
 

 

 

 



Dag oermensen, neanderthalers en voedselverzamelaars-jagers! 

Hoera! We mogen en kunnen op zomerbivak! Ondanks de 

nodige voorzorgsmaatregelen en richtlijnen beloven we dat het 

zomerbivak een fantastische periode zal worden. Het wordt een 

bivak als geen ander, maar we zijn er zeker van dat we op ons 

tentenkamp in Mormont-Erezée heel wat avonturen gaan 

beleven. 

 

Adres 

Brieven, kaartjes en foto’s mogen massaal naar onderstaand 

adres worden verzonden: 

 

[Naam kind + Afdeling + (Chiro Albatros)] 

Rue du Moulin Ponsard 2 

6960 Manhay 

België 

 

 

Briefje versturen? Dat kan! 
Kinderen kunnen altijd brieven versturen naar het thuisfront. 

De leiding zal natuurlijk bijspringen voor de kinderen die nog 

niet kunnen schrijven. Een brief versturen kost 1€. Gelieve dit 

bedrag gepast mee te geven. 

 



Vertrek & terugkomst 

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen splitsen we dit 

jaar het zomerbivak op in 2 kortere, opeenvolgende bivakken 

van telkens 7 dagen.  

Gezien de opgelegde veiligheidsmaatregelen is het onmogelijk 

om in dit scenario busvervoer te voorzien en ook openbaar 

vervoer is geen haalbare optie. Daarom vragen we massaal 

jullie hulp! Om alles vlot te laten verlopen vragen we om jullie 

kind(eren) te brengen en op te halen op de kampplaats zelf. 

Per afdelingsbubbel zullen we een ‘brengzone’ en een 

‘ophaalzone’ voorzien via een kiss & ride-principe.  

 

ADRES VAN DE KAMPWEIDE  

Pré des Pouhons Mormont 

Rue du Thier-d’Aisne 

6997 Laforge-Mormont 

 

Let op:  
Dit is niet het adres waar jullie jullie post naartoe sturen. 

 

Voor RIBBELS en SPEELCLUB 

Jullie worden gebracht op vrijdag 17 juli, tussen 17.00 u. en 

18.00 u.  

Jullie worden opgehaald op donderdag 23 juli, tussen 17.00 u. 

en 18.00 u. 

 

Voor RAKWI, TITO en KETI 

Jullie worden gebracht op donderdag 23 juli, tussen 17.00 u. 

en 18.00 u. 

Jullie worden opgehaald op woensdag 29 juli, tussen 17.00 u. 

en 18.00 u. 

 

Voor ASPI 

Jullie vertrekken op dinsdag 14 juli mee op voorpost.  

Jullie worden opgehaald op 23 juli tussen 17.00 u. en 18.00 u.  

 



BELANGRIJK: In geval kinderen gespreid zitten over 2 

bivakken, rijden jullie eerst naar de ‘brengzone’ en pas daarna 

rijden jullie door naar de ‘ophaalzone’ 

 

Kinderen die gebracht worden, krijgen een warme maaltijd 

aangeboden op het kampterrein. Ook hebben we gedacht aan 

de kinderen die opgehaald worden, want zij krijgen een 

maaltijd en een drankje mee naar huis. 

 

 

Hieronder vinden jullie nog een klein overzicht: 

 

13 juli Camion laden : ASPI’S en LEIDING 

14-16 juli Voorpost: ASPI’S en LEIDING 

17 juli BIVAK 1 start voor RIBBEL, SPEELCLUB en ASPI 

23 juli Einde BIVAK 1 voor RIBBEL, SPEELCLUB & ASPI 

Start BIVAK 2 voor RAKWI, TITO en KETI 

29 juli Einde kamp voor RAKWI, TITO en KETI  

30 juli Napost LEIDING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ONLINE inschrijvingen 
HOERA! U maakt deel uit van een uiterst moderne Chiro! Ook 

dit jaar beschikken wij over een ONLINE 

INSCHRIJVINGSSYSTEEM. Via het online inschrijvingsformulier 

op onze site kan u één of meerdere kinderen inschrijven voor 

ons bivak: (www.chiroalbatros.be/zomerbivak) 
 

LET OP! 

Deze inschrijving is pas geldig wanneer we zowel het ingevulde 

online inschrijvingsformulier als het inschrijvingsgeld hebben 

ontvangen. Het inschrijvingsgeld kan overgemaakt worden op 

het rekeningnummer BE11 7341 8016 2048 (BIC 

KREDBEBB) met als mededeling: ‘Bivak [Voornaam + 

Naam + Afdeling kind]’. Inschrijven kan vanaf maandag 1 

juni. 

Omwille van logistieke redenen aanvaarden wij geen 

inschrijvingen meer na maandag 15 juni. 

