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Op kamp gaan is … 

 
- heel hard je best doen tijdens de spelletjes op Dwergen en Reuzen om als eerste van het 

koud buffet te kunnen eten. 

- binnenpost briefjes sturen naar je groepsleden, gewoon om hen eraan te herinneren dat je 

heel blij bent om weer samen op kamp te zijn. 

- op de terugweg van trektocht heel hard uitkijken naar de frietjes met stoofvlees. 

 
- 3 dagen dezelfde kousen dragen omdat je de rest van je kousen niet vindt. 

 
- je valies opruimen voor de bezoekdag en dan de rest van je kousen vinden. 

 
- feesten als de beesten op de pyjamafuif. 

 

- heel luid liedjes zingen op trektocht, zodat iedereen weet dat Chiro Lombeek voorbijloopt. 

 
- dingen meemaken die je anders nooit zou meemaken. 

 
- niet meer naar huis willen gaan. 

 
- je voornemen om veel brieven te schrijven, maar toch telkens in slaap vallen tijdens de platte 

rust. 

- samen opstaan en samen gaan slapen. 

 
- elkaar en jezelf beter leren kennen. 

 
- voor altijd op kamp willen zijn. 

 
- heel veel plezier maken, van 11 tot 21 juli! 
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Verhaaltje 

Ergens hier heel ver vandaan, aan een mooi wit strand, spoelt het 

mooie water aan van de blauwste en diepste zee van heel de wereld. 

In die zee leeft Ariël met al haar vrienden samen onder het 

strenge oog van haar vader, koning Triton. 
 
 
 
 

Ariël had alles in haar leven wat ze wou totdat er iets gebeurde 

waardoor de mooie blauwe zee opeens heel donker en onveilig 

werd… 
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Kan jij Ariël en haar vrienden helpen om van hun zee weer een 

mooi paradijs te maken? 



 

Personages 

Ariël 

Ariël is een mooie, jonge zeemeermin, heeft lang rood haar, grote blauwe 

ogen en een groene zeemeerminnenstaart. Ze is een van de zeven dochters 

van Koning Triton en zijn vrouw Athene. Ze woont in Atlantica, het 

zeekoningkrijk van haar ouders. Ariël is avontuurlijk en nieuwsgierig. Ze 

heeft een obsessie voor mensen en hun spullen die zij in het geheim 

verzamelt in een grot. 

 
 
 
 
 

Koning Triton 

Triton is de koning van het onderwaterrijk Atlantica. Het wordt gezegd 

dat zijn macht verspreid is over alle zeeën. Triton zelf is een gespierde 

meerman. Als koning van Atlantica, bezit Triton een machtige drietand 

die uit goud gemaakt is. Zijn grootste vijand is Ursula 
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Sebastiaan 

Sebastiaan is een kleine, Jamaicaanse krab en de hofmuzikant van koning 

Triton. Hij is vaak chagrijnig en zorgelijk. Dit komt vooral door de koppigheid 

van Ariël. Hij werd door Koning Triton aangewezen als Ariëls toezichter. 

Hierdoor is hij ook heel erg gevoelig voor paniekaanvallen en is hij bang dat 

koning Triton hem zal vermoorden als hij een taak opgeeft. Zijn uiterlijk kan 

omschreven worden als een kleine, slanke krab, een roze kop, witte ogen, 

rode schelp, rode scharen en 6 rode pootjes. 

 
 
 
 
 

Ursula 

Ursula heeft een lila huid en wit haar. Ze heeft geen benen maar haar 

zwarte kleed gaat over in 6 tentakels met zuignapjes op. Als trouwe 

‘waakhonden’ die nooit van haar zijde wijken vinden we Gruwel en 

Griezel. Ursula leeft in een donker onderwaterrijk dichtbij het rijk van 

koning Triton. Ze is zeer alert en steeds klaar om iedereen te vangen 

die passeert. Ze is introvert en mysterieus, ze heeft dan ook een 

rusteloos karakter. Ze onderhandelt vaak met zeemeerminnen en geeft 

spreuken in ruil voor het kostbaarste wat haar klanten bezitten. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Jutter 

 
 
 
 

Botje 
 

Botje is een gele, schattige vis die gemakkelijk schrikt en snel in 

paniek geraakt in stressvolle situaties. Maar wanneer Ariël in de 

problemen zit, zal hij haar zonder aarzelen helpen. Samen gaan ze 

op zoek naar spullen die mensen in de zee hebben laten vallen of 

zwemmen ze naar de verste uithoeken van de diepe blauwe zee. 

 

Hij is de meest excentrieke uit de vriendenkring van Ariël. Net als Ariël 

heeft hij een voorliefde voor menselijke objecten en verzamelt hij deze 

ook. Voor zichzelf en Ariël is hij een echte expert op het gebied van de 

mens, hoewel hij eigenlijk weinig weet. Bij hun eerste ontmoeting was 

Ariël niet zo dol op Jutter maar nadat hij Sebastiaan redde van een bende 

piraten, raakte ze gehecht aan de zeemeeuw. 
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Griezel & Gruwel 

Griezel en Gruwel zijn de palingen van Ursula. Zij verwijst naar hen als haar 

eigen kinderen. De palingen zijn de trouwe, glibberige en sluwe dienaren 

van Ursula. Vaak sluipen ze rond in Atlantica om te spioneren of om op zoek 

te gaan naar Ursula's volgende slachtoffer. 

 
 
 

 
Prins Eric 

Eric is een hopeloze romanticus. Hij is ervan overtuigd dat zijn ware liefde 

zeker bestaat. Nadat hij is gered door een mysterieus meisje met een mooie 

stem, wordt hij meteen verliefd. Eric zou zijn leven riskeren voor de veiligheid 

van Ariël. 



 

 

Chef Louis 
 

Chef Louis is een chef-kok met een Frans accent. Hij is geobsedeerd 

door koken en heeft er duidelijk veel plezier in! Hij danst en draait 

rond in zijn keuken terwijl hij zingt over de dingen die hij kookt. Hij 

heeft een fel temperament; af en toe ontploft hij wel eens. Dat zorgt 

ervoor dat hij in de problemen komt met Carlotta. Hij houdt van zijn 

dienst voor de koninklijke familie. 

 

 
Max 

 

De trouwe viervoeter van de mooie prins Eric. Hij houdt van zijn 

baasje en zou hem altijd beschermen. Max vindt Ariël ook kei 

leuk. Toen prins Eric bijna trouwde met Ursula in een andere 

vorm, had Max dat direct door. 

