BIVAKKRABBEL

HAMONT-ACHEL 2018

DE KRONIEKEN VAN

NARNIA

Hallo allemaal!

De leiding, extra helpers, kookploeg, wijzelf ů Iedereen voelt stilaan de
spanning oplopen. De voorbereidingen voor het kamp, het absolute
hoogtepunt van het chirojaar, zijn volop aan de gang.
Enkele weken geleden zijn we met de ganse leidingsploeg het
kampterrein gaan bekijken. Jullie gaan het geweldig vinden! Er is veel
plaats om te spelen op de kampwei en rondom rond liggen typische
Limburgse bossen met veel heuvels, beken en omgevallen bomen.
Plezier gegarandeerd!
Terwijl de leiding zorgt voor schitterende activiteiten en de kookploeg
voor superlekker eten, zullen wij klaar staan om de kleine (en grote?)
leden een extra knuffel te geven voor het slapen gaan. Zullen we kleine
en grote verdrietjes troosten en springen we bij waar nodig.
Deze krabbel staat barstensvol met informatie over het komende kamp.
Hoe je kan inschrijven, wat je moet meenemen, wanneer we vertrekken
en terugkomen? Je vindt er alles in terug. Heb je toch nog vragen, aarzel
dan niet om ze te stellen aan je leiding of aan ons!

De VeeBees
Annelies en Jiri

Contactgegevens
Heb je een vraag? Contacteer ons gerust!

Ribbels

Lore De Vet :

0474/04.40.47

Stephanos Proios:

0494/31.78.00

Irini Tzounou:

0475/34.26.64

Willem Van Gansen :

0488/48.89.29

Stef Verberck:

0479/83.19.31

Mazzels

Michael Jacobs :

0474/67.90.05

Arno Swerts:

0487/68.20.23

Kato Entwistle:

0499/38.14.94

Tom Van Gansen :

0486/07.43.66

Charlotte Harding:

0497/66.93.66

Rakwi’s

Rik Geboers:

0497/27.25.49

Gitte Foulon:

0488/18.44.48

Ruben Callens:

0499/27.01.30

Tito’s
Anneleen Caluwé:

0471/52.45.62

Caroline Meyvis:

0475/34.26.64

Anders Herrewijn:

0477/90.39.87

Keti’s

Karen Caluwé:

0472/10.75.08

Sam Liégeois:

0474/02.99.14

Aspiranten

Artemis Tzounou:

0479/65.48.09

Sari De Cuyper:

0496/30.52.25

VeeBee’s

Annelies Van Gassen:

0473/99.91.06

Jiri De Jagere:

0478/50.00.45

Kampplaats
Dit jaar trekken we naar Hamont-Achel, een gemeente in het
noorden van Limburg.
Stille uitgestrekte natuurgebieden, de geurende harsige
naaldbossen, verrassende historsiche getuigenissen in de
centra en het groen rondom de Warmbeekvallei.
Kortom een ideale plek om een geweldig kamp te beleven!
Meer bewijs nodig?
Hier zijn nog enkele kampwaardige cijfers :
< Hamont-Achel heeft een oppervlakte van 43,66 km²
< 77% van deze oppervlakte is onbebouwd
< Hamont-Achel telt slechts 14 000 inwoners

Voorkamp
Beste chirovrienden,
De leukste tijd van ons chirojaar komt eraan; in augustus gaan we op
bivak! Zo'n kamp opzetten is een groot werk, daarom beginnen we er twee
dagen op voorhand aan, met zoveel mogelijk helpende handen! Wil jij mee
tenten opzetten, wc putten graven en jezelf in het zweet werken om ons
en onze leden een spetterend kamp te bezorgen? Dan ben je hier aan het
juiste adres! Maar laat je niet afschrikken door al dat zware werk, er is
altijd tijd voor plezier!

PRAKTISCHE ZAKEN
WANNEER ?
We spreken op woensdag 1 augustus om 09u00 af op de kampplaats. Op
vrijdag 3 augustus gaan we om 11u00 terug naar huis.

WAAR ?
Witteberg 1000, 3930 Hamont-Achel

VOOR WIE ?

Iedereen die zin heeft om 2 dagen de handen uit de mouwen te steken en
kei hard wilt genieten van die heerlijke kampsfeer. Kinderen zijn uiteraard
ook welkom, weet wel dat de leiding zelf hard aan het werk zal zijn en dus
niet voor opvang kan zorgen. Van kinderen boven 12 jaar wordt verwacht
dat ze ook hun steentje bijdragen op voorkamp.

