
Infomoment 
BIVAK
KSA Sint-Laurentius Lokeren



Algemene informatie



Locatie
§ Bivakhuis ’t Vergult Cruys in Olmen

§ Bivakhuis omringd door speelbossen

§ Bedden zijn aanwezig maar zelf mee te brengen:
§ Hoofdkussen
§ Hoeslaken/ matrasbeschermer
§ Slaapzak



Wanneer gaan we op bivak?
§ Data

§ Woensdag 3 juli 2019 tot en met woensdag 10 juli 2019

§ Vervoer
§ Woensdag 3 juli ‘19: vertrek op de parking van de Fun om 9u met de bus
§ Woensdag 10 juli ‘19: terugreis met de bus, aankomst 13u op de parking van de 
Fun



Nuttige informatie
§ Medische fiche

§ Bij de inschrijving krijgen jullie deze
§ Gelieve deze zo volledig mogelijk in te vullen zo kunnen we extra goed zorgen voor jullie 

kind

§ Geneesmiddelen
§ Afgeven aan de leiding
§ Naam van het kind & hoeveelheid op het doosje of de fles schrijven

§ Bedwateren
§ Laten dit weten aan de hoofdleiding of leiding
§ Extra zaken om rekening met te houden:

§ Minstens 2 pyjama’s of slaapkleedjes en voldoende ondergoed
§ Reserveslaapzak en hoeslaken
§ Eventueel een matrasbeschermer



Bikke bikke bik.. Hap hap hap!
§ Onze koks zorgen elke dag opnieuw voor geweldige maaltijden

§ Voedselallergieën
§ Laat het op voorhand weten aan de hoofdleiding
§ Wij zorgen voor een alternatief, geen reden om niet mee te gaan. ;)

§ Snoep
§ Mag meegenomen worden
§ Leiding verdeelt dit over de hele groep, zodat niemand buikpijn heeft op het einde 
van de avond.  



Hoe ziet zo’n bivak 
eruit? 



Thema
§ Bivakthema

§ Micky Mouse is verdwenen.. Minnie is ten einde raad en roept de hulp in van alle 
disneyfiguren om Mickey te vinden! Zal het hen lukken om Mickey te vinden??

§ Verkleedkledij
§ 1&2: Disneydieren
§ 3&4: Disneysuperhelden & magiërs
§ 5&6: Disney Villians



Een dag op bivak
§ 8u: Opstaan en ontbijt
§ 10u: Voormiddagactiviteit
§ 12u: Middageten gevolgd door de siësta
§ 14u30: Namiddagactiviteit
§ 16u30: Vieruurtje (een halfuurtje te laat..) en vrij spel
§ 18u: Avondeten
§ 20u

§ 1&2: Douchen en bedtijd
§ 3&4 en 5&6: Avondactiviteit

§ 22u: Bedtijd voor 3&4 en 5&6



Activiteiten
§ Daguitstap

§ 1 dag gaan we op uitstap in de buurt

§ Individuele spelen
§ Elke dag is er zeker een activiteit waarbij je enkel met je groep speelt

§ Gezamenlijke spelen
§ Regelmatig spelen we ook een spel met alle groepen

§ Avondactiviteit
§ 1&2: heeft geen activiteit maar wel douchen en gaan slapen
§ 3&4 en 5&6: wisselen af, ofwel douchen ofwel een avondactiviteit



Wat nemen we mee?
§ Volledige lijst krijgen jullie bij het inschrijven

§ Belangrijk voor het slapen: 
§ Slaapzak
§ Hoeslaken/ matrasbeschermer 
§ Hoofdkussen + knuffeldier

§ Kledij
§ 1&2: per dag in een plastiek zakje steken, dit helpt ons bij het aankleden. Ook is 
het handig op voorhand te overlopen wat er in de valies van je kind zit. 

§ Een must voor op bivak
§ KSA-hemd of KSA-das
§ Zwemkledij (+ zwembandjes)
Kan je kind niet of nog niet goed zwemmen? Geen probleem, laat dit weten zo 
kunnen we hier rekening mee houden. 



Kostprijs en inschrijvingen
§ Bivak kost 110 euro

§ Voor het tweede kind: 90 euro
§ Voor het derde kind: 80 euro

§ Zakgeld? 
§ 10 euro is meer dan voldoende, in een gesloten enveloppe met naam van het kind 
afgeven aan de leiding

§ Inschrijvingen
§ 26  en 28 juni, 18-21u
§ Na de slotactiviteit, 29 juni, tot 21u



K(S)Alender

28 juni SJO BBQ
29 juni Slotactiviteit (uitstap naar Zee)

3-10 juli Bivak
18-30 juli Kamp

21 juli Bezoekdag

1 september Natuurloop Okapi
7 september Startdag + dia-avond
21 september Pimp It Up

27-28-29 september Okapifeesten



Wij kijken er alvast 
naar uit!
Heb je toch nog vragen? Je mag altijd contact 
opnemen met Pauline of de leiding! 