 
 
 

Carlotta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harrold 

Carlotta is een hulp in het huishouden van Prins Eric en een van zijn 

beste vrienden. Zij zal er altijd zijn voor Ariël en Prins Eric. Ze is een 

lieve maar sterke vrouw. Zelfs Chef Louis is bang voor haar, maar dat 

zal hij nooit toegeven. 

 

Harrold is een klein zeepaardje dat de koning dient. Zijn taak is om 

steeds de koning aan te kondigen. Hij blaast luider dan wie dan ook op 

zijn snuit. Hij heeft een oranje-gele huid en draagt een paars kraagje. Hij 

is zeer klein maar dat houdt hem niet tegen om zijn mannetje te staan 

in het koninkrijk. 

7 



 

Wie verkleedt zich in wat? 

Pinkels: botje gebroken is botje betalen 

Botje is een klein schattig visje en hij is de beste vriend van 

Ariël. Botje is een gele vis met blauwe strepen en blauwe 

vinnen en staart. 

Evaluatievoorwerp: visnetje 

 
 
 

 

Speelclubs: Set die bas aan! 

Sebastiaan is de hofmuzikant en de rechterhand van Koning Triton. 

De krab is rood, zowel het lijfje, de scharen als de pootjes. 

Evaluatievoorwerp: muziekinstrument 
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Kwiks: Ursu-la, Ursu-ici 

Ursula is de gemene zeeheks. Ze is een octopus met wit haar en een 

ketting met een gouden schep rond haar hals. Ze draagt een zwart 

kleed dat aan de onderkant overgaat in de tentakels van een octopus. 

Evaluatievoorwerp: wc-ontstopper 
 

 



 

Tippers: Ariëlla Grande 
 
 

Ariël of ‘de kleine zeemeermin’ is avontuurlijk, nieuwsgierig en 

heeft een obsessie voor mensen en hun spulletjes. 

Ariël heeft lang rood haar en mooie grote blauwe ogen. Ze 

draagt een paarse schelpvormige bh en niet te vergeten een 

schitterende groene zeemeerminnenstaart. 
 

Evaluatievoorwerp: een schelp 
 
 
 

 
Tiptiens: Fishburgerking 

 
Koning Triton is de koning van het onderwaterrijk Atlantica 

en is de vader van Ariël. 

Je herkent hem aan zijn gespierde bovenlichaam en aan 

zijn lange, grijze baard. Hij draagt ook 2 gouden 

armbanden en een kroon die ook uit goud gemaakt is. 

Ook bezit koning Triton een machtige drietand die 

eveneens uit goud is gemaakt. 

 

 
Evaluatievoorwerp: drietand 

 
 
 
 
 

 
Aspi’s: Toverpoort 

 

In de diepe zee schittert het kasteel van koning Triton. 

Het immense gebouw bestaande uit zand heeft een 

grote toegangspoort, heeft verschillende torens en gaat 

al golvend omhoog. 

 

 
Evaluatievoorwerp: gouden baksteen 
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Maar leidster, wat is dat 

juist op kamp gaan? 
Aangezien nog niet iedereen op de hoogte is van wat een kamp juist inhoudt, volgt hier nog wat extra 

informatie. 

 
Leidster, hoe ziet een dag op kamp eruit? 

Wij hebben bijna elke dag een vaste planning die wij volgen. Deze ziet er als volgt uit: 
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Leidster, wat zijn dat diensten? 

Diensten zijn bepaalde taakjes zoals de afwas, aardappelen schillen, de wc’s en kommetjes proper 

maken, de tenten en kamers vegen en het terrein proper maken. Iedereen krijgt in het begin van het 

kamp een armbandje met parels. Elke kleur parel staat voor een bepaalde dienst. Door de 

armbandjes zodanig te verdelen, zitten jong en oud altijd samen voor de diensten. Het werk samen 

doen is immers altijd toffer en zorgt voor sfeer! 

 

Leidster, wat is dat platte rust? 

Platte rust is nodig om iedereen te laten bekomen van de voormiddag en het middagmaal, zodat 

iedereen er weer tegenaan kan gaan in de namiddag. De platte rust duurt een uur: iedereen ligt eerst 

een halfuur plat en mag daarna nog een halfuur lezen, schrijven... Dit is dus ook het ideale moment 

om kaartjes te schrijven naar mama en papa, oma en opa... of de kaartjes die je gekregen hebt nog 

eens te lezen. (Postkaarten en Nederlandse postzegels zullen de kindjes op kamp kunnen kopen, geef 

hen hiervoor dus apart geld mee en reken dit niet bij het zakgeld.) 

7u30 Kookploeg staat op 

8u00 Leiding en leden staan op 

8u30 Opening en ontbijt 

9u15 Start diensten 

10u00 Activiteit 1 

12u00 Middageten 

13u00 Platte rust 

14u00 Activiteit 2 

16u00 Vieruurtje 

16u30 Activiteit 3 

18u45 Sluiting en avondeten 

20u00 Pinkels gaan slapen 

20u30 Speelclubs gaan slapen 

21u00 Kwiks gaan slapen 

21u30 Tippers gaan slapen 

22u00 Tiptiens en Aspi’s gaan slapen 

 



 

Leidster, wat eten wij zoal op kamp? 

Wij bieden jullie kindjes het lekkerste eten aan op kamp, gemaakt door onze geweldige kookploeg! 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: balletjes in tomatensaus met puree, kip met appelmoes, gebakken 

patatjes met spekjes en sla... 

 

Leidster, wat is dat Dwergen en Reuzen? 

Dwergen en reuzen is een speciale dag. Op deze dag spelen jong en oud samen van ’s ochtends tot ’s 

avonds. Er wordt dan ook een reuze koud buffet voorzien, waar de kookploeg een hele dag aan werkt 

om het zo mooi mogelijk te presenteren in de vormen van het kampthema. 

 

Leidster, wat is dat trektocht? 

Trektocht is een dag die begint met de hele Chiro samen. Iedereen trekt die dag zijn stapschoenen 

aan. We stappen met z’n allen naar het zwembad, waar we eerst picknicken en dan een hele tijd 

zwemmen. Plezier gegarandeerd! Daarna vertrekt elke groep om de beurt terug naar de kampplaats: 

hoe ouder, hoe meer kilometers er gestapt worden. Wanneer we terug aankomen op de kampplaats 

staan er lekkere frietjes met stoofvlees klaar. Smullen maar! 
 

Leidster, wat is dat aspidag? 

