Beste leden, beste ouders,
Het is weer zover, we vertrekken op kamp!
We trekken dit jaar van vrijdag 21 juli (of maandag 24 juli voor de speelkwi) tot en
met maandag 31 juli naar de Hoge Rielen, te Kasterlee.
In dit boekje kunnen jullie alle info omtrent het hele kampgebeuren vinden, maar
als er toch nog dingen onduidelijk zijn, aarzel dan zeker niet om de leiding te
contacteren. De contactgegevens vinden jullie achteraan. Indien jullie wensen dat
de leiding thuis langskomt voor wat extra uitleg, kan dit ook. Laat ons dus zeker
iets weten!
Als jullie kind staat te springen om mee te gaan, kunnen jullie hem/haar nu al
inschrijven via onze website www.chirosterrebeek.be onder ‘kampinschrijving’.
We zouden jullie willen vragen om duidelijk de naam van jullie kind en de groep
waarin hij/zij zit te vermelden bij de overschrijving van het inschrijvingsgeld, dit
om misverstanden te vermijden. De kampinschijving is pas definitief bij de
betaling.

BELANGRIJK! Omwille van praktische redenen (het regelen van de
verzekering, het bestellen van de kamp-T-shirts, enz…) sluiten we de
inschrijvingen af
op vrijdag 30 juni.
Hou hier a.u.b. rekening mee.
Maak jullie al maar klaar voor 10 dagen vol humor, vriendschap en plezier!

Belangrijke data!
Donderdag 20 juli:
Om 18u00 is er een bezinningsmoment voor alle leden en hun familie. Iedereen
wordt op het kerkplein verwacht om 17u30 in UNIFORM en mét BAGAGE. Bij de
bezinning nemen we even de tijd om vooruit te blikken op het kamp. Deze
bezinning is verplicht voor alle leden. Je krijgt dan ook de eerste aflevering van
ons sprookjesachtig kamptoneeltje te zien en iedereen ontvangt zijn eigen kamp tshirt! NA de bezinning worden de koffers en het vele materiaal in de vrachtwagen
geladen. Geen enkele sportzak of valies is uniek, dus gelieve alles duidelijk te
kenmerken. Ook veldbedjes, slaapzakken en luchtmatrassen moeten duidelijk
gelabeld worden! Valiezen moéten dit jaar mee met de camion, aangezien de
kampplaats erg ver ligt van de dichtstbijgelegen parking.
Vrijdag 21 juli:
8u00: De tito’s, keti’s en aspi’s starten van aan de chirolokalen met hun gezellige
fietstocht richting Kasterlee. Zorg ervoor dat je fiets volledig in orde is! Ga zeker
eens kijken naar de lijst van criteria verder in dit boekje. Neem ook een energierijk
lunchpakket en drankje(s) mee voor ‘s middags. Remember: het Belgische weer
kan soms toch wel verraderlijk uit de hoek komen! (zonnecrème, petje en/of
regenjas kunnen van pas komen).
De sjoepappen vertrekken dezelfde dag om 14u00 vanuit de chirolokalen. We
rekenen hier op enkele bereidwillige ouders die met ons naar de kampplaats
willen rijden. Zouden jullie ons a.u.b. een seintje willen geven via
chirosterrebeek@gmail.be mocht u bereid zijn om te rijden. Geef a.u.b. aan
hoeveel plaatsen u ter beschikking hebt.
Maandag 24 juli: Vandaag mogen de Speelkwi’s ook eindelijk op kamp vertrekken
om zich bij de andere sprookjesfiguren te voegen. Zij vertrekken om 10u00 van op
het kerkplein. Ook hier hopen we dat enkele ouders/grootouders hun kinderen
naar Kasterlee willen brengen. De valiezen van de Speelkwi’s hoeven niet verplicht
met de camion meegegeven te worden, al vermijdt u daarmee heel wat gesleur
en gedoe. De Speelkwietjes worden WEL verwacht op de bezinning.
Zondag 31 juli: Vandaag keren we (waarschijnlijk heel moe maar ZEER voldaan)
terug van Kasterlee naar Sterrebeek. Hiervoor hebben wij een bus voorzien. We
vertrekken in Kasterlee met de bus rond 13u00 en de rit duurt ongeveer 1u30
minuten. De vrachtwagen met al de bagage zal op ongeveer hetzelfde tijdstip als
de bus aankomen in Sterrebeek. We vragen dan nog enkele helpende handen om
de vrachtwagen mee uit te laden.
Zowel bij de bezinning als bij het vertrek en bij de fietstocht worden de leden in
uniform verwacht.

