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Voorwoord 

Jaja het is weer de tijd van het jaar.  

Het schooljaar zit er weer op en de vakantie kan eindelijk beginnen. Natuurlijk 

hebben jullie het meeste zin in de onvergetelijke 3 weken bivak waar jullie leiders 

met de meest uitdagende en originele activiteiten ervoor zorgen dat je elke dag 

uitgeput maar tevreden kan gaan slapen en zelf na drie weken nog  niet uit het 

magische Kasterlee wil vertrekken. En mocht dat niet zo zijn dan brengt deze 

kampjeffer dit zeker en vast in orde. Je hebt het wel al gemerkt, net als jullie 

hebben wij met de leiding ook al ontzettend veel goesting om terug te keren 

naar de Kastelse bossen om samen te genieten van alle activiteiten, het 

geweldige eten van de kookouders, de prachtige natuur van Kasterlee maar 

vooral het samenzijn met al je beste vrienden. En dat maar liefst 3 weken lang!!!  

Wij zijn er alvast helemaal klaar voor. Als jullie met je ouders deze kampjeffer 

hebben doorgenomen waar alle informatie instaat die jullie nodig hebben, dan 

kunnen we met iedereen goed voorbereid op een spetterende 21-daagse naar 

Kasterlee vertrekken. 
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Thema 
 

Ook dit jaar hebben we weer een aantal bezoekers op ons kampterrein in de 

Kastelse bossen. Kabouter Plop en zijn vrienden Kabouter Klus, Lui, Kwebbel en 

Smal zijn samen met hun paddenstoeltjes neergestreken in Kasterlee. Zij 

vergezellen ons tijdens onze drie weken kamp vol plezier en (hopelijk veel) zon. 

Samen met ons beleven ze verschillende avonturen tijdens hun verblijf in 

Kasterlee. Het wordt een kamp overladen met plopmelk en plopkoeken. 

Kabouter Plop en zijn vrienden zijn er al volledig klaar voor en zij hopen jullie 

ook. 
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Dagindeling Bivak 

 

 

8u00 iedereen staat op 

8u30 ochtendformatie en ontbijt 

9u15 diensten en spelactiviteiten 

12u00 middageten 

13u00 platte rust 

14u00 spelactiviteiten 

16u00 vieruurtje 

18u30 avondeten 

20u00 avondformatie en spelactiviteiten, jefkes gaan bijna slapen 

20u30 speelclubbers gaan naar dromenland 

21u00 rakkers kruipen in hunnen tram 

21u30 toppers slepen zichzelf in hun nest 

22u00 kerels zoeken hun slaapzak op 

22u30 aspi’s gaan uitgeput slapen 
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Praktische zaken 
 

- Ga je de eerste week mee op kamp?  

Je wordt met pak en zak verwacht op vrijdag 19 juli aan onze chirolokalen in de 

Kapelstraat 6 tussen 19u en 20u.  

- Ga je de tweede of derde week mee op kamp?  

Je brengt je valies gewoon zelf mee op de bezoekdag. Tijdens de bezoekdag gaan de 

slaapzalen open. Je kan dan je valies al op de juiste plaats leggen en je bed opmaken. 

De toppers, kerels of aspiranten die pas 28 juli op kamp vertrekken en die hun fiets 

niet zelf kunnen vervoeren de eerste bezoekdag, kunnen deze op vrijdag 19 juli 

meegeven met de vrachtwagen, deze moet dan eveneens worden gebracht tussen 

19u en 20u. 

 - Vertrek met de trein (jefkes, speelclub, rakkers en toppers)  

We vertrekken richting Kasterlee op zondag 21 juli. We verwachten iedereen in 

uniform (bordeaux chiro T-shirt, chiroshort of beige short) aan het station van 

Willebroek om 9u15 uur. Wees op tijd aub (een trein vertrekt op de uren die hij moet 

vertrekken, dus wachten op iemand die te laat is gaat jammer genoeg niet. De trein is 

gepland om 10u7 uur) Breng zeker een lunchpakket en “aan het weer aangepaste” 

kledij mee voor onderweg! 

