
 
 











 

TOT AAN DE STERREN EN DAAR 
VOORBIJ 

Ruimtekamp Solières 

 
Chiro Sint-Katrien 

Steenhuize 
Dit kampboekje is van 
………………………………………………… 
Afdeling 
………………………………………………… 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adres kampplaats: 

E. Dewez-Barchy 
Chemin du Vieux Moulin 7 

4500 Solières 
 

Noodnummer (nummer groepsleiding) 
Sarah De Mulder: +32 479 02 01 47 

Joran Anseau: +32 490 43 83 64 
 

 



Op bivak met de Chiro 
Ons bivak is het hoogtepunt van het Chirojaar! 

Heb jij altijd al eens met je raket naar de 
ruimte willen vliegen? Een bezoekje willen 
brengen aan de aliens of aan Janneke Maan? 
Wacht jij nog steeds op een handtekening van 
Neil Armstrong? Of wil jij de zon en de sterren 
eens echt van dichtbij zien? Dan is dit jouw 
kans! Kom mee op bivak en beleef het 
allemaal! 

We gaan samen een week (voor de oudsten zelfs iets langer) weg van huis 
om ons te pletter te amuseren. Elke dag heeft iets nieuws in petto, zo wordt 
ieder etmaal een unieke belevenis! 

Op kamp breng je de meeste tijd door met je eigen afdeling, maar er zijn ook 
activiteiten die we met alle afdelingen samendoen. Daarnaast wordt iedereen 
ook ingedeeld in leefgroepen. Met die groep doe je (niet altijd de leukste, 
maar ooh zo noodzakelijke) taakjes zoals afwassen, de tafels dekken, 
slaapzalen opruimen… Iedereen werkt evenveel, zo kunnen we snel aan de 
superleuke activiteiten beginnen. 

De leiding kijkt er alvast naar uit en hoopt dat jullie net zoals alle voorgaande 
jaren opnieuw talrijk aanwezig zullen zijn! 

Het bivaklied 
Leven op het ritme van de wind en van de zon, 

zingen op de melodie van bos en beek en bron. 
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak. 
 

Ieder die ons ziet, kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen één uit de boot. 

 
   Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
         samenspel wordt teken om te hopen. 
     Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 
  een nieuwe wereld roept om door te gaan!  



Zij gaan al zeker mee 
Sloepieleiding: 

▪ Peter De Pauw 
▪ Zoë De Loor 
▪ Anke Vandermassen 
▪ Joris De Vos 

 

Speelclubleiding: 
▪ Dree D’hoker 
▪ Bavo De Loor 
▪ Jesse Thomas 
▪ Lode Van de Perre 

 

Rakwileiding:  
▪ Jasper Gosseye 
▪ Sander Van de Perre 
▪ Senne De Swaef 
▪ Antje Van Snick 

 

Titoleiding:  
▪ Joran Anseau 
▪ Senne Van de Perre 
▪ Ernest Geboes 

 

Ketileiding:  
▪ Anne De Pauw 
▪ Elien De Crick 
▪ Rhune De Baere 

 

Aspileiding:  
▪ Sarah De Mulder 
▪ Tuur D’hoker 

 

Vlinderleiding: Rentya Julien (Zij zal helpen waar nodig.) 

Kookploeg:                                                                              

▪ Nick De Mets (Oud-leiding) 
▪ Fien De Henau (Oud-leiding) 
▪ Benjamin Van Iseghem (Oud-leiding) + vriendin 
▪ Eléonore Pauwels (Oud-leiding) 
▪ Michiel Raes (Vlinderleiding) 
▪ Simeon Bruyland (Vriend van de Chiro) 



In de valies 
Slaapgerief:  

▪ Slaapzak  

▪ Veldbed of dunne luchtmatras (dikke luchtmatrassen gaan sneller stuk!) 

▪ Pyjama, slaapkleed of nachtgewaad  

▪ Kussentje en/of knuffelbeer 

Wasgerief: 

▪ 3-tal keukenhanddoeken (naamtekenen) 

▪ Badhanddoek 

▪ Washandjes      

▪ Shampoo  

▪ Zeep  

▪ Tandenborstel 

▪ Tandpasta 

▪ Kam of borstel 

Kledij: 

▪ Ondergoed  

▪ Kousen 

▪ Lange broek 

▪ Shorts 

▪ T-shirts 

▪ Pulls 

▪ Regenjas 

▪ Zwemkledij  

  



Schoeisel: 

▪ Sportschoenen 

▪ Stevige stapschoenen (Zeker voor Keti’s en Aspi’s!) 

