
  

 

Beste ouders,  

1. Oefenkampje Sloepi’s 
 

De eerste keer op kamp gaan is een grote stap. Daarom organiseren we voor onze Sloepi’s een 

oefenkampje. Dit gaat door op zaterdag 3 en zondag 4 juli op het chiroheem. De ouders van 

de Sloepi’s ontvangen meer info via e-mail. 

2. Bivak 2021 

a. Algemeen  
 

Dit jaar gaan we 9 dagen op bivak in Hechtel-Eksel en dit van zondag 1 augustus t.e.m. 

maandag 9 augustus. We zijn momenteel bezig met de voorschriften en procedures door te 

nemen waardoor het bivak coronaproof verloopt. Concrete info over de bubbels volgt nog. 

 
Iedereen mag mee, als dat veilig kan. Wel zijn er enkele voorwaarden. Was je ziek vòòr de 

start van het kamp (3 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, vragen we om je kind(eren) een week voordien naar zo min 

mogelijk verschillende activiteiten te laten gaan.   

 

Voor de 3 jongste groepen (Sloepi’s, Speelclub en Rakwi’s) voorzien we op zondag 1 augustus 

een brengdag. Ouders kunnen hun kinderen dan afzetten aan de kampplaats en hier afscheid 

nemen. De 3 oudste groepen (Tito’s, Keti’s en Aspi’s) vertrekken met de fiets op bivak.  

b. Inschrijvingen en medische fiches  
 

De inschrijvingen gebeuren zoals vorig jaar enkel digitaal. Je kan je kind(eren) inschrijven via 

het online platform “Stamhoofd”. Om ons bivak concreet vorm te geven, is het belangrijk te 

weten met hoeveel we op kamp gaan. Daarom vragen we om tegen woensdag 9 juni in te 

schrijven via volgende link: https://chiro-de-keten.stamhoofd.be/  

 

Om mee te kunnen op kamp hebben we ook van al onze leden een medische fiche nodig. Deze 

hebben jullie bij de inschrijving voor dit chirojaar al ingevuld op Stamhoofd. Omdat het belangrijk 

is dat deze medische fiches correct zijn ingevuld, willen we vragen om deze nog eens extra na 

te kijken en eventueel aan te passen.  

 

          Vincent Joren Julie  Juna Michiel Pieter-Jan  Robbe Kristof Niels Marte  
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https://chiro-de-keten.stamhoofd.be/


Zoals ieder jaar hebben we ook van alle leden 2 zelfklevers van de mutualiteit nodig. Dit is 

belangrijk in het geval we verzekeringsformulieren moeten invullen bij een ongeval op bivak. Zo 

kunnen we problemen snel oplossen en komen we niet voor verrassingen te staan. Dit jaar 

vragen we om jullie klevers mee af te geven aan het begin van het bivak, samen met de 

identiteitskaart.  

 

De prijs voor het bivak bedraagt zoals vorig jaar € 100 per lid. Voor Sloepi’s is dit € 70 per 

lid; zij gaan van donderdag 5 augustus t.e.m. maandag 9 augustus. Vanaf het derde kind krijg 

je een korting van € 12 op het totaalbedrag. Betalen kan enkel via overschrijving via de 

inschrijving op Stamhoofd. Gelieve de betaling ook tegen 9 juni in orde te brengen.  

c. Zondag 1 augustus: brengdag 
 
Helaas kunnen we door de huidige maatregelen geen bezoekdag organiseren.  

We vragen jullie om op zondag 1 augustus zelf je eigen kind(eren) naar de kampplaats 

te brengen. Dit geldt voor Speelclub en Rakwi’s. Tito’s, Keti’s en Aspi’s rijden zoals andere 

jaren met de fiets naar Hechtel-Eksel.   

We zullen een kiss & ride-zone installeren buiten de kampplaats waar je je kind kan afzetten. 

Hier wacht de leiding de leden op om nadien samen naar de kampplaats te wandelen. De 

aankomsten worden verspreid doorheen de dag, dit door middel van tijdsloten.   

   

Speelclub en Rakwi’s brengen hun bagage mee met de brengdag op 1 augustus. Deze wordt 

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. 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.   

 
Op maandag 9 augustus gaan de Sloepi’s, Speelclub en Rakwi’s met de bus terug naar huis 

(zoals andere jaren). 

3. Uniform  
 

Het bivak is meestal ook de ideale gelegenheid om het chiro uniform terug in orde te brengen. 

Het uniform bestaat uit het blauwe chirohemd en de chirobroek of chirorok 

Je kan voor de aankoop van een chirohemd, -rok of -broek terecht bij de Chirowinkel De Banier, 

Bergstraat 34, Heist-op-den-Berg. 
 

Naast het uniform hebben we ook nog onze eigen t-shirt en trui die vrijblijvend zijn. Hiervoor 

kan je terecht bij de afdelingsleiding na de chiro.  

  

Wij vragen hier ook de medewerking van de ouders om er op te letten dat jouw zoon/dochter ’s 

zondags in uniform naar de chiro komt (vanaf Rakwi’s is dit verplicht!).  

4. Belangrijke data 
 

Zondag 25 juli 2021      GEEN chiro 

1 t.e.m. 9 augustus 2021     Bivak Hechtel-Eksel 

Zaterdag 21 augustus 2021     Chiro Terras oud-leiding (chirolokalen)  

 
 
 

De Chiro bedankt jullie voor jullie vertrouwen! 
 

Chirogroetjes, 

 



Leiding en VB’s 
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