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T H E M A  

 

 

H E T  V E R T R E K  

Maandag 20 juli 

Vandaag kunnen jullie de bagage komen binnenbrengen. Probeer losse 
(plastic) zakjes, bv. met reserveschoenen, te vermijden. De kans dat deze 
verloren gaan is groot. Probeer om al je gerief herkenbaar te maken 
(naametiket op de rugzak, slaapzak, veldbed, etc.). Zorg ervoor dat ze 
voldoende kledij bij hebben voor op kamp, maar gelieve de bagage zo klein 
mogelijk te houden. We gaan ook niet voor een paar maanden weg. 
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De Ribbels, Speelclub en Rakkers kunnen hun bagage binnenbrengen tussen 
17u30 en 18u30 op het Rode Kruisplein. We verzamelen de bagage daar 
omdat daar mee ruimte is om afstand te houden.  

De Toppers, Kerels en Aspiranten kunnen hun bagage binnenbrengen tussen 
19u en 20u. Als je meerdere zonen hebt in de verschillende bubbels, kan je 
de bagage voor de grote broers ook achterlaten tijdens het eerste moment. 
Omgekeerd kan niet!  

We vragen ook om een balpen mee te nemen zodat jullie het strookje 
onderaan de medische fiche nog kunnen ondertekenen. Een mondmasker is 
ook zeker aangeraden. 

Dinsdag 21 juli 

Eindelijk tijd om op kamp te vertrekken! Woehoew! 

De Ribbels, Speelclub en Rakkers verzamelen op Chiro Jochihe om 12u30.. 
Na de bivakopening, vertrekken we richting het station van Hemiksem. We 
verwachten iedereen in piekfijn uniform zodat iedereen op de trein kan zien dat 
Jochihe weer op kamp vertrekt.  

Vergeet zeker geen lunchpakket en drinken voor ’s middags. De eerste 
maaltijd die je van ons krijgt dit kamp, krijg je pas ’s avonds. De Rakkers moeten 
een mondmasker meenemen voor op het openbaar vervoer, ook de Rakkers 
die nog geen 12 jaar zijn. 

De Toppers, Kerels en Aspiranten verzamelen wat vroeger in de ochtend. Zij 
gaan met de fiets en hebben wat meer tijd nodig om op de kampplaats te 
geraken. Daarom verwachten we hen al om 7u45 op de Chiro. Niet alleen in 
uniform, maar ook met een fiets in goede conditie. Ook een lunchpakket en 
voldoende water zijn belangrijk om onderweg niet van je fiets te vallen. Pomp 
je banden op, zorg dat je remmen werken en neem plakgerief/reserveband 
mee. Zo ben je zeker voorbereid op de Belgische fietspaden! Toppers, Kerels 
en Aspiranten nemen ook een mondmasker mee. 

Om contact tussen verschillende gezinnen te vermijden, kunnen ouders jammer 
genoeg niet blijven om hun kind uit te zwaaien. Bereid je kind daarom thuis al 
voor op het afscheid om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

We vragen om aan te schuiven op het voetpad langs de turnzaal. Houd tijdens 
het aanschuiven zeker afstand! Daarna kan je je bij de leiding aanmelden. Daar 
geef je de kidsID en strookjes van de mutualiteit af. Ook medicatie wordt daar 
afgegeven. Daarna kan je kort afscheid nemen voor je naar huis gaat. 
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W E E R  N A A R  H U I S  

Donderdag - 30 juli 

Op donderdag 30 juli loopt het kamp jammer genoeg al ten einde voor de 
meesten van jullie. Spijtig genoeg kan dit jaar onze bezoekdag niet doorgaan, 
waardoor we jullie ook geen broodmaaltijd en buffet kunnen aanbieden. 
Daarom vragen we jullie om jullie kinderen zelf op te komen halen. Het 
ophalen zal volgens een drive-in systeem gebeuren.  

De Ribbels, Speelclub en Rakkers worden opgehaald tussen 14u en 15u. De 
Toppers, Kerels en Aspiranten worden opgehaald tussen 16u en 18u. Voor 
deze tweede bubbel hebben we meer tijd voorzien omdat we ook vragen om 
de fiets met de auto mee naar huis te nemen. Zo vermijden we een extra 
moment waarop de fietsen opgehaald moeten worden. Ook hier hebben we 
aan de broers in verschillende bubbels gedacht. Ouders van broers moeten 
ons bij het vertrek laten weten tijdens welk moment zij hun zonen komen 
ophalen. 