Voor de heldhaftige fietsers
Belangrijke opmerking: Iedere fiets moet bij het vertrek in orde zijn. Het is erg
vervelend als je fiets het na 2 km begeeft. We kunnen enkel de kleine
herstellingen uitvoeren en al de kosten aan je fiets neem je mee naar huis.
Kijk volgende punten zeker na en ga tijdig naar de fietswinkel voor herstellingen of
een algemeen nazicht:












Banden opgepompt, GOED opgepompt, meestal 3 of 4 bar.
Reserveband en (eventueel) sleuteltjes
Lichten werken en voldoende reflectoren aanwezig?
Slot mee voor je fiets, met sleutel/gekende code? Heel erg belangrijk dit
jaar!!
Remmen werken goed?
Trappers staan vast?
Versnellingen werken nog allemaal?
Zadel staat hoog genoeg?
Drinkbus gereed? Sterk aangeraden!
Snelbinder mee?
….

Accomodatie
In onze chirogroep is het zo dat de jongste groepen, Speelkwi en Sjoepap, slapen
in gebouwen. Voor de Speelkwi zijn er bedbakken aanwezig maar geen
matrassen, de leden moeten dus zelf een luchtmatras(je) meenemen om in het
bed te leggen.
Voor de Sjoepappen zijn er geen bedbakken, noch matrassen. Zij moeten een
veldbedje of een luchtmatras meenemen.
De oudste groepen slapen in tenten. Zij moeten zelf een veldbedje of een
luchtmatras meenemen. Opgelet! Vele veldbedjes passen moeilijk in onze tenten
aangezien ze aan de brede/lange kant zijn. Een luchtmatras is dus de ‘veiligere’
optie.

De kampagenda, hoe ziet die er precies uit?
Op kamp staan we elke dag al vanaf ’s ochtendsvroeg paraat om weer volop te
spelen, te ravotten en plezier te maken.
Enkel op zondag houden we een uitslaapdagje. 
7u31:

8u00:

9u00:
12u00:
13u00:
14u00:
16u00:
18u00:
19u00:
20u00:
20u30:
21u30:
22u00:
22u30:
....

Zzzz... Na een heerlijk nachtje slapen, wordt iedereen wakker en
vliegen we er meteen in met ochtendgymnastiek om ons daarna snel
te verfrissen en aan te kleden.
We smeren onze kelen eerst al zingend om daarna te genieten van
een heerlijk ontbijt en een tasje chocomelk/koffie/.... Daarna
beginnen we aan onze diensten.
Voormiddagprogramma, vaak een spel of een groepsactiviteit
Onze magen rammelen alweer, dus is het tijd voor het middageten!
Daarna wassen we in groepjes af.
We houden het even wat rustiger en houden een welgekomen siësta.
Namiddagprogramma
4-uurtje en het vervolg van het namiddagprogramma
Avondeten
Kamptoneeltje + kampliedje + sluiting
Lavertje
Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de speelkwi
Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Sjoepappen
Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Tito’s
De leiding vergadert.
Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Keti’s en de Aspi’s.

