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Beste leden, beste ouders,
Het is weer zover, we vertrekken op kamp!
We trekken dit jaar van woensdag 21 juli (of zaterdag 24 juli voor de speelclub) tot en
met zaterdag 31 juli naar Gouvy. In dit boekje kunnen jullie alle info omtrent het hele
kampgebeuren vinden alsook onze Corona-aanpak, maar als er toch nog dingen niet
duidelijk zijn, aarzel dan zeker niet om de leiding te contacteren. De contactgegevens vind
je achteraan. Indien je wenst dat de leiding eens belt/’Zoomt’ met jullie (leden en/of
ouders), laat het ons dan even weten via mail!
Als jullie kind ook al staat te springen om mee te gaan, dan kan je hem/haar inschrijven
via onze website www.chirosterrebeek.be onder ‘Kamp Gouvy’. We zouden jullie willen
vragen om sowieso de naam van je kind en de groep waarin hij/zij zit te vermelden bij de
overschrijving van het inschrijvingsgeld, dit om misverstanden te vermijden. De
inschrijving is pas definitief bij de betaling.
BELANGRIJK! Omwille van praktische redenen (verzekering, kamp-T-shirts bestellen, …)
sluiten we de inschrijvingen af op zondag 27 juni.
Maak jullie al maar klaar voor 10 dagen vol humor, vriendschap en plezier!

Belangrijke data!
Dinsdag 20 juli:
Dit jaar geen bezinning of ceremonie
maar uiteraard dient de camion wel
ingeladen te worden. Het verloop van deze dag hangt af van jouw groep.
- Speelclub: bagage gaat niet mee in de camion
- Rakwi & Sjoepap: bagage komt niet in de camion! Jullie moeten ze meenemen in de
auto. Jullie krijgen dan jullie kamp-t-shirts pas bij aankomst in Gouvy.
- Tito & Keti: worden om 13u30 aan de lokalen verwacht. We hebben jullie dit jaar
weer nodig om alles ingeladen te krijgen! Samen met de leiding laden ze de camion
in. Leiding uit andere bubbels doet laatste check-up & kuisronde.
! Handschoenen & mondmasker dienen meegenomen te worden (liefst herbruikbare)
→ ouders kunnen/mogen helaas niet helpen dit jaar
→ ouders (van alle leden) dienen mondmaskers te dragen + kinderen boven 12 jaar
Woensdag 21 juli:
9u00: De Tito’s en Keti’s starten aan de chirolokalen met hun gezellige fietstocht richting
Gouvy. Zorg ervoor dat je fiets volledig in orde is! Neem daarvoor zeker eens een kijkje
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 regenjas kunnen van pas komen) +
verplicht om buitenband mee te nemen!
De Rakwi’s en Sjoepappen komen dezelfde dag tussen 13u en 13u30 aan in Gouvy. We
rekenen hier op enkele bereidwillige ouders die met ons naar de kampplaats willen rijden.
Technisch gezien mogen leden meerijden met andere gezinnen, maar idealiter brengt
iedereen zijn eigen kind (al weten we dat dat niet altijd mogelijk is).
Gelieve dit ook aan te geven bij de inschrijving. Ouders mogen helaas hun kinderen niet
installeren op de kampplaats (want maken geen deel uit van die bubbel) maar we zorgen
ervoor dat iedereen een plekje naar keuze krijgt!
Zaterdag 24 juli: Vandaag mag de Speelclub ook eindelijk op kamp vertrekken om zich bij
de atleten te voegen. Zij komen tussen 10u en 11u aan in Gouvy. Technisch gezien mogen
leden meerijden met andere gezinnen, maar idealiter brengt iedereen zijn eigen kind (al
weten we dat dat niet altijd mogelijk is). De valiezen van de Speelclub kunnen & mogen
helaas NIET met de camion vervoerd worden en dienen dus die dag meegenomen te
worden. Speelclub moet dus op 20 juli niet naar de lokalen komen.

