
–– 



1 
 

Inhoudstafel 
 

Inhoudstafel ............................................................................................................................................. 1 

0p kamp gaan is… ..................................................................................................................................... 2 

Inleiding verhaaltje ................................................................................................................................... 3 

Personages ............................................................................................................................................... 4 

Wie verkleedt zich in wat? ....................................................................................................................... 7 

Maar leidster, wat is nu op kamp gaan? .................................................................................................. 9 

Pinkels..................................................................................................................................................... 11 

Speelclubs ............................................................................................................................................... 12 

Kwiks ....................................................................................................................................................... 13 

Tippers .................................................................................................................................................... 14 

Tiptiens ................................................................................................................................................... 15 

Aspi’s ...................................................................................................................................................... 16 

Kampinschrijving .................................................................................................................................... 17 

Vertrek en terugkomst ........................................................................................................................... 18 

Belangrijke info ....................................................................................................................................... 19 

Ik ga op kamp en ik neem mee ............................................................................................................... 21 

Drinkbus en brooddoos .......................................................................................................................... 23 

Bagage binnenbrengen .......................................................................................................................... 24 

Help, luizen en teken .............................................................................................................................. 25 

Liedjes ..................................................................................................................................................... 26 

Wist-je-datjes ......................................................................................................................................... 28 

Kleurplaat/spelletjes .............................................................................................................................. 29 

Wie is onze kookploeg? .......................................................................................................................... 30 

Trooper ................................................................................................................................................... 31 

Sfeerbeelden .......................................................................................................................................... 32 

 

 

 

  



2 
 

0p kamp gaan is… 
 

 

… 20 juli niet kunnen slapen omdat je té veel zin hebt om te vertrekken. 

… de oudste kleren van onderaan in de kast bovenhalen. 

… 30 magazines meenemen om te lezen tijdens de platte rust 

… 10 bikini’s inpakken, hopend op goed weer. 

… allerlei remedies zoeken om de muggen weg te houden. 

… genieten van de kampdans, zelfs na 10 dagen. 

… het eten van de kookploeg stiekem lekkerder vinden dan dat van mama. 

… na de tiende keer “oké nu gaan we écht slapen” toch nog een verhaaltje 

vertellen. 

… jezelf kunnen ruiken op dag 9. 

… het niet erg vinden dat je jezelf ruikt. 

… een traantje wegpinken bij bezinning en aan het kampvuur. 

… versteld staan dat het zo snel voorbij vliegt. 

… op de laatste dag je valies niet meer dicht krijgen, terwijl alles er 10 dagen 

eerder nog perfect inpaste. 

… thuiskomen en je uniform nog aanhouden om het kampgevoel te behouden. 

… al uitkijken naar het volgende kamp… 
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Inleiding verhaaltje 
 

Je kent het vast en zeker wel, je zit achter je bureau en bent aan het dagdromen over 

momenten die je enkele jaren eerder aan het beleven was.  

Je denkt bij jezelf “wat mis ik dat… Kon ik maar terug in de tijd gaan.”  

Het zou af en toe eens leuk zijn he, zo tijdreizen?  

 

Wel… Wat als wij jullie vertelden dat het kan!!!!  

WAT ALS wij jullie vertelden dat er baanbrekend onderzoek is gedaan en dat een 

tijdsmachine in the making is???? 

WAT ALS WIJ JULLIE VERTELDEN DAT WIJ ER EENTJE KRIJGEN OP 

KAMP?????????? 

 

Kom jij mee op jacht met de dino’s en de holbewoners? Of haast je je naar het Colosseum 

om de gladiatorenspelen nog snel mee te pikken samen met de romeinen? Dans je corona 

aan de kant in the roaring twenties? Of gebruik je meteen de teletijdmachine om met de 

mensen van de toekomst te gaan socializen?  

