
 
 

 
Beste ouders,  
 
Jullie hebben het al vernomen: we mogen op bivak! En daar zijn we met onze chiro heel blij 
om. 
 

1. Chiro zondagen 
 

Jammer genoeg mogen de gewone Chiro zondagen nog steeds niet doorgaan. Van zodra dit 
wijzigt houden we jullie hierover op de hoogte. 
 
 

2. Bivak 2020 
 

a. Algemeen  
 

Dit jaar gaan we 9 dagen op bivak in Achel en dit van zaterdag 1 augustus tot en 
met zondag 9 augustus. We hebben de voorschriften en procedures rond de kampen 
doorgenomen en een draaiboek uitgewerkt voor onze situatie. Dankzij de grootte van 
onze kampplaats en mits enkele aanpassingen is het mogelijk om veilig en 
verantwoord met iedereen op kamp te gaan. Uiteraard met de vereiste 
maatregelen tussen de bubbels.  
 
Iedereen mag mee, als dat veilig kan. Wel zijn er enkele voorwaarden. Was je ziek 
vòòr de start van het kamp (minimaal vijf dagen terugtellen) of word je ziek tijdens 
het kamp? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dit geldt voor iedereen die 
betrokken is: leden, leiding, kookploeg, dienstleiding en volwassen begeleiders. 
Wanneer iemand wegens ziekte de kampplaats verlaat, is het niet toegestaan om 
nadien terug te keren. Indien je voor de start van het kamp ziek wordt en ons een 
ziektebriefje bezorgt, wordt het kampgeld terugbetaald. Dit zal niet zo zijn wanneer 
jouw zoon/dochter ziek wordt tijdens het kamp.  
Om de blootstelling met zoveel mogelijk bubbels te beperken, en hierdoor de kans op 
het oplopen van het virus te minimaliseren, raadt de overheid aan om je kind(eren) 
een week voordien naar zo min mogelijk verschillende activiteiten te laten gaan.  

 
b. Inschrijvingen en medische fiche  
 

De inschrijvingen gebeuren dit jaar enkel digitaal en dus niet op de chiro. Om de 
juiste verdeling tussen de bubbels te kunnen maken, is het belangrijk te weten met 
hoeveel we op kamp gaan. Daarom vragen we om tegen maandag 15 juni het 
inschrijvingsformulier in te vullen via volgende link: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgo2VkJ1w6q2ho_V0oJ7eKH5WDZWLA
xthpS2WZ4FoNuKv64Q/viewform 
  
Ondanks het niet kunnen organiseren van onze chirofuif en bezoekdag en de extra 
investeringen die we zullen moeten doen om het kamp verantwoord te laten verlopen 
(bv. bijkomende toiletten huren), kiezen we ervoor om de kampprijs niet te 
verhogen. 
Om het wegvallen van de chirofuif en de bezoekdag te compenseren verkopen we dit 
jaar vanille- en chocoladewafels. Meer info hierover vinden jullie onder punt 3. 
 
De prijs voor het bivak bedraagt zoals vorig jaar € 100 per lid. Voor Sloepi’s is dit € 
70 per lid; zij gaan van woensdag 5 augustus tot en met zondag 9 augustus. Vanaf 
het derde kind krijg je een korting van € 12 op het totaalbedrag.  Betalen kan 
enkel  via  overschrijving  op  volgend  rekeningnummer; BE66  7333  5504  0743, op 
naam  van Chiro Zoerle-Parwijs met  vermelding  van naam/namen  en  afdeling(en).  
Gelieve je betaling voor 30 juni in orde te brengen.  
 