Gepakt en gezakt vertrekken we op kamp, maar wat moet er
allemaal meegenomen worden?
Het is belangrijk dat alles op deze lijst meegenomen wordt en duidelijk gelabeld
wordt (vooral voor de kleinste groepen).
 3 keukenhanddoeken
 Bestek (grote én kleine lepel, vork, mes, en voor iedereen buiten de
speelkwi een aardappelmesje). Wie dit vergeet zal met zijn handen moeten
eten...
 Drinkbus voor één-/tweedaagse en fietstocht
 Een stevige rugzak, dus geen plastieken zak! Je zal deze de hele tijd moeten
dragen bij één- of tweedaagse!
 Pyjama en knuffelbeer
 Muggenmelk
 Petje en zonnecrème
 Proper ondergoed voor (minimum) elke dag
 Wasgerief: washandje en badhanddoek
 Sport- en spelkledij
 Witte t-shirt
 Gummilaarzen (caoutchouc botten)
 Regenkledij!!
 Zwempak/slip, en handdoek
 Enveloppen, schrijfgerief, adressen (de leiding zorgt voor postzegels en
kaartjes)
 Strips/boek/kleurboek (voor in de siësta, duidelijk van naam voorzien)
 Reserveschoenen
 Slippers of crocs, schoenen die heel gemakkelijk aan/uit kunnen.
 Zaklamp
 Slaapzak (+ eventueel een kussen)
 Verkleedkledij en attributen in het kampthema! Het is zeker niet nodig dat
je dit gaat kopen, trek de zolder eens op en je ontdekt misschien verborgen
schatten!
 Snelbinder + fietsslot voor op de fiets (tito, keti en aspi)
 Luchtmatras of veldbedje (sjoepap, tito, keti en aspi) (zorg dat deze niet
overdreven groot zijn, er is niet zoveel plaats in de tenten/gebouwen)
Er zijn bedden aanwezig in het gebouw voor de speelkwi maar er zijn geen
matrassen, de speelkwi moet dit dus meenemen, geen veldbedjes!!
 2 kleefbriefjes mutualiteit, ID en medische fiche (zie site!)
 Plastieken zak voor vuile was en eventueel eentje voor natte kleren
 Toiletgerief; shampoo, shower gel, tandpasta, tandenborstel, haarrekkers ...
 Eventuele medicatie; duidelijk doorgeven aan de leiding!!

Wat mag NIET meegenomen worden
 Snoep, chips,… of ander eten
Er wordt zeker genoeg eten voorzien door onze lieve kookouders/kookies.
Wat de leiding toch vindt, wordt over de groep verdeeld.
 GEEN GSM’s (ook de oudere groepen niet!!!!).
Je neemt beter niet het risico dat je GSM kapot gaat! Als het echt nodig is,
stelt de leiding hun GSM ter beschikking voor noodgevallen.
 Mp3-speler, radio, fototoestel en andere elektronische toestellen neem je
niet mee. Je hebt ze echt niet nodig en ze kunnen enkel stukgaan.
 Laat je mooiste kleren thuis, we gaan op kamp en daar kan je behoorlijk vuil
worden.
 Een slecht humeur
 Pestgedrag

Thema
Dit jaar komen we heel wat sprookjesfiguren tegen op kamp. We ontdekken hun
avonturen en maken allerlei spannende dingen mee. We leren onder andere
Assepoester, Alladin en Pinokkio kennen en beleven samen met hen heel wat
avonturen! Die avonturen ontdekken we elke avond tijdens het kamptoneeltje...
Loopt het goed af of niet...?
Ook hebben we een echt kampliedje binnen het thema gemaakt! Als kers op de
taart krijgen jullie een kamp t-shirt in sprookjesthema als fantastisch aandenken!

Mjammieeeeeee, FOOD….’t Kampeten! Smullen maar!
De kookouders verzorgen het lekkere eten gedurende de eerste vijf dagen.
Daarna is het de beurt aan de oudleiding, die wij kookies noemen, om hun
kookkunsten te bewijzen.
Kookouders

Kookies

Luc en Ann
Yves en Ann
Anneke
Patricia
Dieter
Inge

Birgit
Das
Joke
Florence
Lisa
Jannes
Brian

Alvast nen dikke merci van ons allemaal voor al jullie hulp en inzet!
Zonder jullie zou er helemaal geen sprake zijn van een Mik Mak-bivak!