Ook de kookploeg en de leidsters krijgen eens een dagje vrijaf op kamp. Op deze dag staan de aspi’s 

in leiding zodat zij al kunnen oefenen voor volgend jaar. De kookploeg mag die dag eens verlof 

nemen, want de leiding maakt het eten klaar. 

 
Leidster, wat is dat bezoekdag? 

Wij nodigen de ouders 1 dag uit op kamp. Zo kunnen zij eens komen kijken waar hun dochter op 

kamp is, waar zij slaapt en of de valiezen wel proper zijn. (Opgepast kindjes, die dag moeten wij zeker 

goed opruimen want de mama’s en papa’s durven ons wel eens te controleren!) Ook krijgen zij de 

kans om in te schrijven voor een heerlijke BBQ zodat ze ’s middags samen met hun kapoen kunnen 

eten. Als de ouders vertrekken, spelen wij massaspelen en zijn er enkele grappige optredens van de 

leidsters, zodat de kindjes snel vergeten dat mama en papa al weg zijn. Dus ouders, wees allen 

welkom! 

 

Leidster, wat is dat juist kampvuur? 

Op de allerlaatste dag van het kamp, 20 juli dus, bereiden wij ons voor op een groot kampvuur. Alle 

groepen steken dan een performance in elkaar die ze ’s avonds aan de hele Chiro tonen. Een knaller 

van een afsluiter dus! 

 

Wij hopen dat jullie hierdoor het volle vertrouwen hebben in de leidingsploeg. Jullie kinderen zijn 

niet enkel in de handen van de leiding, maar ook in die van de kookploeg. Zij worden verder in het 

kamphutsepotje voorgesteld. We hopen jullie op deze manier te verzekeren dat jullie dochter in 

goede handen is op kamp. Als jullie dochter het weekend super vond, zal ze zeker en vast ook 

genieten van het kamp! 
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Pinkels 
Liefste pinkeltjes (of moet ik zeggen: Botjes ) 

 
 
 

 
Ja ja, van 11 tot 21 juli zwemmen we de Kleine Zeemeermin achterna en beleven we de leukste 

avonturen in het water van Someren-Heide. De leidsters kijken er al heeeeeel erg naar uit! Samen 

spelletjes spelen, samen eten, samen liedjes zingen, samen slapen in één grote kamer… Hopelijk 

voelen jullie je daar als visjes in het water. Over het kamp vinden jullie trouwens alles in dit 

hutsepotje! 

Daarnaast nog iets leuks te vertellen: leidster Silke komt bijna terug en dat vindt ze heel leuk, want ze 

heeft de pinkeltjes veel te lang moeten missen. Spannend! De laatste zondagen staat ze weer paraat. 

Hopelijk mooi weer, zodat we nog leuke spelletjes (zoals waterspelletjes) buiten kunnen spelen. 

Voor de rest wilden we nog even kwijt dat we jullie supergeweldigzalige pinkels vinden, dus hopelijk 

gaan er veel van jullie mee op kamp! 

 

 
Voor de ouders: 

Moesten er vragen zijn rond het kamp, aarzel niet en contacteer ons! 12 

Veel happende mondjes (zoals een visje hihi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ursula 

 

 

PS: Wie welk personage is, zien jullie op kamp! 😊 

Botje Griezel 



 

 

 

 

Liefste speelclubbertjes, 

Speelclubs 

 

 

Wij vonden het al zo'n leuk jaar, jullie waren altijd met zoveel aanwezig! Echt superleuk! 

Maar nu het jaar is nog niet helemaal gedaan! Want wij gaan nog op kamp, weetjewel? 

Wat gaan we allemaal doen op kamp?? 

• 10 dagen samen slapen 

• 10 dagen leuke spelletjes spelen 

• 10 dagen veel eten 

• …............ 

Wat vinden jullie van het thema? LEUK EEEEE! 
 

Jullie mogen je dit jaar inleven in de rol van Sebastiaan! 

Haal jullie mooiste verkleedkleren al maar boven! Want hij is best wel 

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuk! 

Hieronder nog een kleine leuke foto van alvast een heel leuk jaar! 
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GROETJES 

XOXO MAX – XOXO JUTTER 
 

Ps : raad maar eens wie wie is! SPANNENNDDDDD 



 

 
 
 

 
Hey liefste kwikkertjes, 

Kwiks 

 

 

zoals jullie al weten is dit hét hutsepotje van het jaar!! Want nu weten jullie eindelijk het 

KAMPTHEMA!! Hang maar al een kalender boven je bed om de dagen af te tellen en denk al 

eens goed na welke rol wij spelen 🤔 

Hopelijk zal dit ons iets meer motivatie geven voor de examens😱 
 
 
 

wat mogen jullie verwachten van het kamp? 

- in een tent slapen 

- nachtspel 

- superleuke spelletjes spelen 

- elke dag opstaan en gaan slapen naast jullie liefste leidstertjes 

- kennis maken met elkaars ochtendhumeur 
- keiveel plezier beleven 

- jullie helemaal inleven in jullie rol als slechterik (maar niet té veel natuurlijk) 14 

Maar de rest zie je wel op kamp natuurlijk 😉 Zo we zullen jullie nu in spanning laten.... 

Groetjes van Chef Louis, Melody en Ariël 

   



 

 
 
 

 
Liefste Tippers, 

Tippers 
 

Hier zijn we dan KAMP !! WOEHOEEEEEE! Toch een beetje met een dubbel gevoel, want wat is het 

jaar met jullie voorbij gevlogen! Maar joepie het is eindelijk kamp. Maar leidster wat doet een Tipper 

zoal op kamp? Wel wel lieve Tippers jullie gaan 10 dagen de tijd van je leven beleven met allerlei 

fantastische activiteiten zoals de trektocht met het zalige zwembad en niet te vergeten lekker 

stoofvlees met frietjes :p , maar ook dwergen en reuzen zodat jullie toch nog wat meer vrienden 

krijgen (ook al zijn jullie al mega populair  DEUHHHHHH) , ook de beangstigende schrikkeltocht 

zaler zeker zijn (MOE HAHAHA). Dan hebben jullie ook nog eens de eer om de pyjamafuif te organiseren 

( PPPPPPAARRTTYYYYY) en om s ’nachts eens goed wakker gemaakt te worden zodat we samen 

lekker gaan stappen en de mooie zonsopgang met een ontbijtje meemaken (OUHHHH). 

Natuurlijk is er dan ook het reusachtige kampvuur nog en de niet te vergeten vuile dag! (EIKESSSSS) 

HEHE :p 

En alle geweldige dagen ertussen waar wij jullie zullen voorzien van de meest creatieve planningen 

en de zotste spelletjes. 
 

