
 

 

 

 

Kasterlee 2018 

 



 

Hallo chiroleden en ouders! 

 

Het is weer bijna zover… Over enkele weken vertrekken we op chirokamp! Dit jaar zullen we Kasterlee negen dagen onveilig 

maken. We verblijven in het domein De Hoge Rielen in het gebouw “de maan”. De kampplaats ligt middenin een mooi 

landschap en er is dit jaar een zwemvijver! De leiding is trouwens al druk bezig om er een fantastisch kamp van te maken met 

super plezante spelletjes en activiteiten. 

 

Het kampthema dit jaar is KAMPing KITSCH! Dit betekent dat we gedurende het kamp ons zotste zelf kunnen zijn. Wat dit 

verder nog inhoud gaan we nog niet verklappen. We kunnen wel al verklappen dat we ook dit jaar het hele kampterrein weer 

mooi ingekleed hebben! Dit jaar zullen de tito’s, keti’s en aspi’s opnieuw te voet naar de kampplaats gaan. We vertrekken 

op 31 juli om 8u30 aan de chirolokalen. Dan beginnen we aan onze tweedaagse wandeltocht. De fietsen zullen dus 

meegenomen worden met de containers. Zorg er daarom voor dat je niet je beste fiets meegeeft. Ook willen we jullie 

vragen om op het einde van het kamp de fiets zelf mee naar huis te nemen, zodat we al het materiaal veilig en wel terug 

thuis krijgen.  

 

In dit boekje kan je alles terugvinden wat je over het kamp moet weten: praktische informatie, nuttige inlichtingen en 

bovendien enkele tips om je koffer te pakken. Achteraan in het boekje zit ook nog een medische fiche en een verklaring van 

de privacy. Gelieve deze zo snel mogelijk en ten laatste op zondag 15 juli ingevuld aan de leiding terug te bezorgen. Zo kunnen 

wij gedurende het kamp iedereen de toepasselijke medische hulp bieden indien nodig.  

 

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leiding. We hebben trouwens nog een paar geweldige 

chiro-zondagen voor jullie in petto, zeker komen dus! 

 

 

Nog veel vakantiepret en tot op de chiro!  

 

Vele chirogroetjes 

 

De leidingsploeg 



Aftelkalender 

Ben jij ook al ongeduldig aan het uitkijken naar het kamp? Tel dan samen met ons af! 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Zondag 

           1/jul 

            CHIRO 

2/jul 3/jul 4/jul 5/jul 6/jul 7/jul 8/jul 

            CHIRO 

9/jul 10/jul 11/jul 12/jul 13/jul 14/jul 15/jul 

             CHIRO 

16/jul 17/jul 18/jul 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 

            HALVE MAAN 

23/jul 24/jul 25/jul 26/jul 27/jul 28/jul 29/jul 

            GEEN CHIRO 

30/jul 31/jul 1/aug 2/aug 3/aug 4/aug 5/aug 

BAGAGE + 
FIETS+ 

VELDBED 
RAKWI'S 

VERTREK 
TITO'S, KETI'S 

EN ASPI'S 

KAMP + 
VERTREK 

SPEELCUB EN 
RAKWI 

KAMP KAMP  KAMP 
START HALF 

KAMP 

6/aug 7/aug 8/aug 9/aug 10/aug 11/aug   

KAMP KAMP KAMP 
EINDE KAMP + 
BEZOEKDAG + 

BBQ 
 

HEIMWEE 
NAAR HET 

KAMP 
  

 

 



 

Overzicht leiding 

 

Speelclub jongens 

Wannes Stiers  
Hagelandstraat 71  
3545 Loksbergen  

0470 89 34 09 

Jef Verboven 
Rozenstraat 49  

3545 Loksbergen  
0477 63 50 92 

Pieter Cosemans 
Zilveren Helmenstraat 35 

3545 Loksbergen 
0487 54 60 29 

Speelclub meisjes 

Lindsy Surkijn 
Stokstraat 11 

3545 Loksbergen 
0492 98 13 63 

 
Charissa Clemens 

Oude Leuvensebaan 14 
3545 Loksbergen 

0493 77 95 22 
 

Marieke Verboven 
Rozenstraat 49  

3545 Loksbergen 
0476 09 99 29 

 

