
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tips en tricks van de veebee’s voor een zorgeloos kamp: 

 
Zoals jullie ondertussen al wel weten gaan het kamp dit jaar door in de Ardennen. We hopen op 
een zonovergoten kamp. Maar ondanks de zeer warme dagen, kunnen de nachten wel heel koud 
zijn. En koude voetjes leiden vaak tot slapeloze nachten, koude buikjes en poepen kunnen ook 
wel eens leiden tot bedplassertjes (en dus ook slapeloze nachten). Daarom zou het handig zijn dat 
iedereen een dun isolerend matje meeneemt. Niet verplicht maar het verbeterd wel het 
slaapcomfort. 
(En wat ik al wel kan verklappen is dat de dagelijkse activiteiten vaak erg vermoeiend zijn, 
waardoor een goede nachtrust wonderen kan doen.) 

 
Vaak is het ook heel leuk om jezelf (of andere) eens super vuil te mogen maken, wat soms 
minder leuk is voor diegene die de kleren (die dan ook al een paar dagen in de vuile waszak liggen 
te stinken) moet wassen. Daarom ook altijd handig om zeker geen al te beste kleren mee te 
geven. Een kleine tip: hou kleren waar een vlek opzit, die je er niet meer uit krijgt, apart om mee 
op kamp te geven. 
Wanneer ze dan zo vuil zijn dat je ze zelf niet meer wil wassen, kan je ze zo weggooien zonder er 
zonde van te maken. 

 
Ook al is het bij het vertrek super mooi weer, geef toch altijd iets mee voor eventuele minder mooie 
dagen. Het weer kan soms snel veranderen, een regenjas en waterdichte 
schoenen is daarom geen overbodige luxe en neemt ook niet zo veel 
plaats in. 

 

En zorg dat de wasmachine klaar staat, Er warm water uit de 
douche stroomt en het bed zalig zacht en proper is. 
De verhalen over een spetterend kamp zullen snel 
volgen. 

 

Groetjes De VeeBees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACTGEGEVENS 
Heb je een vraag? Contacteer ons gerust! 

 

Ribbels 

Anneleen Caluwé: 0471/52.45.62 

Stef Verberck: 0494/31.78.00 

Willem Van Gansen : 0492/53.83.66 

Charlotte Harding: 0497/66.9.3.66 

Artemis Tzounou: 0479/65.48.09 

 

   Mazzels 

Lore De Vet : 0474/04.40.47 

Sam Liégeois: 0474/02.99.14 

Caroline Meyvis: 0492/69.65.98 

Karolien Gevaerts: 0492/31.52.59 

Jonas Ameye: 0479/10.27.01 

Rakwi’s 
 

Stephanos Proios: 0494/31.78.00 

Jonas Caluwé: 0488/18.44.48 

Sari De Cuyper: 0496/30.52.25 

 

 

 

Tito’s 

Arno Swerts: 0487/68.20.23 

Ruben Callens: 0499/27.01.30 

Gitte Foulon: 0488/18.44.48 

 

Keti’s 

Kato Entwistle:   0499/38.14.94 

Tom Van Gansen :  0486/07.43.66 

 

Aspi’s 

Rik Geboers:   0497/27.25.49 

Irini Tzounou:  0475/34.26.64 

Veebees 

Tineke Vermeylen:  0486/14.86.61 

Kristel Janssens:  0478/73.52.71  



 

BIVAKRECEPT 

 
Ingrediënten 
- 10 zomerdagen met fantastisch weer 

- 1 bivakplaats met heel veel tenten 

- 2 bussen vol met uitgelaten chiroleden en een 

  hoopje fietsers 

- 1 super zotte leidingsploeg bomvol ideeën 

- 1 paar dienstleiding 

- 1 ploeg van chef- koks 

- 1 duo van veebees  

 

 

Bereiding 
Begin met de bereiding van bivakplaats. 

 Vouw de tenten open en laat 2 dagen rijzen tot  

 aanvaardbare hoogte. 

 Klop de haringen van de tenten vast. 

 Als deze klaar zijn schud je de chiroleden uit de bussen en 

 zet je de fietsers er bij. 

 Vul de tenten nu met chiroleden. 

 Verdeel de leidingsploeg gelijkmatig over het geheel. 

 Kruid naar smaak met spelmateriaal. 

 Laat 10 dagen sudderen op 250° enthousiasme. 

 Bijkruiden wanneer nodig. 

 Laat het enthousiasme zeker niet afkoelen. 

 Rooster het geheel de laatste dag op een spetterend 

 kampvuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOORKAMP 
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 donderdag 1 augustus om 09u00 af op de kampplaats. Op 

zaterdag 3 augustus gaan we om 11u00 terug naar huis. 