 - Vertrek met de fiets (kerels en aspiranten) 

 Ook op zondag 21 juli vertrekken de kerels en aspiranten, samen met hun leiders, 

met de fiets naar Kasterlee (ook in uniform). Zij worden om 9u aan de lokalen 

verwacht! (kapelstraat 6) Vergeet zeker geen lunchpakket en een drankje voor 

onderweg te voorzien. Zorg ervoor dat jullie fietsen volledig in orde zijn, dat kan heel 

wat problemen onderweg en op kamp voorkomen. Ook plakgerief en of reserveband 

voor onderweg kan handig zijn! Denk aan de weersomstandigheden; regenjas bij 

regen en zonnecrème bij zon zijn geen overbodige luxe! 

 - De valiezen 

• Zorg ervoor dat de valies goed dichtgemaakt is, zodat er niets kan uitvallen.    

• Alle zakken en valiezen moeten duidelijk getekend zijn (naam en adres) 

• Breng geen al te grote valiezen mee: maximum 70 cm breed, want anders  kan je de 

valies niet kwijt op de daarvoor voorziene plaats!! 
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- Het uniform  

Bij het vertrek, met de bezoekdagen en de trektochten dragen wij ons uniform. Wat 

is nu net weer ons uniform?  

• beige chiro-short  

• bordeaux chiro Sint-Jef T-shirt 

• onze Sint Jef chiro-trui. Een chiro-trui of –hemd mag, maar moet niet.  

Voor hen die geen uniform hebben: • beige short 

• Chiro T-shirt is verplicht en dient dus 

aangekocht te worden op één van de 

chirozondagen of bij het afgeven van de valiezen 

en kost €10. 

 - Roken, drugs en alcohol  

Sigaretten, drugs en alcohol zijn verboden op kamp. Indien toch iemand betrapt 

wordt, kan dit zware sancties tot gevolg hebben. Aspiranten (+16) die toch willen 

roken, kunnen dit op de door de leiding voorziene momenten.  

- Post  

Moeke, vake, mama, Papa, oma, opa, moemoe, Vava, bomma, bompa, Broer, zus, 

lief, Tante, nonkel, klasgenoot, SCHRIJF EENS!!! (Naam van je lieveling) Vakantiehuis 

Sint-Lutgardis Boskabouterpad 1 2460 Kasterlee 

 IN NOODGEVALLEN  

Kan je bellen naar 0472 69 89 09 (gsm Bert) of naar 0475 71 93 25 (gsm Sam ). 

Gelieve ermee rekening te houden dat dit enkel en alleen voor noodgevallen dient! 

Tijdens bepaalde activiteiten is het ook niet mogelijk om de gsm steeds op zak te 

hebben, we vragen hiervoor dan ook begrip.  

-Terugkomst  

Ga je op een bezoekdag naar huis? De valies van je kind zal dan ingepakt klaar staan. 

Je neemt deze dan gewoon mee naar huis. (Vergeet niet even te checken of de 

handdoeken, de pyjama, de schoenen en de vuillinnenzak er wel bij inzitten. Want we 

weten uit ervaring dat net dat de dingen zijn die kinderen vergeten.) 

Ga je op zaterdag 10 augustus naar huis? De kerels en aspiranten gaan met de fiets 

naar huis. De rest wordt opgehaald door mama of papa. Hun koffers gaan mee terug 

met de vrachtwagen of met mama en papa. Zaterdag 10 augustus worden alle leden 

opgehaald door de ouders om 12 uur. De fietsen van de oudste afdelingen kunnen op 

zondag 11 augustus om 14 uur aan de chirolokalen worden opgehaald. Dit wordt 

allemaal meegedeeld op de laatste bezoekdag. 
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- Bezoek(halve)dagen  

Aan alle bezoekers: We verwachten jullie op  

-Zondag 28 juli van 12u30 tot 18u.  

-Zondag 4 augustus van 12u30 tot 18u.  

Gelieve het terrein nog niet op te rijden of wandelen voor 12u30. Dit is zeer storend 

voor de spelactiviteiten! We willen ook nog melden dat tijdens de bezoekdag de 

platte rust zal duren tot 14u.  

