
Beste Chiro-leden en ouders, 

We zijn super blij want het kamp komt dichterbij!  

Op 21 juli vertrekken we met z’n allen richting het (hopelijk) warme Werchter om ons daar 10 dagen 

rot te amuseren! 

Voor het thema geef ik jullie enkele tips: 

o Dansen op coole beats 

o Plezier maken met al je vrienden erbij 

o Feesten tot de vroege uurtjes 

Het thema is: 

CHIRO HOEILAART OP FESTIVAL 
Dit kamp gaan we ons tien dagen lang vertoeven op een festivalterrein. We gaan ons elke dag super 

hard amuseren en we gaan elke avond met een glimlach slapen!  

Op 30 juli is het de bekende ouderdag, waarop iedereen zijn of haar oogappels mag komen ophalen 

en genieten van echte bivaksoep! Meer info vinden jullie onder praktische informatie. Ook willen we 

nog graag even vermelden dat de laatste sluiting (rond 17:30) voor iedereen verplicht is! 

We willen ook graag iedereen op de hoogte houden tijdens ons verlof, dus nemen we ook ons 

internet mee om onze site bij te werken. Hierop vindt u dus regelmatig nieuwtjes over uw kapoen. 

(http://www.chirohoeilaart.wordpress.com/). Voor diegene onder jullie die op facebook zitten kan je 

onze avonturen ook volgen op onze facebookpagina: Chiro Hoeilaart.  

Meer info is altijd te vinden bij de praktische informatie van deze chirist. Voor bijkomende vragen 

kan u altijd terecht bij Lise (0498/40.66.96), Marine (0477/56.94.64) en Louise (0475/71.43.63). 

Wij hopen erop dat iedereen mee gaat! 

 Lise, Marine & Louise 

Zie hier ons adres waar de postbode ons altijd kan vinden: 

Chiro Hoeilaart + naam en afdeling 

Chiro Hoeilaart 

3118 Werchter 

Nieuwebaan 10 

 

http://www.chirohoeilaart.wordpress.com/


 

 

In geval u ons op kamp dringend nodig hebt, kan u terecht bij: 

Louise:  (’s Avonds tussen 18 en 20 uur) 

Lise: 0498/40.66.96 (’s Avonds tussen 18 en 20 uur) 

Marine: 0477/56.94.64 (’s Avonds tussen 18 en 20 uur) 

Wij vragen met aandrang om hier geen misbruik van te maken! 

 

Om het kamp zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij om de praktische informatie heel goed 

door te nemen. Indien u nog vragen hebt, aarzel niet en neem een kijkje op de site of stel de vraag 

aan de leiding van uw kind of aan de hoofdleiding. 

Bagage 

De bagage kan worden binnengebracht op donderdag 20 juli van 18 uur tot 20 uur aan onze 

chirolokalen de Joengele. Wie die avond niet kan, vragen, we om een afspraak te maken met Louise, 

Lise of Marine zodat we iets kunnen regelen. De kapoenen nemen hun bagage zelf mee op de dag 

van hun vertrek. 

Vertrek 

▪ De Tito, keti en aspi gaan naar het schitterende Werchter fietsen, hierover krijgen jullie nog 

meer informatie bij de leiding. 

▪ Op vrijdag 21 juli spreken de Speelclub Jongens, Speelclub Meisjes, Kwiks en Rakkers af om 

10u30 uur  aan de parking van het station van Groenendaal. Zij gaan met de bus/trein naar 

de kampplaats. Neem een rugzakje mee met daarin boterhammetjes voor ’s middags, een 

drankje en eventueel een snackje voor onderweg. 

▪ De Kapoenen vertrekken op dinsdag 25 juli. Ze worden om 11 uur verwacht aan de Joengele 

en worden naar de kampplaats gebracht. 

Fiets 

De Rakwi nemen hun fiets mee op kamp. Deze worden samen met de bagage binnen gebracht op 

woensdag 20 juli. We vragen wel dat de ouders erop toezien dat deze fiets in orde is (banden 

opgepompt, stuur vastgemaakt, remmen in orde, ketting gesmeerd, zadel op de goede hoogte, …) dit 

om veel problemen te vermijden. Voor de veiligheid vragen we om een fietshelm en fluovestje mee 

te nemen! Ook een fietsslot is handig, aangezien het kampterrein niet volledig afgesloten is en dus 

makkelijk fietsen meegenomen kunnen worden. 



