
INFOMOMENT MIK MAK BIVAK 2020



Wat krijg je te horen vandaag?

■ Specifieke vragen over een lid

■ Uitleg risicogroepen

■ Algemene werking – nog geen nieuws over het verdere verloop

■ Planning per groep – die blijft nog even geheim

Wat niet?

■ Aanpak Corona: bubbels, slapen, eten, sanitair, planning etc

■ Kampplaats (het dorp is voor velen al geweten …)

■ Kostprijs

■ Praktische info

■ Wat als ….?



Deel 1

Onze Corona-aanpak



We gaan naar ....

• Bivak: van dinsdag 21 juli t.e.m. vrijdag 31 juli

Speelclub van 24 juli t.e.m. vrijdag 31 juli

→ aan data verandert dus niks

• Alle leden kunnen mee op kamp naar Ranst!



Corona maatregelen
Welke (voornaamste) regels & adviezen werden er opgesteld?

■ Bubbels van max. 50 personen, meerdere bubbels mogen samen op kamp

■ Bubbels eten & slapen gescheiden, sanitair dient elke keer gereinigd te worden of apart te zijn

■ Leiding hoort bij bubbel van de leden, dienen ook altijd afstand te houden

■ Iedereen die op kampplaats komt, moet deel uitmaken van bubbel

■ Kinderen/leiding/kookploeg uit riscicogroepen moet attest van de dokter hebben

■ Zieke kinderen kunnen niet mee

■ Leiding verzamelt medische fiches, uitgebreide contactlijst & houdt een logboek bij

■ Materiaal dient gescheiden te zijn of elke keer ontsmet te worden

■ Indien afstand niet bewaard kan worden, mondmaskers aandoen

■ Buiten de kampplaats? Mondmaskers & afstandsregels voor +12-jarigen (en anderen in hun bubbel)

■ Geen tweedaagses

■ Back up voorzien voor leiding & kookploeg

■ Voldoende rust is belangrijk



Bubbels

Speelclub 
+ 

kookploeg

Rakwi + 
Sjoepap

Tito + Keti
+ Aspi

(Leiding hoort bij bubbels van hun leden)



Slapen

Bubbel 1

Speelclub

■ Gebouwen

■ Geen bedden aanwezig

■ Veldbed/matje + 

slaapzak meenemen

Kookouders & kookies

■ Slapen in tentjes buiten

Bubbel 2

Rakwi

■ Gebouwen

■ Geen bedden aanwezig

■ Veldbed/matje + 

slaapzak meenemen

Sjoepap

■ Slapen in grote tenten

■ Veldbed/matje 

meenemen

Bubbel 3

Tito

■ Tenten → bedje/matje 

meenemen

Keti:

■ Tenten → bedje/matje 

meenemen

Aspi:

■ Tenten → bedje/matje 

meenemen



Eten

Bubbel 1

Speelclub

■ In gebouw

■ Aparte bedientoog

■ Eigen ingang/uitgang in 

refter

Bubbel 2

Rakwi & Sjoepap

■ In gebouw

■ Aparte bedientoog

■ Eigen ingang/uitgang in 

refter

Bubbel 3

Tito & Keti & Aspi

■ In grote eettent

■ Aparte bedientoog

ALLE GROEPEN: telkens handen wassen en 

ontsmetten voor elke maaltijd/snack/dessertje)

ALLE BUBBELS: eigen speel –en ravotterrein



Leiding

■ Houdt ook afstand van andere bubbels & dus andere leiding

■ Vergadert zo veel mogelijk buiten, met 2m afstand van andere leiding

■ Wordt per bubbel wakker gemaakt

■ Houdt uitgebreid logboek bij van alle activiteiten van bubbels en genomen maatregelen

■ Voorziet apart materiaalkot + EHBO-post per bubbel

■ Slapen & eten bij hun leden



“Knuffeldekens”