Zaterdag 31 juli: Vandaag keren we (waarschijnlijk heel moe maar ZEER voldaan) terug
van Gouvy naar Sterrebeek. Hiervoor hebben wij bussen voorzien, die rekening houden
met de verschillende bubbels.
We hebben hier meerdere plannen voor voorbereid, maar alles hangt af van de
ledenaantallen en dus zullen we jullie de concrete info nog even moeten onthouden. Na
27 juni (deadline inschrijving) volgt meer info!
Het uitladen van de camion gebeurt sowieso door de oudste groepen (Tito & Keti) en de
leiding.
De leden worden verwacht te vertrekken in uniform!

Voornaamste coronamaatregelen & adviezen
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Bubbel van max. 100 personen, dus dit jaar 1 grote kampbubbel ( op voorwaarde dat
doelstellingen behaald worden)
Indien niet, passen we het systeem van vorig jaar toe met bubbels van 50
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
Zieke kinderen/leiding, 3 dagen voor kamp, 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 voor +12-jarigen & afstandsregels (en anderen
in hun bubbel)
Tweedaagses zijn toegelaten maar slaapplek is in open ruimte en extern contact
wordt vermeden.
Back up voorzien voor leiding & kookploeg
Voldoende rust is belangrijk

→ wij volgen ALLE regels en kiezen er ook voor om de richtlijnen allemaal op te volgen. Niet
alles is verplicht, maar we vinden het belangrijk voor iedereens veiligheid om alles zo
nauwgezet mogelijk op te volgen!
Ons plan houdt rekening met alle bovenstaande zaken maar is daarnaast ook zo opgesteld
dat het voor de leden zo makkelijk mogelijk is om ze te volgen. Het is belangrijk dat ze niet
constant denken aan “mag dit wel?” “hoe moet ik dit nu doen” “mag ik wel door die deur”
etc. Onze taak als leiding is om de leden zo een zorgeloos mogelijk kamp te bezorgen en op
basis daarvan zijn volgende regels opgesteld.
→ BELANGRIJK: regels gaan NIET verstrengen, kunnen enkel versoepelen.

Bubbelverdeling
(als het een bubbel kamp zou worden)

Waarom?
- Ledenaantallen laten andere verdeling niet toe
- Belangrijk dat oudste groepen samen zitten want
o Zijn veel kleiner en kunnen anders geen grotere spelen doen
o Zou verloop van de fietstocht enorm gecompliceerd maken
o Belangrijk dat leden regels makkelijk kunnen opvolgen: zou moeilijk
o worden ’s avonds aan het vuur of bij nachtspelen, vliegende patrouille etc.
- Kookploegen (kookouders & kookies) dienen deel uit te maken van dezelfde
bubbel want anders moeten de keuken, de tenten, de tafels tot in detail gepoetst
worden bij de ‘wisseling van de wacht’. Ook alles dat al afgewassen is
(en aangeraakt werd door handen) dient opnieuw afgewassen te worden.

Slapen?

Eten? Spelen?

→ alle bubbels hebben ook eigen sanitair

Wat met de leiding? Komen zij nog in contact?
■
■
■
■
■
■
■

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
Heel de kookploeg en de leidingsploeg gaat zich voor kamp laten testen of in zelf
quarantaine.
■ Wij raden aan om hetzelfde te doen.
■ Vermijd 10 dagen voor kamp risico contacten en vermijd zo veel mogelijk extern
contacten.

Knuffeldekens
■
■
■
■
■

Tussen elke bubbel zijn er 2 dekens
Elke bubbel heeft een kant
2 paar armen; 1 paar langs elke kant
Op die manier kan er geknuffeld worden zonder in contact te komen
Wordt gebruikt in de medische wereld en gebeurt met toestemming van Chirojeugd
Vlaanderen

➔ Zo kunnen broers & zussen, vrienden & vriendinnen, leiders & leidsters onderling toch
nog knuffelen, zonder dat de bubbels verbroken worden. De rode draad in elk kamp is
toch altijd vriendschap en is dus ook dit jaar niet ver weg!