Ook willen we vragen om zoveel mogelijk fietsen al mee te nemen op de ouderdag op 30 juli. Moest 

dit echt niet mogelijk zijn, gaan ze mee op de camion en kunnen ze later aan de Joengele afgehaald 

worden. Maak hiervoor afspraak met Louise, Lise of Marine! 

Uniform 

Dit jaar hebben we veel nieuwe leden en vragen daarom om voorzien te zijn van genoeg chirokledij! 

Wij chiro-leden zijn fier op ons uniform en laten dat ook graag zien! Bovendien wordt er verwacht 

dat uw kind bij elke opening en sluiting minstens 1 kledingsstuk van de chiro aan heeft. Indien u meer 

info wil over ons uniform, kan u altijd verder in deze kampchirist terecht. 

Postzegels 

Als u post wil krijgen van uw kleine spruit(jes), geef hen dan zeker voldoende postzegels, briefpapier 

en enveloppen (met adressen op) mee. Wij kunnen er geen garanderen! 

Kostprijs 

We proberen natuurlijk de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Elke groep krijgt op kamp een budget 

naargelang het aantal inschrijvingen, waarmee ze dan activiteiten kunnen organiseren op kamp. We 

vragen u het bedrag te storten op volgend rekeningnummer: 

BE28 7340 0670 3820 

FV CHIRO HOEILAART 

J.B. Deridderstraat 22 

1560 Hoeilaart 

Mededeling: KAMP + Naam, Voornaam van uw kind(eren) 

 

Te betalen bedrag: 

 

1ste kind: € 120,00 

2de kind: € 110,00 

3de kind: € 100,00 

Vanaf het vierde kind: € 80,00 

Kapoenen: € 55,00 

 

Medische fiche, SIS-kaart / Identiteitskaart & medicatie 

De medische fiche zou zo snel mogelijk moeten worden afgegeven aan iemand van de leiding of de 

hoofdleiding. 

De SIS-kaart / Identiteitskaart moet in een gesloten envelop zitten samen met 2 mutualiteitsbriefjes. 

Op die envelop schrijft u de naam en groep van uw kind. De jongste groepen geven deze envelop af 

op de dag van vertrek aan hun leiding. Vanaf Tito mogen ze deze zelf bijhouden in hun bagage. 

Indien uw kind medicatie moet nemen, vragen we voor de kleinste groepen (tot en met Rakwi) om 

deze aan de leiding af te geven op de dag van vertrek. We vragen ook om geen andere medicatie 

apart mee te geven! Geef alles aan de leiding! Indien nodig, hebben wij ook een EHBO en apotheekje 



mee. Vanaf Tito mogen ze hun eigen medicatie bij zich houden, maar er wordt gevraagd de leiding op 

de hoogte te brengen! 

 

Bezoeken 

We krijgen soms de vraag of de kinderen tijdens het kamp bezocht mogen worden. Wij vragen met 

aandrang dit NIET te doen! Het weerzien van een vertrouwd persoon kan heimwee tot gevolg 

hebben en dat willen we uiteraard vermijden. Ook voor de andere kinderen die geen bezoek krijgen, 

is dit niet zo leuk! Uiteraard kan u als ouder, grootouder, tante of nonkel zoveel brieven sturen als u 

maar wilt.  

Oudernamiddag 

Op zondag 30 juli worden alle mama’s, papa’s, broers, zussen, … uitgenodigd om het kamp mee af te 

sluiten met de allerlaatste sluiting van het chirokamp. Ouders worden verwacht om 17 uur. We 

vragen om niet vroeger te komen! U kan genieten van een kommetje bivaksoep en een lekkernijtje. 

Wij vragen ook om NIET te vertrekken voor de sluiting om 17:30! De aspi’s blijven zoals jaarlijks een 

dagje extra en komen op 31 juli met de leiding mee naar huis. 

!! We keren ieder jaar terug met overvolle wasmanden met verloren voorwerpen. Zet dus overal 

goed de naam van je kind in!! 

 

Heb je nog vragen, heb je nog vrees of zie je gevaar? 