PRIJS ?

€15 voor de kindjes tot 16 jaar en €30 euro voor de volwassenen.
Dit is een ALL-IN formule voor drank en eten met slaapplaats
inbegrepen. De betaling verloopt via de chirorekening:
789-5366100-78 met vermelding: “voorkamp 2018 + naam”. Pas na
betaling ben je deﬁnitief ingeschreven!

EXTRA

Er worden de eerste dag al tenten opgezet, hierin kan je overnachten.
Neem je liever zelf een tent/caravan mee is dat zeker geen probleem.
Psst, voor de drankorgels onder ons, die niet toekomen met de voorziene
hoeveelheid drank, raden we aan zelf een voorraad te voorzien.
Helemaal overtuigd? Schrijf je snel in! De link vind je op facebook en op
mail!
We kijken alvast super hard uit naar de leukste drie dagen van het jaar,
hopelijk kunnen we op een massale opkomst rekenen!
Groetjes
De leidingsploeg en VeeBees van Chiro Driehoek!

Leiding
RIBBELS
Na een heel jaar vol spannende avonturen, komt het grootste
avontuur er aan! De ribbels gaan op kamp! Hun knotsgekke leiding,
Lore, Stephanos en Irini worden bijgestaan door de twee stoerste
kerels die ze kennen; Stef en Willem! Met deze 5 gaan de ribbels zeker
en vast de coolste dingen beleven en de leukste spelletjes spelen!
Jij komt toch mee op reis?

Mazzels
Na een jaar vol gekke ideeën en leuke zondagen, staan Tom, Arno,
Michael en Kato klaar om er een nog cooler kamp van te maken!
Jullie favoriete mazzelteam wordt dit jaar bijgestaan door Charlotte,
nog een topgriet erbij!
Geen idee te gek en geen reis te ver voor deze 5 stoere kerels en
grieten!
Of dat een geweldig kamp wordt? Ze mor zeker!

Rakwi’s
Met Gitte, Rik en Ruben is elke dag een verrassing, zeker in Narnia!
Wat wel vaststaat is dat dit trio telkens alles op alles zet om hun
rakwi's de leukste, coolste, graafste dingen te laten beleven!
Dit wordt zeker en vast een kamp om nooit te vergeten!
Zijn jullie er klaar voor?

TITo’s
Met Anders, Caroline en Anneleen staat de tito's een geweldig kamp te
wachten! Elke dag een nieuw avontuur, vol met spannende
verrassingen, dat is zeker!
Met dit te gekke trio wordt het titokamp er eentje voor in de boekskes!
Daar kan je zeker van zijn!

Keti’s
De keti's kunnen er beter uitgerust aan beginnen, want met hun te
gek leidingsduo zit veel rust er niet in!
Sam en Karen halen het onderste uit de kan om na een topjaar een
nog bangelijker kamp te maken!
Het wordt een kamp waar nog jaren over gepraat zal worden!
Durven jullie het aan?

ASPI’s
Voor onze oudste afdeling, onze aspiraten, hebben we een topduo :
Artemis en Sari!
Deze twee bangelijke grieten gaan door weer en wind om hun
aspiranten de tijd van hun leven te bezorgen.
14 dagen vollenbak gaan en daarna pas voelen hoe moe je bent, dat is
aspirant zijn, zeker met zo'n toppers van leidsters!
Er staat de aspi's een spetterend kamp te wachten!

VeeBees
Twee geweldige mensen die we zeker niet mogen vergeten zijn onze
VeeBees. Annelies en Jiri staan steeds paraat voor de leiding, de
kookploeg en voor alle leden.
Ze verrichten een hele berg werk om ervoor te zorgen dat de leiding
zich met hun leden kunnen bezig houden!
Echte superhelden, want daarnaast hebben ze zelf nog 4 kaddeekes
om voor te zorgen!
Wij zijn hen enorm dankbaar voor alles wat ze voor ons doen!

Dienstleiding
Deze heren zullen zich volop inzetten, zodat wij niets tekort komen!
Jonas en Vince zullen niet enkel voor ons materiaal zorgen, maar ook
voor een goeie mop of een grappig verhaal!
Is er iets kapot? Deze boys ﬁxen dat!
We kunnen dus echt niet zonder!