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 eventueel 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?
….

!! Een reserveband is VERPLICHT. Vorige jaren hebben we enkele banden moeten
vervangen op de fietstocht en we zijn er daarvan ook moeten gaan kopen.
Dat is zowel voor leiding als leden echt helemaal niet fijn en hebben we liefst niet meer voor.
Wie bij vertrek geen reserveband (met de juiste maat) mee heeft, kan helaas niet
vertrekken op de fietstocht.

De kampagenda, hoe ziet die er precies uit?
Op kamp staan we elke dag al vanaf ’s ochtendsvroeg paraat om veer volop te spelen, te
ravotten en plezier te maken. Enkel op zondag houden we een uitslaapdagje.
8u30:

9u00:

10u00:
12u30:
13u30:
14u30:
16u00:
18u00:
19u00:
19u30:
20u30:
21u00:
21u30:
22u00:
22u30:
..u..:

Na een heerlijk nachtje slapen, wordt iedereen wakker en vliegen we er
meteen in met ochtengymnastiek om ons daarna snel te verfrissen en aan
te kleden. De leiding staat minimum een halfuurtje vroeger op zodat we
alles in gereedheid kunnen brengen voor een nieuwe kampdag!
We smeren onze kelen eerst al zingend om daarna te genieten van een
heerlijk ontbijtje en een tasje chocomelk/koffie/ .... Daarna beginnen we aan
onze diensten.
Aanvang 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
Het is weer tijd om te eten!
Kamptoneeltje + Kampliedje + sluiting
Lavertje
Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Speelclub
Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Rakwi
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.

➔ Zoals sommigen misschien al hebben opgemerkt staan we dit jaar een uurtje later op!
Een van de manieren om het Corona-virus van je af te kunnen slaan is door voldoende
te slapen & te rusten. Daarnaast zullen ook extra rustmomenten ingepland
worden indien de leden moe blijken of er een nachtspel geweest is (voor de oudste
groepen dan).

Thema
Water, Aarde, Vuur, Lucht.
Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. Maar alles veranderde toen de
Vuurnatie aanviel.
Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen, kon ze stoppen. Maar toen de
wereld hem het meest nodig had, verdween hij.
Honderd jaar ging voorbij, en Chiro Mik Mak vond de nieuwe Avatar in Gouvy.
Elke avond is er ook een toneeltje in het kampthema. Dat is aangepast zodat het gespeeld
kan worden per bubbel & zodat ook de leden ernaar kunnen kijken zonder dat de bubbels
elkaar kruisen. Op die manier hebben we wel nog momentjes samen!
Als kers op de taart krijgen jullie een kamp-t-shirt in het kampthema als fantastisch
aandenken!

Facebook
Dit is de enige manier waarop we met jullie communiceren tijdens het kamp. We posten
foto’s & video’s van ons leven op kamp zodat jullie en onder andere grootouders mee
kunnen genieten! Vorig jaar posten we meer dan 150 foto’s tijdens het kamp, daarom
niet dagelijks (dat laat de drukke planning niet toe) maar zeker elke paar dagen. Wil je
foto’s zien van je kind? Geef dit aan bij het GDPR gedeelte van de kampinschrijving
(helemaal op het einde) door op alles ‘JA’ aan te duiden. Op die manier kunnen jullie al
een glimp opvangen van alle verhalen die jullie ongetwijfeld nog heel veel gaan horen!