 
 

Hoeveel mag dat kosten? 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro voor RIBBEL, 

SPEELCLUB, RAKWI, TITO, KETI en ASPI.  

 

 

 

 

http://www.chiroalbatros.be/zomerbivak


 

Wie mag er mee? 

Op bivak mag iedereen mee, met en zonder bijzondere noden,          

als dat veilig kan. 

De voorwaarden: 
➔ Behoort een kind tot een risicogroep? Dan raden we         

sowieso af om deel te nemen aan het zomerbivak. Wilt het           

kind alsnog deelnemen, dan is dat wettelijk wel mogelijk         

als er toestemming gegeven wordt door de ouders of         

voogd of mits toestemming van de huisarts. 

 

➔Was het kind ziek voor de start (minimaal 5 dagen          

terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit?  

Dan mag het kind niet (meer) deelnemen. 

 

Waarom bivak? 

Bivak in een notendop is…  

✓ 7 dagen leven op het ritme van de wind en van de zon…  

✓ ‘s avonds vinden dat je Chiro-T-shirt vuil is en die ’s           

morgens gewoon opnieuw dragen…  

✓ Uitkijken naar het moment dat de post aankomt…  

✓ Niet toegeven dat je het nachtspel eng vond!  

✓ Samen spelen, eten, denken, leven…  

✓ Met geschaafde knieën en schrammen naar huis gaan, maar         

je er niets van aantrekken!  

✓ Internet en televisie niet meer nodig vinden…  

✓ Verloren voorwerpen vinden die van niemand lijken te zijn…  

✓ Niet weten welke dag het is…  

✓ Vuil, vuiler, vuilst worden en je achteraf wassen in de beek!  

✓ Met spijt weer naar huis keren, bivak was veel te kort… !  

✓ ‘Puree Fatale’ en ‘Beluspasta’ eten! 
✓ Uitkijken naar een reuzegroot kampvuur…  

✓ NIET TE MISSEN! 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie kan je nog contacteren? 

 

Groepsleiding 

 

Emma Delanote: 0495 42 44 91 

Dante Delanote: 0495 87 94 94 

Maarten Driessens: 0499 19 62 53 

Nel De Wilde: 0474 49 21 73 

 
 

Volwassen begeleiding 

Deze twee personen zijn er voor al onze zorgen en problemen, 

groot en klein…  

Bart Van Hecke 

Rue d’en Haut 76B 

0473 62 72 43 

bart@chiroalbatros.be 

Sandra Derycke 

Rue d’en Haut 76B 

0474 84 15 74 

sandra@chiroalbatros.be 

 
 

 



Kookploeg  

De formule van vorig jaar was reeds een groot succes en ook 

dit jaar hebben we een kookploeg van formaat! 

 

● Nele, Rens & Aiko 

● Nele & Senne 

● Véronique & Bart 

● Sara, Fré & Lieze 

● Marij & Kris 

● Sander 

● Koen 

● Hannes 

● Tristan 

● PJ 

● David 

● Sandra & Bart 

 

Logistieke mannen van dienst: Stiele & Wout 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Een dag op het avontuurlijk bivak  

 

 

07:45 Tijd om op te staan! 

08:30 De kookploeg heeft gezorgd voor een stevig 

ontbijt. 

09:00 De eerste spelletjes worden gespeeld. 

12:30 Onze magen worden goed gevuld. 

14:00 Na de rust vliegen we er opnieuw in! 

16:00 Terug op krachten komen door een vieruurtje. 

16:30 Spelen, spelen, spelen! 

18:00 Bokes! 

19:30 De laatste spelletjes van de dag worden 

gespeeld. 

21:00 Ribbels en speelclub gaan gaan slapen. 

21:30 Ook de rakwi’s hebben genoeg gespeeld voor 

vandaag. 

22:00 De tito’s zijn ook moe. 

22:30 De keti’s zoeken hun hol op. 

23:00 Als aller laatsten zoeken de aspi’s hun tent op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat neem je mee? 

 

● Regenjas 

● Sweaters 

● t-shirts 

● Broeken 

● Ondergoed 

● Kousen 

● Schoenen 

● Lippenzalf 

● Warme kleren 

● Stapschoenen 

● Laarzen 

● Sandalen 

● Zonnebril 

● Zonnecrème 

● Drinkfles 

● Mondmasker (leden 

ouder dan 12 jaar) 

 

● Zwemgerief 

● Zeep en shampoo (*) 

● Handdoeken 

● Washandjes 

● Pyjama 

● Tandpasta en 

tandenborstel 

● Kam 

● Kussen 

● Slaapzak 

● Luchtmatras of matje 

● Boekje voor tijdens de 

platte rust 

● Zaklamp 

● Rugzakje 

● Handgel 

● Een goed humeur ;)  

 

 

* Zeep en shampoo  

   verplicht biologisch afbreekbaar! 
 