 

Vergeet geschiedenis, kom mee op kamp en je ontdekt alle tijdsperken zonder handboek! 
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Personages 
 

Tijdreiziger 

Uiteraard is deze tijdreiziger een van de belangrijkste 

personages in het verhaal! Deze vrouw is een echte influencer, 

tiktok is haar middle name. De tijdreiziger zal jullie doorheen 

het kamp mee op sleeptouw nemen. Samen met jullie zal ze 

doorheen verschillende periodes (proberen) reizen, spannend!  

 

 

Steen 

Lang geleden, toen er nog geen sprake was van levende wezens op 

aarde, bestond onze planeet uit puin en stenen. Deze steen is 

echter bijzonder spraakzaam. Hij zal jullie doorheen het verhaaltje 

loodsen, want vertellen kan hij als de beste. Hij is groot, grijs en kan 

natuurlijk niet bewegen.  

 

 

 

Dino 

Lang voor de eerste mensen opdoken, bestonden er al enkele 

bijzondere dieren. Een daarvan is deze dino. Hij is gigantisch groot 

en eet voornamelijk planten. Deze dino lijkt misschien 

angstaanjagend, maar dat is hij in geen geval. Hij is erg vriendelijk 

en zal jullie zeker willen helpen als dat moet!  

 

 

Holbewoner 

Yes, de eerste mensen zijn op onze aardbol beland. Natuurlijk leefden zij niet 

in mooie, warme huizen zoals ons en kleren hadden ze al zeker niet. Deze 

holbewoner zoekt zelf voedsel en maakt een vuurtje om zich warm te houden. 

Zou ze kunnen praten net als ons of komen er enkel rare klanken uit haar 

mond?  
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Pythia uit Delphi 

Het Orakel van Delphi is een onderdeel van het Grieks heiligdom in 

het centrum van Delphi. Daar geeft Pythia, een profetes, raad in de 

Apollotempel. Iedereen komt van heinde en ver om deze speciale 

vrouw te kunnen spreken. Wie weet kan ze jullie ook wel goede 

raad geven op kamp… 

 

 

 

Viking 

Deze man komt oorspronkelijk uit Scandinavië. Het oud-Noorse woord 

‘Viking’ betekent ‘piraat’. Je zou misschien denken dat deze persoon een 

woeste rover is want met zijn helm met hoorns en hakbijl lijkt hij wat 

boosaardig. Gelukkig is dat niet helemaal het geval, al kunnen jullie toch 

beter uitkijken met hem in de buurt… 

 

 

 

 

Ridder en Jonkvrouw 

Dit duo komt uit de twaalfde eeuw. De ridder draagt een harnas en de 

jonkvrouw een lange jurk. De ridder wilt graag het hart van de jonkvrouw 

veroveren maar gaat daar misschien net iets te ver voor. Wilt de 

jonkvrouw wel zo’n enorme slijmbal aan haar zijde? Jullie zullen het op 

kamp te weten komen… 

 

 

 

‘Flapper girl’ 

Jullie zullen misschien nog nooit van deze term gehoord hebben, maar 

de zogenaamde ‘flapper girl’ was een echte trendsetter tijdens de 

roaring twenties. Deze dame leeft een uitbundig leven; feesten en 

drankjes gaat zij niet uit de weg. Ze luistert graag naar jazz en kijkt neer 

op alles wat in de jaren twintig gangbaar was.  
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Soldaat 

Op school hebben jullie vast wel geleerd over de eerste wereldoorlog. Tijdens 

deze verschrikkelijke periode vocht deze jongeman voor zijn vaderland. Hij is 

misschien nog heel jong, maar hij is wel erg dapper moedig. Hij weet hoe hij 

kan overleven in barre omstandigheden, dat kan op kamp nog wel van pas 

komen! 

 

 

Hippie 

Deze vrolijke en kleurrijke dame komt regelrecht uit de 

sixties/seventies. Ze gaat blootvoets en zingend door het leven. Muziek 

is erg belangrijk voor haar, maar ook vrede en vrijheid draagt ze hoog in 

het vaandel. Soms durft ze ook wel eens met haar hoofd in de wolken 

zitten, peace and love! 
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Wie verkleedt zich in wat? 
 