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). Dingen kunnen dit jaar niet uitgewisseld worden
tussen bubbels, let daarop bij het laden van valiezen.
 12 keukenhanddoeken. Dat lijkt veel, maar om hygiëne te verzekeren is het belangrijk
dat we telkens nieuwe handdoeken gebruiken om af te drogen. Die handdoeken
blijven binnen de bubbel en krijgen jullie nadien uiteraard terug. Kopen jullie nieuwe
handdoeken? Gelieve deze eerst te wassen, anders drogen ze niet optimaal af.
 Bestek (grote én kleine lepel, vork, mes, en voor iedereen buiten de Speelclub een
aardappelmesje). Wie dit vergeet zal met zijn handen moeten eten...
 Drinkbus voor fietstocht maar ook voor overdag!
 Een stevige rugzak, dus geen plastieken zak! Als we uiteindelijk toch kunnen gaan
zwemmen of gaan stappen, heb je deze nodig!
 Slaapzak + kussen
 Luchtmatras of veldbedje → voor alle groepen
 Pyjama en knuffelbeer
 Proper ondergoed voor elke dag
 Wasgerief; washandje en badhanddoek(en).
 Sport- en spelkledij
 Gummilaarzen (caoutchouc botten)
 Regenkledij!!
 Zwempak/slip, en handdoek
 Enveloppen, schrijfgerief, adressen (de leiding zorgt voor postzegels)
 Strips/boek/kleurboek (voor in de siësta, duidelijk van naam voorzien)
 Reserveschoenen
 Slippers of crocs, schoenen die heel gemakkelijk aan/uit kunnen.
 Zaklamp
 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!
 Zakje voor vuile was en eventueel eentje voor natte kleren
 Toiletgerief; shampoo, shower gel, tandpasta, tandenborstel, haarrekkers ...
 Muggenmelk
 Petje en zonnecrème
 Snelbinder + reserveband + fietsslot voor op de fiets (tito en keti)
 2 kleefbriefjes mutualiteit, ID en medische fiche (zie site!)
 Eventuele medicatie; duidelijk doorgeven aan de leiding!!
 Mondmasker (voor alle leden, just in case). Liefst herbruikbaar, indien niet best meerdere
meegeven.
 Voor oudste groepen: (herbruikbare) handschoenen voor in -en uitladen camion etc.
 1000 kg goesting

Wat mag NIET meegenomen worden
• Snoep, chips,… of ander eten
Er is 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

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
Yves
Ann
Anneke
Patricia
Dieter
Toon
Dirk
Pieter
Line

Kookies
Jannes
Wouter
Antoine
Linde
Das
Louise
Aster
Tilde

Alvast nen dikke merci van ons allemaal voor al jullie hulp en inzet! Zonder
jullie zou er helemaal geen sprake zijn van een #MIKMAKBIVAK!

Wat doen we zoal op kamp?
Massaspel: Een spel binnen de bubbel, de groepen tegen elkaar of gemengd.
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 om te winnen is maar dat
draait om puur plezier! Dit uiteraard niet samen dit jaar, maar per bubbel.
Mik/Mak-Dag: Een (halve) dag waarop we eventjes echte macho’s en meisje-meisjes
kunnen zijn. De jongens bouwen kampen, voetballen of doen gewoon waar ze zin in
hebben en de meisjes relaxen, gipsen, knutselen etc.
Dropping: De oudste leden worden geblinddoekt ergens afgezet en dienen de weg naar
huis terug te vinden. Hiervan weten we nog niet of het door mag gaan, maar die
update volgt dus nog!
Zwemmen: Of en hoe dit door mag gaan, weten we nog niet. Hoe dan ook spelen we
zeker wel een keer waterspelletjes (indien geen waterschaarste).
Afwassen & diensten: op kamp wordt zeker niet alles voor ons gedaan. Afwassen doen
we zelf , onderverdeeld in groepjes, en daarnaast ruimen we regelmatig het plein op,
dweilen we de eetzaal , dekken we de tafel …
Verrassingdag: dit blijft nog even geheim, maar het belooft een speciale dag te worden!
Binnenpost: leden trekken aan het begin van het kamp een naam en dat is hun
kampvriendje (zelf worden ze dus ook ‘getrokken’). Daar sturen ze dan briefjes naar en
die persoon moet er zo achter komen wie zijn of haar kampvriendje is. Omdat bacteriën
niet lang op papier overleven is dit perfect te doen

woohoo

Vliegende patrouille & dropping, kan dat doorgaan? Volgens de huidige maatregelen
niet omwille van het samenscholingsverbod