Wat doen we zoal op kamp?
Massaspel: De jongste groepen (speelkwi en sjoepap) spelen een spel tegen
elkaar net zoals de oudsten dat doen (tito, keti en aspi). Plezier gegarandeerd!
Themaspel: Een spel waarbij alle groepen door elkaar worden gemengd om een
écht chirospel te spelen! Keitof!
Vlaamse Kermis: De jongste groepen houden een markt waarbij ieder standje een
andere activiteit voorziet; kroonkurken gooien, liedjes aanvragen, loombandjes,
masages, drank, boogschutten, ... Een activiteit die eens niet draait om winnen
maar om puur plezier!
Mik/Mak-Dag: Een (halve) dag waarop we eventjes echte macho’s en meisjemeisjes kunnen zijn. De jongens bouwen kampen, voetballen of doen gewoon
waar ze zin in hebben en de meisjes relaxen, gipsen, knutselen etc.
Eéndaagse: Enkel voor de Speelkwi. Omdat wij nog maar net aangekomen zijn
gaan wij op ééndaagse, waarbij we stappen naar een megacoole bestemming. De
dag ervoor genieten we dus van een volledig lege kampplaats!
Tweedaagse: Voor de Sjoepappen en de Tito’s. Wij stappen of fietsen naar een
dorp/stad waar we dan allerlei opdrachten moeten vervullen, spelletjes spelen of
iets bezoeken. s’ Avonds genieten we van een heerlijk pakje friet en slapen we
voor 1 nacht niet op de kampplaats.
Dropping: De leden worden geblinddoekt en (steeds in groep!) ergens afgezet. Ze
dienen op eigen krachten de weg naar ‘huis’ terug te vinden.
Overlevingstocht: Voor de Keti’s en de Aspi’s. Zij proberen aan de hand van tips
de eindlocatie te vinden en doen onderweg allerlei klusjes/taakjes om wat centjes
te verdienen.
Zwemmen: We gaan een keertje met heel de groep zwemmen in een lokaal
(tropisch) zwembad! Ook de ideale kans om ons nog eens te wassen :-)

De financiële kant van de zaak
De kostprijs van het kamp is lager dan de vorige jaren, namelijk
 Speelkwi: (6-8 jaar)
 Sjoepap: (9-12 jaar)
 Tito, Keti en Aspi: (13-17 jaar)

120 euro
140 euro
150 euro

De reden waarom de prijzen dit jaar verlaagd zijn, is heel simpel. We betalen dit
jaar minder voor de kampplaats en dit heeft natuurlijk positieve gevolgen voor
onze kampbegroting. Iedereen geniet dit jaar van een lagere kampprijs. In de
bovenstaande prijzen zijn het zakgeld, de activiteit op één- of tweedaagse en de
treinrit mee inbegrepen, daar waar die supplementen vroeger nog cash
overhandigd moesten worden. De prijzen zijn bijgevolg ‘all-in’ geworden.
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s mogen max €10 meenemen zodat ze iets kunnen kopen
in de winkel voor s ’avonds of voor bij het kampvuur.
Wanneer wij (volgend voorjaar) het formulier voor de belastingaangifte van de
gemeente ontvangen, bezorgen we je graag een kopie. Die voeg je bij je
belastingaangifte. Bij inschrijving krijg je een inschrijvingsbewijs (voor het geval er
iets moest fout lopen met onze administratie).
Belangrijk! Indien je vragen hebt omtrent de betaling of als het moeilijk is om het
kampgeld in 1 keer te betalen, kan je gerust contact opnemen met de
groepsleiding. Margot en Wouter beantwoorden zo goed mogelijk uw vragen en
zoeken samen met u naar een gepaste oplossing. Indien nodig kunt u ook beroep
doen op de sociale dienst van de gemeente Zaventem. Een chirokamp is namelijk
een groepsgebeuren en moet bijgevolg voor iedereen toegankelijk zijn.
Als er in jullie gezin meerdere broers of zussen meegaan op kamp, krijgen jullie
korting. Het tweede kind betaalt € 10 minder, het derde kind € 20 minder, het
vierde kind € 30 minder enz…. Vergeet dit niet aan de leiding te melden bij de
inschrijving. Gelieve wel voor elk kind apart te betalen zodat er geen verwarring
ontstaat qua prijs.
Als je, bij voorkeur per overschrijving betaalt, gelieve dan duidelijk de naam en de
groep van het kind te vermelden. De kampinschrijving is pas definitief als ook de
betaling gebeurd is.
Ons rekeningnummer: BE86 7340 0140 0950