Pinkels: “Schonen dino aa Ginooo!” – Dino’s 

 

o Lange staart 

o Bruine of groene huidskleur 

o Scherpe tanden 

 

 

Evaluatievoorwerp: Een Dino-ei 

 

Speelclubs: “Shnol mijn holbewoner” - Holbewoners 

 

o Kort kleed met dierenprint 

o Lang onverzorgd haar 

o Een doorlopende wenkbrauw 

o Onverzorgd voorkomen 

 

 

 

Evaluatievoorwerp: Een Knots 

 

Kwiks: “Hier, ne caesarsalad” - Romeinen 

 

o Lang wit kleed met een rode doek 

o Sandalen 

o Gouden details 

o Kroon 

o Helm & schild 

 

Evaluatievoorwerp: Een tros druiven 
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Tippers: “C’est pour la petite bourgeoisie qui boit du martini“ – Flapper girls 

 

o Sexy  kleedje 

o Een boa 

o Een lange sigaret 

o Juwelen & hakken 

o Haarband met een veer op 

 

Evaluatievoorwerp: Glas Martini met olijfje 

 

Tiptiens: “Toe toe toe toe toe toekomst” – Toekomst (hoe gekker, hoe beter) 

 

o Denk Out of the Box!! 

o Wees creatief! 

o Speur het internet af! 

 

 

 

Evaluatievoorwerp: Futuristisch voorwerp 

 

Aspi’s: “Ela, Zejje gau een vaujsh kwaujt?” – Tijdsmachine  

 

o Ruimte om naar de toekomst te gaan 

o Kleurrijk 

o Veel verschillende knopjes 

 

 

Evaluatievoorwerp: Een vijs op schaal 
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Maar leidster, wat is nu 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 (zo goed als mogelijk) volgen. Deze ziet er als 

volgt uit:  
 

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 Asti’s gaan slapen 

 

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.  

Leidster, wat is dat platte rust?  

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

er weer tegenaan kunnen 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 zullen de kindjes op kamp zelf kunnen kopen, geef hen hiervoor dus apart geld 

mee en reken dit niet bij het zakgeld.)  

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: wentelteefjes, fishsticks met spinaziepuree en tartaar, gebakken 

patatjes met spekjes en rauwe groentjes...  
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Naast de gewone dagen zijn er ook nog een paar speciale dagen...  

Leidster, wat is dat Dwergen en Reuzen?  

Op dwergen en reuzen spelen we een hele dag met de hele chiro. ’s Ochends wordt iedereen in 

groepen verdeeld. Elke groep bestaat dus uit een paar pinkels, speelclubs, kwiks, tippers, tiptiens en 

aspi’s. Jullie nemen het de hele dag tegen elkaar op tijdens leuke spelletjes en spannende 

opdrachten. Wie wint, mag ’s avonds als eerste groep naar het koud buffet gaan kijken en mag als 

eerste eten. Dat koud buffet wordt door onze fantastische kookploeg gemaakt en is steeds in 

kampthema! 

Leidster, wat is dat juist trektocht?  

Tijdens trektocht stappen we met de hele Chiro naar een leuk zwembad of een vijver/meer in de 

buurt van de kampplaats. Onderweg eten we een lekkere picknick. Gedurende de hele namiddag 

kunnen we ons dan amuseren in het water. ’s Avonds stapt iedereen met zijn eigen groep terug naar 

de kampplaats, plezier verzekerd! Wanneer we terug aankomen na de vermoeiende tocht, staan er 

frietjes met stoofvlees voor ons klaar.  

Leidster, wat is dat juist kampvuur?  

Op de allerlaatste dag van het kamp, 30 juli dus, bereiden wij ons voor op een groot kampvuur. Alle 

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

een afsluiter dus!  

Wij hopen dat jullie hierdoor ten volste 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.  
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Pinkels 
 

Hallo allerliefste dinootjes!!!! 