Op de weg zal een leider staan die vraagt wie je komt ophalen en zegt 
wanneer je de kampplaats mag oprijden. Zo kan al doorgegeven worden wie 
klaar moet gaan staan. Op de kampplaats zelf mag één persoon uitstappen 
om de bagage in te laden. De kampplaats verkennen kan dus jammer genoeg 
niet. 
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Vergeet niet dat carpoolen momenteel nog uit den boze is. Voor het vervoer 
terug naar huis houden we ons aan de regels van de samenleving op dat 
moment.  

Als jij jouw kind(eren) toch niet zou kunnen komen ophalen, laat ons dat zeker 
op tijd weten dan, dan kunnen we samen op zoek naar een oplossing.  

 

 

 

  



6 
 

Opruimdag – 31 juli 

De leiding, kookies en VB blijven nog een dagje langer op de kampplaats om 
de overblijfselen van een fantastisch tiendaagse op te ruimen en de camion in 
te laden.  

 

 

P R A K T I S C H E  Z A K E N  

Prijs 

Het bivak kost 130 euro voor het eerste kind. De volgende kinderen van 
hetzelfde gezin betalen slechts 110 euro. Deze korting geldt niet voor zussen 
in Chiro Klaasje. Wij hebben dit bedrag graag voor 28 juni op BE43 7331 1602 
8501 met als mededeling ‘Bivak 2020 + Naam + Afdeling’. 

Ouders kunnen ons bij vertrek een formulier van de mutualiteit bezorgen 
waarmee ze een deel inschrijvingsgeld van het bivak terugkrijgen van de 
mutualiteit. Dit formulier krijg je dan ingevuld op het einde van het kamp zodat 
jij het bij je mutualiteit kan afgeven. Ouders van kinderen tot 12 jaar krijgen 
van ons ook een attest waarmee je een bedrag van de belastingen kan 
aftrekken. 

Post 

Iedereen krijgt graag post op kamp, zowel leiding als leden. Als je graag een 
briefje wilt schrijven naar de leden, leiding, kookies of VB kan dat naar het 
volgend adres: 

La Sachemerie 
Chiro Jochihe 
‘Naam zoon’ + Afdeling 
Heidebloem 1 
1653 Dworp 
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Om de postverdeling vlot te laten verlopen binnen de bubbels, vragen we om 
zeker de afdeling van het lid te vermelden. Op die manier kunnen we ook 
de postverdeling gescheiden houden.  

Postpakketten zijn heel leuk maar we raden aan ze niet te sturen. Als we toch 
pakjes ontvangen houdt de leiding deze bij tot het einde van het kamp. 
Pakketjes zijn namelijk niet zo leuk voor de kindjes die dat niet krijgen. 

Inschrijvingsprocedure 

Dit jaar kunnen we spijtig genoeg niet op huisbezoek komen. Daarom is ook 
de inschrijvingsprocedure dit jaar iets anders. Om je kind(eren) in te schrijven 
moeten er 2 zaken in orde zijn. Hiervoor heb je tijd tot en met zondag 28 juni.  

1. Vul de medische fiche in bijlage volledig en waarheidsgetrouw in. Als 
je deze hebt ingevuld, steek je ze in een gesloten enveloppe in de 
brievenbus op het volgende adres 
 
Lindelei 196 
2620 Hemiksem 
 
Inschrijvingsfiches digitaal doorsturen mag niet. Zo houden wij ons 
aan de privacywetgeving. 

 
2. Ook is het belangrijk dat u het gepaste bedrag op onze rekening stort. 

Voor het eerste kind per gezin vragen we €130, voor alle andere 
kinderen €110. Schrijf dit bedrag over op rekeningnummer  
BE43 7331 1602 8501 met als mededeling ‘Bivak 2020 + Naam + 
Afdeling’ 
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M A A T R E G E L E N  

GOED OM TE WETEN 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met 
virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op 
een veilige en verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed 
doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag 
respecteren. Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte 
geven die ze na deze crisis verdienen. 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de drie dagen voor het kamp symptomen heeft blijft 
verplicht thuis. De symptomen zijn hoesten, verstopte neus, koorts, 
diarree, keelpijn en moeilijk ademen. 

 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Twijfel je of jouw kind 
tot een van de risicogroepen behoort, contacteer ons dan zeker. Behoort je 
kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een 
attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, 
als ouder, om dat in orde te brengen. 

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u 
om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil 
dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. 

Het is in ieders belang, ook in dat van uw kind. 

2. Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het 
stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. 
Wanneer iemand ziek wordt, wordt hij in quarantaine geplaatst in 
ons quarantainelokaal. De ouders wordt dan gevraagd om hem op 
te halen binnen de 12 uur. Wees dus steeds bereikbaar! 

Wanneer de persoon Covid-19 symptomen vertoont, moet er thuis 
zo snel mogelijk een test gedaan worden in het ziekenhuis en het 
resultaat met ons gedeeld worden. Wanneer de test een positief 
resultaat geeft, gaat de volledige bubbel van de besmette persoon 
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naar huis. Afhankelijk van de situatie kan het ook zijn dat wij zelf 
beslissen om het volledige kamp te te ontruimen. 

Als jullie jullie kind(eren) moeten ophalen, zal dat ook 
georganiseerd verlopen. Moest de situatie zich dus voordoen 
(hopelijk niet!), dan laten wij jullie zo snel mogelijk weten hoe, wat, 
waar en wanneer. Wanneer één kind ziek wordt, betalen wij per 
gemiste dag 5 euro terug. Als een volledige bubbel of het volledig 
kamp ontruimd wordt, berekenen wij de kosten en storten we de 
overschot terug. 

3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50 
deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen 
die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten 
worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk 
contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte plaatsen en 
reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende 
afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. 
Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken 
dus een soort minikampjes in ons kamp. 

Zo zullen onze bubbels eruitzien:  

• -12 leden en leiding 

• +12 leden en leiding en kookies 

 

 

 

 

 

OPGELET: 

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen 
omdat ze bij hun leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens 
het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus 
voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is 
bijvoorbeeld niet toegelaten. Stuur ook geen brieven die bedoeld zijn voor 
twee zonen uit een verschillende bubbel. 
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4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: 
zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, 
handschoenen, …  Later zullen we nog een lijstje rondsturen met 
extra zaken die we vragen om van thuis mee te nemen. 

5. Vermijd contact na het kamp 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in 
contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen 
een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen 
jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – 
wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee 
activiteiten. 
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I N F O M O M E N T E N  

25 Juni: Bivak/Corona infomoment 

Wordt medicatie aan de leiding gegeven of in de bagage of rugzak gestoken? 

Alle medicatie wordt aan de leiding gegeven bij het vertrek. Op de website 
staat een formulier dat jullie kunnen invullen zodat wij een goed overzicht 
hebben van de te geven medicatie. Dat formulier steek je samen met de 
medicatie in een afsluitbare plastic zak. Zo blijft alles goed samen. 

Mag de Speelclub wel een veldbed meenemen? 

De Ribbels en Toppers zullen slapen in 
lokalen waarin een verdiep is gemaakt. Zo is 
er daar meer slaapplaats maar is het wel 
lastig om een veldbed te zetten. Daarom 
vragen we aan Ribbels en Toppers om een 
luchtmatras of matje mee te nemen. De 
Speelclub zal in een lokaal slapen waar geen 
verdiep is, en kan dus zowel op een 
luchtmatras als veldbed slapen. 

 

29 Juni – 4 juli: Afdelingsinfomoment 

Elke afdeling voorziet een apart moment waarbij de leiding in een videocall zit 
zodat ouders nog iets kunnen vertellen of de leden hun leiding nog eens 
kunnen zien voor het kamp. Deelnemen aan het het videogesprek doe je door 
naar https://meet.jit.si/AfdelingJochihe te gaan.  

vb. https://meet.jit.si/AspisJochihe  

• Ribbels: dinsdag 30 juni van 18u tot 19u 

• Speelclub: woensdag 1 juli van 18u30 tot 19u30 

• Rakkers: woensdag 1 juli van 19u30 tot 20u30 

• Toppers: dinsdag 30 juni van 19u tot 20u 

• Kerels: zaterdag 4 juli van 19u tot 20u 

• Aspi’s: maandag 29 juni van 19u tot 20u  

https://meet.jit.si/AfdelingJochihe
https://meet.jit.si/AspisJochihe
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N O O D T E L E F O O N  

Mochten er vragen zijn of bezorgdheden kan je altijd contact op nemen met 
volgende nummers.  

Op kamp zelf vragen we om enkel te bellen in geval van noodgevallen. 

• Bivakleider Raf:  0491 89 34 35 

• Bivakleider Casper: 0489 41 50 93 

• VB Didel:   0484 95 79 19 

Een vergeten zaklamp of tandenborstel zijn geen catastrofes voor ons. De 
leiding verzint hier altijd wel een creatieve oplossing voor. 

