Voorwoord
De tien schoonste dagen van het jaar zitten er stilletjes aan weer
aan te komen! Zo zullen we zoals naar jaarlijkse traditie ook dit jaar
op 21 juli met een volgepakte rugzak het vertrouwde terrein achter
de kerk verlaten om nieuwe oorden te gaan verkennen! In wat volgt
krijgen u en uw kapoen(en) een kort en bondig overzicht van hoe
een bivak nu juist in zijn werk gaat, alsook alle praktische
informatie die geweten dient te zijn voor het komende kamp.
Voor we de kampplaats en het thema verklappen, weten we nu al
dat corona ook dit jaar weer een meespelende factor zal zijn.
Daarom gaat de leiding- en kookploeg ook dit jaar er weer alles
aandoen om er een schitterend kamp van te maken! Verder in het
boekje vindt u alvast een overzicht van alle maatregelen die
getroffen zullen worden (rekening houdend met de huidige cijfers).
De kampplaats van dit jaar is geen onbekende. In 2007 bezocht
Chiro Heilig Kruis de prachtige bossen van Kasterlee al een eerste
keer, deze zomer keren we terug om er een tweede keer ons tien
dagen lang rot te amuseren! Gelegen in een natuur- en bosrijke
omgeving tussen Geel en Turnhout, en dicht bij de Nederlandse
grens, is het domein Bos & Brem perfect geschikt voor tien dagen
Chiropret. Verder volgen er nog foto’s om al een voorproefje te
geven!
Als afsluiter geven we u nog graag mee dat u, net als vorig jaar ons
kamp vanop de eerste rij zal kunnen volgen via onze sociale media
(Facebook en Instagram Chiro Heilig Kruis). Bij vragen of
opmerkingen zijn wij overigens altijd via hier bereikbaar.
Wij hopen alvast opnieuw op een onvergetelijk kamp vol
herinneringen en momenten voor het leven, jullie ook?

Thema
Het thema van dit jaar is… trommelgeroffel… Mario Bros!
Kasterlee zal dus als het ware omgetoverd worden tot een
levensechte parcours-auto-race-wereld waar ieders fantasie geen
grenzen zal kennen!

Vertrek/aankomst
Vertrek en aankomst zijn niet anders als andere jaren: 21 en 31 juli.
Verzamelen doen we op 21 juli om 9 uur aan de kerk, en aankomen
doen we tien dagen later op een uur dat via de leiding zal
gecommuniceerd worden. Het vervoer voor de jongsten (Speelclub,
Rakker en Toppers) zal gebeuren via bus, terwijl de oudsten (Kerel
en Aspi’s) op hun fiets zullen kruipen om een kleine 90 kilometers
af te leggen!

VALIEZEN
Dit jaar kunnen de valiezen wederom een dag op voorhand binnen
gebracht worden aan ons terrein, waar ze vervolgens in de camion
worden geplaatst.
Concreet wil dat zeggen dat de leiding op 20 juli klaar staat tussen
17u-18u op het Chiroterrein om jullie valiezen aan te nemen.

Dagindeling
Hoe ziet een dag op kamp eruit?
08:00 De leden ontwaken & rijzen uit hun nest bij het zien
van de eerste zonnestralen.
08:30 Iedereen op post voor het ontbijt.
9:30

De pechvogels ruimen de tafels af terwijl de rest zich
klaarmaakt om aan de spelvoormiddag te beginnen.

10:00 De spelvoormiddag kan van start gaan. Let’s a go!
12:30 Middagformatie, gevolgd door een heerlijk warm
middagmaal. Nadien volgt de afwas en siësta.
14:30 We maken ons weer klaar om tal van spelletjes te
spelen.
16:00 Tijd voor een 4-uurtje, zelfs ware Chiromannen
moeten even op kracht komen.
16:15 Hervatten van de spelnamiddag.
18:00 We schuiven allemaal de benen onder tafel voor het
avondeten. Bikke bikke bik!
19:00 De laatste activiteit van de dag, het avondspel. Gaande
van een fakkeltocht tot levende stratego.
20:30 Avondformatie, vanaf nu geldt er absolute stilte.
20:45 De leden krijgen nog de tijd om de tanden te poetsen
en eventueel een douche te nemen.
21:00 De leden kruipen onder de wol, de kleinsten meestal
wat vroeger dan de ouderen.
21:30 Er geldt algemene stilte, de dienstleiders komen
gedurende de nacht langs om een oogje in het zeil te
houden.

Uitrusting
Voor de ouderen is het maken van de rugzak reeds routine. Voor de
jongsten kan een korte omschrijving van wat er zoal mee moet
echter best handig zijn.
• Slaapgerief
De Speelclub en Rakkers slapen knus
binnen en hoeven enkel een slaapzak
mee te nemen. Voor hen zijn bedden en
matrassen reeds voorzien.
Alle andere (oudere) groepen worden
ondergebracht in tenten. De leden van deze
groepen moeten zowel slaapzak als veldbed
meenemen. Een extra deken voor de koude nachten kan ook
altijd van pas komen, alsook een hoofdkussen om zacht te slapen.
• Kledij
o Shortjes en T-shirts voor de warme dagen.
o Dikke pull(s) en lange broek(en) voor ’s avonds of bij minder
goed weer.
o Voldoende ondergoed en kousen.
o Schoeisel (sportschoenen, laarzen, bottines,
watersandalen/teenslippers). o Regenjas.
o Chiro-uniform!

