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Beste ouders, 
 
Met deze brief geven we jullie een overzicht van alle info over het vertrek, de koffers binnenbrengen, 
het afhalen van de kinderen,… . Deze info is zeer belangrijk om veilig op kamp te kunnen vertrekken en 
terug naar huis te gaan. We vragen dan ook om dit goed na te lezen.  
 
 
 

 
  



1. DE BUBBELS 
 

KADEES + SPEELCLUBS + RAKWI’S 79 leden + leiding 

TITO’S + KETI’S + ASPI’S 46 leden + leiding 

 
 
 
 

 

  



2. KOFFERS BINNENBRENGEN: DINSDAG 20/07  
 
Om voldoende afstand te kunnen bewaren van elkaar is het koffers binnenbrengen dit jaar niet op de 
lokalen maar op het KERKPLEIN ACHTER DE KERK CENTRUM. Het binnenbrengen van de koffers zal 
doorgaan op dinsdag 20/07. 
 

• Het koffers binnenbrengen is mogelijk tussen 18u en 19u30.  
• Per gezin mogen maximum 1 ouder + kinderen meekomen. 
• Ouders, tito’s, keti’s, aspi’s en leiding dragen een mondmasker. 
• Geen dingen vastbinden aan de koffers! Maximum 1 koffer + bedje + slaapzak. 
• Ten allen tijden afstand bewaren (1,5m) met andere gezinsbubbels. Het is niet de bedoeling 

om met elkaar bij te praten,… . 
• Volg de paden die aangegeven zijn. 

 
Wat breng je mee?  
 

• Koffers, bedje, slaapzak  
• De ingevulde medische fiche + de identiteitskaart  
• Fiets voor de fietscontrole (tito’s, keti’s en aspi’s) 

 
Wat krijg je van ons? 
 
Sjaaltje + bivak-T-shirt 
 

  



3. VERTREK BIVAK: VRIJDAG 23/07  
 
Voor de kadees, speelclubs en rakwi’s: 
We vertrekken aan de sporthal.  
Ouders zullen afscheid moeten nemen van hun kind(eren) in de auto. We vragen aan de ouders om de 
auto niet te verlaten. 
 

• Na het uitstappen van de kinderen vragen we om onmiddellijk door te rijden. Zo kunnen we 
vlot alles laten verlopen. 

• De kinderen wachten tijdens het vertrek op dezelfde locaties zoals het koffers inladen 
gebeurt. 

• Leiding draagt mondmaskers. 
• Rakwi’s dragen ook een mondmasker op de bus. (neem eentje mee/doe deze aan!) 

 
Voor tito’s, keti’s en aspi’s: 
 
Tito’s en keti’s komen met de fiets en spreken af achter de sporthal. De aspileiding laat aan de aspi’s 
nog weten hoe en hoelaat ze juist vertrekken. 
We vragen om thuis afscheid te nemen van elkaar en als ouder niet naar de sporthal te komen. 
Hierdoor kunnen we contacten zoveel mogelijk vermijden. 
 
Wanneer moet je naar de sporthal komen?  

KADEES 10u 
SPEELCLUBS 10u10 
RAKWI’S 10u25 
TITO’S + KETI’S 10u30 

Wanneer u meerdere kinderen heeft, die ook in verschillende bubbels zitten, kom je op het uur van de 
jongste binnen het gezin. 

 

 



4. KADEES DIE 5 DAGEN MEEGAAN 

De kadees die 5 dagen mee gaan op bivak dienen nagebracht te worden. Het afzetten van de leden zal 
op de kampplaats gebeuren. We werken met een tijdsschema. Iedere kadee zal een tijdstip krijgen 
wanneer hij naar de kampplaats mag komen. Hierdoor kan contact zoveel mogelijk vermeden worden. 
Ouders mogen de kampplaats niet betreden. Dit zal zijn op dinsdag 27 juli vanaf 18 uur. 
We vragen aan de ouders om een mondmasker op te zetten en de koffer uit de auto te halen (als je 
deze niet hebt binnengebracht op 20/07). 

