
 

 

Bivakbrief Chiro Iris Meisjes 2019 
 

 

 

Dag allerliefste boterbloempjes 

 

Wat begint er met een T en eindigt er op ampen? Het is niet Tim Ampe maar wel Tijd om te 

kampen!!!!  

 

Eindelijk is het weer zover! We zouden al bijna zijn vergeten hoe het ochtendlied gaat, hoe 

vreselijk vol-au-vont kan zijn als ontbijt en hoe de HUDO’s ruiken, maar weldra komen de 

zomerdagen er weer aan van slapen in een tent, ’s avonds gezellig rond het kampvuur zitten 

en op avontuur gaan in het bos. Met andere woorden, binnen een dikke maand vindt het 

neusje van de zalm van het chirojaar weer plaats … het chirokamp! 

 

Tijdens het jaar hebben we ons voortdurend moeten schikken naar de eisen van de 

coronapandemie, maar volgens de laatste vooruitzichten voor het jeugdwerk zou het kamp 

deze zomer mogen doorgaan in bubbels van maar liefst 100 man. Dit is fantastisch. 

Aangezien we met minder dan 100 zijn betekent dit dat we geen splitsing moeten maken en 

allemaal hand in hand over het kampterrein kunnen huppelen. 

 

DATA 

De meisjes gaan dit jaar als eerste op kamp. Dit betekent: 

- Ribbels: 15 – 21 juli 

- Speelclubs, kwiks en tippers: 11 – 21 juli 

- Kuikens en kriebels: 11 – 15 juli 

- Tip10’s en aspi’s: 10 – 21 juli 

 

 

VERVOER 

De groepen die op zondag 11 juli vertrekken gaan met de bus. Hiervoor verwachten we jullie 

in uniform om 14u aan de kerk (H. Theresialaan 75, Dilbeek). 

De tip10’s en aspi’s die op 10 juli vertrekken gaan met de fiets. Meer info hierover vinden zij 

in hun fietsbrief. 

 

Halverwege het kamp, op 15 juli wisselen de ribbels af met de kuikens en de kriebels. We 

rekenen er dan op dat de ouders hen komen afzetten, resp. ophalen. Of het voor de ouders 

mogelijk zal zijn om even het kampterrein te verkennen op dit moment zal later nog moeten 

blijken aan de hand van de dan geldende coronamaatregelen. We houden jullie op de 

hoogte! 



 

 

 

Terugkeren doen we vervolgens allemaal samen op 21 juli met de bus. We mikken om rond 

19u terug te zijn aan de kerk, maar hier kan wel wat speling op zitten. Hiervan houden we 

jullie zeker op de hoogte. 

 

 

LOCATIE 

Dit jaar gaan we op bivak naar Bras-Haut (Libramont-Chevigny). De aandachtigen onder jullie 

zullen merken dat dit hetzelfde dorpje is als in 2019, en dit klopt! Door de corona-situatie is 

het dit jaar veel moeilijker geweest een kampterrein te vinden en was er niet zo veel keuze 

meer. We gaan daarom naar hetzelfde kampterrein als 2 jaar geleden.  

 

Kaartjes kunnen tijdens het kamp verstuurd worden naar volgend adres: 

 Chiro iris Meisjes 

 t.a.v. voornaam + naam + groep (bijv. Eloïse Van Vlierberghje Speelclubs) 

 Rue de Lhommal 21 

6800 Bras 

 

Voor de ouders die de ribbels, kriebels en kuikens komen brengen/ophalen kunnen zij ook 

dit adres ingeven en vervolgens de wegwijzers volgen met “Chiro Iris” 

 

 

KOSTPRIJS 

Om je in te schrijven moet je zowel de Google Form (zie mail) invullen als het gewenste 

bedrag overmaken. Gelieve dit vóór 24 juni te doen, op het rekeningnummer BE98 7310 

2093 4793 met vermelding; NAAM KIND + GROEP 

- Speelclubs, Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s: € 150 

- Ribbels: € 100 

- Kuikens en Kriebels: € 75 

 

Terugbetaling: 

De gemeente Dilbeek wil een leuke vrijetijdsbesteding voor alle kinderen mogelijk maken. 

Heeft u extra hulp nodig met het betalen van de kamprekening van uw kind, aarzel dan niet 

en neem contact op met het welzijnsloket Dilbeek: 

02 568 00 40 - welzijnsloket@ocmwdilbeek.be 

 

Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug. Hoeveel en hoe is per ziekenfonds 

anders. Soms moet je een kopie maken van de lidkaart, soms een formulier downloaden en 

laten invullen door de groepsleiding. 

 

 

mailto:welzijnsloket@ocmwdilbeek.be


 

 

Voor Christelijke Mutualiteit (CM): 

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-

tijd/vrijetijd/jeugdvereniging.jsp 

 

Voor Partena: 

https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-

terugbetalingen/kampen-en-meerdaagse-activiteiten 

 

Voor Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ): 

https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen 

 

Voor Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ): 

https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/kampvergoeding/ 

 

Voor Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 

https://www.nzvl.be/jouw-voordelen/voordelen-voor-kinderen 

 

 

BAGAGE 

De bagage van de tip10’s en aspi’s gaat al mee met de camion wanneer de leiding op 

voorkamp vertrekt, dit is op 7 juli. Daarom vragen we aan hen al hun bagage (valies, bedje, 

slaapzak) op voorhand te komen afzetten in de zaal van ’t verloren Hofke (naast de 

chirolokalen) op 5 of 6 juli tussen 18u-20u. 