Wanneer iemand van de leden tijdens de bezoekuren het terrein zou willen verlaten, 

vragen wij iemand van de leiding te verwittigen. Alle kinderen moeten wel tijdig terug 

op de kampplaats zijn (dus tegen 17u45 ten laatste).  

Op de twee zondagen worden er tijdens de bezoekuren drank, rijstpap, soep, ijsjes en 

frietjes verkocht en dit ten voordele van ’t Huizeke. Tijdens de bezoekdagen worden 

de verloren voorwerpen aan een draad in het voorboske gehangen, zodat je zelf op 

zoek kan gaan naar het verloren grief van je kind(eren).  

- Snoep en fruit  

Snoepen is ongezond, dat weet iedereen. Maar wie snoept er niet eens graag? Zeker 

wanneer kinderen op kamp zijn, weg van de ouders die altijd zeggen ‘dit mag niet en 

dat mag niet’, is snoep iets plezant. Daarom vragen wij niet om de kinderen geen 

snoep mee te geven, maar om dit zeker binnen de perken te houden.  

Fruit zoals appels, peren, perziken, watermeloen,... is heel gezond, maar wordt wel 

snel rot en stinkt dan vrese- lijk. Wij vragen dan ook van GEEN fruit mee te geven.  

Elke middag krijgen wij na de maaltijd een stuk fruit, dus iedereen krijgt voldoende 

vitaminen. Onze kookouders maken elke dag schitterende menu’s voor ons klaar, aan 

(lekker) eten geen gebrek dus! 

 - Medische zaken  

Op voorhand hebben jullie een medische fiche moeten afgeven bij de leiding. 

Moesten er zaken veranderen tussen het afgeven en het bivak, gelieve dit dan aan de 

leiding te laten weten!  

Bij vertrek: Kids ID of paspoort en klevers van de ziekenkas aan iemand van de leiding 

van de overeenstemmende afdeling bezorgen (zowel bij vertrek in Willebroek als op 

een bezoekdag) 
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Wat moet er in onze valiezen?  

• Hoeslaken 

• Kussen + Kussensloop 

• Dekbed of slaapzak 

• Pyjama  

• Toiletzak met daarin:  

• Zeep + zeepdoos of douchezeep + Shampoo  

• Kam of borstel  

• Tandenborstel, bekertje en tandpasta  

• Zonnecrème  

• 2 Grote handdoeken  

• 2 Kleine handdoeken 

• 3 Washandjes  

• Voldoende ondergoed, shorten, t-shirts, kousen, ...  

• Schoenen (in een aparte zak):  

• Sportschoenen  

• stevige schoenen voor trektochten  

• regendichte schoenen of laarzen  

• sleffers of pantoffels  

• Regenjas  

• Truien (het kan ’s avonds koud zijn in de Kempen)  

• Lange broek (het kan ’s avonds koud zijn in de Kempen)  

• Zwemshort/ broek en spanner  

• Voor de jefkes en speelclubbers die nog niet zo goed kunnen zwemmen: zwembandjes • 1 

Pet of hoedje  

• 1 Vuillinnenzak  

• Zakdoeken  

 

Vergeet niet om je kledij te tekenen, zo kunnen we verloren voorwerpen tot het 

minimum beperken!!!  

Voor de ouders van de kleinsten hebben we nog een TIP. We hebben ondervonden 

dat het voor speelclubbers en jefkes niet altijd makkelijk is om na een paar dagen hun 

kousen, onderbroeken,... in hun grote valies te vinden. Daarom raden wij aan om op 

voorhand per dag een zakje te maken met kledij, onderbroek en kousen. Je kan dan 

bijvoorbeeld een etiket plakken op het zakje met een zonnetje op voor dagen met 

mooi weer en met een wolkje voor de iets koudere dagen.  

• Briefpapier + enveloppen: briefpapier (denk aan de adressen van de mensen waarnaar je wil 

schrijven).  

AAN MAMA’S EN PAPA’S WILLEN WE MELDEN DAT DE KINDEREN SLECHTS 1 MAAL IN DE 

WEEK, EEN KORTE PERIODE TIJD HEBBEN OM BRIEVEN TE SCHRIJVEN. 
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• Rugzak  

• Zaklamp  

• Zakgeld (+/- 10 euro voor de kleinsten volstaat. De oudsten mogen iets meer meenemen 

voor op 3-daagse, 20 euro lijkt ons voldoende)  

• Drinkbus  

• ! We doen ons uniform aan bij het vertrek dus steek dit niet in je valies. 

