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Cowboys en indianen! .

Het is zover! We mogen én kunnen opnieuw op zomerbivak,
naar het wilde westen, vertrekken! Vorige editie bewezen we al
dat we er, mét voorzorgsmaatregelen en richtlijnen, een
onvergetelijke versie van kunnen maken. Ook dit jaar
garanderen we eenzelfde beleving. Het wordt een fantastische
periode in Pesche!

Adres

Brieven, kaartjes en foto’s mogen massaal naar onderstaand
adres worden verzonden:

[Naam kind + Afdeling + (Chiro Albatros)]

Rue de Signy 1

5660 Pesche

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. De kostprijs van een kaartje en een
postzegel bedraagt €1,50. Als je kind een brief wilt sturen,
gelieve het geld dan gepast mee te geven.

Tip voor de jongsten:
Noteer vooraf de correcte adressen op alle enveloppen.



Vertrek en terugkomst .

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen splitsen we
het zomerbivak terug op in twee kortere, opeenvolgende
bivakken van telkens zeven dagen.
Gezien de opgelegde veiligheidsmaatregelen is het onmogelijk
om in dit scenario busvervoer te voorzien. Ook met openbaar
vervoer reizen is geen haalbare optie.
We vragen daarom om jullie kind(eren) zelf te brengen en op
te halen naar en van de kampplaats.
Per afdelingsbubbel voorzien we daarvoor een ‘breng-’ en
‘ophaalzone’, via een kiss & ride-principe.

ADRES VAN DE KAMPWEIDE:

Rue de Signy 1

5660 Pesche

België

Voor RIBBELS, SPEELCLUB en KETI’s

Jullie worden gebracht op zaterdag 17 juli,
tussen 17.00 u. en 18.00 u.
Jullie worden opgehaald op vrijdag 23 juli,
tussen 17.00 u. en 18.00 u.

Voor RAKWI, TITO 1 en TITO 2

Jullie worden gebracht op vrijdag 23 juli,
tussen 17.00 u. en 18.00 u.
Jullie worden opgehaald op donderdag 29 juli,
tussen 17.00 u. en 18.00 u.

*Voor ASPI

Onze Aspi’s genieten van een extra lang kamp en vertrekken mee
op voorpost op 14 juli. Ook op napost zullen zij een handje helpen,
waardoor ze terugkeren naar huis op 30 juli.
De Aspi’s hoeven niet gebracht of opgehaald te worden, zij zullen
zich met hun hele afdeling verplaatsen met de trein.🚆
Meer info hierover volgt later!



BELANGRIJK: In geval dat 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
lunchpakket mee naar huis.

Hieronder vinden jullie een overzicht:

13 juli Camion laden: LEIDING

14-16 juli Voorpost: ASPI’S en LEIDING

17 juli BIVAK 1 start voor RIBBEL, SPEELCLUB, KETI & ASPI

23 juli Einde BIVAK 1 voor RIBBEL, SPEELCLUB & KETI
Start BIVAK 2 voor RAKWI, TITO 1 en TITO 2

29 juli Einde BIVAK 2 voor RAKWI, TITO 1, TITO 2 en ASPI’S

30 juli Napost LEIDING en ASPI’S



Online inschrijvingen .

Dit jaar wordt opnieuw gewerkt
met een digitaal
inschrijvingssysteem. Via het
online inschrijvingsformulier op
onze website kunnen jullie één
of meerdere kinderen
inschrijven voor het 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:
‘Zomerbivak 2021/Achternaam/Voornaam/Afdeling’.
Storten jullie het inschrijvingsgeld van meerdere leden tegelijk
over, gebruik dan het ‘-’ teken tussen de gegevens van de
leden.
Een voorbeeld:
Ik wil het inschrijvingsgeld van 2 leden overschrijven, in de
mededeling van de overschrijving typ ik:
Zomerbivak 2021/Voornaam/Achternaam/Afdeling-Zomerbivak
2021/Voornaam/Achternaam/Afdeling.