Rakkers 

Louis Merckx 
Lindestraat 2 

3545 Loksbergen 
0474 10 37 39 

Arno Pans  
Panovenstraat 54  
3545 Loksbergen  

0470 89 18 13 

Kwiks 

Brenda Vandermeulen 
Hazebroekstraat 5 
3545 Loksbergen 

0470 27 49 62 

 
Stef Swartenbroekx  
Panovenstraat 12  
3545 Loksbergen 

 0474 86 98 27 
 

 
Lieze Mathijs 

Zilveren Helmenstraat 51 
3545 Loksbergen 

0471 84 33 39 
 

Toppers 

Nils Francen 
Warande 19 

3454 Rummen 
0471 20 14 02 

Jethro Pans 
Panhovenstraat 54 
3545 Loksbergen 

0470 20 68 64 

Tippers 

Stephanie Jordens 
Lindestraat  11 

3545 Loksbergen 
0497 81 74 05 

Anna Merckx  
Lindestraat 2 

3545 Loksbergen 
0493 56 45 96 

Kerels 
Dalian Leus 
Heiveld 69  

3980 Tessenderlo 
0499 73 31 27 

Rendll Gijbels  
Kauwplasstraat 14 
3545 Loksbergen  

0493 58 57 01 
Tiptiens 

Lieselotte Schurmans 
Kauwplasstraat 7 
3545 Loksbergen  

0471 10 23 86 
 

 
Katrijn Schurmans 
Kauwplasstraat 7 
3545 Loksbergen 

0479 62 91 61 
 

Aspi’s 



Mestawet Loots 
Panovenstraat 18  
3545 Loksbergen 

0471 17 75 65 

Tom Verboven  
Rozenstraat 49  

3545 Loksbergen  
0474 35 45 48 

 

 

 

Overzicht hoofdleiding en volwassen begeleiding 

 

Hoofdleiding 

Anna Merckx  
Lindestraat 2 

3545 Loksbergen 
0493 56 45 96 

Tom Verboven  
Rozenstraat 49  

3545 Loksbergen  
0474 35 45 48 

Volwassen begeleiding 

Volwassen begeleiding 
Volwassen begeleiding 

keuken 

Elke Beelen en Thierry Polleunis 

Hazenbroekstraat 29 

3545 Loksbergen 

0474/28.15.53 

0494/15.13.74 

Sandra Bellen en Gert Tuts 

Bergeneinde 35 

3454 Rummen 

0476/49.65.95 

0475/29.34.29 

 

 

Overzicht kookploeg 

 

Annie buvens Cindy bex Valerie Nijns 

 



MOPPEN   

Annie van de kookploeg zet een bord soep voor Stef op tafel. Ze zegt: "Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak 
het niet vies! Anders houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in." Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze 
terugkomt, ziet ze Stefke met zijn lepel soep uit te smeren over het laken. Woedend schreeuwt ze: "Stefke! Wat ben 
je aan het doen viespeuk?!" Stef: "Ik maak van drie vlekken één vlek." 

 

Er staan drie koeien in de wei. Zegt er eentje: "Woef, Woef" Vraagt de ander verbaasd : "Wat doe jij nu?" Zegt de 
eerste koe: "Ik studeer vreemde talen!" 

 

Mijn hond is heel bijzonder: Hij brengt mij iedere ochtend de krant." "Maar dat is toch niet zo heel bijzonder?" 
"Jawel, want ik heb geen abonnement!" 

 

Laatst zat Jef in een WC-hokje langs Charissa. Opeens hoort Charissa naast haar:  
"Oh shit, hier is het toiletpapier op. Kan je mij misschien wat van u geven?"  
Charissa zegt: "Ja hoor, geen probleem."  
Dus Charissa blijft nog even zitten, wachtend op een bedankje.  
Zegt Jef: "Tja, ongebruikt was misschien handiger geweest." 