De Kookploeg
BIKKE BIKKE BIK, HAP HAP HAP,...
Iedereen weet wel hoe het gaat, zo'n kamp! Dat is veel en lekker
moeten eten om veel kracht op te kunnen doen voor te gekke
activiteiten!
Gelukkig wordt de leidingsploeg daarin bijgestaan door de kookploeg!
Onze kookploeg, da's iets speciaal! Het allerlekkerste eten toveren zij
elke dag op tafel, het is net magie!
Maar magie is het natuurlijk niet, het is een team van hard werkende
super chefs!
Wij dromen alvast van de heerlijke maaltijden die Ellen, Hanne, Nick,
Jerre, Luc, Wendy, Tinneke, Wout, Roy en Kristel op onze borden
zullen toveren!
Hoe sneller we weg zijn, hoe beter!

Kampregels
Op kamp gaan is één groot feest, maar om het leuk te houden zijn er
enkele afspraken die iedereen moet naleven!
-GSM’s hebben we niet nodig! Er wordt een geweldig kamp voor jullie
gemaakt, waar je geen tijd hebt om te denken aan je
snapchat-streaks! Laat je GSM dus thuis! Als het echt té moeilijk is,
wil de leiding jouw GSM wel in een mooie, gemeenschappelijke bak
steken en krijg je deze op het einde van het kamp terug!
- iPads, tablets, radio’s, speelgoed,..., blijven allemaal
onherroepelijk thuis! Ze kunnen enkel kapot gaan en er is geen tijd
om ze te gebruiken!
- Eigen stripboeken worden niet meegebracht! Er is een uitgebreide
keuze aan strips en macramétouw dat tot jullie beschikking zal staan
tijdens de platte rust.
- Er zijn geen winkels in de buurt van de kampplaats. Er kan en zal dus
niet gewinkeld worden.
- Tijdens het eerste half uur van de platte rust blijf je in je eigen tent!
Hoor je muziek? Dan mag je buiten gaan spelen!
- Iedereen blijft ’s nachts in zijn eigen tent! Word je toch betrapt in
een andere tent? De leiding heeft nog een hele lijst met taakjes waar
ze best hulp bij kunnen gebruiken!
- Meisjes en jongens hebben ieder een wastent. Het wordt heel
duidelijk gezegd wie zich waar wast!
Nieuwsgierigaards en slaapkoppen die deze twee niet uit elkaar
kunnen houden, mogen een heel kamp de WCs kuisen!

- Een fratske hier, een prankske daar, dat vinden wij ook wel eens leuk!
Wat echt niet door de beugel kan, is het beschadigen van materiaal
(tenten platgooien,...)! Als je dit toch doet, draai je op
voor de schade!
- Snoep heb je nergens voor nodig op kamp! Onze kookploeg werkt
elke dag heel hard om de lekkerste gerechten op tafel te toveren!
Er schiet geen plek meer over in jullie buiken voor snoepjes!
Indien je het toch meeneemt, zal de leiding zich verplicht
voelen dit op te eten.

!! NULTOLERANTIES !!

- Drugs en alcohol worden niet getolereerd op kamp! Als we hier iets
van vinden, word je zonder discussie naar huis gestuurd!
- Wapens, vuurwerk, vuurtjes,... zijn ten strengste verboden!

Post
De kans is groot dat je bandietjes je niet kunnen missen, of jullie hen
niet. In dat geval is er niks leuker dan een brief krijgen of sturen.
Je kan je kapoenen schrijfgerief, enveloppes en postzegels
meegeven. De leiding helpt ze om dit te versturen.
Zelf een brief sturen, dat kan naar:
Naam + afdeling
Chiro Driehoek
Witteberg 1000
3930 Hamont-Achel
De postpakketjes worden elk jaar groter en groter.
Daarom vragen we om er geen meer op te sturen.
Het kleinste formaatje, doos 4, zullen we wel nog uitdelen maar al de
anderen worden pas aan jullie schatjes gegeven de dag dat
ze naar huis gaan.
Dit om jaloezie en stiekeme smokkelwegen te vermijden!