De leiding staat altijd voor jullie klaar! 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, 

Daar hebben we ons een heel jaar op verheugd. 

Voor jullie staan we paraat, 

We hebben graag dat IEDEREEN meegaat. 

Is er iets anders dan vrees of gevaar? 

Bel dan snel de (hoofd)leiding maar. 

We zorgen dat elk kind mee kan, 

En maken er de beste 10 dagen van het jaar van!! 

 

 

 



Wat neem ik mee op kamp? 

▪ Slaapzak en eventueel hoofdkussen 

▪ Luchtmatras, matje, veldbed, … (Er zijn geen bedden!!) 

▪ Pyjama 

▪ Voldoende speelkledij die tegen een stootje kan 

▪ Kousen en ondergoed voor 10 dagen 

▪ Zakdoeken 

▪ Warme kledij (lange broek, dikke pull, …) 

▪ Regenkledij (KW) 

▪ Bescherming tegen de zon (petje, zonnecrème, …) 

▪ Zwemgerief 

▪ Badhanddoek 

▪ Drie keukenhanddoeken 

▪ Stevige schoenen 

▪ Een paar reserveschoenen 

▪ Slippers of sandalen voor als het warm is 

▪ Toiletgerief: washandje, zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstel, kam, … 

▪ Schrijfgerief: enveloppen, postzegels, adressen, … 

▪ Een witte T-shirt 

▪ Fluo-vestje 

▪ Zaklamp MET NAAM!! 

▪ Chiro-uniform 

▪ Verkleedkleren (zie bij je eigen groep verder in deze kampchirist voor meer informatie) 

▪ Beetje zakgeld mag, tem Rakwi is € 5,00 meer dan genoeg! 

▪ Fietsslot 

▪ … 

 

Vergeet je goed humeur, speelsheid en fantasie niet! 

Om de algemene kostprijs wat te drukken, vragen we elk jaar om wat extra’s mee te nemen. We vragen 

om dit in een plastieken zak te steken en aan de leiding te overhandigen bij het afgeven van de bagage. 

▪ Kapoenen: confituur + grenadine 

▪ Speelclub: choco + ontbijtgranen 

▪ Rakwi: confituur + chocopoeder 

▪ Tito: choco + ontbijtgranen 

▪ Keti: ontbijtgranen + grenadine 

▪ Aspi-meisjes: choco + smeerkaas 

 

Wat nemen we NIET mee? 

Dure elektronicatoestellen die niet nodig zijn op kamp en toch alleen maar kapot gaan zoals GSM’s, i-

Pods, MP3-spelers, … Ook vorig jaar zijn er zo’n spullen stuk gegaan!  

Aan de oudere groepen vermelden we ook expliciet dat ze hun GSM niet mogen gebruiken tijdens 

activiteiten en dat ze deze ook niet mogen opladen in de keuken of het leidingslokaal omdat we in het 

verleden hebben gemerkt dat als we dit toelaten, er dagelijks 20 GSM’s in het leidingslokaal liggen en er 

zo vaak GSM’s of laders verloren raken.  



Veiligheid van je fiets 

Belangrijke boodschap voor iedereen die met de fiets op kamp gaat of zijn fiets meeneemt 

op kamp! Je moet je fiets controleren of hij veilig is om er een tijdje op de weg mee te 

fietsen! Als mama/papa geen handige “fietsharry” is dan ga je best even langs bij de 

fietsenmaker!  

Hoe ziet een veilige fiets eruit: 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet je zeker nakijken: 

- 2 werkende remmen, check remblokjes 

- een gesmeerde ketting 

- goed hoorbare fietsbel 

- opgepompte banden 

- reflectoren op beide wielen 

- 2 werkende lichten: een geel/wit vanvoor, een rood vanachter 

- Goed werkende versnellingen 

Wat moet zeker mee: 

- FIETSHELM! 

- Fluovestje 

- Fietspomp en gerief om lekke band te repareren (niet verplicht, maar heel handig!) 

 



               

Waarom een uniform? Omdat we ook aan de buitenwereld 

willen laten zien dat we van de chiro zijn!                                 

Wat, waar, hoe?                                       

De t-shirt van chiro Hoeilaart is verkrijgbaar elke zondag voor 10 euro. 