 

Anna staat aan de kassa van het theater. Ze zegt: 'Twee kaartjes a.u.b.'   
Waarop Lieze vraagt: 'Voor Romeo en Julia?' 
 'Neen, voor mijn man en voor mij!' Roept Anna. 

 

Marieke: "Mag ik je even storen?" 
Jethro: "Ja, wat is er?" 
Marieke: "Niets, ik wilde alleen maar even storen :-)" 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Bagage  

Op zaterdag 30 juli tussen 17h en 20h brengen de tippers, toppers, tiptiens, 

kerels en aspi’s hun bagage en fiets naar de chirolokalen in de Panovenstraat. De 

rakwi’s brengen dan enkel hun veldbed. Deze spullen zullen in de containers 

worden geladen dus vergeet niet je naam hierop te schrijven.   

 

 

De bagage van de speelclub meisjes, speelclub jongens, kwiks en rakkers gaat NIET mee met de containers. Hun valiezen 

dienen gewoon op de dag van het vertrek, 1 augustus, meegenomen te worden. Deze bagage gaat dan mee met de bus. Als 

uw kind medicijnen moet innemen, vergeet deze dan niet bij het vertrek aan de leiding of kookploeg te overhandigen. 

 

Vertrek 

De tippers, toppers, tiptiens en aspi’s vertrekken op dinsdagochtend 31 juli om 08u30 uur aan de chirolokalen. Dit kan nog 

veranderen en zal dan zeker tijdig meegedeeld worden via de website en de facebookpagina. De leden worden verwacht in 

uniform en met een rugzak gevuld met picknick voor 1 dag. Neem bij warm weer zeker voldoende water mee. Hiernaast 

dienen zij ook hun slaapzak + slaapmatje mee te nemen en wat extra kleren en toiletgerief. Neem enkel het hoogstnodige 

mee, want al deze extra bagage moet in de volgwagen. De rugzak met de picknick wordt door de leden zelf gedragen!  

 

De speelclub meisjes & jongens, kwiks en rakkers vertrekken op woensdag 1 augustus. We verwachten deze leden in uniform 

omstreeks 9u op het kerkplein van Loksbergen. Van hieruit zal een grote bus hen naar de kampplaats brengen. De bagage van 

deze leden gaat ook mee met de bus. 

 

Voor de jongste leden (dit geldt enkel voor de speelclub) is er ook de mogelijkheid om een half kamp mee te gaan. Hun grote 

avontuur start dan op zondag 5 augustus. Om traantjes bij de andere leden te vermijden, vragen wij de ouders om hun 

kinderen niet naar de kampplaats zelf te brengen.  

Dit jaar worden de half-kampers verwacht aan de hoofdingang van het kampterrein “De Hoge Rielen”. Hier zullen enkelen 

van de leiding en vb’s hen opwachten. Het is misschien handig om onderling met andere ouders af te spreken om naar de 

kampplaats te rijden. Zo hoeft er niet voor elk individueel lid dat een half kamp meegaat een auto op te komen. Indien er 

moeilijkheden zijn wat betreft het vervoer, neem dan zeker contact op met de leiding. 

 

Bezoekdag  

Op donderdag 9 augustus is het bezoekdag en kan je BBQ eten. Inschrijven kan via de website of via het formulier bijgevoegd 

bij het kampboekje. Deze inschrijvingen dienen voor het kamp binnen te zijn. Dit is meteen ook het einde van het kamp. Alle 

ouders zijn welkom vanaf 16u op de kampplaats en de barbecue zal om 16u30 starten. Deze loopt ten einde om 18u00. Er zal 



genoeg drank voorzien worden voor de dorstige. Omstreeks 18u wordt eveneens de slotformatie gehouden, waarop we met 

alle leden het kamp officieel afsluiten. Na de slotformatie mogen de leden weer met hun ouders naar huis. We vragen wel aan 

de ouders om zoveel mogelijk de bagage en fietsen zelf mee naar huis te nemen omdat er in de container zeer weinig ruimte 

is. Indien er nog enkele fietsen niet meegenomen kunnen worden kunnen deze eventueel in de container terecht en die 

kunnen opgehaald worden op 10 augustus van 17u - 19u. 