Met de fiets
Onze keti's en aspiranten gaan, naar goede gewoonte, ook dit jaar met
de ﬁets op kamp! We trekken naar Hamont-Achel, dit ligt op een
kleine 90 km van onze chiro! Wat houdt dit in voor keti's en aspi's?
Naast goed ingesmeerde billetjes, moeten ze beschikken over een
ﬁets die op en top in orde is!
Checklist:

Banden

-Goed opgepompt bij vertrek
-Extra binnenband + pomp
-Voldoende ingekerfd voor grip op de weg

Remmen

-Werken goed
-Zijn niet afgesleten
-Remkabels hangen vast

Versnellingen

-Schakelen vlot
-Zijn niet vuil
-Het is een heel eind ﬁetsen, met enkele serieuze hoogteverschillen!
Je komt dus best met een ﬁets met veel versnellingen

Allerlei

-Lichten werken
-Reﬂectoren zijn aanwezig
-Werkende bel
-Alles hang vast
-Ketting is, net zoals de beentjes, goed gesmeerd voor vertrek

Nadat je deze checklist bent afgegaan, kom je naar de ﬁetsencontrole!
Is er dan nog een schoonheidsfoutje te bekennen, kan je dit nog in
orde brengen voor het kamp!
Verdere informatie over de ﬁetsencontrole krijgen jullie
van de keti en aspileiding!

Kampinschrijving
Nog enkele maanden en we zijn weg! De mooiste tijd van het jaar, ons
bivak! Wij staan allemaal al te springen om te vertrekken, maar daar
hebben we jullie uiteraard voor nodig!
Kijk eens lief naar mama en papa en laat hen dit zeker lezen,
want hier vind je terug hoe je je inschrijft!
Om je in te schrijven is er hier een kort stappenplan :
1. Ik heb een mailtje gestuurd naar kamp@chirodriehoek.be
-Ja : Ga verder naar stap 2!
- Nee : Laat alles vallen en stuur snel een mail!
2. Ik heb het inschrijvingsgeld overgeschreven naar de chirorekening
Ribbels en mazzels betalen €105, vanaf het tweede kind €95.
Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s betalen €135,
vanaf het tweede kind €125.
Deze betalingen hadden we graag TEN LAATSTE op zaterdag 1 juli
2018 ontvangen.
De betaling mag gestort worden op het rekeningnummer
BE69 7895 3661 0078 met als mededeling de naam en afdeling.
- Ja : Ga verder naar stap 3
- Nee : Zet het helemaal bovenaan de lijst met dingen die je
niet mag vergeten!

3. Ik heb de medische ﬁche helemaal ingevuld en afgegeven!
Medische ﬁches moeten we ook TEN LAATSTE zaterdag 1 juli
ontvangen! Deze vind je terug op het einde van de krabbel
en online op www.chirodriehoek.be
Deze mag digitaal doorgemaild worden naar
kamp@chirodriehoek.be (als bijlage bij stap 1) of in de
brievenbus gestoken worden bij de VeeBee’s :
Heideaard 154, 2930 Brasschaat
We willen nog eens benadrukken dat het heel belangrijk is deze zo
goed en eerlijk mogelijk in te vullen!
-Ja : Proﬁciat! Jouw kind is nu ofﬁcieel ingeschreven! Je ontvangt een
bevestigingsmail wanneer alles binnen is.
-Nee : Zoek je mooiste pen en vul de medische ﬁche in.
Indien je met vragen of problemen zit, of de mogelijkheid niet hebt om
je online in te schrijven, aarzel niet om te bellen naar de VeeBee’s :
0473/99.91.06 (Annelies) of 0478/50.00.45 (Jiri)

Tip: Doe dit zo snel mogelijk, zo kan je het later niet meer vergeten!

Praktisch
Kostenplaatje
Voor een eerste kind , Ribbel of Mazzel, betaalt u 105 euro en
voor een tweede kind, Ribbel of Mazzel, betaalt u 95 euro.
Voor een eerste kind vanaf rakwi t.e.m. aspi betaalt u 135 euro.
Voor een tweede kind vanaf rakwi t.e.m. aspi betaalt u
125 euro. Dit alles op het rekeningnummer:
BE69 7895 3661 0078 (ten laatste op 1 juli)

Noodgevallen:
Voor noodgevallen kan u terecht bij de Veebee’s op het
nummer: 0473/99.91.06 (Annelies) of 0478/50.00.45 (Jiri).
Let op, er kan weinig ontvangst zijn.
Dit nummer dient enkel en alleen voor noodgevallen!

Waardevolle voorwerpen:

Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Deze kan je alleen
maar kwijtspele, of kapot doen.
Bovendien is er ook geen tijd om je hiermee bezig te houden,
want je bent altijd actief bezig met leuke activiteiten.

