
 
 

 

 
Beste ouders,  
 

Hierbij de informatie over ons bivak in Achel. Ons bivak zal er dit jaar een beetje anders 
uitzien, maar dit betekent niet dat we minder plezier zullen beleven.  

 

1. Zondag 26 juli: laatste keer chiro 
 

Op zondag 26 juli houden we voor de laatste keer chiro. Wees allemaal aanwezig, zo 

heb je een goede voorbereiding voor het bivak.   
Na het bivak pauzeren we even met de wekelijkse chiro tot de nieuwe start op 

zondag 6 september. 
 

2. Afhaalmomenten wafelverkoop 

 
We hebben met onze wafelverkoop een groot deel van de opbrengst van onze bezoekdag 
kunnen goedmaken. We willen jullie hier allemaal enorm voor bedanken! 
Jullie kunnen de wafels dit weekend afhalen op volgende afhaalmomenten:  

- Vrijdag 10 juli tussen 14u en 18u 
- Zaterdag 11 juli tussen 9u en 12u en tussen 14u en 18u  

- Zondag 12 juli tussen 9u en 12u.  
We vragen jullie om bij het afhalen ook rekening te houden met de coronamaatregelen.   

 

3. Kampthema: tijdreizen  
 
Professor Barabas heeft een teletijdsmachine gebouwd. Hij nodigt zijn vrienden uit om 

deze te laten zien, maar omdat hij zo klungelig is, struikelt hij over zijn eigen voeten en 
verdwijnt hij in de teletijdsmachine. De vrienden besluiten om de professor te gaan 

zoeken, alleen weten ze niet naar welke tijd hij vertrokken is. 
 

4. 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 kinderen 

naar de kampplaats te brengen. Dit geldt voor Speelclub en Rakwi’s. 
Tito’s, Keti’s en Aspi’s fietsen zoals andere jaren naar de kampplaats.  
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We voorzien een kiss & ride-zone aan Witteberg 30 3930 Hamont-Achel.  Hier kan 

je je kind afzetten en wachten wij de leden op. De aankomsten zijn verspreid door 
middel van tijdsloten:  
- Speelclub: tussen 14u30 en 15u  

- Rakwi’s: tussen 15u15 en 15u45 
Gelieve de tijdsloten zoveel mogelijk te respecteren.  

Indien je zowel een Speelclub als Rakwi vervoert, gelieve deze dan allebei te brengen in 
het tijdslot van de Speelclub.  

 

5. Woensdag 5 augustus: vertrek Sloepi’s  
 

Voor onze allerkleinsten begint het bivak op woensdag 5 augustus. Voor hen hanteren 

we hetzelfde systeem wat brengen en ophalen betreft.  We voorzien een kiss & ride-
zone aan Witteberg 30 3930 Hamont-Achel.  Hier kan je je kind afzetten en wachten 
wij de leden op. We verwachten de Sloepi’s tussen 10u en 10u30 aan de kampplaats.  

 

6. Bagage 
 
Anders dan andere jaren vragen we om de bagage van Sloepi’s, Speelclub en Rakwi’s 

zelf mee te brengen naar de kampplaats (en dus niet naar de camion te brengen). 
De bagage van Tito’s, Keti’s en Aspi’s kan op donderdag 30 juli tussen 17u en 18u 

gebracht worden naar het chiroheem. 

 
7. Mee te nemen  

 
Voor een gedetailleerd overzicht: zie bijgevoegd briefje.  
Degenen die kaartjes willen versturen, brengen best de volledige adressen mee. 

Eventueel voorgeschreven of voorgedrukte etiketten (postkaart = €0,50 – postzegel = 
€1). Gelieve gepast geld mee te geven.  

Zelf kunnen de leden geen post ontvangen!  
 

8. Dingen die niet meekomen  

 
Snoep, fruit, (fris)drank, radio’s, gsm’s, smartphones, spelconsoles, 
tablets, (zak)messen, alcohol en drugs.  