 

Inschrijvingen 

De prijs van het kamp bedraagt €140 voor alle leden. De kinderen die een half kamp meegaan betalen €80. Je kan betalen via 

overschrijving op het rekeningnummer BE63 8538 6329 7608. Vergeet zeker niet op de overschrijving “Kamp 2017 Chiro 

Loksbergen + naam van het kind (kinderen)” te vermelden! 

 

Achteraan in dit boekje zit een medische fiche en. Ten laatste op zondag 15 juli verwachten wij alle inschrijvingen en de 

ingevulde medische fiches zodat wij onze administratie in orde kunnen brengen. 



 

Adres 

Indien je een leuke brief of postkaart wil sturen naar ons:  

Molenstraat 62 

2460 Kasterlee  

De Hoge Rielen gebouw “maan” 

Chiro Loksbergen  

Naam van het kind  

 

 

Mogen wij u a.u.b. wel vragen om de kinderen niet te overladen met brieven. Op kamp wordt er zoveel gespeeld dat er amper 

tijd is voor het lezen van brieven. Daarnaast willen wij ook vragen om aan de kinderen niet te veel adressen mee te geven. Zij 

doen er elk jaar heel lang over om iedereen een briefje of kaartje te schrijven. Voor de kleine groepen is het handig om de 

adressen reeds op de enveloppen te schrijven.  

 

Nieuws 

Omdat niet iedereen Facebook heeft kan er ook dit jaar om de 2 dagen een stukje kamp mee beleefd worden via de website 

(www.chiroloksbergen.be). Dit door middel van een tekstje, een foto, een video,… 

Omdat via Facebook alles toch net iets sneller gedeeld kan worden zal het kampnieuws ook op de facebookpagina ‘Chiro 

Loksbergen’ te vinden zijn. 

 

http://www.chiroloksbergen.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAMPREGLEMENT  

Slaapuren 

Elke groep heeft op kamp een vast tijdstip waarop ze gaan slapen.  

 speelclub meisjes & jongens: 21u00 

 kwiks & rakkers: 21u30  

 tippers & toppers: 22u00 

 keti’s: 22u30 

 aspi’s: 23u 

Omstreeks 23u start de leidingkring. Tijdens deze dagelijkse vergadering zal er steeds enkele leiding, zowel binnen als 

buiten, op wacht staan. 

Wat neem je NIET mee op kamp? 

 Aangezien de kookmoeders ons elke dag heerlijke maaltijden voorschotelen, is het niet nodig om enorme 

snoepvoorraden mee te nemen. Een beetje snoep mag, maar zeker niet teveel! 

 Een zakmes nemen we ook niet mee! 

 MP3 speler, gameboy of andere multimedia-apparaten laten we thuis. 

 Een gsm is totaal overbodig op kamp, we zijn immers daar om spelletjes te spelen en niet om de ganse dag te lopen 

sms’en. Wanneer we toch iemand betrappen, wordt de gsm door de leiding bijgehouden tot het einde van het kamp.  

 Alcoholische dranken EN energiedranken zoals Red Bull zijn ook uit den boze! 

 Er worden geen sigaretten gerookt! 

 Drugs is ten strengste verboden!  

 

Wat doen we wel? 

 Ons goed humeur meebrengen! 

 We zijn vriendelijk en beleefd! 

 We hebben respect voor de andere leden en leiding! 

 We amuseren ons als de beste! 

 Zakgeld van de kleinsten wordt bijgehouden door hun leiding, zo kan er zeker niets verloren gaan! 

 Op de formaties zingen we om ter luidst 



 BAGAGE: DIT MOET ZEKER IN JE KOFFER ZITTEN! 

Slaapgerief 

 Luchtmatras of veldbed (SPEELCLUB NIET!) 

 Kussen en kussensloop 

 Hoeslaken 

 Slaapzak 

 Pyjama 

Toiletgerief 

 Toiletzak met zeep, shampoo, kam, tandenborstel, tandpasta en bekertje 

 Zonnecrème & aftersun 

 Washandjes en handdoeken 

 Zakdoeken 

Kleding (alles voorzien van naam !) 