 

 

 

  



5. TERUG NAAR HUIS 

Het vertrek naar huis zal op dezelfde manier als het vertrek in As verlopen. Je komt aan via de straat 
Roosendijk (zie kaart).  

De leden staan samen met hun leiding (per bubbel) verdeeld, in vakken, over de Kiss en Ride zone. 
Vanaf het gegeven uur kan je je kind komen ophalen. Ouders laten bij het binnenkomen van de kiss & 
ride zone een kaartje met de kleur van de bubbel(s) zien zo kunnen we zien welke leiding je kind kan 
helpen. 

De leiding (van de bijhorende bubbel) brengt het kind en zijn koffer(s) naar de auto. Hierna rij je door. 

Wanneer u meerdere kinderen heeft, die ook in verschillende bubbels zitten, zal het jongste kind eerst 
naar de auto gebracht worden, hierna het oudste.  
We vragen om pas uit de auto uit te stappen en de koffers in te laden als een leiding dit aangeeft.  
 
Ouders dragen een mondmasker wanneer ze uit de wagen komen. 
Ben je toch vroeger? Dan vragen we om uit de omgeving van de kampplaats te blijven. De wegen zijn 
smal en er kan niet geparkeerd worden!! 
 

KADEES 17u 
SPEELCLUBS 17u30 
RAKWI’S 18u 
TITO’S + KETI’S 18u30 

 

 

 



6. GEEN BEZOEK! 

Wij willen nog eens benadrukken dat het absoluut niet de bedoeling is dat ouders, oma’s, opa’s, 
vrienden,… een bezoekje komen brengen tijdens het bivak aan hun kind, kleinkind… Ze amuseren zich 
hier super, en zullen blij zijn wanneer ze jullie na het bivak kunnen terug zien! 

 

7. WEBSITE 

Tijdens het bivak proberen we elke dag een tekstje te schrijven over de afgelopen dag en publiceren 
we dit op onze blog. Vaak verschijnen er ook enkele foto’s op. Hiermee proberen we jullie zo veel 
mogelijk op de hoogte te houden. Je vindt deze blog terug op het gekende adres: www.chiroas-niel.be  
We vragen uitdrukkelijk om geen contact op te nemen met de leiding als dit niet nodig is. We 
gebruiken graag al onze tijd om te spelen met jullie kind in veilige omstandigheden. We werken met 
het principe geen nieuws, goed nieuws. 

Ook plaatsen we af en toe foto’s op onze Facebook- en Instagrampagina. Deze zijn te vinden via: 

  @chiroasniel 
 

8. ZIEKE LEDEN EN LEIDING BLIJVEN THUIS 

We benadrukken het nog eens! Wie ziek is of in de drie dagen voor het kamp symptomen heeft – 
hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – neemt contact op met de 
huisarts en blijft indien nodig verplicht thuis.  
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 waardoor we veilig op kamp kunnen gaan. 

 

9. WISSEL TUSSEN VERSCHILLENDE JEUGDACTIVTIEITEN (sportkamp, speelplein,…) 

De regel is dat je binnen één week slechts aan één jeugdactiviteit kan deelnemen. Ga je bijvoorbeeld 
één dag naar het speelplein, dan kan je in die zelfde week geen andere jeugdactiviteit meedoen. 
Daarnaast vragen we om ook zeker twee dagen tussen jeugdwerkactiviteiten te laten, zodat het kind 
voldoende uitgerust is. Duurt de activiteit dus 6 of 7 dagen, wacht dan 2 dagen voor je deelneemt aan 
een volgende jeugdactiviteit.  
Deze regel is van groot belang om ervoor te zorgen dat het virus zich niet kan verspreiden. We 
rekenen er dan ook op dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheden in opneemt. 