De financiële kant van de zaak
De kostprijs van het kamp is gelijk aan vorig jaar, namelijk
• Speelclub: (6-7 jaar)
• Rakwi en Sjoepap: (8-12 jaar)
• Tito en Keti : (13-17 jaar)

140 euro
170 euro
180 euro

In de bovenstaande prijzen zit alles inbegrepen.
De Tito’s en Keti’s hebben ook nog de mogelijkheid om €10 mee te nemen waarmee 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 jou een kopie. Die voeg je bij jouw 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
inschrijvingsgeld in 1 keer te betalen, kan je gerust contact opnemen met de
groepsleiding. Aimy en Debora beantwoorden zo goed mogelijk uw vragen en zoeken
samen met jou 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.
Het rekeningnummer: BE86 7340 0140 0950

Medische fiche
Bij dit boekje zit ook een medische fiche. Deze dient volledig ingevuld te worden en wordt
door de leiding 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’. Dit medische fiche is belangrijk om voor te
kunnen leggen aan de contact tracers en is dus essentieel vooraleer we op kamp vertrekken.
Ook vragen we om aan uw kinderen twee kleefbriefjes van de mutualiteit en zijn/haar
identiteitskaart en eventueel ISI+kaart mee te geven. Dit alles moet 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 speelclub). Vergeet niet duidelijk de naam én de groep van uw kind op
de envelop te vermelden. Denk eraan: broers en zussen zitten niet altijd in dezelfde groep.
Daarom is het aangeraden om per kind een envelop mee te geven.
Opgelet!! De medische fiche dient VLAK VOOR het kamp ingevuld te worden, anders is de
fiche niet accuraat.
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
Brisy 23
6673 Gouvy
België

Via de volgende nummers kom je bij de groepsleiding terecht.
Contacteer hen a.u.b. enkel ingeval van nood. Wanneer ze aan de telefoon hangen met
bezorgde ouders is er minder tijd voor de geplande activiteiten.
Aimy:

0479/39.69.57

Debora:

0477/91.57.28

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 éénof tweedaagse, op overlevingstocht en tijdens de misviering. Zo zijn we herkenbaar.
De speelclub 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
- Mechelen, Onze Lieve Vrouwestraat 6
015/41/02.34
Eveneens verwachten we iedereen in uniform tijdens het vertrek (ook voor de
fietstocht. De ouders mogen aandoen wat ze willen maar dienen een mondmasker
mee te nemen om de camion in te laden of hun kind af zetten op de kampplaats.

Nog vragen?
Aangezien er toch heel wat bij zo’n zomerkamp komt kijken en 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! Je mag ook altijd mailen naar
chirosterrebeek@gmail.com.

Speelclub
Speelclub
Speelclub
Speelclub
Speelclub
Speelclub
Rakwi
Rakwi
Rakwi
Rakwi
Rakwi
Sjoepap
Sjoepap
Sjoepap
Sjoepap
Sjoepap
Tito
Tito
Tito
Tito

Aimy Vanden Bemden
Elias Van Meerbeek
Emma Van Meerbeek
Micha Bijvank
Kisha Demil
Evelyn Pu
Maxime Dedobbeleer
Debora Puttemans
Arne De Pessemier
Jules Van de Cauter
Anouk Sauvajot
Leander Meeuwis
Mathias Bijvank
Sander Lanckman
Nicolas Stroobants
Arthur Van Wanghe
Bart Oers
Dani Maluta
Lise Vermeulen
Benno Dierickx
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We zien jullie terug op 20, 21 of 24 juli! TOT DAN MIK MAKKERS!!