 

K O O K I E S  

Onze kookouders maken voor ons 3 keer per dag 
de lekkerste maaltijden. Ze doen meer als koken 
alleen. Soms spelen ze met ons mee, staan ze de 
leiding bij met hun wijze raad of doen ze een dansje 
op de bonte avond. Wie zijn die fantastische 
mensen? 

Dries en Dempsey vergezellen ons voor de 3e keer op kamp. Door hun 
ervaring als leiding, weten ze zowel hoe het kamp eruitziet vanuit de keuken 
als erbuiten. Ideale kookies dus! 

Carl, Sarah en Arwen (papa, mama en zus van Eolas) gaan dit jaar voor de 
tweede keer mee koken. Zij hebben vorig jaar alle kneepjes van het vak 
geleerd, waardoor ook zij de lekkerste gerechten op tafel toveren. 

Wouter en Miek (mama en papa van Benke, Wander en Wiebe) gaan dit jaar 
voor de eerste keer met ons mee op kamp, maar toch is dit niet hun eerste 
keer. Hiervoor kookten ze al op kamp van een andere Chiro en op ons 
SpeRib-weekend. 

Koen en Tinneke (mama en papa van Pieter en Mathias) gaan ook voor de 
eerste keer mee. Maar ook zij gingen al mee koken op SpeRib-weekend. We 
zijn er dus zeker van dat zij voor heerlijk eten zullen zorgen. 
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W A T  N E E M  J E  M E E ?  

Slaapgerief: 

• Luchtmatras of matje voor 
Ribbels en Toppers 

• Veldbed voor de rest 

• Slaapzak 

• Pyjama 

• Knuffelbeer 

• Extra dekentje voor koude 
temperaturen 

Materiaal: 

• Twee keukenhanddoeken 
(met naam!) 

• Twee stoffen mondmaskers in 
aparte afsluitbare plastic 
zakjes (met naam!) vanaf 
Rakkers 

• Drinkbus 

• Brooddoos 

• Zaklamp 

• Schrijfgerief, pen en papier 

• ID-kaart/ISI+kaart + 2 
klevertjes van de mutualiteit 

• Linnenzak voor je vuile kleren 

• Zonnecrème en muggenmelk 

• Leesmateriaal voor de platte 
rust 

• Wat zakgeld (max 5 euro) 
voor de postzegels en 
kaartjes  

Toiletgerief: 

• Tandenborstel en tandpasta 

• Voldoende washandjes (max 
5) en handdoeken (1 grote + 2 
kleine) 

• Douchegel/zeep en shampoo 

• Kam of haarborstel 

• Deodorant 

• Wasspelden 

• 2 pakjes papieren zakdoeken 

Kledij: 

• Voldoende ondergoed en 
kousen 

• Voldoende T-shirts en enkele 
warme truien 

• Voldoende shorts en lange 
broeken 

• Regenkledij 

• Zwemgerief: zwembroek en 
handdoek 

• Een paar stapschoenen en 
sportschoenen 

• Verkleedkleren voor een 
Super-Mario personage (vb. 
Mario, Luigi, Wario, Yoshi, 
Prinses Peach, ...) 
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Houd er rekening mee dat kledij die je meeneemt vuil kan worden en voorzie 
alles van naam. 

Medicatie bezorg je aan de leiding bij het vertrek. Graag krijgen we één 
afsluitbaar plastic zakje of doosje met daarin al jouw medicatie en een 
ingevuld medicatieformulier dat je op onze website kan vinden. Dit geeft ons 
een goed overzicht van de te geven medicatie. 

Wat laat je best thuis? 

• iPads, laptops, Playstations, Gsm’s, en andere elektronica waar je toch 
geen tijd voor zal hebben. 

• Het bivak is geen festival. Muziekboxen laat je dus ook thuis. De leiders 
zorgen voor voldoende muziek. 

• Overdreven veel snoep (Chiro is delen) 

• Sigaretten, tabak, alcoholische dranken en drugs 

• Mooie kledij die niet vuil mag worden 

• Slecht humeur 

• Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen/wapens 

• Je lief, hond, kat, aap, krokodil, mama of papa 

• Vuile taal, pestgedrag, scheldwoorden en beledigingen 

Bij vragen en/of problemen over deze lijst kan je steeds bij de leiding terecht. 
Zij zullen je zeker helpen! 

