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Beste leden, beste ouders,
Het is weer zover, we vertrekken op kamp of beter het enige echte MIK MAK
BIVAK, het festival van je leven.
We trekken dit jaar van donderdag 21 juli (of zondag 24 juli voor de speelclub)
tot en met zondag 31 juli naar Westouter. In dit boekje kunnen jullie alle info
omtrent het hele kamp gebeuren vinden, 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!
Onze spelletjes, versiering, kampliedje én zelf het eten staan in het teken van
Festival dit jaar! Warm die dansbeentjes dus al maar op en maak al kennis met
jouw muziekgenre;
● Speelclub: Punk Rock
● Rakwi: Disco
● Sjoepap: Hip Hop
● Tito: Latin
● Keti: Country Western
● Aspi: Techno
● Kookouders: 90’s
● Kookies: Shrekophone.
Elke avond is er ook een toneeltje in het kampthema. Als kers op de taart
krijgen jullie een kamp-t-shirt, patchke & nog iets anders in het kampthema als
fantastisch aandenken!
Als jullie kind ook al staat te springen (of swingen) om mee te gaan, dan kan je
voor
hem/haar
een
festival
ticketje
kopen
via
onze
website
www.chirosterrebeek.be onder ‘Kamp Westouter’. 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 reden (verzekering, kamp-T-shirts, …) sluiten
we de ticketverkoop op donderdag 30 juni.

Maak jullie al maar klaar voor 10 dagen vol humor, vriendschap en plezier!

Haal die agenda maar boven: belangrijke data!
Woensdag 20 juli:
We houden een kleine bezinning of ceremonie en we laden de camion in. Vergeet
je valies ook niet, als je wilt dat deze in de camion wordt meegenomen. Valiezen
van Speelclub, Rakwi & Sjoepap mogen niet mee in de camion, die gaan mee in
de auto. Om 14u30 verwachten wij de Tito’s, Keti’s en Aspi’s om de leiding een
handje te helpen met de camion in te laden. Om 17u verwachten we de jongste
groepen en ook ouders om de laatste dingen in te laden en een leuk
groepsmoment te beleven voor vertrek.
Donderdag 21 juli:
8u00: De Tito’s, Keti’s en Aspi’s starten aan de Chirolokalen met hun gezellige
fietstocht richting Westouter en het festivalterrein. Wees zeker op tijd! Zorg er ook
voor dat je fiets volledig in orde is. Neem hiervoor zeker eens een kijkje naar het
lijstje van criteria verder in dit boekje. Neem ook een energierijk lunchpakket en
drankje(s) mee voor ‘s middags. Vergeet niet: 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!
Tussen 15u00 - 15u30: De Rakwi’s en Sjoepappen worden door de
ticketcontrole opgewacht op het festivalterrein, waarna het feest kan beginnen.
We rekenen hier op enkele bereidwillige ouders om de leden naar de kampplaats
te brengen. Gelieve dit ook aan te geven bij de inschrijving. De leiding zal de
kinderen installeren op de kampplaats en er wordt samen voor gezorgd dat
iedereen een plekje naar keuze krijgt!
Zondag 24 juli:
Vandaag mogen de Speelclub’s ook eindelijk op kamp vertrekken om zich bij de
andere festivalgangers te voegen. Zij worden verwacht om 11u00 op de
kampplaats, hier rekenen we opnieuw dat er bereidwillige ouders zullen zijn om te
rijden. De valiezen van de Speelclub dienen die dag meegenomen te worden.
Zondag 31 juli:
Vandaag keren we (waarschijnlijk heeeeel moe maar ZEER voldaan) terug van
Westouter naar Sterrebeek, vol zotte avonturen. Hiervoor hebben wij bussen
voorzien. Het uitladen van de camion gebeurt sowieso door alle groepen samen
(Speelclub, Rakwi, Sjoepap, Tito, Keti & Aspi) en de leiding.
De leden worden verwacht te vertrekken in uniform en kamp-T-shirt.

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:

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.

8u00:

We smeren onze kelen eerst al zingend om daarna te genieten van
een heerlijk ontbijtje en een tasje chocomelk/fruitsap. Daarna
beginnen we aan onze diensten (klusjes).

9u00:

Aanvang voormiddagprogramma, vaak een spel of een
groepsactiviteit.

12u00: Onze magen rammelen alweer dus is het tijd voor het middageten!
Daarna wassen we in groepjes af.
13u00: We houden het even wat rustiger en houden een welgekomen
siësta.
14u00: Aanvang namiddagprogramma
16u00: 4-uurtje en het vervolg van het namiddagprogramma
18u00: Het is weer tijd om te eten, lekker smullen maar!
19u00: Kamptoneeltje + Kampliedje + sluiting
20u00: Lavertje
20u15: Aanvang avondprogramma voor de oudste groepen.
20u30: Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Speelclub’s
21u00: Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Rakwi’s
21u30: Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Sjoepappen
22u00: Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Tito’s
..u..:

Jezelf terug proper maken en Zzzz voor de Keti’s en de Aspi’s.

Slaapplaats
VIP - camping (In een
gebouw)

Camping

●
●

●
●
●
●

Speelclub
Rakwi

(Let op! Er zijn geen bedden
aanwezig)

Sjoepap
Tito
Keti
Aspi

Facebook, Instagram of whatsapp
Dit zijn de enige manieren 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, tantes, nonkels en sympathisanten mee kunnen
genieten! Vorig jaar posten we meer dan 150 foto’s tijdens het kamp, 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!

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. Zo zijn we
herkenbaar.
De speelclub’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:
De Banier Leuven, JP Minckelerstraat 29 016/29.97.84
-

De Banier Mechelen, Onze Lieve Vrouwestraat 34

015/41/02.34

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).
◻

Drinkbus & brooddoos voor fietstocht, tweedaagse, eendaagse!