■ Tussen elke bubbel zijn er 2 dekens

■ Elke bubbel heeft een kant

■ 2 paar armen

■ Medische wereld

+ Zoektocht naar extra materiaal
→ Volgt via Facebook & e-mail 



Belangrijke data



20 juli

• GEEN ceremonie dit jaar → toneeltje + liedje start dus pas op kamp

• Speelclub: bagage gaat niet mee in camion (moeten 20ste dus niet komen)

• Rakwi & Sjoepap: dienen bagage af te zetten tussen 14u & 16u

• Tito, Keti & Aspi: afspraak om 17u aan de lokalen (best al gegeten)

→ laden camion in met de leiding

→ bubbels binnen de leiding gaan hier al van start

→ inladen gebeurt met handschoenen & mondmaskers, wisseling van 

mondmaskers na aanraken materiaal bepaalde bubbel

→ helaas geen hulp mogelijk van ouders dit jaar (damn)



21 juli

• Tito, Keti & Aspi: afspraak om 9u aan de lokalen voor vertrek fietstocht 

(uitleg in kampboekje). BELANGRIJK: meenemen reserveband!!!

• Rakwi & Sjoepap: afspraak aan chirolokalen in Sterrebeek om 15u.

• Idealiter rijdt ieder lid mee met zijn ouders MAAR uiteraard niet 

verplicht

• Leiding installeert de leden ter plaatse, helaas mogen ouders 

dat niet doen 

→ #MikMakBivak20 gaat van start!



24 juli

• Speelclub vertrekt op kamp, we zijn officieel compleet!

• Afspraak om 10u aan de chirolokalen (Sterrebeek)

• Idealiter rijdt ieder lid mee met zijn ouders MAAR uiteraard niet 

verplicht

• Leiding installeert de leden ter plaatse, helaas mogen ouders dat 

niet doen 

• Speelclub voegt zich bij bubbel 1



31 juli

• Terugkomst van de bussen in Sterrebeek

• Uur moeilijk in te schatten: hoogstwaarschijnlijk in 2 shiften (vb; 12u en 14u)

• Uitladen door Tito, Keti & Aspi + leidingsploeg

• Hoe? Nog niet helemaal duidelijk, afhankelijk van het aantal inschrijvingen!



Vragen over de Corona-aanpak?



Deel 2

Hoe ziet een MikMakBivak eruit?



Gemiddelde dag op kamp

8u30 Opstaan + ochtendgymnastiek + klaarmaken

9u00 Opening en ontbijt 

10u00 Aanvang voormiddagprogramma

12u00 Eten

13u00 Afwas + Siësta

14u00 Namiddagprogramma

16u00 Vieruurtje

16u15 Verderzetting namiddagprogramma

18u00 Eten

19u00 Sluiting + Toneel

19u30 Lavertje



Wat doen we allemaal op kamp?

■ Massaspel (nu per bubbel)

■ Vlaamse kermis

■ Dauwtrip

■ Eten zonder handen

■ Afwassen

■ Zwemmen/waterspelletjes

■ Dropping (indien toegelaten tegen dan)

■ Kampvuur

■ Verrassingsdag

■ Diensten (opruimen, dweilen etc.)



Bedtijd

20u30 Speelclub

21u00 Rakwi

21u30 Sjoepap

22u00 Tito

Keti en Aspi mogen zelf kiezen, maar wordt steeds vroeger 
naarmate het kamp vordert … :)



Bikke Bikke Bik!

■ 21 – 26 juli → kookouders

■ 26 – 31 juli → kookies (Oud Leiding)

BBQ

Koude plat (door de leden)

Macaroni

Milkshake

Eten zonder handen



Kampvuur

Laatste avond → 30 juli

- Finale kamptoneeltje

- Kampstukjes

- Hamburgers

- Kampvuur, mét snacks

→ Gezamenlijke activiteit met 

3 bubbels, met afstand, aparte 

bedientoog etc.