Medische ﬁche:

De medische ﬁche moet volledig worden ingevuld. Gelieve alle
gegevens in te vullen, ook probleempjes die eventueel zouden
kunnen voorvallen.. Eventuele veranderingen kunnen op het
moment van vertrek nog worden doorgegeven aan de leiding.
De medische ﬁche vindt u op www.chirodriehoek.be
GEEN MEDISCHE FICHE = GEEN INSCHRIJVING

Bagage:
Voor Ribbels, Mazzels, Rakwi’s en Tito’s kan al de bagage
vervoerd worden met de bus, dus neem deze mee op de dag van
vertrek. Keti’s en Aspi’s nemen hun bagage mee in de ochtend
van 31 juli (bij het inladen van de camion).
BELANGRIJK : De plek is beperkt, zowel in de bus als in de
tenten. We willen benadrukken dat er slechts plaats is voor 1
stuk bagage per lid. Veldbed/slaapzak kan eventueel wel apart,
mits ze getekend zijn met naam. Een rugzakje voor op de bus
hoort uiteraard niet bij deze regel.

Keukenhanddoekje:

Onze kookploeg is voorzien van het beste materiaal, maar we
zouden wel aan jullie willen vragen om
twee keukenhanddoeken mee te nemen (met je naam op). Zo
kan je goed helpen bij het afwassen.

Medicatie:
Als uw zoon of dochter medicatie moet innemen tijdens het
kamp, gelieve dit dan te melden aan de leiding of veebee’s.
Bij vertrek moet de medicatie aan de leiding worden gegeven.
De medicatie wordt op bivak steeds op de nodige momenten
aan de kinderen gegeven. Graag hebben we dat u de
in een toiletzakje steekt met daarop de naam van uw kind.
Gelieve er ook een kaartje in te steken waarop vermeld staat,
wanneer en hoeveel medicatie moet worden ingenomen.
Let wel goed op dat je de medicijnen meegeeft die op de
medische ﬁche vermeld staan.

Data
Neem jullie agenda’s al maar boven om volgende data zeker op te
schrijven!

Woensdag 1 augustus:

Vertrek keti’s en aspiranten met de ﬁets op de chiro. Uren volgen.

Woensdag 1 augustus – vrijdag 3 augustus:

Ons geweldig, niet te missen voorkamp! Zie elders in krabbel voor
meer informatie!

Vrijdag 3 augustus:

09u30 : verzamelen rakwi’s en tito’s op de chiro voor vertrek met de
bus
! Rakwi’s en tito’s moeten GEEN middageten meenemen,
WEL hun identiteitskaart, deze wordt afgegeven aan de leiding voor
vertrek !

Maandag 6 augustus:

08u30 : verzamelen ribbels en mazzels op de chiro voor vertrek met
de bus
! Ribbels en mazzels moeten GEEN middageten meenemen,
WEL hun identiteitskaart, deze wordt afgegeven aan de leiding voor
vertrek !

Maandag 13 augustus:

11u00 : Jullie kunnen jullie schatjes van patatjes komen ophalen op de
kampplaats met een zak vol
vuile was en een hoop te gekke verhalen!

Dinsdag 14 augustus:

De leiding en aspiranten zijn moe, stinken een beetje en kunnen jullie
hulp heel goed gebruiken bij het uitladen van de camion!
Hou zeker de facebookpagina goed in het oog, zo weet je wanneer je
op de chiro een handje kan komen toesteken!
DIAMONTAGE! Exacte datum volgt!
Nagenieten van ons spetterend kamp met de prachtige foto’s van
onze geweldige avonturen!
PROTIP : Hang deze pagina op de koelkast! Zo kan je het zeker niet
vergeten!

Het ritme van
een kampganger
07u00 Opstaan leiding + dienstleiding + kookploeg
07u15 Start ochtendmuziek
07u30 Ochtendturnen
07u40 Wassen
08u10 Ontbijt
08u40 Diensten
09u10 Begin activiteiten
12u15 Handen wassen + toiletbezoekjes
12u30 Middageten
13u15 Diensten
13u30 Platte rust
14u30 Begin activiteiten
16u00 Vieruurtje
17u30 Handen wassen + toiletbezoekjes
17u45 Toneeltje
18u00 Avondeten
18u45 Diensten

19u00 Begin avondactiviteiten
20u00 Wassen & slapen ribbels en mazzels
20u45 Wassen & slapen rakwi's
21u30 Wassen & slapen tito's
22u30 Wassen & slapen keti's en aspiranten
22u45 Leidingskring

Terugreis
Het kampeerterrein is dit jaar redelijk dichtbij, daarom leggen
we geen bus in voor de terugreis.
Hierbij vragen wij aan jullie, de mama’s en papa’s, om jullie
kinderen te komen ophalen op de kampplaats.