 

9. Voorzorgen hygiëne  
 

Iedereen zal zich aan enkele maatregelen moeten houden wat hygiëne betreft. Daarom 

vragen we dat iedereen zijn eigen drinkbeker meebrengt. Vergeet deze zeker niet te 
merken. Zo weet elk lid welke beker van hem/haar is en wordt er niet van andermans 

beker gedronken.  
Verder is het ook verplicht om vanaf Rakwi’s een mondmasker mee te brengen. We 
raden aan drie mondmaskers per lid te voorzien.  

Elk lid brengt ook zijn eigen toiletgerief mee. 
Zeer belangrijk: dit jaar wordt er geen gerief gewisseld en gedeeld tussen 

broers en zussen. 
 

10. Wat bij ziekte?  

 
Iedereen mag mee op kamp, behalve:  
- Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de start van het 

kamp.  



➔ Symptomen = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk 

ademen. 
➔ Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, kookouders, enz. 

 

- Leden, leiding en anderen uit de risicogroep. De experts hebben een lijst opgesteld 
met risicoprofielen die vatbaarder zijn voor het coronavirus. 

 
Mensen uit de risicogroep of met ziekte mogen mee als:  
- ze een doktersattest kunnen voorleggen.  

- hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma. (Je hebt dus een ziekte, 
maar je neemt er medicatie voor. Toch twijfel? Ga naar de dokter.) 

 
We bezorgen jullie in bijlage de lijst met risicoprofielen.  

 
Wanneer je kind ziek wordt op kamp contacteren wij steeds de dokter. Indien de 
dokter bepaalt dat uw kind niet op het kamp kan blijven, nemen wij contact met u op.  

 

11. Zondag 9 augustus: terugkeer  

 
Ook voor het ophalen van jouw zoon/dochter op zondag 9 augustus wordt hetzelfde 
principe gebruikt: je kan jouw kind dan komen ophalen op het daarvoor voorziene 

tijdslot:  
- Sloepi’s: tussen 10u30 en 11u 
- Speelclub: tussen 11u en 11u30 

- Rakwi’s: tussen 11u30 en 12u 
Gelieve de tijdsloten zoveel mogelijk te respecteren.  

Indien er meerdere kinderen mee op kamp zijn, gelieve deze dan allemaal op te halen in 
het tijdslot van het oudste kind.  
 

De bagage van Sloepi’s, Speelclub en Rakwi’s krijgen jullie dan ook mee en wordt 
dus niet opgeladen op de camion. De bagage van Tito’s, Keti’s en Aspi’s kan op het 

chiroheem afgehaald worden vanaf +-19u30. Het juiste uur communiceren we die dag 
nog via Facebook en via de leden zelf.  

 

12. Fietsen  

 
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s rijden traditioneel met de fiets naar de kampplaats. Daarom 

vragen we om er mee op toe te zien dat de fiets van uw zoon/dochter volledig in orde 
is (zeker de banden goed nakijken). In het verleden heeft men onderweg telkens te 
veel tijd verloren met het herstellen van fietsen. Alvast bedankt.   

 

13. Noodtelefoon  

 
In uiterste noodgevallen zijn wij in Achel te bereiken via Inez Engelen (0497 63 43 
95).  

 

14. Facebook 
 

Net zoals vorig jaar delen we geregeld nieuws vanop de kampplaats met jullie via 

onze Facebookpagina. Als je graag op de hoogte wilt blijven, kan je ons volgen via 
Chiro De Keten Zoerle-Parwijs.   

 
 

 



15. Belangrijke data 

 
Donderdag 30 juli 2020    Bagage brengen voor Tito, Keti, Aspi (17u-18u)  

1 t.e.m. 9 augustus 2020   Bivak Achel  

Zondag 16 augustus 2020   GEEN chiro 
Zaterdag 22 augustus 2020   Chiroterras oud-leiding (aan de chirolokalen)  

Zondag 30 augustus 2020   GEEN chiro  
Zondag 6 september 2020   Start nieuw werkjaar  

 
Bij deze willen we jullie nu al bedanken voor het vertrouwen in onze chiro en we hopen er 

alsnog een geslaagd en onvergetelijk bivak van te maken! 

 
 

Chirogroetjes, 

 
Leiding en VB’s 

 