Inschrijven kan vanaf zondag 23 mei.
Omwille van logistieke redenen aanvaarden wij geen
inschrijvingen meer na zondag 13 juni.

Hoeveel mag dat kosten? .

Het inschrijvingsgeld bedraagt voor alle leden, behalve de
Aspi’s, €100. Voor de Aspi’s bedraagt het inschrijvingsgeld
€150.

http://www.chiroalbatros.be/zomerbivak


Wie mag er mee? .

Op bivak mag iedereen die ingeschreven is voor dit chirojaar
mee: sheriffs en barmannen, cowboys en indianen… !
Met en zonder bijzondere noden, zolang het veilig kan.

De voorwaarden én onze aanraders:
★Wilt een kind deelnemen, maar behoort hij/ zij tot een

risicogroep? Dan is dat wettelijk mogelijk als er
toestemming gegeven wordt door de ouders of voogd, of
mits toestemming van de huisarts.
Om veiligheidsredenen raden wij het zelf wel af.

★Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet
deelnemen, een kind kan pas deelnemen als hij/ zij 3
dagen symptoomvrij is.

★Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met
een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de
opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.

★Wij kunnen indien nodig deelnemers die symptomen
vertonen bij aankomst/ tijdens een activiteit niet laten
deelnemen/ naar huis sturen.

★We raden ook ten strengste aan om een sneltest te laten
afnemen voordat u op bivak vertrekt. Meer info over
sneltesten kan u vinden op de website van Zorg en
Gezondheid.
(https://www.zorg-en-gezondheid.be/sneltesten-antigeentesten)

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sneltesten-antigeentesten




Welke chiefs zullen ‘the town’ veilig maken? .







CONTACT .

‘The sheriffs are in town!’

Emma
Delanote

0495 42 44 61

Maarten
Driessens

0499 19 62 53

Nel
De Wilde

0474 49 21 73

Arthuur
Dijkstra

0491 17 70 26

Deze stamhoofden bewaken het kampterrein… Uch!

Bart Van Hecke

0473 62 72 43

bart@chiroalbatros.be

Sandra Derycke

0474 84 15 74

sandra@chiroalbatros.be

Johan Wastiels

0478 23 00 39

stiele@chiroalbatros.be

Sonja Mignon

0497 43 49 68

sonja@chiroalbatros.be

mailto:bart@chiroalbatros.be
mailto:sandra@chiroalbatros.be


In ‘the saloon’ zullen we naar hartenlust
kunnen smullen!
De barmannen en -vrouwen van dienst…

★ Nele, Rens & Aiko
★ Sara, Fré & Lieze
★ Marij & Kris
★ Sander
★ Koen, Dorien, Raf & Nel
★ Hannes
★ Tristan
★ PJ
★ Lesley
★ Sophie & Maarten
★ Sandra & Bart
★ Sonja

Logistieke ploeg: Stiele en Wout

We nemen dit jaar afscheid van Senne & Nele en Bart &
Véronique. Een ‘dikke MERCI’ voor al hun inzet! We zeggen met
spijt in onze Chiro-harten vaarwel aan deze kookploegtoppers,
maar verwelkomen tegelijkertijd ook Sophie & Maarten en Lesley.
Uch!



Een dag zoals in de westerns .

07:45
🐓

De haan kraait. 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,
de deuren van de saloon openen...

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

16:00
🕓

Terug op krachten komen met 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 tipi’s op.



Wat neem je mee? .