Witteberg 1000

3930 Hamont-Achel
Alle ouders zijn welkom op 13 augustus vanaf 11 uur.
Bereid jullie voor op een zalige kampsfeer en kinderen die niet
echt terug naar huis willen. De autoreis duurt ongeveer een uur,
een goeie babbel of een leuke CD en je bent er al.
De ouders van de keti’s en aspiranten zouden ook ﬁetsenrekken
moeten voorzien.
Spreek zeker andere ouders aan indien je de ﬁets van je kind niet
thuis krijgt.

Luizen
We zeggen altijd hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar in het geval
van luizen moeten we onze mening daarover toch herzien.
Ze jeuken verschrikkelijk en zijn in staat om zich vrij snel onder een
groep te verspreiden, zeker wanneer we allemaal zo gezellig samen in
een tent slapen.
Daarom willen wij vragen om deze kleine diertjes thuis te laten.
Zorg dus dat je bij aanvang van het kamp zeker luisvrij bent zodat we
niet allemaal met luizen in ons haar naar huis gaan.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere besmettelijke parasieten en
aandoeningen.

LET OP :

Het is echt niet ﬁjn om luizen mee op kamp te hebben, daarom zullen
we voor vertrek controleren en worden we hier strenger op!
Kijk dus goed op voorhand na of uw kind luizen heeft en behandel
deze tijdig!

Medewerkers
Hoewel wij ons uiterste best doen om alles klaar te maken voor het
kamp en alles nadien terug op te ruimen, zijn wij jammer genoeg geen
superhelden!
Daarom hebben wij JULLIE nodig! Veel handen maken licht werk en
daarbovenop is het altijd een erg leuke bedoening!
Op 31 juli wordt de camion ingeladen en op 14 augustus moet deze
ook weer leeg.
Uren volgen nog, hou dus zeker de mail en de facebook-pagina in het
oog!
Daarnaast kunnen we ook steeds sterke vrouwen en mannen
gebruiken op ons geweldig leuke voorkamp!
Hier vindt je elders in de krabbel nog meer informatie over!

LET OP :

Vergeet zeker geen zonnecrème en hoofddeksel!

Milieu
Wij bij de Chiro zijn natuurlijk dol op natuur. Maar om te zorgen dat
iedereen nog lang van mooie bossen, groene velden en kabbelende
beekjes zou kunnen genieten, moeten wij ook ons steentje bijdragen om
dit te beschermen.
Daarom vragen wij aan jullie om zo milieubewust jullie valies te maken.
Het grootste aandachtspuntje is biologisch afbreekbare zeep en shampoo.
Immers, als we ervan uit gaan dat iedereen zich braaf wast, zijn tanden
poetst, handen wast na toiletbezoeken en voor het eten, dan verbruiken
we al gauw 3000 liter water. Als in al dit water vieze vervuilende
zeepresten achterblijven, vervuilen we ons kampterrein en de omliggende
natuur toch wel ernstig.
Wij nemen dit alvast ernstig en gebruiken voor de afwas,
het kuisen van de WC's en de leiding hun wasbeurten alvast biologisch
afbreekbaar afwasmiddel, kuismiddel en zeep.
We willen dus echt benarukken dat we het heel hard aanmoedigen om
de kleine moeite te doen om biologisch afbreekbare zeep te gebruiken.
Het bekendste merk hiervan is Ecover, maar er zijn natuurlijk nog
alternatieven, zoals Henna, Weleda of olijfzepen.
Wie zoekt die vindt! Naast biologisch afbreekbare zeep is er ook
biologisch afbreekbare tandpasta. Dat is wat moeilijker te vinden,
maar is zeker te verkrijgen in dieet-, bio- of natuurwinkels.
Enkele voorbeelden zijn Paradontax, Kingﬁsher, Weleda en Lavera.