Wat nemen jullie dan zeker mee op kamp? 

• Jullie mooiste pyjama 

• Eventueel jullie weekend aandenken als pyjama :p 15 
• Kleren die vuil mogen worden  HEEL VUIL 

• Wandelschoenen 

• En je beste en vrolijkste humeur 😊 

 

Wij kijken er al vast naar uit om jullie 10 dagen helemaal voor ons te hebben, hopelijk jullie ook. See 

you there ! bye bye koeievlaai xxx 

 

 
XOXO De Leiding 

 
 



 

Tiptiens 
 

 
 

Wat was het weer een jaar, 

De blauwe kleur stond altijd klaar. 
 

Ook al waren we meestal maar met vier, Toch maakten we continu plezier. 

Van Mario bros tot naar de kermis gaan, 

Ook ijsje verkopen lieten we niet aan ons voorbij gaan. 

Laat InSpelenOp maar komen, 

Daarna kunnen we van kamp beginnen dromen. 

Dan gaan we op tweedaagse en beleven we veel avontuur, Maar eerst nog wat geld inzamelen 

want tis wel allemaal duur. 

Op kamp veranderen jullie in een echte koning, Van onze tent maken we een luxe woning. 

Ons gedichtje is ver gedaan, 

Laat nu jullie creativiteit maar de vrije loop gaan! 

Wij kijken al uit naar alles wat we nog gaan beleven, We staan los van enthousiasme te beven. 16 
We love you tiptiens, tis echt waar, 

Laten we dus nog alles geven tot het einde van dit mooie blauwe chirojaar! 
 
 

 

 



 

Aspi’s 
Hallo liefste Aspi’s, of moeten we zeggen onderwater kastelen? 

Inderdaad, dit jaar zullen jullie het kamp doorbrengen als een heus kasteel! Wij zijn al benieuwd naar 

hoe jullie creatieve zielen dit gaan realiseren. 

Laten we eerlijk zijn, het jaar met jullie is voorbij gevlogen… Met spijt in ons hart maar ook wel veel 

plezier is dit ons laatste Hutsepotje voor jullie. Hoe kunnen we zo een zalig jaar beter afsluiten dan 

met een nog zaliger kamp? 

Wij als leidsters kunnen zeker zeggen dat we jullie gaan missen maar WAUW wat een jaar! 

Throwback naar enkele zalige momenten: 

Waar het allemaal begon: DE EERSTE ZONDAG Een hele leuke week samen: LEEFWEEK! 
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Zotte zonnige zondagen: WATERSPELLETJES! Een weekendje samen in Leuven: ALS ECHTE PATSERS! 
 

En nog zo veel meer leuke momenten, maar dan zitten we binnen 15 pagina’s nog bezig… 
 

Aspi’s, bereidt jullie voor op een LEGEND-wait for it-DARY kamp! Train jullie beenspiertjes al een 

beetje want we gaan samen vele kilometers afleggen naar het verre en onbekende Nederland! 

Tot snel, 

Groetjes jullie trotse leidsters! 

Lynn, Jody , Zoë xoxo 



 

Kampinschrijving 

 
Heb jij zin om diep in de zee een onvergetelijk avontuur te beleven? Dan verwachten we jullie 

allemaal op de kampinschrijving op zondag 3 juni 2018 tussen 14u en 17u aan de lokalen. 

 
 
 

LID PRIJS 

1ste kind €145 

2de kind €140 

3de kind €135 

 
 

Wij willen hierbij benadrukken dat jullie dochters voor deze prijs 10 dagen plezier verkrijgen, zeker 

niet zullen verhongeren en door een enthousiaste leidingsploeg in de watten gelegd zullen worden! 

Voor de betaling zijn er 3 opties: 

- Breng het geld cash mee op de kampinschrijving 

- Betaal met bancontact op de kampinschrijving 

- Stort ten laatste op 25 mei 2018 op rekeningnummer BE87 0680 7187 4094 met de vermelding van 

voor- en achternaam van uw dochter, afdelingsgroep, kamp. Bijvoorbeeld: Marieke Appelmans, 

kwiks, kamp. Als u ervoor kiest om te storten, breng dan zeker ook een betalingsbewijs mee! 

Moest u graag in schijven betalen, neem dan contact op met leidster Shary of Luna. 

!! MEEBRENGEN NAAR DE KAMPINSCHRIJVING: 

- 2 kleefbriefjes van de mutualiteit 

- medische fiche indien je deze nog niet hebt afgegeven 

  medische fiche vind je op de site: https://chirolombeekmeisjes.wordpress.com/ 

- ouderlijke toestemming voor het buitenlang met handtekening en stempel van de gemeente 

  brief voor de gemeente vind je op onze site: https://chirolombeekmeisjes.wordpress.com/ 

- betalingsbewijs indien u gestort hebt 

Indien je door omstandigheden niet kan komen, maar toch heel graag mee wil op kamp, geef dan 

vòòr 3 juni een seintje aan één van je leidsters! 
 
 

Hopelijk tot dan! 
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Vertrek en terugkomst 

Vertrek 

We spreken af op 11 juli 2018 om 11u30 aan de lokalen in uniform. 

Zorg ervoor dat jullie thuis al iets gegeten hebben of neem je lunchpakket mee. 

Neem gerust iets mee voor op de bus: magazines, een spel, 

kaarten… Wie snel misselijk wordt op de bus: vergeet zeker je 

medicatie niet tegen reisziekte! 
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Terugkomst 

We komen natuurlijk ook  terug  naar  Lombeek. De terugkomst 

is  voorzien op  21  juli  2018 tussen  14  en 15 uur  aan  de   lokalen. 

 

Als laatste richten wij ons tot de sterke papa’s, mama’s, meters en peters die ons 

elk jaar heel goed helpen om de camion uit te laden. Wij zouden heel lief willen 

vragen aan of zij samen met de leidsters het materiaal naar de lokalen willen 

brengen. We  zijn jullie eeuwig  dankbaar! 