De andere groepen nemen hun bagage mee op de dag van vertek. 

 

 

NIET in de valies maar aandoen bij vertrek:  

− Volledig chiro uniform = chirorok/short + chiro T-shirt + blauwe kousen 

− Regenjas of K-Way, maar hopelijk moeten we die niet bovenhalen 

− Identiteitskaart 

− Medische fiche (ingevuld)! Deze fiche vinden jullie terug op www.chiroiris.com. 

− Klevertjes van het ziekenfonds worden best meegegeven met de medische fiche. 
 

 

WEL in valies: 

− Slaapgerief: slaapzak, warme pyjama, veldbedje en eventueel een kussen 

− Spelkledij: T-shirts en spelbroekjes in verhouding tot het aantal dagen 

− Wasgerief in je lelijkste toiletzak: washandje, handdoeken, zeep, shampoo, tandpasta, 

tandenborstel, bekertje, oorstokjes, zonnecrème, wasspelden, kam 

− Pet of hoedje 

− Eetgerief (ja, ook voor de aspi’s): plat en diep bord (in plastiek), drinkbeker, bestek, 

keukenhanddoek en een aardappelmesje 

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrijetijd/jeugdvereniging.jsp
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrijetijd/jeugdvereniging.jsp
https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/kampen-en-meerdaagse-activiteiten
https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/kampen-en-meerdaagse-activiteiten
https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/kampvergoeding/
https://www.nzvl.be/jouw-voordelen/voordelen-voor-kinderen
http://www.chiroiris.com/


 

 

− Kledij: ondergoed, kousen (genoeg blauwe), warme truien voor ‘s avonds, slechte (!) 

lange broeken 

− Zwemgerief: badpak en badmuts 

− Linnen zak voor vuile was  

− Schrijfgerief voor de romantische briefschrijvers onder ons (postzegels en kaartjes zijn 

te verkrijgen op kamp aan een democratische prijs) 

− Kapstok om het uniform op te hangen zodat het zichtbaar is en ’s morgens onmiddellijk 

teruggevonden wordt 

− Schoeisel: sportschoenen, stapschoenen, regenlaarzen en eventueel sandalen of oude 

schoenen voor in de beek 

− Zaklamp met reserve batterijen 

− Drinkbus 

− Witte t-shirt + fluovestje voor op tochtdag en 2-daagse 

− Snoep mag mee, maar hou het beperkt, we snoepen met mate! 

− Zakgeld: enkel voor kaartjes, postzegels en een drankje op tochtdag (tip10’s en aspi’s 

voorzien wat meer voor hun 2- en 3-daagse) 

− Strips voor tijdens de siësta 

− Veel goesting en een goed humeur 

− Tiptiens en Aspi’s voorzien ook een trekzak + matje voor op 2-daagse 

 

 

Niet meenemen op kamp: 

− GSM ’s!!!! 

− Stijltang, nagellak, 4 dagcrèmes,… 

− Ipod’s, Ipad’s of andere asociale dingen 

− Juwelen 

− Mijn mooiste kleren 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

- Bivakmis: zondag 27 juni om 13u30 u, nadien is er aansluitend chiro 

- BBQ: op vrijdagavond 25 juni kunnen jullie allen gezellig samen komen eten op het 

grasveld van pippezijp. Houd zeker onze facebookpagina in de gaten voor het 

evenement. 

- Bezoekdag zal ook dit jaar niet kunnen doorgaan door corona.  

 

 

MEDEDELINGEN 

− Het uniform (rokje/short, rode T-shirt en blauwe kousen) is verplicht. Wie dit nog niet 

heeft, gaat dit best halen in de Chirowinkel: 



 

 

De Banier 

→ Molenstraat 65, 9300 Aalst 

→ J.P. Minckelersstraat 29, 3000 Leuven 

→ Onze-Lieve-Vrouwestraat 34, 2800 Mechelen 

 

− Gelieve voor het vertrek de haren van uw dochters te controleren op luizen en dit 

zéker mee te delen aan de leiding. Geef in dat geval ook luizenshampoo mee aub! 

 

− Indien het lidgeld van uw dochter (€ 30) nog niet betaald is, gelieve dit zo snel mogelijk 

te doen op volgend rekeningnummer: BE98 7310 2093 4793. Vergeet haar naam en 

afdeling niet te vermelden. Zeker doen want het is belangrijk voor de verzekering! 

 

 

NOODCONTACT 

ENKEL IN GEVAL VAN NOOD kan je ons bereiken op het kamp(nood)nummer 0475/67 63 60 

(hoofdleidster Marie). Het is dus niet de bedoeling dat wij telefoontjes krijgen om te vragen 

hoe het weer is, of het eten lekker is, … 

 

 

CORONA 

Welke coronamaatregelen we exact zullen moeten volgen op kamp is vanuit de overheid nog 

niet gecommuniceerd dus daar kunnen we nog geen klaarheid over scheppen. Van zodra we 

meer info hebben laten we jullie zeker nog iets weten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT! 
 

Lisa – Kaat – Hannah – Bente – Eloïse – Emma – Julia – Elise – Lisa – Alyssa 
Saar – Luna – Annelies – Kate – Lena – Britt – Juliette – Marie-puck 

Kato – Margo – Margot – Melina – Marie 

 