Medische fiche
Bij dit boekje zit ook een medische fiche. Deze dient nauwkeurig ingevuld te
worden (VERPLICHT!) en wordt door de leiding vooraf grondig bekeken. Het is
enorm belangrijk dat we in noodgevallen gepast kunnen reageren. De medische
fiche kan je ook terugvinden op onze website (www.chirosterrebeek.be) onder
‘downloads’.
Ook vragen we om aan uw kinderen twee kleefbriefjes van de mutualiteit en
zijn/haar identiteitskaart mee te geven. Dit alles mag je in een gesloten enveloppe
afgeven op 20 juli bij het laden van de vrachtwagen, of bij het vertrek op 21 juli (of
24 juli voor de speelkwi). Vergeet niet duidelijk de naam én de groep van uw kind
op de enveloppe te vermelden. Denk eraan: broers en zussen zitten niet altijd in
dezelfde groep. Daarom is het aangeraden om per kind een afzonderlijke
enveloppe mee te geven.
Als er tijdens het kamp bepaalde medicijnen moeten worden ingenomen, gelieve
de nodige medicatie dan aan de leiding van uw zoon/dochter mee te geven.
Vergeet niet om op alle briefjes, doosjes, zakjes, flesjes en verpakkingen de naam
van uw kind te noteren. Zo worden misverstanden vermeden.

De Kampplaats
Als je veel brieven wil krijgen, moet je dit adres zeker en vast aan iedereen
doorgeven:
Naam van de geliefde, groep van je geliefde
Chiro Mik Mak
LOODS K3
Hoge Rielen
Molenstraat 62
2460 Kasterlee
België
Via de volgende nummers kom je bij de groepsleiding terecht.
Contacteer hen a.u.b. enkel ingeval van nood. Wanneer ze voortdurend aan de
telefoon hangen met bezorgde ouders is er minder tijd voor de geplande
activiteiten.
Wouter:

0497/93.84.11

Margot:

0497/16.19.68

Uniform- Uniform- Uniform- Uniform- Uniform- Uniform
Het uniform dat jullie iedere zondag aantrekken, gaat natuurlijk ook mee op
kamp. We vertrekken allemaal in deze outfit en komen er ook in terug. We dragen
het ook op één-of tweedaagse, op overlevingstocht en tijdens de misviering. Zo
zijn we herkenbaar.
De speelkwi’s moeten nog geen uniform hebben, maar het is uiteraard wel
handig!
Een uniform bestaat uit een t-shirt, short of rok en een hemd of trui.
Op onderstaande adressen kan je een nieuw uniform kopen:
- Leuven, JP Minckelerstraat 29
016/29.97.84
- Brussel, Kolenmarkt 85
02/511.44.31
- Mechelen, Onze Lieve Vrouwestraat 6
015/41/02.34
We verwachten iedereen in uniform tijdens de misviering op donderdag 20 juli.
De ouders mogen aandoen wat ze willen .

Nog vragen?
Aangezien er toch heel wat bij zo’n zomerkamp komt kijken, en omdat misschien
niet alles even duidelijk is, kunnen jullie ons (de leiding) altijd bellen of mailen!
De contactgegevens zijn ook terug te vinden op onze site onder groepen > leiding
Aarzel niet om ons eender welke vraag te stellen!

Speelkwi
Speelkwi
Sjoepap
Sjoepap
Sjoepap
Tito
Tito
Keti
Keti
Aspi
Aspi

Aster Degraeve
Louise Van de Cauter
Antoine Pendeville
Leander Meeuwis
Zoë Mbeka
Linde Janssens
Esmée Maluta
Robbe Desmet
Margot Van Hove
Bart Oers
Wouter Oers

0491486084
0494165159
0471085383
0479080362
0475577704
0478078619
0474111634
0491142752
0497161968
0497938439
0497938411

asterdegraeve@hotmail.com
louise.vandecauter@hotmail.com
antoine.pendeville@gmail.com
meeuwis.leander@gmail.com
zoeki_89@live.be
linde.janssens@telenet.be
esmee.maluta@live.be
robbe.fun@live.be
margot.van-hove@hotmail.com
bart@oers.com
wouter@oers.com

De eerste zondag van september
Het is nog veraf maar noteer alvast in je agenda “zondag 3 september terug
chiro”. De informatie over het programma voor september volgt later.

Check onze website voor meer info over de activiteit op 3/09.

www.chirosterrebeek.be
Voor nieuws, de inschrijvingen, het boekske, de medische fiche, het gastenboek, de foto’s,...

We zien jullie terug op donderdag 20 juli!
Tot dan MIK-MAKKERS!