 

Belangrijke informatie 

Bivakadres 

Wil jij je kleine of grote kapoen laten weten hoe het jullie thuis vergaat of gewoon vragen 

hoe het bij ons gaat? Dat kan! Stuur een kaartje naar volgend adres: 

(naam van je kind) diep in de zee (bijv. Luna De Neef diep in de zee) 

Chiro Lombeek Meisjes 

Kamp-Bivakboerderij Greijmans 

Smulderslaan 23 

5712 PN Someren-Heide 

Nederland 

 
Enkel voor héél dringende gevallen kan ons bereiken op volgende nummers: 

 

- Shary Vanden Bossche (hoofdleidster): 0479/33 98 37 

- Nathalie De Valck (kookploeg): 0473/58 38 27 
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Verboden 

Wat neem ik vooral niet mee op kamp? Dure spullen zoals juwelen, uurwerken, fototoestellen, 

iPod’s,... 

Sigaretten, drugs en alcohol zijn ten strengste verboden en zijn tevens ook schadelijk voor de 

gezondheid. Snoep wordt ook thuisgelaten, uw kind krijgt iedere dag een heerlijk ontbijt, 

middagmaal, vieruurtje en avondmaal voorgeschoteld. 

Gsm’s op kamp zijn niet nodig! De leiding en kookploeg zijn steeds bereikbaar op 

bovenvermelde nummers en de nummers achteraan in elk hutsepotje. 
 



 

Zakgeld 

Voortgaand op ervaringen van vroeger vinden we het nodig om een maximum bedrag vast te 

stellen voor zakgeld. Met de volgende bedragen heeft uw kind zeker voldoende om het bivak 

door te komen. Let op, hier is het geld voor kaartjes en postzegels niet bijgerekend! 

Pinkels: €5 Tippers: €10 

Speelclubs: €5 Tiptiens: €30 
 

Kwiks: €5 Aspi’s: €30 
 

Kaartjes en postzegels 
 

Kaartjes en postzegels zijn op kamp verkrijgbaar aan héél democratische prijzen: €0,30 voor 

een postkaartje en €1,40 voor een Nederlandse postzegel. 

Het is zeer handig (vooral voor de kleinsten) om voorgeschreven etiketten mee te geven. De 

leidsters  weten  namelijk  niet  waar  iedereen  zijn  meme en  pepe  woont 😊.  Een  paar 

enveloppen komen ook altijd van pas! 
 

 

Voorzorgsmaatregelen 

Een kamp is voor luizen een goed broeinest. Mogen wij daarom vragen uw kind reeds 

preventief te behandelen alvorens zij vertrekt op kamp. Wanneer uw kind toch met luizen op 

kamp zou vertrekken, gelieve de leidsters hierover in te lichten zodat we haar kunnen 

behandelen en niet iedereen met jeuk zit. Merken wij dat de venijnige beestjes aanwezig zijn, 

zullen wij meteen iedereen behandelen. 
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Bus 

Bezoekdag 

 

Omdat we dit jaar in Nederland op kamp zijn, hebben wij besloten een bus in te leggen vanuit Ternat 

op de bezoekdag. Zo kunnen ouders, grootouders, liefjes… die het niet zien zitten om helemaal naar 

Nederland te rijden met de auto, toch nog op bezoek komen! 

Wil jij graag een plaatsje reserveren om mee te rijden met de bus? 

Neem contact op met leidster Shary of laat het ons weten tijdens de kampinschrijving! 

-  0479/33 98 37 

- shary.vanden.bossche@telenet.be 
 
 

Parkeren 

Als je naar de bezoekdag komt, is het belangrijk om te weten dat je niet op straat mag parkeren. Er 

zal op het kampterrein voldoende parkeerplaats voorzien worden. 

 
 

Verandering uren 22 
Dit jaar zal de bezoekdag doorgaan van 11u tot 16u. Zo kunnen jullie samen met jullie dochter eten ’s 

middags en kan de dag op een rustige manier worden afgesloten. 
 
 

BBQ 

Omdat de bezoekdag dit jaar wat vroeger begint, kunnen jullie samen met jullie dochter genieten van 

onze overheerlijke BBQ. Het is zeer belangrijk dat u op deze op voorhand bestelt. Dit kan door het 

briefje op de volgende pagina in te vullen. 

Opgelet! U hoeft voor uw dochter geen BBQ te bestellen. Zij zal op de bezoekdag van haar leiding 

bonnetjes krijgen die ze kan gebruiken om te eten. 

 
 
 

 

Zondag 15/07 van 11u tot 16u 

mailto:shary.vanden.bossche@telenet.be


 

 
 
 

 
9de Bezoekdag-Barbecue 

BBQ 
 

Wenst u te weten te komen waarom uw dochter het eten op kamp véél lekkerder vindt dan thuis? 

Kom dan proeven van onze heerlijke BBQ! Laat je verleiden door onze meesterlijke topbereidingen 

en word meegesleept in de wereld van de hoogstaande culinaire kampkost met bijhorende 

kampvitamientjes! 

 
 

 
Op het menu:   

Een groot menu omvat: Kalkoenbrochette & BBQ-worst 
 

  €15 

Een klein menu omvat: Worst op stokje & mini-kippenboutjes (2 stuks) €10 

Een vegetarisch menu omvat: Groentenbrochette & grillkaas €15 
 
 
 

23 
Dit alles vergezeld van een overheerlijke pastasalade, stokbrood, groentjes en pellepatat. 

 
 

De BBQ start vanaf 12u. Voor de leden zit de BBQ in de kampprijs inbegrepen. Wij vragen wel om 

eigen bord & bestek mee te brengen, zo niet wordt er ter plekke een kleine meerprijs 

aangerekend voor ons wegwerpbestek. Vergeet ook de rest van de familie niet in te schrijven! 

 

 
Om de hoeveelheden wat beter te kunnen inschatten, vragen wij u om onderstaande strook ingevuld 

terug te bezorgen aan de leiding op de kampinschrijving of via e-mail: bezoekdagbbq@hotmail.be 

(ten laatste op 9 juli!). Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer BE29 0689 0671 1264 

met de vermelding “BBQ + naam (kind) + aantal personen” of cash aan de leiding tijdens de 

kampinschrijving. Wij vragen wel om dit bedrag niet samen met het kampgeld over te schrijven. 
 
 

Hopelijk tot dan! 