• WAAR : Op onze kampplaats  

Rue de Gembes 52  

Rue du progrès 125  

5555 Graide 

• 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: BE45 9733 5566 5789 met vermelding: “voorkamp 2019 + 

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 mee is dat zeker geen probleem. (eigen caravan is af te raden wegens 

slechte bereikbaarheid van het veld) 

• Voor de drankorgels onder ons 😉, die niet toekomen met de voorziene hoeveelheid 

drank, raden we aan zelf een voorraad te voorzien. 

 

Ben je helemaal overtuigd? Mail snel naar vb@chirodriehoek.be en schrijf je in! 

Vermeld in je mailtje zeker : 

Namen van iedereen die meegaat 

 Contact telefoonnummer 

Bent u vegetariër (zoja, zeker vermelden) 

Er kunnen nog … personen mee in mijn auto 

 

We kijken alvast super hard uit naar de leukste drie dagen van het jaar, hopelijk kunnen we 

op een massale opkomst rekenen! 

 Groetjes van de leidingsploeg en VeeBees van Chiro Driehoek!  

 

 

 

 

mailto:vb@chirodriehoek.be


 

KAMPPLAATS 
 

Dit jaar trekken we naar Graide, een gemeente in de provincie Namen. Stille uitgestrekte 
natuurgebieden, de geurende harsige naaldbossen, verrassende historsiche getuigenissen in de 
centra en het groen rondom de Semoisvalei. 

Kortom een ideale plek om een geweldig kamp te beleven! 

 

Meer bewijs nodig? 

Hier zijn nog enkele kampwaardige cijfers : 

< Graide heeft een oppervlakte van 21,00 km² 

< 93,81% van deze oppervlakte is onbebouwd 

< Op het wapenschild van Graide staat een prachtige bever afgebeeld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEIDING 
RIBBELS 

Naast het vertrouwde ribbelteam, krijgt de ribbelleiding dit 
jaarversterking van Willem de stoere ridder en Jonkvrouwen Artemis & Charlotte. Ze 
zullen er alles aan doen om de ribbels de tijd van hun leven te bezorgen. Ze zitten 
boordevol leuke ideeën en staan bekend om hun enthousiasme, dus dit kan zeker niet 
mislopen! 

 

 
 
 
 
 
 

Mazzels 
Zie hier onze fantastische mazzelleiding. Lore Karolien en Caroline 
zullen door niemand minder dan Sam Roodbaard en Koning Jonas bijgestaan worden! 
Zij zullen er dit kamp alles aan doen om te bewijzen dat ze mazzelwaardig zijn.Dit 
team zal ervoor zorgen dat de mazzels een 7-daagse zullen beleven om nooit te 
vergeten! 

 

 

  

Rakwi’s 
Bij de Rakwi’s zullen Jonas & Stephanos versterking krijgen van de enthousiaste Sari! 
Zij zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat de Rakwi’s zich gedurende 10 dagen geen 
moment zullen vervelen. 
Verwacht jullie aan een hoop spannende en avontuurlijke activiteiten, dat kan dus niets 
anders kan opleveren dan een bangelijk kamp! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TITo’s 
Arno en Ruben zullen samen met Gîtte ongetwijfeld een onvergetelijk kamp voor de Tito’s 
in elkaar steken. Denk aan veel avontuur, zotte spelen & uitdagende opdrachten! 
Jullie leiding is er al helemaal klaar voor, jullie ook? 

 

 

 

 

Keti’s 
De Keti’s kunnen maar beter goed uitgeslapen zijn voor ze op kamp vertrekken want ze 
zullen al hun energie en enthousiasme zeker nodig hebben. Kato & Tom het kamp nu al 
vol enthousiasme aan het voorbereiden en kunnen niet wachten om de Keti’s een 
onvergetelijk kamp te bezorgen! 

 

 

 

 

 

 

ASPI’s 
Rik, Irini & Frank staan al te trappelen van ongeduld om samen met de Aspi’s op kamp te 
vertrekken. Samen zullen ze ervoor zorgen dat de Aspi’s een kamp zullen meemaken 
om nooit te vergeten! 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

VEEBEES 

 
Buiten onze bangelijke leidingsploeg staat ook dit team paraat om ervoor te zorgen dat 
het kamp voor iedereen onvergetelijk wordt. Tineke & Kristel zijn onmisbaar en 
zonder hen zou het kamp onmogelijk zijn. 
Dit duo vormt de drijvende kracht achter het kamp en achter de Chiro. Ze zijn altijd bereid 
om met van alles en nog wat te helpen en ze verrichten achter de schermen ook nog eens 
ongelofelijk veel werk. 
Ze zorgen ervoor dat de leiding het niet te bont maakt en met problemen, kunnen de 
leden altijd bij hen terecht. 

