SUPERHELDEN
Bivak Chiro Bokrijk 2022

1

Inhoud
Inhoud ........................................................................................................ 2
Bivak 2-10 juli ............................................................................................ 3
Adres ......................................................................................................... 4
Covid - 19 .................................................................................................. 5
Op kamp in de Ardennen .......................................................................... 6
Thema ....................................................................................................... 7
Inschrijven ................................................................................................. 8
Luizen ........................................................................................................ 9
Contact .................................................................................................... 10
Bivakregels .............................................................................................. 11
Verkleden ................................................................................................ 12
In de valies .............................................................................................. 13
Extra mee te nemen ................................................................................ 15
Bezoekdag............................................................................................... 16
Kan jij deze stoere tekeningen inkleuren? .............................................. 17

2

Bivak 2-10 juli
Een verblijf van 9 dagen waar je kennis maakt met
de superhelden van Chiro Bokrijk, ze zullen je meenemen op hun
spannende avonturen waar je ook je innerlijke superheld zal ontdekken.
Je vliegt door een wereld 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: SUPERHELDEN!
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Adres
Het Ardense landschap van vorig jaar trok ons zo hard aan dat we dit jaar
terug gaan. We gaan 10 dagen plezier maken in de streek Amel.
Chiro Bokrijk – De Möderscheider Mühle
Möderscheider Mühle 5,
4770 Amel
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Covid - 19
De vorige jaren hebben we onze kampen moeten aanpassen door de
covid pandemie. We hopen hier dit jaar minder last van te hebben. Op dit
moment bevinden we ons in code geel wat betekent dat zo goed als alle
beperkingen voor jeugdwerking wegvallen. Er zijn geen beperkingen meer
in het aantal deelnemers op kamp en overnachtingen zijn toegelaten.
We blijven nog steeds aandachtig op verluchting en hygiëne. Zo wassen
we onze handen voor het eten, niezen en hoesten doen we in onze
elleboog.
Wat met zieke leden?
Indien je kind de week voor het kamp covid 19 - symptomen heeft vragen
wij een test te doen voor vertrek. Indien dit resultaat pas later dan vertrek
binnenkomt, kan een alternatief aankomstmoment geregeld worden.
Bij ziekte op kamp zullen wij de voorgelegde regels van Chiro nationaal
volgen.
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Op kamp in de
Ardennen
VALIES:
De koffer gaat al 29 juni mee met de vrachtwagen. Dat betekent dat je op
28 juni tussen 17.00u en 19.00u je valies moet binnenbrengen. Ben je
toch nog iets vergeten? Dan kan je dat op 2 juli nog meenemen.
VERTREK:
Doordat wij op kamp gaan naar de Ardennen, zullen wij voor vervoer
zorgen. Om 11.00u vertrekt de bus richting de Ardennen. We
verwachten dus alle afdelingen om 10.30u aan de chirolokalen. Kom dus
zeker op tijd zodat we snel op de kampplaats zijn om aan ons
avontuurlijk bivak te beginnen.
Wat moet je meenemen om te vertrekken?
- Géén valies! Deze moet je al afgeven op 28 juni. (Wat er allemaal
in de valies moet kan je wat verder in het bivakboekje terugvinden)
- Een envelop met je naam en afdeling op. Hierin zit: ID en gele
klevers
- Mondmasker
- Eventuele medicatie (deze mag bij aankomst aan de leiding
gegeven worden)
- Een klein rugzakje met daarin: een flesje water en boterhammen als
middagmaaltijd.
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Thema