De Maskeskeukpluug 

mailto:bezoekdagbbq@hotmail.be


 

Strookje voor uzelf:  

Aantal grote menu’s:   x €15 = €    

Aantal kleine menu’s:   x €10 = €    

Aantal vegetarische menu’s:   x €15 = €    
 

TOTAAL TE BETALEN = €    
 

 

 

 
 

Strookje voor Chiro Lombeek Meisjes: 
 
 

Familie (naam van het kind):    

Aantal grote menu’s:   x €15 = €    

Aantal kleine menu’s:   x €10 = €    

Aantal vegetarische menu’s:   x €15 = €    

TOTAAL TE BETALEN = €    

Betaling via overschrijving / cash (schrappen wat niet past) 24 



 

Ik ga op kamp en ik neem mee… 
In de valies: 

o 5 paar blauwe kousen + reservekousen 

o voldoende ondergoed 

o shorten en/of rokjes 

o t-shirts 

o lange broeken 

o warme truien 

o badpak/bikini + zwemmuts 

o loopschoenen en/of turnsloefen 

o stevige stapschoenen (voor de trektocht) 

o een rugzak (niet met dunne koordjes want dit snijdt aan de schouders!) 

o watersloefen en/of slippers 

o pyjama 

o regenjas 25 
o rubberlaarzen 

o zakdoeken 

o verkleedkleren (zie vooraan in dit hutsepotje) 

 

 
In de toiletzak: 

 

o Handdoeken 

o Washandjes 

o Douchegel + shampoo 

o Tandenborstel + tandpasta + bekertje + floss 

o Kam en/of borstel 

o Oorstokjes 

o Zonnecrème + aftersun 

o Vuillinnenzak 

o Veiligheidsspelden 



 

Indien nodig: 

o Deodorant 

o Scheermesje 

o Maandverband en/of tampons 

o Pil 
 

 
Niet te vergeten: 

 

o Matrasbeschermer + hoeslaken + slaapzak voor pinkels en speelclubs 

o Veldbed + slaapzak voor kwiks, tippers, tiptiens en aspi’s 

o Kussen (niet te groot) 

o Zaklamp 

o Drinkbus (niet vergeten, zéér belangrijk omdat we dit vanaf nu elke dag gebruiken!) 

o Evaluatievoorwerp (zie vooraan in dit hutsepotje) 

o Knuffel 

o Schrijfgerief + postzegels + enveloppen + adressenlijst voor de kleinsten 

o Een beetje zakgeld (zie ‘belangrijke info’ voor het juiste bedrag) 
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Handig (dit is niet verplicht): 

 
 

o Kapstok om kleren op te hangen 

 
o Netje van Ikea om spulletjes in op te bergen 

o Tijdschriften om je bezig te houden tijdens de platte rust 

o Rekkertjes en speldjes zodat je haar je niet stoort tijdens een spel 

o Een plattegrond van je valies zodat je alles snel terugvindt 

o Andere handige dingen die voor jou het kamp makkelijker maken 

Om te vertrekken: 
 

UNIFORM = 

o Beige rok/short 

o Blauwe chiro Lombeek t-shirt/rode chiro t-shirt 

o Groene chiro Lombeek pull/ chirohemd 

o Donkerblauwe kousen of rode chiro kousen 



 

Drinkbus en hout 
 
 

Mededeling van algemeen belang! 
 

Dit jaar is het zeer belangrijk dat iedereen een drinkbus mee heeft op kamp omdat we deze niet 

enkel gebruiken voor trektocht. Vanaf dit jaar gebruiken we deze elke dag! 

Niet alleen tijdens het eten maar ook tussendoor tijdens de activiteiten drinken de kinderen heel wat 

water. Het gebeurde dan ook dat er van de PET flessen werd gedronken wat niet zo hygiënisch is. 

Daarom hebben we besloten dat ieder kind elke dag zijn drinkfles vult. Uiteraard zullen deze dan ook 

elke avond of ochtend afgewassen worden. 

Schrijf zeker de naam van uw kind op de drinkfles om misverstanden te vermijden! 
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Andere mededeling van algemeen belang! 

 

Dit jaar is er geen bos in de omgeving van de kampplaats waardoor we geen hout kunnen 

verzamelen voor het kampvuur . Daarom het volgende: indien jullie hout op overschot hebben, 

mogen jullie dit op 10 juli meebrengen bij het inladen van de camion. 

Wij zullen jullie heel dankbaar zijn! 



 

Bagage binnenbrengen 
 

 

 

 
 

Op 10 juli tussen 17u30 en 19u00 kan iedereen zijn valies en veldbed binnenbrengen aan de 

Katharinakring . (Rodestraat 28, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, jongens Chiro). 

Wat breng je nog mee? Je medische fiche en kleefbriefjes (indien deze nog niet zijn 

afgegeven bij de kampinschrijving), identiteitskaart + kids-ID (verplicht, kijk zeker na of 

deze nog geldig is!) en een keukenhanddoek (deze blijft na het kamp in de Chiro). 

Gelieve ook nog het volgende mee te nemen: 

o Pinkels: pot choco 

o Speelclubs: pot choco 

o Kwiks: confituur 

o Tippers: hagelslag 

o Tiptiens: smeerkaas 

o Aspi’s: smeerboter 
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Help, luizen! 

Iedereen zal ze wel kennen, de kleine beestjes die zich in het 

haar nestelen en vreselijke jeuk veroorzaken: LUIZEN. 

 

Omdat een kamp de ideale broedplaats is voor deze venijnige beestjes en omdat luizen zich ook zeer 

snel verspreiden, willen wij vragen om uw kind preventief te behandelen. 

Dit houdt in: het haar wassen met luizenshampoo en eventueel doorkammen met een luizenkam. 

Ook kan je tegenwoordig sprays kopen die beschermen tegen luizen. 

U hoeft niet te panikeren, en u hoeft zich zeker niet te schamen, want ondanks de beste hygiëne bij u 

thuis kan uw kind toch luizen krijgen. 

Indien uw kind luizen heeft bij het vertrek, gelieve dit dan ook zeker en vast te melden aan de leiding. 

Zo kunnen wij hier extra aandacht aan besteden. Ook zou het handig zijn luizenshampoo mee te 

geven op kamp. Zo kunnen wij snel ingrijpen indien uw kind toch luizen krijgt. 
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Help, teken! 
Graag willen we iedereen even inlichten over het gevaar van tekenbeten. Op kamp zullen de leidsters 

regelmatig controleren op teken, maar ook na het kamp is het belangrijk dat er grondig 

gecontroleerd wordt. Als de leidsters op kamp een eventuele tekenbeet opmerken, wordt deze 

uiteraard verwijderd. Er wordt bijgehouden wanneer het kind een tekenbeet had. 

Indien uw dochter op kamp een tekenbeet had, zullen wij u na het kamp hierover 

inlichten. Het is immers zo dat besmetting door een tekenbeet niet onmiddellijk optreedt, 

maar maanden na de beet kan opduiken. Teken zoeken de warme plekken op van het 

lichaam: oksels, huidplooien, tussen de tenen,... Meestal zie je niet meer dan een klein 

zwart puntje met pootjes. 