▪ Pantoffels 

▪ (Sandalen) 

 

Allerlei: 

▪ Zak voor vuil linnen 

▪ Zakdoeken 

▪ Kleine rugzak voor daguitstap (geen turnzak, deze riemen kunnen nogal 
snijden) 

▪ Gamel 

▪ Drinkbus (minimum 1L) 

▪ Zonnecrème, petje, zonnebril 

▪ Verkleedkledij (thema ‘Ruimte’) 

▪ Schrijfpapier, balpen, omslagen (chirokaartjes en postzegels zijn te 
verkrijgen)  

▪ Zaklamp (enkel vanaf tito’s) 

▪ Identiteitskaart of ISI+kaart (af te geven aan de leiding bij vertrek) 

▪ 2 klevertjes + medische fiche [zie achteraan] (af te geven op 
valiezendag) 

Toespijs: (af te geven op valiezendag) 

▪ Sloepies: choco 

▪ Speelclubs: speculoos 

▪ Rakwi’s: confituur 

▪ Tito’s: choco 

▪ Keti’s: speculoos 

▪ Aspi’s: smeerkaas  



Opgelet! 

▪ Zorg dat alles getekend is met je naam! Elk jaar opnieuw blijft er 
een berg verloren kledingstukken achter! 

▪ Alle kledij die wordt meegegeven is speelkledij en mag dus vuil worden. 

▪ Gelieve de valiezen te beperken tot 1 zak! 

▪ We respecteren altijd en overal de natuur! 

▪ Waardevolle voorwerpen laat je beter thuis: horloges, juwelen, 
spelconsole, iPod … 

▪ Geen GSM’s/smartphones: die zijn ten strengste verboden op kamp 
en indien we ze toch vinden worden ze in beslag genomen door de 
leiding! 

▪ Geen schmink voor de dames (ook niet voor de heren)! Op bivak hebben 
we daar geen tijd voor. Indien we je toch betrappen, zal je elke dag 
door de leiding geschminkt worden! 

▪ Liefst geen snoep! De kookploeg voorziet na elke rijkelijke maaltijd een 
lekker en gezond dessert en er is ook voor elke dag een vieruurtje 
voorzien! 

▪ Niet te veel zakgeld. (Hang ook aan je portefeuille een naamkaartje!) 
€10 is meer dan voldoende.  

▪ Geen alcohol of drugs. De Chiro is een cleane beweging! Als de leiding 
toch alcohol of drugs vindt, zal er contact opgenomen worden met de 
ouders en zullen er strenge maatregelen volgen. Sigaretten laat je ook 
achterwege. Roken schaadt immers niet alleen je eigen gezondheid, 
maar ook deze van je medemens!  

Kookploeg zoekt Groenten

Als jullie een teveel aan groenten hebben uit de moestuin, 
nemen we die graag mee op kamp. Zo hebben we échte 

verse streekgroenten! Breng ze gerust mee samen met de 
valiezen. De kookploeg zal ze met veel respect professioneel 

verwerken, en wij zullen ze dankbaar opeten. 



Een dag op kamp 
07h15: De leiding kruipt fris en monter uit hun slaapzakken. 

07h45: We have LIFTOFF! Jullie worden “aangenaam” gewekt.  

08h15: Oogjes uitwrijven en beentjes losgooien: Ochtendgymnastiek! 

08h30: Heerlijk en stevig ontbijt 

09h45: Afwas + taken 

09h45: Openingsformatie 

10h00: Start voormiddagactiviteiten  

 

12h15: Kampdansje 

12h30: Zalig lekker middagmaal 

13h30: Afwas + platte rust 

14h45: Start namiddagactiviteiten 

 

17h45: Toneeltje 

18h00: Spectaculair avondeten 

18h30: Afwas + taken 

19h00: Start avondactiviteiten 

 

20h30: Droom zacht Sloepietjes 

21h00: Oogjes toe Speelclubjes 

21h30: Slaapwel Rakwietjes 

22h00: Dodo Titootjes 

22h30: Sweet dreams Ketietjes 

… h …: Snurk snurk snurk Aspi’s en leiding  

 



Praktisch 
Vrijdag 29 juli 2022: verzamelen van de bagage!  