Ja jullie horen het goed: op kamp zullen jullie verkleed zijn als dinosaurussen :D super zot! Samen 

met de pinkels zullen we heel ver terug gaan in de tijd, helemaal naar de prehistorie oooo. 

Het einde van het Chirojaar is bijna in zicht (jammer     ) maaaar  dat betekent OP KAMP GAAN! We 

hebben al super veel leuke dingen gedaan dit jaar maar op kamp zal het zeker en vast nog leuker 

worden. 24 tot 31 juli zullen we een week lang samenleven en zotte dingen beleven en we hopen dat 

jullie er allemaal zin in hebben! Maar wat zullen we dan allemaal doen? 

- Dwergen en reuzen: met alle groepen samen gemengd, groot en klein, strijden om als eerste 

te kunnen genieten van het heerlijke koud buffet. 

- Vuile dag: een dag om ons eens goed uit te leven en dingen te doen die normaal niet mogen 

hihi. 

- Kampvuur: een groot vuur met optredens van alle groepen om onze tijd samen mooi af te 

sluiten. 

- Elke dag lekkere maaltijden eten van de beste kookploeg :p 

- Het verhaal van de tijdreiziger ontdekken! 

- En nog veel meer (nog geheime) activiteiten 

 

 

 

 

Heel veel knuffels xxxx 
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Speelclubs 
 

Heeey allerliefste holbewoonertjes 

Helaas loopt dit superleuke Chirojaar weer op zijn einde, we hebben samen hele leuke nieuwe en iets 

oudere spelletjes kunnen spelen. Ook hebben we ondanks de bubbels elkaar heel goed leren kennen, 

wat het super leuk maakt om samen op kamp te gaan.  

 

Maar leidsters wat doen wij allemaal op kamp? 

o Heel veel leuke spelletjes spelen. 

o Dwergen en reuzen waarbij je met alle groepen samen een groot spel speelt. 

o Trektocht (waarbij we normaal naar een zwembad gaan en dan super lekkere stoofvlees met 

frietjes eten). 

o Pyjamafuif door de allerleukste Tippers georganiseerd! 

o Het allerlekkerste eten van de hele wereld eten (ja, zelfs beter dan dat  

van je mama!!!) 

o Heel veel plezier maken met de leidsters en speelclubvriendjes. 

o Ons lekker vuil maken op vuile dag. 

o En zeker niet te vergeten een heel mooi kampvuur met een leuk  

actje dat jullie zelf mogen samenstellen woep woep! 

 

Wij de Jonkvrouw en haar favoriete huisdier de Dino kijken alvast  

uit naar 7 dagen vol plezier!!!!!!  

 

PS: vergeet zeker en vast je favoriete knuffelvriend niet mee te  

nemen op kamp!!! 

PS: Spaar alvast je energie voor een heel energierijk kamp!!!  
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Kwiks 
 

Allerliefste kwiks, of moet ik zeggen ‘romeinen’??? 

Het thema is ‘tijdrijzen’ en jullie moeten jullie verkleden in romeinen, hoe cool is dat???!!! 

Het kamp is dus in zicht, woehoewww!!! 

Dat wil zeggen:  

o super leuke spelletjes  

o samen lachen tot de tranen in je ogen staan.  

o Gezellig samen slapen in tenten!! 

o En niet te vergeten het heerlijke eten !!!  

Hopelijk zijn jullie even enthousiast als wij over het kampthema!! 

Samen zullen we er een onvergetelijk kamp van maken en hopelijk zijn jullie met veel en brengen 

jullie jullie grootste glimlach mee! 

 Laat je volledig gaan met je verkleedkleren en verras ons. Wij kunnen niet wachten om jullie zotte 

gezichten terug te zien.  

Vele, enthousiaste niet normaaaaaal blije kusjes van ‘steen’ en ‘ridder’, tot snel!! 
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Tippers 
 

liefste tippers Wat een jaar!  