 

Zij zorgen dat alles in goede banen loopt en we zijn hen dan ook enorm dankbaar! 
 

 

 

 

 

   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 hardwerkende super chefs! 
Wij dromen alvast van de heerlijke maaltijden die Ellen, Hanne, Nick, Wout Luc, Roy, Lizzy, 
Kristien, Tom & Anse op ons bord 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! 

* Na de schemering groeit de nieuwsgierigheid bij velen! Blijf toch maar mooi in je tent, want 

nachtwandelingen zijn ten strengste verboden! Hier staat dan ook een serieuze straf op! 

* 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!  

* Roken op kamp mag niet! Er heerst een algemeen rookverbod. Enkel keti's en aspiranten 

mogen, mits toestemming van ouders, na het eten roken op de daarvoor voorziene plaats. 

Overtreders zullen zwaar gesanctioneerd worden! 

 

PROTIP : Hou je aan deze afspraken, dat maakt het een spetterend kamp! 

 
 

 

  



MILIEU - ECOLOGISCHE ZEEP 
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 benadrukken 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. 

Een ander puntje om het milieu te sparen is correcte afvalverwerking. Wij doen op kamp ons 

best om alles zo goed mogelijk te sorteren, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom 

willen we vragen aan jullie om zo weinig mogelijk verpakkingen te gebruiken. Hoe kan je dit 

doen? Je kan bijvoorbeeld gebruik maken van 2-in-1 verpakkingen. Ook kan je samen met 

broers en/of zussen je shampoo  verdelen in verschillende kleine potjes, zo moet je geen 

twee bussen kopen. 

We hopen dat jullie je steentje bijdragen om de natuur te beschermen! 

TIP: Heb je nog een andere manier om de natuur te helpen? Laat het ons dan zeker weten 

zodat wij nog milieubewuster op kamp kunnen gaan! 

 

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. 

TIP: Kijk goed op voorhand na of je geen luizen hebt, zo heb je nog tijd om deze tegen het 

begin van het kamp kwijt te raken! 

  



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 

Rue de Gembes 52 

5555 Bièvre 

 

De postpakketjes worden elk jaar groter en groter. Daarom vragen we om er geen meer op 

te sturen. We delen deze niet uit. Ze zullen ze uitdelen aan jullie schatjes de dag dat ze naar 

huis gaan. Dit om jaloezie en stiekeme smokkelwegen te vermijden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

Woensdag  31 juli: 

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

 

Donderdag  1 augustus – zaterdag 3 augustus: 

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

 

Zaterdag 3 augustus: 

08u30 : 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 ! 

 

Dinsdag 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 ! 

 

Dinsdag 13 augustus:  

15u00 : Jullie kunnen jullie schatjes van patatjes komen ophalen op de kampplaats met een 

zak vol vuile was en een hoop te gekke verhalen!  

Adres: Rue de Gembes 52 – 5555 Graide 

 

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! 

 

NOVEMBER :  

exacte datum volgt! -DIAMONTAGE!  

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! 

 

 

 

  



DAGINDELING 
 

07u00: Opstaan leiding + dienstleiding + kookploeg 

07u15: Start ochtendmuziek 

07u30: Ochtendturnen 

07u40: Wassen en aankleden 

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 

  



PRAKTISCH 
 

Kostenplaatje: 

Voor een eerste kind , Ribbel of Mazzel, betaalt u 110 euro.  

Voor een eerste kind vanaf rakwi t.e.m. aspi betaalt u 140 euro.  

Voor een tweede, derde kind krijgt u 10 euro korting vanaf het tweede kind. Dit alles op het 

rekeningnummer: BE45 9733 5566 5789  (ten laatste op 1 juli) 

 

Noodgevallen: 

Voor noodgevallen kan u terecht bij de Veebee’s op het nummer: 0486/14.86.61 (Tineke) of 

0478/73.52.71 (Kristel). 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. 

 

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.  

 

Keukenhanddoeken: 

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. 

 

inschrijvingsfiche fiche: 

De inschrijvingsfiche 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 inschrijvingsfiche fiche 

vindt u op www.chirodriehoek.be 

GEEN INSCHRIJVINGSFICHE = GEEN INSCHRIJVING 

 

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 

samen met het blad medicatie. Zo weten we duidelijk wanneer we wat moeten geven. 

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.  

Let wel goed op dat je de medicijnen meegeeft die op de medische fiche vermeld staan.  

  

http://www.chirodriehoek.be/


MET DE FIETS 
Onze keti's en aspiranten gaan, naar goede gewoonte, ook dit jaar met 
de fiets op kamp! 
We trekken naar Graide, dit ligt op 200km 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 (een pomp en extra binnenband moeten 
worden meegenomen onderweg!) 