  

http://www.chiroas-niel.be/


10. Wat als mijn kind ziek wordt op kamp, de activiteit of tijdens de werking?  

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. De leiding voorziet een 
quarantaine ruimte op de locatie waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er vermoeden van 
besmetting is. Ze nemen contact op met een huisarts in de buurt van het kamp of de activiteit. De 
huisarts zal de groep adviseren m.b.t. te ondernemen stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of 
opvoeder kan gevraagd worden je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en 
ook begeleiders/omkadering…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp, de activiteit of de werking 
en worden dus in quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald. Wie uitgeput is, heeft meer 
kans om ziek te worden. Om dat te vermijden, zorgen begeleiders ervoor dat iedereen genoeg kan 
uitrusten. Als blijkt dat jouw kind corona heeft (gehad) wordt je nadien gecontacteerd door de tracing 
inspecteurs, geef hen alle nodige informatie. 

 

11. Fietscontrole tito en keti 

Zoals jullie weten gaan de tito’s en de keti’s ook dit jaar weer met de fiets naar de bivakplaats. Om 
ongelukjes te voorkomen houden wij dan ook graag een verplichte fietscontrole. Deze zal doorgaan 
wanneer jullie de koffers binnenbrengen. Vergeet dus zeker niet jullie fiets op dinsdag 20 juli tussen 17u 
en 18u30!  

 

● OPGELET: Op een fietscontrole controleren wij de fietsen, wij zijn geen 

fietsenmakers ☺. Zorg dus dat zeker: je remmen, bel en lichten 
werken en je banden in goede staat zijn voor je naar de fietscontrole 
komt.  

  



12. WAT MOET ER MEE IN DE KOFFER EN WAT NIET? 

Om er zeker van te zijn dat jullie de belangrijkste dingen meenemen op kamp, geven we jullie alvast een 
checklijstje mee. Het gebruik ervan is zeer simpel, gewoon een vinkje zetten als het in je koffer zit.  

Checklijstje 
 

Checklijstje 
 

Uniform:  Kleren die super-super- 
supervuil mogen worden! 

 

Chiro T-shirt  Een lange broek 
 

Chiro short of rokje  Een warme trui 
 

Chirotrui  Een regenjas 
 

Slaapgerief:  Zwemgerief 
 

Pyjama  Varia: 
 

Slaapzak  10 keukenhanddoeken 
 

Hoofdkussen  
15 (wegwerp)mondmasker  
(voor tito,keti,aspi: één van deze mondmaskers 
moet in de rugzak bij vertrek.)  

 

Veldbedje (iedereen)  Wasgerief 
 

Extra: warme deken  Voldoende zakdoeken  
 

Kleding:  Een hervulbare drinkbus 
 

Voldoende ondergoed  Een rugzakje 
 

Voldoende kousen  Een pet 
 

Voldoende speelschoenen  Zonnecrème 
 

Een paar rubberen laarzen  Een zaklamp 
 

T-shirts  Een linnenzak (geen plastieken) 
 

Korte broeken  Je kids-ID/identiteitskaart 
 

 

!Belangrijk!: 

Ook zouden we aan de ouders willen vragen om alle spullen van de leden te markeren, zodat we na 
afloop van het kamp niet overblijven met een heel deel verloren voorwerpen. Voor de jongere groepen 
is een lijstje van wat er in de koffer zit ook altijd handig, zodat de leiding weet wat de leden juist mee 
hebben. 

 
 

WAT MOET ER NIET MEE IN JE KOFFER? 

We merken al enkele jaren dat de leden steeds meer en meer snoep & frisdrank zelf meenemen. Om 
dit terug tot het ‘normale’ te beperken, vragen we vanaf dit jaar om GEEN snoep of frisdrank zelf mee 
te geven. Indien er toch snoep meegenomen wordt, verzamelen we dit de eerste dag in een 
‘gezamellijke pot’. Het snoep zal dan eerlijk verdeeld worden onder de groep. De leiding zal voor 
iedere groep zelf lekkere snoepjes en versnaperingen voorzien tijdens de ‘ontspannende-momentjes’ 

na het eten! ����� 

 



TOT OP BIVAK ���� 

 

Xxx de leiding 