Jammer genoeg is het stilletjes aan een einde aan het komen. Deze laatste weken hebben we veel 

mooie herinneringen kunnen maken! Jullie hebben niet enkel laten zien dat gelle beire awesome 

wijven bent (ondanks dat jullie verloren zijn van de scoutte klein detail…) maar ook dat jullie als 

groep zo hard gegroeid zijn en dichter bij elkaar staan! 

We zijn zo blij om de mogelijkheid te krijgen om nog meer herinneringen te maken op kamp deze 

zomer, samen slapen en opstaan voor tien wonderlijke dagen. Zeker omdat we mooi gaan tijdreizen! 

Jullie zijn verwelkomd om als mensen van The Roaring Twenties. Maar houd je vooral niet tegen van 

er voor te gaan, we verwachten jullie in jullie beste kostuums.  

 

Wij konden ons dit jaar geen beter jaar voorstellen dan hetgeen dat we hebben gehad. Wij zijn oooh 

zoooooo blij met jullie en kijken zo hard uit naar de laatste zondagen en de laatste 10 dagen 

tesamen.  

WE KIJKEN ER ALVAST SUPER HARD NAAR UIT EN HOPELIJK JULLIE OOK  

Groteeee lieefde 

 Xxxxxxxx Letti en Feryal 
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Tiptiens 
 

Allerliefste Kim Kardashians….  

OOOOPSSS sorry onze fout, nu hebben wij ons toch niet vergist zeker? Probeer nog maar eens te 

lachen met onze acteerkunsten ☺  

We hebben jullie dus een beetje in de maling genomen, maar no worries het echte thema is toch 

1000 keer cooler!?!?  

Nu even serieus, wij zijn verdrietig. Wij willen jullie, onze futuristen ni kwijt. Na zo een fantastisch 

maar kort jaar kunnen wij jullie niet meer missen. Dus hebben we een plan bedacht! We nemen jullie 

mee op kamp, en wat gaan we daar allemaal met jullie uitsteken? 

- Doen kreupel worden op dropping (mwoehahaha) 
- Slaaptekort opdoen in de tent met als gezelschap veel insecten en af en toe een everzwijn 
- Dwingen wentelteefjes te eten tot ge erbij neervalt 
- Is overleveren aan de ongetrainde handen van dat rare volk, de apsis 
- Een of andere stad onveilig maken 
- Een danske placeren rond een gevaarlijk vuur met spirituele dranken 
- Jullie kcal gehalten serieus naar boven halen 
- Nekeer alleen achterlaten in een donker bos met bange kinderen 
- Doen stinken en door modder kruipen 
- Onderdompelen in een overdosis chloor en bacteriën  
- En nog zoveel meer 

 
Geweldig toch? Op die manier zal niemand anders volgend jaar nog jullie leiding willen zijn. En zitten 

jullie VOOR ALTIJD met ons opgescheept ☺  

(mopjeee, of toch ni, of toch wel, of?)  

Kusjes en knuffels van jullie kinda creepy leidsters! 

 PS: het is van uiterst belang dat je onderstaande vragenlijst invult en die aan ons bezorgt 

Kledingmaat  

Hoofdomtrek  

Schoenmaat  

Cupmaat  

Onderbroekmaat  

Enkelomtrek  

Polsomtrek  

Teenomtrek  

Droom tweedaagse-
activiteit 

 

No-go tweedaagse-
activiteit 

 

Haarlengte  

Oogkleur  
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Aspi’s 

 
Hey liefste apsiiiiiii’zzzz 
 

Eerst en vooral wil ik nog eens zeggen hoe 

goed jullie dat hebben gedaan op de 

allereerste take-away editie van 

ASPICEGHETTI!!!!! Jullie hebben allemaal 

jullie botten afgedraaid en dat heeft zijn 

vruchten afgeworpen, thanks 4 that <3 

Ook nog een dikke dikke merci aan alle 

mamaatjes en papaatjes die een handje 

kwamen bijsteken EN een BIG THANKS to 

Wimmel, Veerle en Bart Segers!!!!! 

Nu we goed onze moneys hebben verdiend 

kunnen we dan ook uitkijken naar een 

eeeeeeepisch kamp (dat beloof ik jullie 

plechtig hihi)!!  

