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CHIRO WINDEKIND ADINKERKE, BIVAK 2020, RUIGE HEIDE-ZANDVLIET 

 

We gaan weer op bivak… 

Niet te geloven ! Het is weer zover. Na een wel heel speciaal Chirowerkjaar kunnen we gelukkig 

zeggen dat we op kamp mogen vertrekken ! Dit jaar gaan we naar de Ruige Heide (Zandvliet), waar 

we de feest-/festivalsfeer helemaal naar boven zullen brengen. We doen er alles aan om ons 

werkjaar toch in stijl af te sluiten, tot in de feesttent!☺  

…in ‘bubbels’ 

We delen de volledige groep op in 4 bubbels van telkens maximum 50 personen. 

Iedere bubbel moet zich ook kunnen verkleden in een bepaald muziekgenre. Zorg 

dus dat er gepaste kledij in de valies zit!  

- Bubbel 1: ribbels + speelclubs : Punkers 

- Bubbel 2: rakwi’s + tito’s : Disco 

- Bubbel 3: Keti’s + aspi’s : Reggae  

- Bubbel 4: kokjes + vb (Hein) : Schlagermuziek 
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Wie vertrekt wanneer? Let op: anders dan andere jaren! 

Ribbels (1ste-2de leerjaar) 

 

Vertrekken op dinsdag 4 augustus met de trein van 8u52. 

Afspraak ten laatste om 8u30 aan het station in Adinkerke. We 

vragen aan de ouders om afstand te houden en niet allemaal samen 

bij elkaar te staan. 

 

Speelclubs (3de-4de 

leerjaar)  

Keti’s (3de-4de middelbaar) 

 

Vertrekken op zaterdag 1 augustus met de trein van 8u52. 

Afspraak ten laatste om 8u30 aan het station in Adinkerke. 

Speelclubs en keti’s zullen aan het station elk op een andere plaats 

verzamelen.  

KETI’S ALLEMAAL MONDMASKER MEE VOOR OP DE TREIN!!! 

 

Aspi’s 

 

 

Vertrekken op vrijdag 31 juli. Hun vertrekuur wordt later nog 

meegedeeld door hun leiding. ASPI’S ALLEMAAL MONDMASKER 

MEE VOOR OP DE TREIN!!! 

 

Rakwi’s (5de-6de leerjaar) & 

tito’s (1ste-2de middelbaar) 

Vertrekken op zaterdag 1 augustus met AUTO’S. Ze moeten 

gevoerd worden naar de kampplaats! Om 15u30 worden jullie 

verwacht in de Ruige Heide. 

Er zal een carpoolsysteem gemaakt worden. Chelsea zal jullie een 

strookje doorsturen waar gevraagd zal worden (naam kind + tak, kan 

je rijden -> ja/nee, zo ja, hoeveel plaatsen heeft u ter beschikking). 

De ouders die kunnen rijden zullen dan gecontacteerd worden welke 

kinderen met jouw auto zullen meereizen. Er  wordt om 12u30 op 

de grote parking van het station (Adinkerke) afgesproken. 

 

Belangrijk voor de heenreis !  

Zoals ieder jaar vertrekken we ook dit jaar allemaal in uniform. Het uniform bestaat uit een rood T-shirt en 

een beige broek/rok (deze hoeft niet van de Chiro te zijn). Zo kunnen we onze Chirowietjes snel herkennen 

op de treinreis. Ook wie met de auto naar de kampplaats komt, draagt het uniform om de bivaksfeer al te 

creëren! ☺  

RIBBELS, SPEELCLUB en KETI’s : Vergeet ook je lunchpakket niet. Onderweg is er 

GEEN mogelijkheid om iets te kopen, dus zorg dat je zeker boterhammen mee hebt, iets 

om te drinken en eventueel nog een extra iets om te eten. Voor degene die met de auto 

reizen jullie moeten thuis al gegeten hebben voor middag!  

 

AANDACHT : SYMPTOOMVRIJ !!! 

De nationale veiligheidsraad wijst er uitdrukkelijk op dat iedereen die op bivak meegaat  

drie dagen voor de afreis volledig symptoomvrij (zie laatste blz.) moet zijn !   