Er is geen reden tot paniek. Een tekenbeet is pas zorgwekkend voor de mens als de teek 

besmet is met de bacterie Borrelia Burgdorferi. En die besmetting gebeurt wanneer een 

teek zich voedt met het bloed van een besmet dier. Herten, knaagdieren, schapen,... zijn 

dieren die dienst kunnen doen als reservoir van de bacterie, maar die er zelf niet ziek van 

worden. 

Een teek die besmet is met de bacterie Borrelia Burgdorferi kan (kan!) bij de mens de ziekte van 

Lyme veroorzaken (borreliose). Zowel kinderen als volwassenen kunnen slachtoffer zijn van de Lyme- 

ziekte. De ziekte is niet besmettelijk van persoon tot persoon, noch van dier op de mens. Het is wel 

mogelijk meerdere malen geïnfecteerd te geraken. 30 
Info over de teek: 

In hun speeksel zit zowel een verdovende stof als een stof die de bloedstolling tegengaat. Hierdoor 

wordt de tekenbeet niet gevoeld, en kan de teek zich onmerkbaar ergens neerzetten. Een niet met 

bloed volgezogen teek is slechts een paar millimeter groot. Als ze zich helemaal volgezogen heeft 

met bloed, kan zo tot 11 millimeter groot worden. Voor het verwijderen moet de teek NIET met 

alcohol of olie worden behandeld, want daardoor kan het gebeuren dat de teek zijn maaginhoud 

leegt in het lichaam van het slachtoffer, waardoor meer besmettingsgevaar optreedt. Men kan de 

teek het best zo snel mogelijk verwijderen (niet de volgende dag naar de dokter gaan, maar liever 

zelf doen). Een teek kan goed worden verwijderd met behulp van een speciale pincet, te koop bij een 

apotheek. Als er bij het verwijderen van de teek een deeltje van de teek achterblijft, kan men best 

een arts raadplegen. Wanneer er rode vlekken optreden, hoofdpijn en/of pijn in armen of benen, na 

een tekenbeet kan men ook best contact opnemen met de huisarts. Breng de tekenbeet onder de 

aandacht van uw arts en noteer steeds de datum en plaats van de tekenbeet. 



 

Liedjes voor op kamp 

 
Leer deze liedjes alvast uit het hoofd, zodat je ze op kamp luidkeels kan meezingen! 

 
 

 
OPENINGSLIED 

 
Wij hijsen bij het gloren van de morgen 

Ons vlagge als een biddend lied 

Want heilig is ’t geschenk van elke morgen 

Dat God ons weer ’t aanvaarden biedt 

Draag door weer en wind ons vlagge 

Teken van de heldentijd 

Laat ze waaien laat ze werven, allen voor de grote strijd (2x) 
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SLUITINGSLIED 

 
Daal nu bij het zinken, van deze dag 

Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag 

Gij zijt zegen, troost en lach 

Daal in d’ avondzon, oh vlag 

Heer wij bergen in ons hart uw vlag 

Zegen haar en onze jonge wacht 

Goedenavond vlag en dag 

Christus Koning goede nacht (x2) 



 

 
 
 

AVONDLIED 
 

Oh Heer, d’avond is neergekomen 

De zonne zonk het duister klom 

De winden doorruisen de bomen 

En verre sterren staan alom 

Wij knielen neer om U te zingen 

In ’t slapend woud ons Avondlied 

Wij danken U voor wat w’ontvingen 

Wij vragen Heer, verlaat ons niet. 

Knielen, knielen knielen wij neder 

Door de stilte weerklinkt onze bee 

Luist’rend, fluist’rend kruinen mee 

En sterren staren teder 
 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree. 
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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 



 

Wist-je-datjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• …de aspi’s een mega leuk weekend hebben beleefd in Leuven? 

• …de tiptiens een super high school musical weekend beleefden in Gent? 

• …de kwiks een heerlijke XL picknick hadden in het bos van Gaasbeek? 

• …leidsters Lynn, Lien en Luna een goede beoordeling hebben gekregen op hun stage? 

Topleerkrachten in wording ! 

• …leidster Silke bijna terug komt? JOEPPIEEEEEE!! 

• …leidster Jody bijna een hele maand naar Amerika gaat in juli? We will miss you girl! 

• …de leidsters volop aan het leren zijn voor hun examens? 

• …leidsters Shary, Lynn, Mirthe, Mirte VL, Jana, Ana en Karo naar een concert van Lil 
Kleine zijn gegaan? Ze stonden zo dichtbij dat ze hem bijna konden aanraken, EPIC!! 

• …de aspi’s iedereen dankbaar zijn voor een fantastische editie van aspighetti? 33 
• ...Letti van de aspi's met haar school naar Tanzania is geweest? 

• ….leidster Mirte VC een officieel diploma heeft voor hoofdmonitrice? Proficiat! 

• ...dit het TWEEDE buitenlands kamp is? Ooit ging onze chiro naar de Provence …. 

• …dit het laatste wist-je-datje is van het chirojaar? 



 

Kleurplaat en spelletje 

Zoek de 5 verschillen! 
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Gezocht + sponsoring 

Sterke mannen en vrouwen gezocht! 

Ben jij vrij op woensdag 11 juli, en voel je je geroepen om mee te komen helpen op de 

kampplaats? 

Wij zijn op zoek naar sterke mannen en vrouwen om mee te komen helpen op de 

kampplaats om te tenten op te opzetten! 

 

 
Graag een seintje geven aan leidster Shary 

0479/33.98.37 - shary.vanden.bossche@telenet.be 

 
 
 
 

Sponsoring 

Werk jij in een megacool en spannend bedrijf dat aan sponsoring doet of wil doen? Wij zijn 

op zoek naar sponsoring voor kamp. Bedrijven zoals Coca Cola, Colruyt, Lidl, Aldi, Alpro, 

Dreamland, Action... (voor onder andere materialen) zijn nog maar enkele ideeën die bij ons 

opkomen. 

Kan jij ons helpen? Laat het ons dan zeker weten!! 
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Kookploeg voorstellen 

Joost en Nathalie 

 
 

Laatste kamp voor deze oudleiding…. 

De mama en papa van Amber en Luna gaan nu voor de elfde en laatste keer mee koken. 

Joost gaat alle “truken van de foor” aan Willem doorgeven, van kommen uitspuiten tot luchtgitaar 

spelen. 