Wij hebben bij deze brief ook een medische fiche gevoegd; vul deze a.u.b. zeer 
ernstig en correct in. Zelfklevers van de mutualiteit zijn nodig voor een 
verzekeringsformulier dat eventueel moet worden ingevuld bij een ongeval. Zo 
kunnen problemen snel opgelost worden en komen wij niet voor verrassingen te staan.  
Aangezien de inschrijvingen dit jaar enkel digitaal verlopen vragen we jullie om de 
ingevulde  medische fiche en de klevers, voor 30 juni, in de brievenbus te steken op 
volgend adres: Aspergevelden 24, Zoerle-Parwijs. Vermeld op de omslag steeds dat 
het om de medische fiche van het bivak gaat.  

 
 

c. Zaterdag 1 augustus: brengdag  
 

Helaas kunnen we door de huidige maatregelen geen bezoekdag organiseren. Dit 
brengt uiteraard enkele praktische gevolgen met zich mee wat betreft het brengen en 
ophalen van jullie kinderen.  
We vragen jullie om op 1 augustus zelf je eigen kind(eren) naar de kampplaats 
te brengen. Dit geldt voor Speelclub en Rakwi. Tito, Keti en Aspi zullen zoals andere 
jaren met de fiets naar Achel rijden. Volgens de huidige maatregelen is het niet 
toegelaten om ook kinderen van een ander gezin te vervoeren, ook al zitten deze 
nadien in dezelfde bubbel als jouw kind.  
We zullen een kiss & ride-zone installeren buiten de kampplaats waar je je kind kan 
afzetten. Hier zal de leiding de leden opwachten om nadien samen naar de kampplaats 
te wandelen. De aankomsten worden verspreid doorheen de dag, dit door middel 
van tijdsloten. Wellicht kan het zijn dat broers/zussen niet in dezelfde bubbel zitten. 
Toch mogen deze wel samen naar het kamp gebracht worden. We voorzien dan opvang 
voor het kind dat nog te vroeg ter plaatse is.  
Ook voor het ophalen van jouw zoon/dochter gebruiken we hetzelfde principe: je kan 
jouw kind dan komen ophalen op zondag 9 augustus op het daarvoor voorziene 
tijdslot.  
Speelclub en Rakwi brengen hun bagage mee met de brengdag op 1 augustus. 
Deze worden dus niet opgeladen in de camion. 
De Sloepi’s komen pas voor het eerst op de kampplaats op 5 augustus. Voor 
hen hanteren we hetzelfde systeem voor het brengen en ophalen. Ook zij brengen dan 
hun bagage mee. 
Verdere praktische zaken wat betreft de locatie van de kiss & ride- zone en de tijdsloten 
per bubbel, delen we jullie later nog mee.  

 
 

 



 
d. Extra vragen  
 

We begrijpen volkomen dat jullie nog met veel vragen zitten en we willen deze zeker 
beantwoorden. Daarom is in het inschrijvingsformulier een vrij veld voorzien 
waarin jullie deze vragen kunnen stellen. Dit om te vermijden dat vragen ons via 
diverse kanalen (persoonlijk aan leiding, via Facebook, e-mail, …) bereiken. Op deze 
manier krijgen we een mooi overzicht van al jullie vragen en vergeten we er zeker 
geen onbeantwoord te laten.  
 

 
Bij deze willen we jullie nu al bedanken voor het vertrouwen in onze chiro en hopen we 
er alsnog een geslaagd en onvergetelijk bivak van te maken.  
 
 

3. Wafelverkoop 
 

Om het wegvallen van de chirofuif en de bezoekdag te compenseren verkopen we dit jaar 
vanille- en chocoladewafels.  
Bestellen kan via volgende link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelAL7SUr0HUxZXtL9hJLHM8gkRkyLp3EFxEo
dUgSMiD1JzHw/viewform  
Een doos vanille- of chocoladewafels kost € 5 per stuk. Bestellen kan tot 28 juni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar en wanneer jullie deze kunnen ophalen, laten we jullie zo spoedig mogelijk weten. We 
hopen dat jullie massaal wafels zullen kopen zodat we een financieel gezonde chiro kunnen 
blijven!  
 
 

Chirogroetjes, 
 

Leiding en VB’s 
 