 

H A N D I G E  T I P S  

1. Er bestaat muggenmelk die ook werkt tegen teken. Dat is geen 
overbodige luxe tijdens de vele bosspelen op kamp. 

2. Zorg dat alles getekend is met naam! Zo vermijden we een gigantische 
berg aan verloren voorwerpen die van niemand zijn. 

3. Ribbelouders kunnen ook pakketjes maken met kledij per dag. Dan moet 
je zoon elke ochtend maar één zakje uitzoeken om propere kleren aan 
te doen. 

4. Om het kaartjesschrijven vlot te doen verlopen vragen we aan de ouders 
van de jongste afdelingen om de adressen al op etiketten of enveloppen 
te schrijven. ’Bomma in Hemiksem’ komt meestal niet terecht op het 
juiste adres. 
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E E N  D A G J E  O P  B I V A K  

 

7u15:  opstaan bivakleiding & dienstenleider 
7u30:  opstaan leiding 
7u45:  opstaan leden 
8u30: ontbijt & diensten 
9u30: voormiddagactiviteit 
12u00: middageten & diensten 
13u30: platte rust 
14u30: namiddagactiviteit 
18u00: avondeten & diensten 
19u30:  avondactiviteit  
20u00: slapen Ribbels 
20u30: slapen Speelclub 
21u00: slapen Rakkers 
21u30: slapen Toppers 
22u00: slapen Kerels 
22u30: slapen Aspiranten 
23u00: de leiding doet nog vanalles 

 

Dit jaar slapen we iets langer 
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B I V A K L I E D  

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgenddauw : we zijn weer op bivak. 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 

een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

Als je dit nog niet kent kan je het thuis al eens oefenen: 

https://www.youtube.com/watch?v=VVYM0JYn814 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VVYM0JYn814


CHIRO JOCHIHE (MJ/0309)
INSCHRIJVINGSFICHE BIVAK
Met deze indivividuele inschrijvings�che geven ouders alle noodzakelijke gegevens over hun kind 
aan de Chiroleiding. De volgende gegevens worden gebruikt om het kind te verzekeren tegen 
ongevallen, ouders te informeren en de leiding voldoende informatie te verstrekken om de Chirower
-king vlot te doen verlopen. Medische informatie wordt door de leiding bewaard en dus niet doorge-
geven, tenzij aan medische hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om daar 
vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg.

Gegevens van de ouders + extra contactpersoon

Chiro Jochihe

[E-mail]
[Site]

[IBAN]

Lindelei 201 | 2620 Hemiksem
groepsleiding@chirojochihe.be
www.chirojochihe.be
BE43 7331 1602 8501

Gegevens van het lid

gewoon / vegetarisch / halal / 

Medische gegevens
Is uw kind allergisch aan bepaalde voedingsmiddelen?

Is uw kind allergisch aan bepaalde geneesmiddelen?

Is uw kind allergisch aan bepaalde sto�en?

Naam en telefoonnummer huisarts

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen

Lijdt uw kind aan een van volgende aandoeningen?

Wat moet de leiding zeker weten? Wat in noodsituaties?

Ja, in het jaar Nee

astma bedwateren epilepsie hartkwaal hooikoorts

huidaandoening reuma slaapwandelen suikerziekte



Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen
innemen? Zoja: welke, wanneer en hoeveel?

Kan uw kind zwemmen?

Is uw kind vlug moe?

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd
op zijn/haar/hun leeftijd?

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initatief medische behandelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders 
mogen ze zelfs geen pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt 
u hen die toestemming zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan ons een kind een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare 
pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen*:

Wij geven aan de leiding toestemming om na het kamp foto’s van uw kind op internet te plaatsen met als doel de foto’s die op 
kamp getrokken werden, te bezorgen aan de ouders:

* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 12.09.2009 - Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking ervan.

Datum: 

Handtekening(en)

Uw kind is pas ingeschreven voor ons kamp wanneer het bedrag van 130 euro (110 euro vanaf het 2e kind) op het 
rekeningnummer BE43 7331 1602 8501 is gestort met mededeling  “Bivak + naam kind + afdeling”.

In te vullen bij binnenbrengen van bagage
Ondergetekende verklaart dat het hiervoor vermelde kind:
 
•  niet ziek is en geen ziektesymptomen had in de voorbije vijf dagen. Ziektesymptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus,
    koorts, diarree en moeilijk ademen.

•  niet tot een risicogroep behoort OF dat de ziekte door medicatie onder controle is en een doktersattest voorgelegd kan  
   worden waarin de arts deelname toelaat.

Datum: 

Handtekening(en)