Joost zijn paëlla zal voor de laatste keer in de leidingstent gesmaakt worden… 

Nathalie zal voor de laatste keer “duuzend” waskes draaien op 10 dagen en leert de nieuwelingen op 

om zich aan een strak schema te houden zodat alles op tijd klaar is. Al kan alles natuurlijk even op 

pauze staan als ze met haar gotcha geweer ergens in een hinderlaag ligt. 

 

Tina 

 

Samen met Morris zorgt Tina voor vette lachskes. Uren staan ballekes bakken aan de plaat, de 

ochtendshift alvast beginnen terwijl iedereen nog slaapt, gaan en blijven gaan bij een spel, das Tina 

voor de volle 100%. 

Met haar eigen caravan op ons kampterrein zorgt ze voor een rustig plekje voor Morris, als die niet 

van arm tot arm aan het gaan is natuurlijk... 
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Tammy 

 

Na een jaartje pauze wegens gezinsuitbreiding is Tammy weer van de partij. 

Met een opleiding dessert en gebak op zak zullen we weer lekker verwend worden. 

Een stukje cake of ander lekker dessertje wordt gesmaakt door Chiro Lombeek. Ban die weegschaal 

na het kamp maar uit de badkamer ! 

An en Lou komen dit jaar heel waarschijnlijk ook mee. Dat wordt leuk voor Morris :-) 
 
 

Elke 
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Multifunctioneel inzetbaar. Zeg wat er moet gebeuren en Elke vliegt er in ! 

Met haar luisterend oor en hart op de juiste plaats staat ze klaar om op elk gezicht een grote glimlach 

te toveren. 

Elke is grote fan van de Pyjamafuif ! Vorig jaar won ze daar een schitterend lint. 



 

Willem en Veerle 

 

Wat waren we blij toen Willem en Veerle “JA” zeiden. Ze kennen Chiro Lombeek door en door en 

hebben tonnen energie om er dit jaar voor de eerste keer in te vliegen. 

Als mama en papa van Gitte en Juna weten ze als de besten wat chiromeisjes nodig 

hebben. WELKOM in de kookploeg !!! 
 

 

Tine, Lisse en Lies 
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Deze pittige, prettig gestoorde oudleidsters hebben niet lang moeten nadenken. Ook zei zeiden 

volmondig “JA”. Alle drie waren ze zelf leidster van onze leidsters dus er zullen verhalen verteld 

worden. 

Lies is onze nieuwe verpleegster in de kookploeg en zal met veel liefde de kleine en grote pijntjes 

aanpakken. 

Lisse is leerkracht P.O. in Sint-Angela en de meest creatieve ziel die je ooit ontmoette. 

Tine is juf in de basisschool en weet van aanpakken. Deze 3 kunnen ook gevaarlijk uit de Gotcha hoek 

komen…. Leidsters, jullie zijn gewaarschuwd ! 

WELKOM in de kookploeg !!! 



 

Sfeerbeelden kamp 2017 
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Pinkels 

Adressen 
 

 

Lien Malfroy Silke Cornillie 

Loddershoekstraat 17 Vinkenlaan 3 

1741 Wambeek 1742 Sint-Katherina-Lombeek 

 0476/65 19 78  0474/30 07 75 

lien.malfroy@hotmail.com cornillie_silke@hotmail.com 

°13 juli 1996 °4 september 1997 

 
Jana De Smedt 

Dronkenborrestraat 30b 

1741 Wambeek 

 0471/ 66 66 27 

jana.desmedt@telenet.be 

°13 juni 1999 

 

Speelclubs 
Luna De Neef Shary Vanden Bossche 

Nieuwbaan 1 Notestraat 15 41 
1742 Sint-Katherina-Lombeek 1742 Sint-Katherina-Lombeek 

 0470/23 08 25  0479/33 98 37 

lunadeneef123@gmail.com shary.vanden.bossche@telenet.be 

°5 mei 1999 °17 november 1997 
 

 
Kwiks 

Mirte Van Campenhout Karo De Paepe 

Muilemlaan 20 Muilemlaan 58 

1742 Sint-Katherina-Lombeek 1742 Sint-Katherina-Lombeek 

 0472761980  0471/ 85 34 91 

Vancampenhout.mirte@gmail.com depaepekaro@gmail.com 

°21 juni 1999 °14 juni 1999 
 

Amber De Neef 

Nieuwbaan 1 

1742 Sint-Katherina-Lombeek 

0491/11 88 13 

amber.deneef2@gmail.com 

°5 mei 1999 

mailto:lien.malfroy@hotmail.com
mailto:cornillie_silke@hotmail.com
mailto:jana.desmedt@telenet.be
mailto:lunadeneef123@gmail.com
mailto:shary.vanden.bossche@telenet.be
mailto:Vancampenhout.mirte@gmail.com
mailto:depaepekaro@gmail.com
mailto:amber.deneef2@gmail.com


 

Tippers 

Mirte Van Linthoudt Britt Van Huyck 

Wijmenierlaan 7 Groenstraat 18 

1740 Ternat 1740 Ternat 

 0499/21 69 60  0471/51 84 58 

mirtevanlinthoudt@gmail.com brittvanhuyck@hotmail.com 

°24 juni 1998 °13 maart 1998 

 
Mirthe Beyens 

Lindenstraat 10 

1742 Sint-Katherina-Lombeek 

 0478/06 81 70 

Mirthe.beyens@hotmail.com 

° 25 maart 1999 
 
 

Tiptiens 

Ana Van der Weeën Liesel Muylle 

Dahlialaan 35 Lippensputweg 26 

1742 Sint-Katherina-Lombeek 1742 Sint-Katherina-Lombeek 

 0487/11 44 14  0479/ 06 24 75 

anavdw@hotmail.com Lieselmuylle@hotmail.com 

°22 oktober 1997 °3 maart 1998 
 
 

 
Aspi’s 

Zoë Beyens Jody Breynaert 

Lindenstraat 10 Fazantenlaan 112 

1742 Sint-Katherina-Lombeek 1742 Sint-Katherina-Lombeek 

 0479/13 12 36  0476/72 03 49 

zoe.beyens@outlook.com Jodybreynaert@gmail.com 

°20 juni 1997 °16 november 1998 

 
Lynn De Greef 

Meersstraat 57b 

1742 Sint-Katherina-Lombeek 

 0470/06 34 02 

Lynn.degreef@hotmail.com 

°20 januari 1998 
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mailto:mirtevanlinthoudt@gmail.com
mailto:brittvanhuyck@hotmail.com
mailto:Mirthe.beyens@hotmail.com
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