

 

Voor jullie als ouder is dit een heel kleine moeite en jullie 

besparen ons er veel werk mee. Wij steken die tijd veel liever 

in spelletjes ;)  



Contact 
 

 

In noodgevallen kan je ons bereiken op de volgende 

nummers:  

Sloeber:   0472/35.69.36 (Gaëlle) 

Speelclub:  0471/13.42.14 (Sofie) 

Rakwi:   0474/10.34.66 (Tom B.) 

Tito:   0474.35.42.43 (Reine) 

Keti:   0475/24.54.36 (Silke) 

Aspi:   0496/87.73.23 (Aron) 

 

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.  

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 meehebt 

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 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 verdeeld! Ontdekken we later dat je toch snoep mee hebt, zal 

de leiding zijn buikje goed kunnen vullen. Ook snoep dat opgestuurd wordt 

via de post wordt afgenomen (een leuke postkaart met foto’s van thuis is 

veel leuker ;) het wordt afgenomen en verdeeld onder de groep of 

teruggegeven op 10 juli. 

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 
 

 

De oude Grieken namen deel aan de Olympische spelen zonder  

kleren, maar geen paniek: dat gaan wij natuurlijk niet doen. Maar 

hoe kan je je verkleden? 

 

Met een paar creatieve hersenen kan je iets moois maken zonder 

hier geld voor uit te geven. Laat je fantasie de vrije loop, hier zijn 

alvast enkele voorbeelden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   



In de valies 
 

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/muggenmelk 

☆ Verkleedkleren (moet niet duur  

    zijn! Wees creatief ☺) 

☆ Chiro-uniform (aan bij vertrek) 

☆ Warme trui 

☆ Hoedje tegen de zon  

☆ Regenjas     

☆ Zaklamp 

☆ Verschillende schoenen 

    (wandelen, water, …) 

 

☆ Zak voor vuile was 

☆ Kussen 

☆ Teddybeer 

☆ Slaapzak 

☆ Toiletgerief 

☆ Veldbeld/luchtmatras/slaap-   

    matje voor sloeber-speelclub-        

ccrakwi 

☆ 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 aankomst 

 

EHBO: de Chiro is gepakt en gezakt met allerlei EHBO-gerief, je moet dus 

zelf niets meenemen (buiten eventuele persoonlijke medicatie). 

 
Wat nemen we zeker niet mee op kamp? 

☆ GSM / iPod / iPad / muziekboxen / Wii / Hooverboard 
☆ Snoep / frisdrank 

☆ Te veel geld / dure kleren 

☆ Alcohol / tabak / energiedrank  

☆ Dieren 

 



Extra mee te nemen 
 

 

Voor sloeber t.e.m.  rakwi:  ☆ een rugzakje voor de dagtocht (geen 

snijdende bandjes!) 

 

Voor tito t.e.m. aspi:  ☆ 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! 

 

Einde bivak 
 

Jammer genoeg is er door corona ook weer dit jaar geen bezoekdag. 

Zaterdag 10 juli worden jullie om 13u00 verwacht op de 

bivakplaats, dan vindt de eindformatieplaats. Eerder worden jullie 

niet toegelaten op de kampplaats.  

 