• Allerlei
o Zwembroek, duikbril en badmuts
(eventueel ook zwembandjes). Vuilzak of
linnen zak voor wasgoed.
o Toiletgerief (genoeg handdoeken,
washandjes, shampoo, tandpasta en
tandenborstel, bekertje, kam
en scheergerief indien nodig).
o Medicatie indien nodig. De medicatie dient bij het vertrek
afgegeven te worden aan de leiding. (Naam ergens vermelden!).
o Zonnecrème.
o Zakdoeken, zeker voor diegenen die met een allergie sukkelen.
o Extra zakgeld (speelclub: 10 euro, rakkers 15 euro). Dat bedrag
wordt in een briefomslag met naam op gestoken en bij het vertrek
aan de leiders overhandigd (tesamen met medicatie,
medische fiche en identiteitskaart). Kerels en
aspi’s nemen iets meer mee en houden dit
zelf bij.

o Voor de tochtdag kan een drinkbus handig zijn.
o Ook een zaklamp is steeds praktisch.
o Eventueel een set strips/leesboeken om de tijd rustig te
verdrijven tijdens de platte rust.
o Neem zeker ook een mondmasker mee!

Tips:
1. Het is handig om in al je kledingstukken je naam of initialen te
zetten om te voorkomen dat die nadien bij de verloren voorwerpen
terechtkomen.
2. Voor de kleinsten onder ons kan het praktisch zijn om
klerenpakketjes te voorzien voor elke dag.
3. Bevestig een naametiket aan je valies.

Kampregels
Samen op kamp gaan impliceert dat er ook regels en richtlijnen
moeten zijn waaraan iedereen zich houdt. Afzonderlijk van de regels
en richtlijnen die in elke afdeling intern worden vastgelegd, plaatsen
wij hier alvast een paar algemene zaken waarvan wij verwachten
dat jullie die in ere houden.

Respecteer je groepsgenoten, de leiders, de kookploeg, het gebouw
en de omgeving.
Alcohol, pepdranken, rookwaren en wapens worden niet
getolereerd. Een ware super Mario kan ook zonder deze zaken
overleven.
Profiteer van de gelegenheid om al je elektronica (gsm, mp3) eens
thuis te laten. Net als hierboven hebben wij als verkenners van
Kasterlee ook deze zaken niet nodig om ons te amuseren.
Een persoonlijke voorraad aan snoep wordt toegelaten. We willen
wel benadrukken om die voorraad beperkt te houden. Zadel je
oogappel niet op met kilo’s snoepgoed. Wees gerust, elke mond
wordt tot tevredenheid toe gevoed.

Bezoekdag
Door corona was het vorig jaar helaas geen bezoekdag, dit jaar
kunnen we dit normaal gezien wel laten plaatsvinden. Op 24 juli zal
er een bezoekdag doorgaan, uiteraard met de nodige maatregelen
in verband met corona (indien dan nog nodig). Concreet zijn ouders
toegelaten op het terrein vanaf 10u, en zal er een mogelijkheid zijn
tot eten drinken. Rond 17u ronden we af, zodat de jongens op tijd
aan tafel zitten!
Echter vermelden we er graag nog eens bij dat het mogelijk is dat
het huidige idee voor de bezoekdag dit jaar nog kan veranderen…
Wij weten namelijk ook niet wat er nog beslist gaat worden, maar
hopen net als jullie op het beste!

Kampplaats
Bos en Brem is een bivakhuis, gelegen in een van de mooiste en
rustigste streken van de Kempen tussen Kasterlee en Retie. Een
ideale locatie voor een zomerkamp!
Deze bivakplaats, die we in 2007 reeds bezochten, is een toplocatie
om de jongens van ’t Kroisken 10 dagen vol plezier te bezorgen!

Post
Post mag steeds gestuurd worden naar het volgende adres:

Naam – Groep
Jeugdverblijfcentrum Bos en Brem
Bos en Bremdreef 6
2460 Kasterlee

De leiders voorzien postzegels en brieven. Voor de jongsten is het
misschien wel handig om voorgeschreven etikketen met het adres
erop mee te geven.

Noodgevallen
In geval van nood, kunnen jullie de hoofdleider
steeds bereiken op zijn persoonlijk gsmnummer: Warre (0468 13 41 56). Indien er
vooraf al vragen zijn, van om het even
welke aard, dan kan je ook op dit nummer of
bij de afdelingsleiders terecht

Leidingsgegevens
Speelclub:
Aaron Van den Driessche
Binnestraat 2
9280 Lebbeke
aaronvandendriessche7@gmail.com
Mattias Merens
Kerkweg 13
9255 Buggenhout
mattias9.merens@gmail.com
Rakkers:
Thomas Merens
Kerkweg 13
9255 Buggenhout
thomasmerens48@gmail.com
Warre Baert
Opwijksestraat 187
9280 Lebbeke
warre.baert1@gmail.com
Toppers:
Mathieu Steurs
Binnenstraat 18
9280 Lebbeke
mathieu.steurs@gmail.com
Noah Lahaye
Meysveld 30
9280 Lebbeke
noah.lahaye@gmail.com

Kerels:
Maxim Merens
Kerkweg 13
9255 Buggenhout
maxim.merens@gmail.com
Mauro Lanckbeen
Hof-ter-Ventstraat 5 bus A
9280 Lebbeke
mauroken@hotmail.be
Aspi’s:
Michiel Philips
Binnenstraat 22
9280 Lebbeke
michiel.philips@hotmail.com
Wout Vermeir
Asbeekweg 27
1745 Opwijk
vermeirwout@gmail.com

Betaling
Het totale pakketje bedraagt dit jaar 150 EUR voor het eerste kind
en 140 EUR voor elke broer.
Dit bedrag kan je storten op het rekeningnummer:
BE17 7370 3155 1921

Met als beschrijving NAAM KIND + KASTERLEE 2021
Gelieve dit bedrag voor 5 juli te storten!

Spelletjes en kleurplaten