We rekenen hier op de verantwoordelijkheid van iedereen !  

 



3 

 

Wat doen we met de bagage? 

Dit is anders dan andere jaren!  

De Chirowietjes die met de trein reizen naar de kampplaats 

(ribbel, speelclub, keti, aspi) mogen hun bananendozen en 

veldbedden in de containers stoppen.   

Voor de Chirowietjes die met de auto reizen naar de kampplaats 

(rakwi & tito) vragen we om zoveel mogelijk bagage in de auto mee te 

doen (mag ook valies zijn ipv bananendoos). Materiaal dat er niet meer bij kan (bijvoorbeeld 

slaapzakken, veldbedden) mag ook binnengebracht worden om mee te doen in de container.  We 

vragen dit omdat er omwille van de extra maatregelen meer materiaal mee moet in de container. 

Het binnenbrengen van de bagage is dit jaar op dinsdag 28 juli tussen 16u-18u. Dit is vroeger dan 

andere jaren zodat 72 uur zit tussen laden en lossen op 31 juli. 

1 ouder per gezin komt de bagage brengen, er komen geen kinderen mee. Je vermijdt zoveel 

mogelijk contact met andere ouders.  

Ook het afhalen van de bagage is dit jaar anders: niet meer op 10 augustus na aankomst maar, op 

11 augustus tussen 17u-19u. Dit komt omdat ouders dit jaar niet kunnen meehelpen om de 

containers te lossen en dit door de leiding alleen moet gebeuren. Ook hier komt slechts 1 ouder 

per gezin de bagage afhalen, er komen geen kinderen mee. Je vermijdt zoveel mogelijk 

contact met andere ouders.  

OP ALLE KLEDINGSSTUKKEN NAAM VAN HET KIND DUIDELIJK VERMELDEN OM 

VERLOREN VOORWERPEN TE VERMIJDEN. 

 

Hoe en wanneer terugkeren? 

We keren allemaal terug op 10 augustus alleen doen we dit anders dan andere jaren. 

• Bubbel 1 & bubbel 2 (ribbels, speelclubs, rakwi’s & tito’s) worden afgehaald met auto’s om 

10u30 aan de kampplaats. Er zal duidelijk aangegeven staan waar 

iedereen zal moeten stoppen om hun kind(eren) op te halen. Ook hier zal 

weer met een carpoolsysteem gewerkt worden om het aantal auto’s 

zoveel mogelijk te beperken.  Wegbeschrijving: zie bladzijde 5. 

 

• Bubbel 3 (keti’s & aspi’s) gaan terug met de trein richting Adinkerke samen met de leiding. 

(rond 18u10 worden zij verwacht aan het station).  
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Wat neem ik allemaal mee? 

 Uniform 

 Truien 

 T-shirts 

 Korte broeken 

 Lange broek 

 Ondergoed 

 Kousen 

 Pyjama 

 Regenjas 

 Zwemkledij  

 Pet of hoedje 

 Badhanddoeken  

 Washandjes 

 Zeep en shampoo 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Borstel of kam 

 Verkleedkledij volgens muziekgenre 

 Zonnecrème, aftersun 

 Antimuggenspray !! 

 Veldbed (of luchtmatras) voor wie in een 

tent slaapt 

 Onderlaken !!!!!!!! (speelclub, ribbels) 

 Slaapzak 

 Hoofdkussen 

 Linnenzak voor de vuile was 

 Stevige schoenen 

 Pantoffels 

 Kleine rugzak (dagtocht) 

 Zaklamp 

 Drinkbus!!!!! (alle takken) 

 Enveloppen met adres en postzegel 

 Strip of boek 

 Knuffelbeer 

 Mondmasker(s)!!!! 

 

➔ Ribbels en speelclub: We willen extra benadrukken zeker een onderlaken te 

voorzien ! Een hoofdkussen moet zelf meegebracht worden ! 

➔ Als je zoon/dochter gevoelig is voor muggenbeten, geef dan zeker een 

muggenspray mee!  

Vanaf tito’s is een identiteitskaart verplicht. Zorg dus dat je die mee hebt. Die kan uiteraard afgegeven 

worden aan de leiding zodat die niet verloren raakt. 