◻

Bestek

◻

Een stevige rugzak, dus geen plastieken zak! Als we gaan zwemmen of
stappen, heb je deze nodig!

◻

Pyjama en knuffelbeer

◻

Muggenmelk

◻

Petje en zonnecrème

◻

Proper ondergoed voor (minimum) elke dag

◻

Wasgerief; washandje en badhanddoek(en). Best meerdere, is beter
voor de hygiëne.

◻

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

◻

Slaapzak (+ eventueel een kussen)

◻

Verkleedkleren 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 + reserveband + fietsslot voor op de fiets (tito, keti en aspi)

◻

Luchtmatras of veldbedje voor alle groepen

◻

ID of ISI+ kaart en medische fiche (zie site!)

◻

2 Plastieken zakken, eentje voor vuile was en eentje voor natte kleren

◻

Toiletgerief; shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstel,
haarrekkers ...

◻

Eventuele medicatie; duidelijk doorgeven aan de leiding!!

◻

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, het is jouw eigen
verantwoordelijkheid! 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

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 fietsenwinkel 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?

●

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 maar liefst 8
banden moeten vervangen tijdens kamp en we zijn er daarvan 5 moeten
gaan kopen in de winkel. Dat is zowel voor leiding als leden echt helemaal
niet fijn en hebben we liefst niet meer voor. Kijk na als je al reserveband hebt
of het de juiste maat is.

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/ 90’ers
Anneke
Dieter
Dirk
Toon
Pieter
Line
Gaetanne
Virginie
Pieter
Greet

Kookies / Shrekophoners
Das
Margot
Jannes
Louise
Antoine
Maxime
Shiel

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

Onze traditionele Line-up
Massaspel: Een spel met de 3 oudste en de 3 jongste leden apart waarin de
groepen tegen elkaar of gemengd spelen.
Themaspel: Een spel waar alle leden samen aan mee doen en natuurlijk in
festivalthema in zijn/haar verkleedkleren.
Vlaamse Kermis: De jongste groepen houden een markt waarbij ieder
standje een andere activiteit voorziet; kroonkurken gooien, liedjes aanvragen,
loombandjes, massages, drank, boogschieten, ... Een activiteit die eens niet
om te winnen is maar dat draait om puur plezier!
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.
Vanzelfsprekend mag iedereen zelf kiezen, met welke activiteit je meedoet.
Dropping: De oudste leden worden geblinddoekt ergens afgezet en dienen
de weg naar de kampplaats terug te vinden.
Zwemmen: Met heel de chiro gaan we samen eens naar het zwembad of
zwemvijver. 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 …
Een- tweedaagse/overlevingstocht: Afhangend van in welke groep je zit
vertrek je te voet of op de fiets samen of zonder leiding en overnacht je op
een andere locatie.
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.
Vliegende patrouille: De drie oudste groepen en oud-leiding hebben als
avondactiviteit een wandeling en de leiding mag hun niet zien.

Hoeveel kost zo’n festivalticket dan?
De kostprijs van het kamp is gelijk aan vorig jaar, namelijk

In de bovenstaande prijzen zit alles inbegrepen.
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s hebben ook nog de mogelijkheid om €15 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. Debora en Emma 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 festivalliefhebber willen komen, 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.

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 ‘kamp Westouter’.
Ook vragen we om aan uw kinderen zijn/haar identiteitskaart of ISI+ kaart
mee te geven. Dit alles moet je in een gesloten enveloppe afgeven op 20 juli
bij het laden van de vrachtwagen, 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:
Vraag aan je geliefde dat ze de brieven in het begin van kamp sturen het zou
niet de eerste keer zijn dat sommige te laat toekomen en dat is spijtig.
Naam van de geliefde, groep van je geliefde Chiro Mik Mak
Boeschepestraat 8
8954 Westouter
(Heuvelland)

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

Leander Meeuwis

0468310960

meeuwis.leander@gmail.com

Speelclub

Linde Janssens

0478078619

linde.janssens@telenet.be

Speelclub

Dani Maluta

0471654060

danimaluta10@live.be

Speelclub

Debora Puttemans

0477915728

debora.puttemans@gmail.com

Rakwi

Elias Van Meerbeek

0491074840

elias.vanmeerbeek@gmail.com

Rakwi

Mathias Bijvank

0495843871

mathiasbijvank@gmail.com

Rakwi

Micha Bijvank

0468298622

michabijvank@gmail.com

Sjoepap

Anouk Sauvajot

0471563648

anouk.sauvajot@gmail.com

Sjoepap

Kisha Demil

0470566211

kisha.dml@gmail.com

Tito

Louna Sauvajot

0473194338

louna.sauvajot@gmail.com

Tito

Emma Van Meerbeek

0474075675

emma.vanmeerbeek25@gmail.com

Keti

Jules Van de Cauter

0492843794

julesvandecauter@hotmail.com

Keti

Arne De Pessemier

0493476932

arnechiro@hotmail.com

Aspi

Aimy Vanden Bemden

0479396957

aimy.vandenbemden@gmail.com

Aspi

Sander Lackman

0496399698

sander.lanckman@gmail.com

Aspi

Evelyn Pu

0483164958

evelynpu.ep@gmail.com

Groepsleiding dit jaar zijn Debora & Emma. Contacteer hen a.u.b. enkel in
geval van nood. Wanneer ze aan de telefoon hangen met bezorgde ouders is
er minder tijd voor de geplande activiteiten.

TOT DAN MIK MAKKERS!! Dit wordt een festival om nooit
te vergeten.

