
 

 

 

 

Ben jij al klaar om op wereldreis te gaan met alle Keleketers? Om je goed voor 

te bereiden, krijg je via deze brief nog wat nuttige tips voor deze gezellige, leuke 

en spannende reis. Doe je stoelriemen goed vast…en tot snel!   

 

Waar en Wanneer 

Het vliegveld van Keetje Airlines is geopend van dinsdag 14 augustus tot en met 

vrijdag 17 augustus in de Reekse bossen bij groepsaccommodatie de 

Mineursberg.  

 

Aankomst  

Je wordt iedere ochtend om 8.50 uur met je fiets verwacht op het terrein achter 

Schimmel (TinQ) aan de Mgr. Borretstraat. Op de eerste dag krijg je hier te horen 

in welk groepje je zit. Je gaat met je fiets bij je groepsnummer staan en wacht 

samen met je leiding (te herkennen aan de gele shirts) tot je groepje compleet 

is. Wanneer je groepje compleet is, fiets je samen met je groep naar Kelekeet. 

Daar stal je je fiets ook weer bij het nummer van je groep. Je mag dan meteen 

beginnen met bouwen aan je Kelehut (dit jaar in de vorm van een voertuig). 

Rond 10.15 uur starten we dan met het programma op het ‘Keleplein’.  

 

Vertrek 

Om 16.00 uur is het dagprogramma helaas weer afgelopen. Je fietst dan weer 

samen met je groep terug naar het terrein van Schimmel. Daar wacht de 

groepsleiding tot je wordt opgehaald (ouders/verzorgers, graag op tijd zijn!). 

Wanneer je zelfstandig naar huis mag fietsen, dan horen wij dat graag aan het 

begin van de dag. Op vrijdag vertrekken we na het middageten naar het terrein 

van Schimmel. De kinderen kunnen daar om 14.00 uur worden opgehaald. 

 

Kijkmiddag 

Op donderdag 16 augustus van 12.15 uur en 13.15 uur  

is de luchthaven van Keetje Airlines geopend voor ouders en verzorgers (en 

broers, zussen, opa’s, oma’s etc) om naar de mooie en stoere 

kelehutten/voertuigen te komen kijken.  

 

Wat neem je mee naar Kelekeet: 

 Plastic drinkbeker voorzien van je naam 

 Lunchpakketje 

 Hamer voorzien van je naam (ander gereedschap is niet nodig) 

 Handdoek 

 Extra setje droge kleding en schoenen 

 Regenkleding en laarzen (bij slecht weer) 

 Woensdag: Zwemkleding voor de waterspelletjes 

 Evt extra materialen om je kelevoertuig mee aan te kleden (geen verf) 

 

 



Waar moet je verder nog rekening mee houden! 

 Trek vooral hele oude kleren aan, geschikt voor het bos. Houd hierbij 

rekening met het weer!  

 Smeer je in met zonnebrand (ook als de zon maar een klein beetje schijnt) 

 Neem evt. medicijnen mee en geef deze af bij de Organisatie (te 

herkennen aan de blauwe shirts) 

 Laat je ouders/verzorgers je aan het eind van de dag even controleren 

op teken.  

 

Wat mag je niet meenemen naar Kelekeet! 

 Mobiele telefoon (wanneer je dit toch echt nodig vindt, dan is dit echt op 

eigen risico). 

 Andere waardevolle spullen 

 Snoep 

 Geld 

 (Zak)messen en ander gereedschap behalve een hamer. 

 

Extra informatie voor groep 7 en 8  

Als je blijft overnachten, neem je op donderdagochtend het volgende mee:  

 Matras/luchtbed, overtrek, kussensloop, slaapzak  

 Toiletspullen  

 Pyama  

 Kleding voor de volgende dag en extra setje kleding voor 

donderdagavond.  

Op donderdagochtend worden de spullen van groep 7 en 8 opgehaald bij 

het verzamelpunt bij Tinq. Op vrijdagmiddag worden de slaapspullen hier ook 

weer afgeleverd. 

 

 

Als je niet kunt! 

Wanneer je ondanks je inschrijving om wat voor reden niet naar Kelekeet kunt 

komen, meld je dan af bij de organisatie via telefoonnummer: 06 19 21 41 38 

(Marjan). Helaas kunnen wij je inschrijfgeld niet terugbetalen. 

 

Meer informatie 

Meer informatie (reglement, programma, thema) is te vinden op onze website 

www.kelekeet.nl. 

 

Wij hebben er zin in! Tot ziens, tot Kelekeet!  

 

Bestuur Stichting Kelekeet 
 

http://www.kelekeet.nl/