 

Voor wie in een tent slaapt 

 

OPGELET: Ook de RAKWI’S slapen dit jaar in tenten !!!! 

Rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s slapen in tenten. We willen vragen om zoveel 

mogelijk op een veldbed te slapen. Die kan niet lek raken of lossen. Bovendien kan je 

ook je bananendoos onder je bed plaatsen wat plaats uitspaart in de tent; Heb je 

toch een luchtmatras bij, dan een enkele 

luchtmatras, GEEN dubbele !!!  
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KEUKENHANDDOEKEN 

Heb je keukenhanddoeken die je niet meer 

gebruikt, dan mag je die ons altijd bezorgen.  

 

Medische fiche 

Bij dit krantje vind je ook de medische fiche. 

Gelieve deze in te vullen en te bezorgen aan 

Hein (Achterveld 15, 8660 Adinkerke)  

 

Wat neem ik niet mee op kamp? 

✓ Snoep. We vragen uitdrukkelijk om 

GEEN snoep mee te geven.  

✓ Geld 

✓ IPads, tablets, enz. 

 

✓ GSM, enkel keti’s en aspi’s. Jongere 

afdelingen geen GSM !!! 

 

Deze zaken worden afgenomen en op het 

einde van het bivak terug gegeven. 

 

Post op bivak 

Brieven en kaartjes kunnen jullie opsturen naar 

volgend adres: 

Chiro Windekind 

‘naam chirowietje’ 

Ruige Heide 

Putse Baan 251 

2040 Zandvliet 

Wil je ook post terugkrijgen? Vergeet dan niet om 

enveloppen, briefpapier, schrijfgerief en 

postzegels mee te nemen! Het is ook altijd handig 

als de adressen al op de enveloppen geschreven 

staan. Tijdens het kamp krijgen de Chirowietjes 

voldoende vrije tijd om de ouders te verrassen 

met wat nieuws!

Ons volgen op bivak? 

Via onze blog kan je onze feestelijke 

avonturen volgen. Indien mogelijk proberen we 

iedere dag een bericht en foto’s te posten. 

https://rockorona.wordpress.com/ 

 

Wat bij dringende gevallen ? 

Voor zeer dringende zaken kun je tijdens het 

bivak altijd iemand van de volwassen begeleiding  

bereiken: 

Hein Vanden Bulcke: 0495 79 54 51 

 

Hoe de bivakplaats bereiken ? 

OPGEPAST: gebruik geen GPS ! Deze geven vaak een verkeerde plaats op ! 

• De ring rond Antwerpen volgen en vervolgens de A12 nemen.  

• Neem Afrit 12 Berendrecht 

• Vervolgens naar rechts en dan eerste straat naar links (Keyserstraatje) 

Op het einde van de straat zal je leiding zien staan.  

https://rockorona.wordpress.com/
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Wat bij vermoeden van corona op bivak ? 

 

1. Als een deelnemer aan het bivak symptomen vertoont die kunnen wijzen op een mogelijke 

besmetting met het coronavirus wordt deze persoon onmiddellijk afgezonderd van de eigen 

bubbel en in een quarantainekamer geplaatst.  

2. De ouders of opgegeven contactpersoon wordt verwittigd om het kind zo snel mogelijk te 

komen afhalen en te laten testen door de huisarts. ZORG ER DUS VOOR DAT ER STEEDS 

IEMAND BEREIKBAAR IS OM NAAR DE KAMPPLAATS TE KUNNEN KOMEN! 

3. Ondertussen wordt de bubbel van de betrokken persoon extra in de gaten gehouden. Als 

blijkt dat het inderdaad om een coronabestemming gaat, moet de volledige bubbel naar huis 

gaan! 

 

AANDACHT : SYMPTOOMVRIJ !!! 

De nationale veiligheidsraad wijst er uitdrukkelijk op dat iedereen die op bivak meegaat  

drie dagen voor de afreis volledig symptoomvrij moet zijn !   

We rekenen hier op de verantwoordelijkheid van iedereen ! 

 

Wat zijn symptomen? 

 