 

 Wat laten we zeker thuis? 

 - I-pod of mp3-speler 

 - GSM, games en alle andere asociale zaken.  

- Al je waardevolle spullen  

- De dingen die je meeneemt zijn niet verzekerd, draag dus goed zorg voor je spullen en 

breng geen dure zonnebrillen of andere waardevolle spullen mee! 
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Wegwijzer naar Kasterlee  

Er zijn verschillende routes naar Kasterlee, maar deze route is volgens ons de 

simpelste en snelste.  

Neem de A12 richting Antwerpen. Rij de ring rond Antwerpen op en vervolgens neem 

je afrit Turnhout-Hasselt-Luik. Nu rij je op de E313. Nadat je ongeveer 10 km hebt 

gereden op deze E313 neem je de afrit Turnhout-Eindhoven: de E34. Nu mag je rustig 

een heel eindje rijden en kan je reeds genieten van de sparren langs de baan. Je 

neemt afrit nummer 24 TURNHOUT-KASTERLEE, richting kasterlee. Aan het rondpunt, 

volg je richting Lichtaart tot aan het volgende rondpunt. Daar neem je rechts 

(eveneens richting Lichtaart). Na enkele honderden meters ziet u op de rechterkant 

een Taverne. Na ongeveer 100 meter zie je op je rechterkant een pijl ‘Chiro 

Willebroek’. Aan de andere kant van de baan staat er een bord ‘Provinciaal Domein 

Hoge Mouw’. Wanneer je dus de juiste zandweg rechts ingedraaid bent, zie je recht 

voor je het beroemde HUIZEKE staan.  

 

Voor de GPS gebruikers: Boskabouterpad 1 is een nieuwe straatnaam (2008) en zal je 

misschien niet terugvinden. De hoofdbaan is “Lichtaartsebaan”.Aan de pijl “Chiro 

Willebroek” inslaan en je komt uit op ‘t Huizeke 
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-Fietsen  

Toppers, kerels en aspiranten worden verwacht een fiets te hebben op kamp. 

Fietsen van toppers, kerels en aspiranten die niet de eerste week meekomen 

kunnen deze wel met de camion meegeven of zelf meebrengen op de 

bezoekdag. Ook kerels en aspiranten die later op kamp komen kunnen hun 

fiets al meegeven met de valiezen oftewel hun iets zelf meenemen naar 

Kasterlee.  

Wij verwachten dat deze fietsen veilig en in orde zullen zijn, d.w.z.  

- werkend voor 

- en achterlicht  

- alle verplichte reflectoren 

 - werkende fietsbel 

 - remmen die werken wanneer het moet  

- banden goed opgepompt  

- reservemateriaal (pech komt altijd op een onverwacht moment)  

- Wij vragen zeker niet om je beste en duurste fiets mee te nemen op 

kamp, maar wel een exemplaar dat voldoet aan bovenstaande normen.  

-Foto’s op kamp!  

Om de 2 dagen zullen er één of meerdere foto’s online worden gezet van het 

bivak !!!! Zo kan je van het thuisfront elke dag de avonturen van jouw zoon 

volgen !!!!  

-Hoe werkt het? 

Zeer simpel: ga naar onze facebook pagina ‘Chiro Sint-Jef ’ ga vervolgens naar 

fotokes en klaar is kees. Hier kan je, net zoals vorig jaar, elke dag (of om de 

twee dagen in drukke perioden) vers fotomateriaal bekijken. 
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Jefkes 
 

PLOPERDEPLOPERDEPLOP, 

Allerliefste Jefkes 

Spijtig genoeg zit het Chirojaar er bijna op! 

De laatste Chirozondag is al gepasseerd, maar voor de enig echte afsluiter van 

dit jaar is er natuurlijk het supertoffe, megabangelijke kamp voorzien waar wij, 

jullie leiding, samen met jullie, niet 1, niet 2 maar wel 3 weken lang non stop 

spelletjes zullen spelen en samen plezier zullen maken.  