 

Gelieve alle kledij te merken! Zo beperken we de verloren 

voorwerpen. 

 

TIP voor de kleinsten: 

Het is handig om alles per dag in aparte zakjes te steken 

zodat uw kind er niet hoeft naar te zoeken. 

Bijvoorbeeld: ondergoed, t-shirt, trui, broek en kousen in 1 

zakje per dag. 

 
 



 

Nog even dit… 

 

● Identiteitskaart/kids-ID en medicatie (met duidelijke 

uitleg bv. op een papiertje) geef je mee aan je 

zoon/dochter zodat hij/zij deze onmiddellijk kan 

overhandigen aan zijn/haar leiding. 

 

● Beperk je bagage: 1 reistas/rugzak per kind. 

 

● Merk zowel de kledij als de schoenen van je kind. Zo 

willen wij graag de verloren voorwerpen beperken. 

 

● GEEN snoep op kamp, tenzij je houdt van muizen in de 

tent. 

 

● Neem geen waardevolle spullen mee! Op 

bivak zijn betekent 7 dagen samenleven 

met je chirovrienden. De sterkte van een 

chirokamp ligt in de beleving, daarom 

laten wij geen GSM’s toe op bivak. Indien 

een lid op het bezit van een GSM betrapt 

wordt, zullen wij deze onmiddellijk in 

beslag nemen. Op het einde van het kamp 

zal deze terug bezorgd worden. In 

noodgevallen kan u steeds de VB’s 

contacteren. Omgekeerd zullen ouders natuurlijk op de 

hoogte gebracht worden bij eventuele problemen. 

 

● Het bezit van drugs of andere verboden middelen 

betekent voor eenieder een enkele reis terug naar 

Tollembeek. 

 

● Gelieve geen te grote matrassen mee te nemen. Het is de 

bedoeling dat iedereen een comfortabel plaatsje heeft in 

de tent. Gelieve ook GEEN veldbedden mee te nemen! 



 

 

 

● Bij de jongste kinderen kan een foto helpen tegen 

heimwee. 

 

● Een beetje zakgeld (voor een kaartje) mag, maar gelieve 

dit ook te beperken. Tip: voor de kleinsten schrijven jullie 

best op voorhand het adres op de envelop.  

 

● Wegens organisatorische redenen is het voor ons niet 

mogelijk om de leden later toe te laten komen of vroeger 

te laten vertrekken op bivak. Gelieve hier rekening mee te 

houden bij het inschrijven! 

 

● We controleren onze leden bij aankomst op 

kriebelbeestjes. Indien bij uw kind luizen 

gevonden worden, nemen wij contact op en 

stellen we voor uw kind te behandelen en de 

daaraan gekoppelde kosten door te rekenen. 

Indien u zich daar niet in kan vinden, bent u vrij 

uw zoon of dochter te komen halen. Geef ons een 

seintje indien u bij uw kind zelf luizen aantreft 

voor het bivak… We vragen u dan ook om uw kind 

te behandelen en luizenshampoo en een kammetje mee te 

geven voor de nabehandeling op kamp. 

 

● Wanneer uw kind is ingeschreven, maar toch beslist om 

niet mee te gaan op bivak, laat ons dit dan zo snel 

mogelijk weten. Na 15 juni kunne n wij geen terugbetaling 

meer garanderen. 

 

● Voor de leden ouder dan 12 jaar 

raden we aan hun eigen mondmasker 

mee te brengen. 



 

Bezoekdag 

Gezien er op een kampterrein geen contact met externen mag          

zijn, kan er dit jaar helaas geen bezoekdag plaatsvinden.  

We vinden dit uiteraard heel jammer, want dit is een moment           

waar iedereen elk jaar opnieuw naar uitkijkt. 

 

We maken dit volgend jaar dubbel en dik goed, beloofd! 

 

 

Infobrochure: Covid-19 maatregelen 

Om veilig op kamp te gaan, namen we (naast het aflassen van 

onze bezoekdag) nog heel wat andere maatregelen.  

Meer hierover lees je in onze infobrochure. 

Samen gaan we voor een onvergetelijk veilig kamp!  

www.chiroalbatros.be/zomerbivak/infobrochure 

https://www.chiroalbatros.be/zomerbivak2020/Zomerbivak%202020%20-%20Infobrochure%20Covid-19.pdf?fbclid=IwAR0W9OF91BnU-ayuFcUXKQ7-2ptoIxZOigua4ZyC5uFotxX5xnSmXW6kWJY


 

 

 

 

 

 