★ Regenjas
★ Sweaters
★ T-shirts
★ Broeken
★ Ondergoed
★ Kousen
★ Schoenen
★ Lippenzalf
★ Warme kleren
★ Stapschoenen
★ Laarzen
★ Sandalen
★ Zonnebril
★ Zonnecrème
★ Eigen drinkfles
★ Mondmaskers (*)

★ Zwemgerief
★ Zeep en shampoo (**)
★ Handdoeken
★ Washandjes
★ Pyjama
★ Tandpasta en tandenborstel
★ Kam
★ Kussen
★ Slaapzak
★ Luchtmatras of matje
★ Zaklamp
★ Rugzakje
★ Handgel
★ Een goed humeur
★ Trekrugzak voor tito, keti &

aspi

(*) Vóór alle leden ouder dan 12 jaar.
(**)  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 jullie kind er niet hoeft naar te zoeken.
Bijvoorbeeld: ondergoed, t-shirt, trui, broek en kousen in één
zakje per dag.

Tip voor iedereen: Rol alle kleren op zoals een echte soldaat (of
een goed getrainde cowboy)! Deze techniek zorgt er voor dat jullie
meer kleren kunnen meebrengen.



Nog even dit… .

★ Identiteitskaart/ kids-ID en medicatie (met duidelijke
uitleg bv. op een extra papier) geven jullie mee aan jullie
zoon/dochter zodat hij/zij deze onmiddellijk kan
overhandigen aan zijn/haar leiding.

★ Beperk bagage: Één reistas/rugzak per kind!

★ Merk zowel de kledij, als de schoenen van jullie kind.
Op deze manier willen wij verloren voorwerpen beperken.
Namen noteren dus in die stoere cowboylaarzen en coole hoed… !

★ Géén snoep op kamp, tenzij je houdt van nieuwsgierige
beestjes in de tent. 🐀🐀🐀

★ Neem geen waardevolle spullen mee! Op bivak zijn,
betekent één of twee weken samenleven met je
chirovrienden.
De sterkte van een Chirokamp ligt in
de beleving, daarom laten wij geen
gsm toe op bivak. Indien een lid op het
bezit ervan betrapt wordt, zullen wij
deze onmiddellijk in beslag nemen. Op
het einde van het kamp zal deze terug
bezorgd worden.
Plus: In ‘the far west’ is er toch geen bereik!
De communicatie gebeurt er met rooksignalen...
Bij noodgevallen kunnen jullie steeds onze 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
te beperken.

★Wegens organisatorische redenen is het voor ons niet
mogelijk om leden later toe te laten komen of vroeger te
laten vertrekken op bivak.
Gelieve hier rekening mee te houden bij het inschrijven!

★Wanneer jullie kind is ingeschreven, maar toch beslist om
niet mee te gaan op bivak, laat ons dit dan zo snel
mogelijk weten. Na 14 juni kunnen wij geen terugbetaling
meer garanderen.

★We controleren onze leden bij aankomst op
kriebelbeestjes. Indien luizen gevonden worden, nemen
wij met jullie contact op en stellen we voor om hem/ haar
te behandelen en de daaraan gekoppelde kosten door te
rekenen. Indien jullie zich hier niet in kunnen vinden, zijn
jullie vrij om jullie zoon of dochter op te komen halen.
Geef ons een seintje indien jullie zelf luizen aantreffen
voor het bivak! We vragen jullie dan ook om jullie kind te
behandelen én luizenshampoo en een kammetje mee te
geven voor een nabehandeling op kamp.





Maatregelen die wij zullen nemen… .

Meer info? Ambrassade!

Lees zeker eens de ‘Zomerplan 2021’-brochure van ‘De Ambrassade’ na
om meer informatie over de werking van ons kamp te vergaren!
https://ambrassade.be/files/attachments/.3889/Zomerplan_2021.pdf

★ Alle leden ouder dan 12 jaar brengen
eigen mondmaskers mee.

★ Administratief houden wij een aantal
zaken bij, ter beschikking indien nodig
voor de bevoegde tracing.
○ Een contactlogboek met een overzicht van de

aanwezige deelnemers.
Dit zomerbivak zijn bubbels van 100 leden (exclusief
leiding) toegelaten in de maand juli. Dat wilt zeggen
dat alle aanwezige leden één bubbel vormen, samen
met hun leiding.
Onze kookploeg vormt een aparte bubbel.