 Ondergoed 

 T-shirts en shorts 

 Lange broek en pull 

 Oude kleren die heel vuil mogen worden  

 Sokken of kousen  

 Zwembroek/badpak, badhanddoek en eventueel badmuts 

 Regenjas of jas 

 FUIFTHEMA: FOUTE PARTY! Voorzie hiervoor toepasselijke kledij.  

Schoenen 

 Laarzen of stevige schoenen die tegen water kunnen 

 Gemakkelijke wandelschoenen 

 Pantoffels 

Allerlei 

 Pet of zonnebril als bescherming tegen de zon 

 Een beetje zakgeld mag. 



 Je mag een beetje snoep meebrengen 

 Rugzak met brede banden (dus geen zwemzak)  

 Muggen- en tekenspray, zalf tegen de jeuk (vb. euceta) 

 Om moeder natuur te sparen vragen we aan alle leden om een plastieken beker mee te nemen met je naam op. 

 Tipper, toppers, tiptiens, kerels en aspi’s steken een fluovestje in de wandelrugzak wanneer ze te voet vertrekken. Speelclubbers 

en rakwi’s stoppen een fluovest in hun bagage. 

 

ROUTEBESCHRIJVING 

 

De makkelijkste manier om er te geraken, is je GPS instellen op het volgende adres: 

Molenstraat 62, 2460  Kasterlee  

Op te zoeken op google maps: 

 De Hoge Rielen 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

thuis kamp 



Belangrijke data 2018-2019 

DIA-AVOND 

Zaterdag 8 september om 19 uur in het buurthuis te Zelk. 

STARTDAG 2018-2019 

Zondag 7 oktober 2018 

 

Tijdens het kamp worden er heel wat foto’s genomen. Enkele van deze foto’s worden op de facebookpagina en op de website 

van Chiro Loksbergen geplaatst opdat we iedereen op hoogte kunnen houden. Om rekening te houden met de privacy van de 

leden, vragen wij toestemming aan de ouders om deze foto’s te nemen en te posten. Om toestemming te geven moet dit 

papiertje getekend afgegeven worden aan de leiding voor 22 juli. Indien het lid 18 jaar of ouder is, moet hij/zij dit papiertje 

ook ondertekenen. 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beste leden,ouders, familie of vrienden, 

 

Bijna vakantie en dus ook weer een kamp in zicht.  

Net als de vorige jaren willen we het kamp afsluiten met een barbecue 

samen met jullie. 

De barbecue is op 9/8 tussen 16u30 en 18u30 op de kampplaats in 

Kasterlee. 

Ook van de kinderen, die meegaan op kamp, vragen wij een kleine 

bijdrage. Vergeet dus niet hen ook in te schrijven ! 

 

Inschrijven kan via onderstaande strook of via 

www.chiroloksbergen.be/barbecue.  

Betalen kan via overschrijving op rek. nr. 853-8632976-08, via de 

kookploeg of de leiding. 
 

 

       Barbecue donderdag 9/8           Barbecue donderdag 9/8  

    CHIRO LOKSBERGEN      CHIRO LOKSBERGEN 

                Kasterlee        Kasterlee 
  

Naam:……………………………………………………          Naam:…………………………………………………… 

 

…. X 2 stukken vlees (worst – kipsaté) € 13.00 = ….          ....  X 2 stukken vlees (worst – kipsaté)       € 13.00 = ….. 

 

Kindermenu          Kindermenu 

 

…. X 1 chipolata €   7.00 = …..           …. X 1 chipolata                            €   7.00 = ….. 

…. X 1 chipolata - kind op kamp €   5.00 = …..           …. X 1 chipolata - kind op kamp     €   5.00 = ….. 

 

 

            Totaal  €           = …..                                                             Totaal      €           = ….. 

Betaald        ○ ja     ○ neen              Betaald        ○ ja     ○ neen  

 

Dit strookje bijhouden en meebrengen a.u.b.            Inschrijven tot 1/8/2018 bij de leiding of via 

     http://www.chiroloksbergen.be/barbecue                                                                                                       

                                                                                                      Tel : Thierry 0474/281553 

http://www.chiroloksbergen.be/barbecue

