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Hallo allemaal! 
 
Het is eindelijk weer zover! Chiro Zwartberg gaat weer op bivak. 
Tien dagen lang spelplezier en avontuur in Born (Amel) in de Hoge Venen! 
 
“Wat gaan we allemaal doen?”, horen we jullie al vragen. Wel, dat gaan we 
jullie nog niet heel gedetailleerd vertellen, maar we gaan vele leuke spelletjes 
spelen, op ontdekkingstocht doorheen het onbekende Born en dit allemaal 
onder het thema ‘Harry Potter’! Kom dus zeker mee! 
 
Groetjes, 
jullie keitoffe leiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres: 
 
t.a.v. Chiro Zwartberg 
(naam van uw zoon/dochter) 
Schützenhaus Born 
Zur Hülsburg 19 A 
4770 Born (Amel) 
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Vertrek en terugkomst data 
 
! SPEELCLUBS (6 – 8 jarigen) ! 
 

Vertrek: 
Zondag 12 juli 2020 om 14.00 u. 
We verwachten dat je je zoon/dochter zelf naar de bivakplaats brengt. 
Adres: Schützenhaus Born, Zur Hülsburg 19 A, 4770 Born (Amel). 

 
Terug naar huis: 

 Jullie mogen je zoon/dochter op maandag 20 juli 2020 om 11.00 u  
komen ophalen in Born (Amel). 

 
! RAKWI’S (9 – 11 jarigen) ! 
 

Vertrek: 
Zondag 12 juli 2020 om 14.00 u. 
We verwachten dat je je zoon/dochter zelf naar de bivakplaats brengt. 
Adres: Schützenhaus Born, Zur Hülsburg 19 A, 4770 Born (Amel). 

 
Terug naar huis: 

 Jullie mogen je zoon/dochter op maandag 20 juli 2020 om 11.00 u  
komen ophalen in Born (Amel). 

 
! TOPPERS (12 – 15 jarigen) ! 
 

 Vertrek: 
 Zondag 12 juli 2020 om 14.00 u. 

We verwachten dat je je zoon/dochter zelf naar de bivakplaats brengt. 
Adres: Schützenhaus Born, Zur Hülsburg 19 A, 4770 Born (Amel). 

 
Terug naar huis: 

 Jullie mogen je zoon/dochter op maandag 20 juli 2020 om 11.00 u  
komen ophalen in Born (Amel). 

 
! ASPI’S (16 – 18 jarigen) ! 
 

 Vertrek: 
 Zaterdag 11 juli 2020 

De Aspi’s vertrekken samen met de leiding naar de bivakplaats om het 
Bivak te helpen voor te bereiden. 

 
Terug naar huis: 
De Aspi’s komen op maandag 20 juli 2020 samen met de leiding terug 
naar Genk. 
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Communicatie met het thuisfront 
 
10 dagen weg van huis. Sommige kinderen komen al jaren mee op Bivak en zijn 
het al gewoon, maar voor anderen is het dan weer de eerste keer. 
Hieronder verduidelijken we nog even hoe de communicatie van en naar het 
thuisfront zal verlopen tijdens dit onvergetelijke bivak. 
 
Gsm’s, Smartphones, iPhones, … eigenlijk alles waarmee je kan bellen, sms’en of 
‘internetten’ laten we thuis! (behalve voor de Toppers en Aspi’s) 
 
Op Bivak gaan betekent ‘back to basics’ en 
daarom schrijven we ook ‘oldschool’ brieven 
naar het thuisfront om te laten weten dat alles 
goed gaat, het eten overheerlijk is en dat we al 
vele leuke spelletjes hebben gespeeld! 
We verwachten dan natuurlijk ook dat alle 
mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, 
meters, peters, nichtjes, neven, buren, vriendjes en 
vriendinnetjes hetzelfde doen en ook een brief naar ons sturen om ons te 
vertellen hoe het thuis verder verloopt. 
En zeg nu zelf, er is niets leuker dan enkele briefjes/kaartjes te ontvangen als je 
zo ver van huis bent! 
Het postadres van de bivakplaats vind je onderaan pagina 2 van dit boekje. 
 
Het is ook handig dat de kinderen al enveloppen met het verzendadres en 
postzegels meekrijgen van thuis. Zo komen alle brieven juist aan! 
 
Belangrijk! 
 
Doordat ons Bivak begint en eindigt tijdens een weekend is het belangrijk om de 
kaartjes en briefjes op tijd te verzenden zodat we ze zeker allemaal tijdig op de 
bivakplaats aankomen. 
Sinds januari 2020 werkt bpost ook met twee soorten postzegels voor de 
Priorzending (voor een levering op de eerste werkdag na de afgifte) en de Non-
Priorzending (levering binnen de 3 werkdagen). Meer info daarover vind je op: 
https://www.bpost.be/site/nl/verzenden/brieven-en-kaarten/nationaal  
 
Gezien de coronamaatregelen leggen we de aangekomen kaarten/brieven ook 
48 uur aan de kant voordat we ze aan onze leden geven. 
 