Verdere kledingstukken kan u bij ons bestellen (rok, hemd, short, buff…) en 

zullen wij in de chirowinkel gaan halen!                            

   

     

Gaat u liever zelf? 

U vindt zowel in Brussel als in Leuven een Banier: 

Brussel:     Leuven: 

Kolenmarkt 85    Minckelerstraat 29 

Openingsuren: 

Maandag-Zaterdag: 9:30 - 13:00 , 13:30 - 18:00 

Zondag: Gesloten! 

Alvast heel erg bedankt!!! 

De leidingsploeg  

 

 



50 % KORTING 
  OP KAMP- EN LIDGELD 
 

Sinds enkele jaren kunnen inwoners van Hoeilaart met een gezinsinkomen onder een 

bepaalde grens, aan halve prijs hun kind(eren) laten deelnemen aan de gemeentelijke 

initiatieven tijdens de schoolvakanties.  

 

Vanaf dit jaar wordt dit systeem uitgebreid en kan je ook de helft van je kampgeld of 

lidgeld van de Chiro terugbetaald krijgen. Concreet kan je als ouder(s) met een 

gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager ligt dan 36.137 euro, te vermeerderen met 2020 

euro per persoon ten laste, hiervoor een aanvraag doen. 

 

Praktisch 

Indien je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, dan kan je: 

• ofwel het formulier online invullen via www.hoeilaart.be/50-korting-voor-

jeugdactiviteiten en een kopie van het recentste aanslagbiljet van de belastingen van 

elke belastingplichtige in het gezin uploaden; 

• ofwel het formulier afhalen in Het Sociaal Huis (Jan van Ruusbroecpark, ingang 

kasteelhoeve). 

 

Hoe gaat de betaling dan in zijn werk? 

• Na het indienen van je aanvraag ontvang je een seintje van Het Sociaal Huis of je in 

aanmerking komt of niet. 

• Je betaalt eerst het volledige kampgeld of lidgeld. 

• Nadien bezorg je het invulformulier dat je op de website vindt, aan het Sociaal Huis. 

Vergeet het betaalbewijs niet bij te voegen.  

• Wanneer de aanvraag correct werd ingediend wordt de helft van het inschrijvingsgeld 

teruggestort op uw rekening.  

 

Meer info: Sociaal Huis, tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kapoenen A.K.a. Metalheads! 

Het is weer zover, de leukste tijd van het jaar: KAMP !!! 

Wij kapoenen gaan er eens op los op dat festival, met onze handen in 

de lucht rocken we erop los! 

Hoe gaan wij dat doen? 

Met de ruigste verkleding: 

▪ Pruik lange wilde haren om mee te schudden! 

▪ Bandana, zonnebril,hoedje 

▪ Ruige Watertatoos of schmink mag altijd 

▪ Een instrument: speelgoedgitaar, micro 

▪ Leren vest 

▪ Ruige broek en riem 

▪ Stoere blik 

▪ Andere gadgets zoals een snor, bandjes etc. zijn altijd leuk! 

     Leer die gebaren almaar vanbuiten!  

Sander en Sarah 

 

 

 

 

 

 

 



Op kamp zijn wij de super coole security!!  

Wij zorgen dat de veiligheid op ons 

kampfestival verzekerd wordt 😊  

Hoe moeten jullie jullie dan verkleden? 

• Zwarte of donkerblauwe broek 

• Hemdje in een lichte kleur  

• Een rode das (mag ook een rood 

sjaaltje zijn of iets dat er op lijkt) 

• Als je nog een walkie talkie hebt liggen thuis kan je die ook meebrengen 

als attribuut. 

We gaan zelf onze eigen coole 

batch maken zodat iedereen 

zeker weet dat wij van de security 

zijn! 

 

 

 

Wij kijken heel erg uit naar kamp! Hopelijk jullie ook 😊  

Wat moet je zeker nog meebrengen naar kamp: 

- Kleren die vuil mogen worden tijdens onze doop. Heb je een beetje bang 

voor deze doop of doe je dit niet graag? Geen paniek! We gaan jullie 

nooit iets laten doen dat jullie niet graag doen en geef nu toe: bestaat er 

iets leuker dan je eens goed vuil te maken?! 😊 Het allerhandigste is dat 

je voor de doop kleren meebrengt die gewoon rechtstreeks de vuilbak in 

mogen!  