Om op het kamp nog meer plezier te kunnen beleven, vragen wij jullie om voor 

de 3 weken iets extra mee te nemen: 

WEEK 1  

- Kabouterkledij 

- Favoriete knuffel en coolste slaapoutfit 

 

WEEK 3 

- Vuile kleren 

- Leger uniform 

 

Nu jullie dit allemaal weten, hopen wij jullie in grote getallen te mogen 

ontvangen op het kampterrein. Wij hebben er alvast super veel zin in en wij 

hopen jullie ook. 

 

Jullie schatjes van patatjes euhm leiders, 

Arne en Warre 
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Speelclub 

 
Lieve speelclubbers, 

 

Het is weer zover. Binnenkort vertrekken we naar het sprookjesachtige kasterlee. Diep in 

deze bossen tussen de dennenbomen zouden er magische wezens zich schuilhouden. Ik heb 

het natuurlijk niet over de fantastische kookouders of meneer abeel maar over de 

legendarische kabouters. Deze kabouters hebben ons een verhaal verteld over een wit huisje 

dat het spookhuis van kasterlee wordt genoemd. Dit huisje zou er zich een geest 

schuilhouden die 's nachts kabouters zou komen bezoeken.  Als speelclubbers moeten we dit 

natuurlijk onderzoeken. We durven dit wel niet alleen te doen. Willen jullie mee met ons op 

dit spannend avontuur?  

 

Wat moet je zeker meenemen? 

 

 Eerste week 

- Onderbroek die zeer mag worden 

-  (kabouter)muts 

 

Derde week 

-  Vuile kleren 

- Leger uniform 

 

We zijn klaar om er weer een bangelijk kamp van te maken. 

Jullie leiding Lode en Niels  
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Rakkers 
 

Hey Rakkertjes, 

 

Wat was het weer een jaar. Wij hebben er ongelofelijk hard van genoten om elke zondag 

samen met jullie de tofste spelletjes te spelen. Er werd geweend, gelachen, gesport, 

gepottekestampt en ge-nog zo veel meert. Enkele dingetjes die we zeker nog wouden 

aanhalen als mooie herinneringen zijn het zalige rakkerweekendje, gaan zwemmen in coole 

zwembaden, klimmen en springen in Duffel, 3uur aan een stuk baseballen en zo kunnen we 

blijven doorgaan … hehe, nu laten we het jaar achter ons en kan die zomervakantie eindelijk 

beginnen. 

 

Als je dit dus aan het lezen bent hebben wij goed nieuws voor je. Jij bent namelijk officieel 

ingeschreven voor het bangelijkste kamp van de hele wereldbol. Wat een eer. Met jou erbij 

gaat dit ongetwijfeld een fantastische ervaring worden die je nooit meer vergeet. Bereid 

jullie maar al goed voor want het gaan zware dagen worden. We gaan ons zeker niet 

vervelen want de planning staat al propvol. Hieronder staat nog een kort lijstje van dingen 

die we gaan gebruiken gedurende het kamp, vergeet ze niet ;-). 

 

-Camouflagekledij 

-Kabouterkostuum 

-je favoriete knuffelbeer 

 

Tot dan 

Jonas en Seppe 
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Toppers 

 
Dag lieve toppertjes 

Het chirojaar zit er weer al op maar niet getreurd het chiro kamp staat voor de deur! Een tijd 

om nog meer zotte toeren uit te steken en ons rot te amuseren op bivak. Ik kan niet wachten 

om jullie terug te zien in de kastelse bossen en er een super kamp van te maken . 

 

Superveel kusjes van jullie lievelings leider Wout! 

 

Mee te nemen om kamp:  

-Camouflage kledij 

-Vrouwelijke outfit 

-Gek hoofddeksel 
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Kerels 
Liefste Kereltjes, 

Het jaar zit er weeral op en na een intensief jaar vol met toffe, coole, super momenten. 