Wij raden dus aan om zeker ten laatste op vrijdag 10 juli 2020 alle 
kaarten/brieven te verzenden zodat ze zeker op tijd aankomen. Als er toch nog 
kaarten/brieven in het eerste deel van de week van 13 juli 2020 worden 
verzonden, voorzie ze dan zeker van Prior-postzegels! 
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Kostprijs 
 
De kostprijs van dit onvergetelijk bivak bedraagt 135 euro. (2de kind = 125 euro) 
De prijs is inclusief: verzekering, eten, drinken, slaapplaats, elektriciteit, gas, … 
 
 
We willen jullie vragen om dit bedrag vóór maandag 20 juli 2020 over te 
maken op onderstaand rekeningnummer: 
 
BE42 0682 0455 6354 
met mededeling: Bivak 2020 en naam van uw zoon/dochter. 
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Het Chiroreglement 
 

1. Gij zult uw leider gehoorzamen, want die heeft altijd gelijk! 
2. Gij zult niet roken, noch rookgerief meenemen. 
3. Gij zult geen eigen drank of eten meenemen. 
4. Gij zult geen dolk meenemen of dragen (behalve de aspi’s). 
5. Gij zult uw kostbare spullen thuislaten. 
6. Gij zult de keuken, materiaalkot, leidingslokaal en iemand anders zijn 

slaapplaats niet betreden. 
7. Gij zult onder geen enkele voorwaarde de bivakplaats verlaten. 
8. Gij zult de natuur niet vervuilen. 
9. (voor de ouders) Gij zult U boeleke een brief sturen.  

 
 
 
 
 
 
 

Dagindeling 
 
Hoe ziet zo’n dag op bivak er nu uit? 
 
7.15 u:  opstaan wekdienst 
7.30 u: opstaan leiding 
8.00 u: opstaan kinderen 
8.30 u: ontbijt 
9.15 u:  begin activiteiten 
12.30 u: middagmaal 
13.30 u: platte rust 
14.00 u: begin activiteiten 
16.00 u: 4-uurtje 
18.30 u: avondmaal 
19.45 u: toneel 
20.00 u: begin avondactiviteiten 
21.00 u: bedtijd Speelclubs 
21.30 u: bedtijd Rakwi’s 
22.00 u: bedtijd Toppers 
22.30 u: bedtijd Aspi’s 
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Wat meenemen? 
- speelkleren (kleren die vuil mogen worden): - T-shirts 

- truien 
- lange en korte broeken 
- shortjes/rokjes 

- dikke trui 
- stevige (wandel)schoenen 
- extra schoenen 
- pantoffels 
- regenjas 
- pet 
- voldoende kousen + reserve kousen 
- voldoende ondergoed + reserve ondergoed 
- pyjama 
- slaapzak 
- hoofdkussen + kussensloop 
- veldbed of slaapmatras (met eventuele opblaaspomp) 
- knuffel 
- tandenborstel + tandpasta 
- voldoende papieren zakdoeken 
- zeep en shampoo 
- kam of borstel 
- voldoende handdoeken (grote en kleine) en washandjes 
- zwemgerief 
- plastic zak voor vuile kleren 
- zaklamp + extra batterijen 
- drinkbus (voorzien van naam!) 
- rugzak 
- een klein beetje zakgeld (± 10 euro) 
- genoeg zonnecrème 
- (strip)boeken 
- GSM 
- trekkersrugzak 
- Tent en zakmes (enkel voor de Aspi’s) 
- 2 keukenhanddoeken (voor de afwas "#$%) 
- 2 stoffen herbruikbare mondmaskers, elk apart verpakt in een afgesloten 

zakje (mondmaskers en zakjes moeten voorzien zijn van een naam!) 
- Enveloppen (reeds voorzien van naam en adres) + (Prior) postzegels 
- POT CHOCO! 
- ! Kids-ID/Identiteitskaart + 2 klevertjes van het ziekenfonds ! 
 

Enkel voor de Toppers en Aspi’s! 
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Medische Fiche 
 
Zoals bij elk bivak moet er door jullie (de ouders) een medische fiche van uw 
zoon/dochter worden ingevuld. Vanzelfsprekend worden deze persoonlijke 
gegevens alleen doorgegeven aan de belanghebbende personen. Gelieve dus zo 
nauwkeurig mogelijk deze fiche in te vullen, uw zoon/dochter kan er alleen 
maar baat bij hebben. 
 
 
Deze fiche dient samen met de Kids-ID/identiteitskaart en twee 
kleefbriefjes van het ziekenfonds van uw zoon/dochter worden afgegeven 
in een (niet dichtgekleefde) briefomslag bij de aanvang van het bivak! 
 
 
 

Een kleine tip 
 
Gelieve elk kledingstuk en toebehoren (toiletzak, zaklamp, drinkbus, rugzak, …) 
te voorzien van een naam of kenteken, zodat niets verloren gaat en iedereen 
zijn eigen kledij en spulletjes terugkrijgt. 
 
We willen ook vragen dat elk lid zijn eigen koffer bijheeft met daarin zijn eigen 
kleren en spullen (dit geldt ook voor broers en zussen!) zodat er niet onderling 
uitwisselingen moeten gebeuren. 
 
 
 

Bezoekdag 
 
Er is geen bezoekdag, want wij zijn geen watjes! 
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Wie gaat er mee op Bivak? 
 
Speelclubs:  
Bram Lemmens 0477/54 80 35 

  

Rakwi’s: 
 Robbe Hamelers 0488/83 13 73 

  
Ferhan Bouchalga 0487/84 59 28 
 
 

 

Toppers:  
Yarne Ghaye 0496/28 36 88 

  

Aspi’s:  
Michaël Domagala 0484/71 22 05 
  
  

Kader:  

Oud-leidingsploeg: 
Eline Haldermans  
Denis Lagana  

   
VB (Volwassen Begeleider): Laura Lenaerts 0479/11 14 24 
   
Kookploeg: Anetta  

 
 
   
Indien jullie nog met vragen zitten, aarzel dan niet om de leiding van uw 
zoon/dochter te contacteren. Tijdens het bivak kan de leiding enkel in 
noodgevallen worden gecontacteerd. 
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