Ecologische zeep
We willen niet zagen hoor, maar toch leggen we graag nog is uit waarom
ecologische zeep zo belangerijk is!
Awel, op kamp hebben wij niet de meest high-tech sanitaire
voorzieningen. In tegendeel, het kan zijn dat ons water wel is een de beek
terecht komt. Op zich geen probleem, in een beek zit ook water.
Maar spijtig genoeg is het water dat in de beek terecht komt niet proper;
het water zit vol met chemicaliën afkomstig van zeep en shampoo.
Deze stoffen zijn niet lief voor moeder natuur.
Plantjes in en rond de beek zullen minder goed groeien, en de diertjes die
van het water drinken zullen misschien wel ziek worden.
Het spreekt vanzelf dat wij, de leiding, natuurliefhebbers zijn.
Daarom gebruiken wij ecologische zeep, bijvoorbeeld zeep van Ecover.
Dit is zeep die zo gemaakt is dat ze biologisch afbreekbaar is.
Biologisch afbreekbaar wilt zeggen dat moeder natuur ze kan afbreken en
ze dus niet schadelijk is!

Inpakken
Je valies inpakken voor het kamp is een hele opgave. Daarom hebben wij
voor jullie een lijstje gemaakt dat je kan uitscheuren en waarop je kan
aanvinken wat je al allemaal mee hebt. Probeer al je gerief in een zak te
steken, je slaapgerief kan eventueel wel apart.
Zorg dat overal je naam op staat zodat je verloren voorwerpen
gemakkelijk kan terugvinden.

Slaapgerief
- Veldbed (voor ribbels, mazzels, rakwi's en tito's)
- Luchtmatras en pomp of matje (voor keti's en aspi's)
- Warme slaapzak
- Eventueel een extra deken
- Hoeslaken (vooral voor ribbels en mazzels)
- Kopkussen en kussensloop
- Warme pyjama en eventueel extra slaaptrui
- Knuffelbeest

Wasgerief (kijk ook zeker bij het blad milieu!)
- Voldoende washandjes
- Voldoende handdoeken
- Tandpasta, tandenborstel en bekertje
- Zeep (in een doosje)
- Shampoo
- Borstel of kam
- Deodorant
- Haarrekkertjes
- Zakdoekjes
- Maandverband en/of tampons voor zij die dat nodig hebben
- Zonnecrème en aftersun
- Wasspelden
- Medicijnen als je er moet nemen

Kleren
- Voor elke dag vers ondergoed en kousen, best ook reserve
- Voldoende spelkledij voor warm en koud weer: shortjes, T-shirts,
truien, lange broeken
Tip: Voor ribbels en mazzels is het handig als je alles per dag
in een zakje steekt, zo gaat het aankleden vlotter
- Waszak om de vuile kleren in op te bergen
- Stevig stapschoeisel
- Reserve schoenen
- Laarzen
- Regenjas
- Watersandalen
- Zwemgerief
- Uniform (aandoen bij vertrek)

Kleine dingen
- Drinkbus en brooddoos
- Een keukenhanddoek
- Identiteitskaart voor +12 jarigen of ISI+ of kids ID voor -12 jarigen
(afgeven aan je leiding bij vertrek)
- Een zaklamp en batterijen
- Schrijfgerief, adressen, papier, enveloppen en postzegels
- Hoedje of petje
- Voldoende grote rugzak
- Trekkersrugzak voor keti's en aspi's

KETI’S
OP KAMP
Hey jongens en meisjes,
Wij hebben gekozen om hier brakke photoshop
of stomme moppen te zetten.
Wij gaan dit kamp voor een no-nonsense kamp. Gewoon simpelweg
het beste kamp ooit! En dit is zeker geen valse belofte, nee nee zo zijn
we niet. Allee we zullen maar stoppen, want we zijn aan het zeveren.
Tot Augustus iedereen. Wij kijken er alvast naar uit!
Groetjes
Sam en Karen

We gaan op pad deze zomer,
dat staat vast!
Van 1 tot 13 augustus zijn we te vinden
in het prachtige Hamont-Achel.
Het enige dat we nu nog nodig hebben
is de persoon die dit nu leest, jij!
In dit boek vind je alles terug om een
heerlijk kamp op poten te zetten.
Bereid je voor op de meest magische
dingen die je ooit zal zien.
Schrijf je snel in en kom mee op een
avontuur dat je nooit meer vergeet.
Tot dan
De leidingsploeg en VeeBee's