Maar ook minder mooie momenten. Het ding is dat de spaghetti een groot succes is 

geworden en dus verdienen jullie een 3 daagse. Wij herinneren ons nog Lukas zijn 

spaghettihaar en Milan z’n tricks op het skateboard. Verder was Pieter heel actief op de fiets 

en de Mil deed het goed achter de kassa. Victor hebben we na z’n operatie gemist en Juul 

kon de voetbal niet gerust laten. De Jasper was ons vuurwerk in de groep, terwijl Oscar ons 

fotomodel was. De Wies had niet zo’n grote eetlust. Lars, Nick & Illias missen we. 

 

Voor het kamp verwachten we het volgende van jullie: 

1ste week 

• Je mooiste vrouwenkledij  

• Gepersonaliseerde eierzakje (zakje waar je je ei in kwijt kunt)  

• Badmuts  

• Goed humeur 

• Extra centje (voor 3-daagse) 

2de week 

• Witte t-shirt 

• Iets op wieltjes (step,skateboard,rolschaatsen,..) 

• Badjas 

Maar bon genoeg gezaag, jullie willen natuurlijk weten wat jullie 3daagse er zoal eruit gaat 

zien he of heb ik het mis, wete wa ik ga nu als een echte mister loco denken jullie krijgen een 

paar tips van ons en meer nie cava. 

1ste tip tis 1u38 minuten met de auto vanuit kasterlee naar onze plaats van de 3daagse 

2de tip ge zie veel te veel ontploffingen 

3de en laatste tip tis  
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Aspiranten 
Beste aspis 

We hebben een variabel jaar gehad met veel nieuwe leden. Het was een super jaar voor mij. 

Wij kunnen dus  met een gerust hart zeggen tegen de rest van de leiding dat er een goede 

toekomst komt. Wij hopen ook dat jullie dat ook allemaal leider worden. En voor de eerst 

jaars jullie kunnen nog eens een jaar proeven van de aspiranten tijd geniet er dan maar goed 

van. Wat we gaan doen op kamp met mij en mijn medeleider ........ . We gaan op 3 daagse als 

een mooie afsluiter van een goed jaar.  

Wat je moet meenenen: 

- foute kledij 

- 1 kleur van kleren bv alles rood of alles groen of zo 

2de week: 

-Piratenkledij 

-Marcelleke 

-Fancy fitnessoutfit 

En vergeet zeker niet jullie gezaag thuis te laten en jullie intensiviteit mee te nemen. Wij 

wensen jullie ook succes met het leiderschap is het niet dit jaar dan is het volgend jaar. Als er 

vragen of problemen zijn mogen jullie altijd afkomen. We gaan er nog een bommige 1ste 

week. Ik hoop dat jullie er even veel zin in hebben als ons want anders komt het niet goed. 

We gaan er 1 week vol herinneringen van maken. Geniet nog van de vakantie en tot op kamp. 

jullie zijn een geweldige groep allemaal aparte karakters dat een grote belachelijke groep 

maakt wat natuurlijk geweldig is he. Hou deze sfeer vast en jullie gaan nog veel toffe 

momenten hebben.   

En vergeet zeker de hoofd regels niet regel 1 de leider heeft altijd gelijk regel 2 als dat niet zo 

is kijk naar regel 1. J  

Lekjes op jullie favoriete plekjes  

Stijn en .... 😘  
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Fotokes van vorig jaar om al terug 

even te genieten van de kampsfeer 
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Oefen je zangstem voor de formaties!  

 

Ochtendlied  

Wij hijsen bij (ochtendlied)  

Wij hijsen bij het gloren van de morgend  

ons vlagge als een biedend lied!  

Want heilig is ‘t geschenk van elke morgend  

dat god ons weer t’ aanvaarden biedt  

Draag door weer en wind ons vlagge  

teken van de heldentijd  

laat ze waaien, laat ze werven  

allen voor de grote strijd  

laat ze waaien, laat ze werven  

allen voor de grote strijd  

 

Avondlied  

Daal nu bij het zinken (avondlied)  

Daal nu bij het zinken van deze dag,  

daal in ons gemoed, gij trouwe vlag.  

Gij zijt zegen, troost en lach,  

daal in d’ avondzon o vlag,  

Heer, wij bergen in ons hart uw vlag,  

zegen haar en ons uw jonge wacht.  

Goedenavond vlag en dag, Kristus Koning, goedenacht (twee maal) 
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