Je kan de bagage tussen 18h en 20h aan het chirolokaal komen afgeven. 
Mocht het niet lukken om de bagage op die dag te komen brengen, verwittig 
dan op tijd via Peter De Pauw op het e-mailadres ptr.depauw@gmail.com, dan 
vinden we samen een oplossing. De bagage wordt met de vrachtwagen naar 
de kampplaats vervoerd, zo hoef je die niet mee te sleuren op de trein/bus of 
met de fiets. Tracht de hoeveelheid van de bagage zoveel mogelijk te 
beperken, we zijn tenslotte maar een weekje weg! 

Zaterdag 30 juli 2022: vertrek Tito’s, Keti’s en Aspi’s 

De stoere Tito’s, Keti’s en Aspi’s doen de tocht gedeeltelijk met de trein, maar 
zullen nadien nog een mooie wandeling met overnachting maken voordat we 
naar de kampplaats gaan. We verzamelen om 9u30 aan het station van 
Zottegem(voorzijde).  

(!)Enkele aandachtspunten voor de tito’s, keti’s en aspi’s(!) 

⮚ Draag stevige schoenen waar je goed mee kan wandelen. 

⮚ Neem voldoende drank (minimum 1L) + eten mee (koekje, fruit, 
lunchpakket voor ‘s middags). 

⮚ Tent (en eventueel slaapzak en matje) kunnen in de volgwagen, pak 
voor de rest niet te zwaar. Misschien kan je van tevoren afspreken met 
wie je in een tentje slaapt? 

⮚ Vergeet je identiteitskaart niet. 



Dinsdag 2 augustus 2022: vertrek Sloepies, Speelclubs en Rakwi’s 

Jullie worden verwacht ten laatste om 12h45 aan het station van Zottegem 
(voorkant), zodat we voltallig op de trein kunnen stappen!  

(!)Enkele aandachtspunten voor de sloepies, speelclubs en rakwi’s(!) 

⮚ Vergeet jullie ISI+kaart niet af te geven aan de leiding.  

⮚ Zorg dat je in uniform bent! 

⮚ De treinrit van Zottegem tot Andenne duurt drie uur, dus voorzie een 
koekje en een drankje voor onderweg. 

⮚ Aangekomen in het station van Andenne, staat ons nog een wandeling 
te wachten tot aan de kampplaats. Een stevige rugzak, en dus geen 
zwemzakje (riemen snijden!), is aangeraden! 



Betaling: U kan het bedrag van €140 per kind storten op volgend 
rekeningnummer:  

                           BE57 7370 2038 8635 
 

Ouders met kroostrijke gezinnen krijgen een tegemoetkoming: vanaf het 
derde kind dat meegaat op kamp moet er slechts €110 betaald worden. 
Kind 1: €140 
Kind 2: €140 
Kind 3: €110 
Kind 4: €110 
 
Inschrijving gebeurt online (Google formulier op onze website: 
www.chirosteenhuize.com/bivak) en kan tot en met 15 juli 2022. 
Gelieve het verschuldigde bedrag voor 22 juli 2022 te storten op 
bovenvermeld rekeningnummer met vermelding van de naam van het 
kind. In geval u niet tijdig kunt betalen of bij problemen met de 
overschrijving, gelieve iets te laten weten op het e-mailadres 
joran.anseau@gmail.com.  
 
 
Dinsdag 9 augustus 2022: bezoekdag 

Na een aantal jaren op de zolder te hebben gestaan, halen we onze 
chirobarbecue opnieuw van onder het stof. De ouders zijn welkom vanaf 
12h30. Iedereen kan na een leuke activiteit, georganiseerd door de leiding, 
aan tafel schuiven voor een lekkere barbecue. Vergeet niet in te schrijven! 
(Ook via het Google formulier, €13 per volwassene, €8 per kind). Vervolgens 
brengen de leden het beste van zichzelf in enkele kleine optredens. Daarna 
kan iedereen met vele goeie herinneringen huiswaarts keren! ☺ 
 
 
De kampplaats: Dit jaar trekken we richting Solières, een gemeente in de 
Ardennen tussen Namen en Luik. De rustige omgeving en de natuur zijn 
slechts enkele van de redenen waarom dit de ideale kampplaats is! 
 
 
Post is altijd welkom op volgend adres: 
 
E. Dewez-Barchy 
Chiro Steenhuize – [naam van het kind] 
Chemin du Vieux Moulin 7 
4500 Solières 
 
 
 
 
 
 
 
 