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 serieuze hoogteverschillen! Je komt dus best 
met een fiets met veel versnellingen! 

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! 

  





  

 

  Zijn jullie klaar voor de leukste tijd van het jaar?! 

Als stoere ogers vertrekken we samen op sprookjesachtige reis waar  

we de gekste avonturen gaan beleven. Wij dagen jullie uit om te vechten  

met draken,echte helden te worden en mee te gaan naar een plek hier  

heel ver vandaan. Samen laten we zien dat de mazzels onverslaanbaar  

zijn. Wij hebben er alvast heel veel zin in! 

 

Moerassige groetjes 

Jonas, Sam, Caroline, Lore en Karolien 

 

PS : Zoals jullie zien, nemen we dit jaar 2 extra stoere ogers mee op kamp, 

zij gaan ons helpen het nog leuker te maken! 

 



 

 

 
 

Heer Farduaad is ons sprookjesbos binnengestormd en is van plan 
alle sprookjesfiguren gevangen te houd.  

Wij de stoere ogers van de Rakwi’s gaan hier een stokje voor moeten 
steken. Wij gaan die kleine koning is laten zien wie hier de echt de 

macht heeft !!! 
Ik hoop dat jullie er allemaal bij kunnen zijn om het sprookjesbos te 

reden en de troepen van Heer Farquaad een poepertje te laten 
ruiken. 

Wij zijn er alvast klaar voor en jullie tegen dan ook. 
Tot dan !!!!!!! 

 

 
 
 
  

Groetjes Beire (Stephanos), Jezus (Jonas) en Sari!!! 



Tito’s 
 

Be There! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes Ruben Arno en Gitte xx 
 



Klaar voor een bangelijk kamp?!

 

XOXO Tom en Kato 



ASPI 
 
 

 
He that cannot obey,  

cannot command. 



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 €110, vanaf het tweede kind €100. 

   Rakwi's, Tito's, Keti's en Aspi's betalen €140, vanaf het tweede kind €130. 

   Deze betalingen hadden we graag TEN LAATSTE op zaterdag 1 juli 2019 ontvangen. 

   De betaling mag gestort worden op het rekeningnummer BE45 9733 5566 5789  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 inlichtingsfiche helemaal ingevuld en afgegeven! 

   Inlichtingsfiche vind je online op www.chirodriehoek.be en moeten we ook TEN LAATSTE 

zaterdag 1 juli 2019 ontvangen! Indien we deze nog niet eerder hebben ontvangen dit jaar. 

   Deze mag af gegeven worden aan de leiding/veebee’s of in de brievenbus gestoken worden 

bij de VeeBee's : Heideaard 117, 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 0486/14.86.61 (Tineke) of 

0478/73.52.71 (Kristel) 

 

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

 

  



WAT NEEM IK MEE OP KAMP? 
Je valies inpakken voor het kamp is een hele opgave. Daarom hebben wij voor jullie een lijstje gemaakt waarop je kan aanvinken 

wat je al allemaal mee hebt. Probeer al je gerief in 1 zak te steken, je bed kan eventueel wel apart. Zorg dat overal je naam ( ook 

op hoezen) op staat zodat je verloren voorwerpen gemakkelijk kan terugvinden. 

Slaapgerief 

 Veldbed(voor ribbels, mazzels, rakwi's en tito's) + eventueel extra matje voor koude  

 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 ( geen onsie voor Ribbel en Mazzel) 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 

 

Kledij 

 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, en dat je met een 
watervaste stift op dit zakje aangeeft voor wat voor weer het is. (zonnetje voor warm weer, wolkje 
voor regenweer, etc.) Zo gaat het aankleden heel wat vlotter 's morgens. 
 

 Waszak om de vuile kleren in op te bergen 

 Stevig stapschoeisel 

 Reserve schoenen 

 Laarzen 

 Regenjas 

 Watersandalen 

 Zwemgerief 

 Uniform (aandoen bij vertrek) 

 Een setje kleren die ze kunnen aandoen bij vuike spelletjes  

 

Allerlei (Kleine dingen die je waarschijnlijk vergeet dat je ze mee hebt tot je ze nodig hebt) 

 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 ( voor daguitstappen) 

 Trekkersrugzak voor keti's en aspi's 

-  



Medicatie op Kamp: (afgeven bij vertrek met medicatie bij) 

 

NAAM:…………………………………………………………………………………………………………. 

AFDELING:……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Welke medicatie: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hoe toedienen? 

’ s morgens: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

‘ s middags:  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

’s avonds: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bij slapen gaan: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