Aandacht! Aandacht!
Wij zijn blij u te mogen informeren dat u geaccepteerd bent voor ons
Altijd-Super-Soms-Helden-Superhelden-Kamp. Hier zullen jullie
omgevormd worden tot echte superhelden en heldinnen. Gelieve de
praktische informatie goed door te nemen zodat jullie zeker goed
voorbereid aankomen. Wij kijken er alvast naar uit om te zien welke
krachten jullie voor ons in petto hebben.
Supergroetjes, Altijd-Super-Soms-Helden Bokrijk
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Inschrijven
Het kamp kost €130 voor het eerste kind en €120 vanaf het tweede kind
per gezin. Zoals velen zullen opmerken, is de prijs gestegen met €10 per
kind dit jaar. Dit is het gevolg van de stijgende prijzen op het vlak van
voeding, uitstapjes, vervoer… We willlen natuurlijk niet dat leden omwille
van financïële moeilijkheden niet kunnen deelnemen aan het bivak.
Vandaar dat jullie de hoofdleiding hierover zeker mogen aanspreken, of
een mail sturen naar hoofdleiding@chirobokrijk.be.
Inschrijven doe je door dit bedrag te storten op het rekeningnummer
BE54 7360 4174 2497 op naam van Chiro Bokrijk. Vermeld hier ook
zeker BIVAK + NAAM + AFDELING bij.
De medische fiche moet je invullen en bij een van de leiding bezorgen
OF in de Chirobrievenbus gaan leggen (Kuurstraat 8, 3600 Genk). Deze
is te vinden op de website van Chiro Bokrijk > evenementen > bivak. 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)
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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. Dankzij het
doorzettingsvermogen van de leiding hebben we ons erdoor geworsteld
met grote kosten aan luizenshampoo en wasmachines om alles en
iedereen te “ontsmetten”.
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. Een luizenplaag is alleen maar verloren tijd op een kamp.
Wij steken die tijd veel liever in leuke spelletjes ;)
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Contact
In noodgevallen kan je ons bereiken op de volgende nummers (de
contactgegevens van alle leiding is te vinden op
http://www.chirobokrijk.be/website/leiding/) :

Sloeber:

+32 475 24 54 36 (Silke)

Speelclub: +32 491 73 85 31 (Margaux)
Rakwi:

+32 472 35 69 36 (Gaëlle)

Tito:

+32 475 55 61 94 (Maud)

Keti:

+32 471 13 42 14 (Sofie)

Aspi:

+32 489 34 05 92 (Charlotte)

We zullen ook onze Facebook-pagina & Instagram account up-to-date
houden zodat jullie daar ook op kunnen meevolgen wat er op kamp
gebeurt. Wil je automatisch op de hoogte blijven? Like of volg dan de
pagina of het account (@chirobokrijk).
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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 er toch
eentje bij 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 blijft in de tent.
- De Chiro is niet verantwoordelijk voor verlies/schade aan de gsm,
ook niet wanneer de leiding deze 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 en verdeeld onder de
groep of teruggegeven op 10 juli (een leuke postkaart met foto’s van
thuis is veel leuker ;) ).
Dure spullen:
Onder dure spullen verstaan wij: muziekboxen, iPod, iPad, sieraden, 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 afgenomen
(muziekboxen, iPod/iPad, …).
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Verkleden
Als je aan Superhelden denkt, denk je meteen aan: Spiderman, Mega
Mindy, Batman, Superman … leef je dus helemaal uit! Met een paar
creatieve hersenen kan je iets moois maken zonder hier veel geld voor uit
te geven. Laat je fantasie de vrije loop!
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In de valies
Je valies breng je al binnen op 28 juni!
Wat mag er zeker niet ontbreken?
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Voldoende ondergoed en sokken
T-shirts
Shorts en lange broeken
1 outfit die héél vuil mag worden
Pyjama
Handdoeken + washandjes
Zwemkleren
Waterschoenen (er loopt een beek doorheen de kamplaats)
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- rakwi
Slaapmatje/luchtmatras voor tito-keti-aspi (GEEN veldbed!)
Zakgeld voor postzegels
Lunchpakket voor de 1e dag
Drinkbus
Goed humeur
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● ID-kaart + gele klevers bij vertrek
● Mondmasker
● 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 / Playstion / Hooverboard…
● Snoep / frisdrank
● Te veel geld / dure kleren
● Alcohol / tabak / energiedrank
● Dieren
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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 (er is geen elektriciteit
aanwezig!)
☆ goede (ingelopen) wandelschoenen
☆ Tent (spreek met elkaar af), denk er aan, je moet er 2 dagen mee
kunnen wandelen!
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Bezoekdag
Woensdag 10 juli worden jullie om 13u00 verwacht op Bivakplaats, dan
vindt de eindformatie plaats. Eerder worden jullie niet toegelaten op de
kampplaats. Er hangen wegwijzers op.
Daarna kunnen jullie genieten van een heerlijke BBQ met souvlaki’s voor
een schappelijke prijs.
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Kan jij deze stoere
tekeningen inkleuren?
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