Tot op kamp! 

Lise, Freja, Victor, Jari en Cozze 



RAKWI  

 

Aller, aller, aller, allerliefste rakwi, 

Al sinds het einde van vorig kamp kijkt iedereen er naar uit om opnieuw te vertrekken !! Alweer 

10 dagen plezier en fun, wat wilt een mens nog meer?? Maar natuurlijk zijn wij op kamp niet 

zomaar de rakwi, wij zijn de enige echte DISCO-rakwi !!!! 

Wat wilt dit nu precies zeggen en welke outfit mag je zeker niet vergeten?  

➢ Voor de meisjes:  

Een discopakje (als je dat hebt, zo niet: kijk lijstje hieronder)  

 

- Een topje met veeeeeel glitters en felle kleuren 

- Een broek met wijde broekspijpen (zeer belangrijk voor de disco-

outfit) 

- Een rond zonnebrilletje 

- Een gekke pruik 

- JE DANSBENEN!!! 

 

➢ Voor de jongens:  

Een discopakje (als je dat hebt, zo niet: kijk lijstje hieronder)  

 

- Een hemd (met lange mouwen liefst!) met ‘foute of marginale‘ 

tekeningen of print op 

- Een broek met wijde broekspijpen (zeer belangrijk voor de 

disco-outfit) 

- Een rond zonnebrilletje 

- Een gekke pruik 

- JE DANSBENEN!!! 

 

Nog even terzijde: Ook zullen wij op kamp (alweer) een doop houden, 

dus vergeet zeker geen kleren mee te nemen die (zeer) vuil mogen worden en indien nodig 

in de vuilnisbak mogen belanden!  

Zeer enthousiaste groetjes van de Rakwi-leiding, 

Vienna, Jill, Popol, Lukas en Benjamin xxxxxxxx 

 



TITO 
 

Uiteraard staan jullie sedert augustus reeds te popelen om jullie weer te mogen verkleden op kamp. 

Rekening houdend met dit enthousiasme hebben wij geheel democratisch beslist dat wij niemand 

teleurgesteld mochten achterlaten omtrent ons thema. Ons oog viel op een thema dat herkenbaar, 

origineel, uitdagend, hilarisch en ronduit superieur is. De verkleedthema kenners onder jullie weten 

natuurlijk dat ik het maar over één ding kan hebben, namelijk gabbers. 

Ja u leest het goed, van 21 tot 31 juli is de Tito niet de Tito maar de gabbers!  

Ik hoor u al luid op vragen: “Wat is dat een gabber?”  

Nou, zo ziet een gabber er uit: trainingspak met lelijke kleurencombinaties en foute motieven, 

sportschoenen, (gouden) kettingen en eventueel kleine ronde zonnebril. 

 

 

Wat moet een gabber zo al kunnen? Hakken! (op YouTube staan genoeg tutorials voor de 

geïnteresseerden) 

Belangrijk: wij vertrekken op 20 juli met de fiets aan ons avontuur, verdere info volgt nog. 

 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als jullie leiding! En 

onthoud:  

 

 

 



 



DE  

RASTAF - ASPI’S* 

 

Jaja Aspi’s-Boys en -girls  laat die baard maar groeien en die dreads maar 

komen! 10 dagen lang zal Bob Marley onze god zijn, zullen Couleur Café en 

Reggae Geel geen geheimen meer voor ons hebben, zal One love, one heart 

onze motto zijn. Jullie hebben het begrepen (of niet) dit jaar op festival zijn we 

de Rastafari.  

Om aan deze levenswijze te voldoen 

moeten jullie 

- Dreads laten zetten of valse dreads 

kopen, of u haar vanaf nu niet meer 

wassen en het komt vanzelf wel 

- Een grote muts hebben om al dat 

haar in te stoppen 

- Een coole zonnebril 

- Een wijde broek 

- alles wat in de kleuren groen- geel –

rood is, kan van pas komen! 

-  

Het wordt alvast een super leuk kamp! 

Wij kijken er al super hard naar uit, en 

hopelijk jullie ook! Meer info over voorkamp volgt nog ☺ 

Lulu en Loulou 

* No weed allowed 