Binnenpost

■ Elk lid trekt een kampvriendje – kan ook uit andere bubbel zijn

■ Sturen er briefjes naar – raden wie jouw kampvriendje is

■ Dit kan DOORGAAN want virus overleeft maar 3-tal uur op papier

→ ‘s ochtends dus binnenpost uitdelen

Buitenpost

■ Jullie kunnen ook brieven sturen (exact adres in kampboekje)

■ GEEN snoepjes etc (omwille van besmettingsgevaar + niet leuk voor kinderen die dat niet 

krijgen)

■ Leden kunnen ook post terugsturen (postzegels + enveloppen worden door ons voorzien) 



Facebook

■ Enige medium waarlangs we communiceren op kamp

■ Vorig jaar meer dan 150 foto’s

■ GDPR; belangrijk om hierop ‘JA’ aan te duiden bij de inschrijving

■ Facebookpagina: Chiro MIK MAK Sterrebeek

■ Geen dagelijkse updates en geen beloftes over wanneer/hoe laat

MAAR posten doen we sowieso (van alle groepen & bubbels)



Wat moeten ze meenemen?

→Lijst in boekje, belangrijk dat alles meegenomen wordt!

Labelen + verdelen in zakjes voor de jongsten

Medische fiche

Kleefbriefjes van de mutualiteit

Identiteitskaart

Eventuele medicatie 

Verkleedkledij in thema

Uniform

Eigen mondmasker en handschoenen (just in case)

→ Verloren voorwerpen-show 31 juli – save the date!



Wat NIET meenemen

■ GSM

■ Snoep/ Eten

■ Mooie kleren

■ Slecht humeur en pestgedrag



Kampthema: Olympische spelen

Wordt gebruikt voor...

■ Toneeltje

■ Decoratie

■ Massaspel en themaspel

■ Activiteiten per groep

■ Kamp-t-shirts

■ Kampliedje

■ Patches 

■ Soms zelfs in het eten



Belangrijke data!

■ Dinsdag 20 juni

Deadline inschrijvingen

■ Maandag 20 juli

14u – 16u: afzetten bagage Rakwi & Sjoepap

17u00 Inladen van de camion (Tito, Keti & Aspi)

■ Dinsdag 21 juli

09u00 Vertrek fietsers: Tito, Keti en Aspi

15u00 Vertrek Rakwi en Sjoepap

■ Vrijdag 24 juli

10u00 Vertrek Speelclub

■ Vrijdag 31 juli

Aankomst in Sterrebeek → uur wordt nog meegedeeld



Financiën

■ Speelclub €140

■ Rakwi en Sjoepap €170

■ Tito, Keti en Aspi €180

■ → Alles inbegrepen. De oudste groepen mogen zakgeld 
meenemen voor in de winkel.

■ → Korting voor grote gezinnen, zie kampboekje



Hoe inschrijven?

www.chirosterrebeek.be

Onder de tab ‘kamp’ kan je jouw kind inschrijven → link naar 

formulier.

Ook op de homepage kan je de link vinden.

Inschrijving is pas in orde nadat we de betaling hebben 

ontvangen.

http://www.chirosterrebeek.be/


Extra opmerkingen

■ Contactgegevens leiding staan in het boekje

■ Hoofdleiding contacteren tijdens kamp zelf – in 

noodgevallen

■ Vragen? Contacteer ons

■ Medische fiche: pas invullen VLAK VOOR het kamp

→ info is anders niet actueel



De kampplaats





Vragen?



Wat als ….

■ … er iemand ziek is (al dan niet Corona)?

■ … het regent? Is er dan een back-up?

■ … mijn kind ziek is of symptomen heeft voor het kamp begint (al dan niet van Corona)?

■ … de maatregelen voor de kampen verstrengen?

■ ... mijn kind in weken ervoor al naar andere kampen gaat?





MERCI VOOR JULLIE 
AANWEZIGHEID! HOPELIJK 

TOT SNEL, EN ANDERS: 
TOT IN JULI!