Voorpost Bivak 1 Bivak 2 Napost

Bubbel
1

*Aspi’s
*Leidingsploeg

*Ribbels
*Speelclub
*Keti’s

*Aspi’s
*Leiding mét leden
*Leiding
zonder leden

*Rakwi’s
*Tito 1
*Tito 2

*Aspi’s
*Leiding mét leden
*Leiding
zonder leden

*Aspi’s
*Leidingsploeg

Bubbel
2

*Kookploeg *Kookploeg *Kookploeg *Kookploeg

*Opgelet! Wij blijven voorzichtig.
Afdelingen spelen vooral in de eigen afdeling, zitten aan eigen tafels…
Organisatorisch biedt ons dit wél meer mogelijkheden.

○ Een overzicht van contacten met personen van
buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen
hierbij genomen worden.

https://ambrassade.be/files/attachments/.3889/Zomerplan_2021.pdf


★ Binnen de eigen bubbel kunnen leden en leiding contact
hebben met elkaar, het contact met de kookploegbubbel
wordt dus beperkt tot een minimum.
Afstandsregels worden gerespecteerd.
○ Onze ‘doorgeef’ gebeurt dus, afgedekt, in de

buitenlucht.
Zoals vorig bivak, wordt door +12-jarigen steeds een
mondmasker gedragen wanneer het eten afgehaald
wordt. Indien leiding binnen de eigen bubbel soep,
desserts, tien- en vieruurtjes… kan uitdelen, gebeurt
dit vanzelfsprekend.

★ Noodprocedures:
○ Vertoont een lid ziektesymptomen, dan wordt hij of

zij afgezonderd in een aparte quarantaine-tent
(voorzien per bubbel) in afwachting van de ophaling
door de ouders, indien nodig.

○ Bij een vastgestelde besmetting (positieve test)
van een lid, wordt zijn/ haar hele bubbel naar huis
gestuurd.

★ Anders dan vorig jaar: materiaal hoeft niet meer ontsmet
te worden, aangezien alle aanwezige leden telkens één
bubbel zullen vormen.
Ontsmettingsgel en -spray zullen natuurlijk voldoende
aanwezig zijn!

★ Extra -én bovendien bivak-luxueuze-
wasbekkens worden voorzien zodat onze
leden regelmatig de handen kunnen
wassen.
Andere regels blijven gelden: gebruik van
papieren zakdoeken, niezen en hoesten in
de elleboog…



★ Er worden voldoende
rustmomenten ingepland, zodat ‘ziektebeestjes’ geen kans
krijgen om zich te vermenigvuldigen!

★ Tenten worden na het opstaan, doorheen de hele dag,
verlucht en dus langs beide kanten geopend om dit te
garanderen.

★ Vuilbakken worden dagelijks geledigd. Hygiëne voorop!

★ Howdy, cowboy! Uitstappen kunnen. Dit wilt zeggen dat
onze Tito’s 1, Tito’s 2 en Keti’s* op tweedaagse kunnen
vertrekken. Vergeet dus zeker jullie trekrugzak niet mee
te nemen. *Voor die laatste groep, werd de meerdaagse uitstap
ingekort omdat ook het kamp maar één week duurt, in plaats van
10 dagen.
Aspi’s vertrekken, door de duur van hun kamp, wél op
driedaagse.
○ Contacten met externen worden vermeden. Buiten

het kampterrein worden de regels van de
‘buitenwereld’ gevolgd.

○ Overnachtingsplaatsen worden -binnen de afdeling-
vooraf vastgelegd.

★ Bij de ‘bivak-wissel’ worden alle tenten, tafels… grondig
gereinigd. Op deze manier bewaken we ieders veiligheid.





Bezoekdag .

Gezien er op een kampterrein geen contact met externen mag
zijn, kan er dit jaar helaas geen bezoekdag plaatsvinden.



Klaar voor het bivak? Wij alvast wel! .

Zoek de vijf
verschillen.

Spotten jullie ze?