MAAR eerst nog een even alles geven voor 

die examens, yes we can!!!!!!!!! 

Ondanks het pechjaar hebben jullie er altijd 

het beste van gemaakt en heb ik mega hard 

genoten (hopelijk jullie ook xp), again thanks 

4 that 

Hier nog een paar leuke kiekjes om de 

zonnige zondagen te herdenken en te 

manifesten. :p  

 

C u soon op FESTIVASPI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Love you bitches  

 

XXXXXXXXXXXXX 
 

Marthe  

 

XXXXXX 
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Kampinschrijving 
 

Heb jij zin om 10 dagen lang terug te reizen in de tijd en de leukste en zotste dingen mee te 

maken? Schrijf je dan zeker in voor ons fantastisch kamp! 

 Dit jaar gaat de kampinschrijving opnieuw online door. Je kan je kind inschrijven van 1 tot en 

met 6 juni. Gelieve deze data te respecteren. Heeft u meerdere kinderen? Vul dan het 

document in per kind!  

De link waarmee je je dochter(s) kan inschrijven, zal op 1 juni op onze facebookpagina 

geplaatst worden. De leidsters zullen hem ook in de WhatsAppgroepen doorsturen. 

Hieronder vindt u de prijzen terug. Deze zijn verdeeld in de prijs voor 10 dagen (kwiks, 

tippers, tiptiens en aspi’s) en voor 7 dagen (pinkels en speelclubs).  

 Prijs voor 10 dagen  Prijs voor 7 dagen 

Kind 1 €155 €130 

Kind 2 €150 €125 

Kind 3 €145 €120 

De inschrijving is pas definitief wanneer u het formulier hebt ingevuld én het kampgeld 

heeft betaald. Het bedrag kan overgeschreven worden naar ons rekeningnummer BE87 

0680 7187 4094 met als mededeling “Kamp + naam van uw kind + groep” (bv. Kamp Amber 

De Neef Pinkels). 

Voorbeeld: Ik heb twee dochters, eentje zit bij de pinkels en de andere bij de kwiks. Ik betaal 

€130 (eerste kind) + €150 (tweede kind). In totaal schrijf ik €280 over op de Chirorekening 

met als mededeling “Kamp Marie Janssens pinkels en Elien Janssens kwiks”. 

Omdat wij uit ervaring weten dat het niet voor iedereen even makkelijk is om het kamp te 

betalen kan er ook voor gekozen worden om in schijven te betalen. Voor meer informatie 

mailt u best naar leidster Amber (financiën): amber.deneef2@gmail.com.  

 

 

mailto:amber.deneef2@gmail.com
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Vertrek en terugkomst 
 

Aangezien ook dit jaar de groepen op verschillende dagen en manieren naar de kampplaats zullen 

vertrekken, is het zeer belangrijk om onderstaande info grondig door te nemen! 

Op 21 juli vertrekken de kwiks en tippers met de bus naar de kampplaats van aan de 

Chirolokalen.  

- Wanneer: 12u30 

- Waar: aan de jongenslokalen (Katharina Kring) 

- Wat aandoen: uniform 

- Wat meenemen: rugzak met daarin een brooddoos met je lunchpakket en een drinkbus 

Op 24 juli worden de pinkels en speelclubs verwacht op de kampplaats. Zij worden door hun 

ouders met de auto afgezet. Meer praktische info hierover volgt nog via WhatsApp. 

- Wanneer: 15u 

- Waar: Leemstraat 39, 3582 Koersel 

- Wat aandoen: uniform 

- Wat meenemen: rugzak met brooddoos en drinkbus 

De tiptiens en aspi’s krijgen nog verdere informatie van hun leiding in verband met hun voorkamp. 

Op 31 juli komt iedereen terug met de bus naar Ternat. De camion met de bagage zal toekomen 

aan de Katharina Kring.  

- Wanneer: Het exacte uur zal nog doorgegeven worden (richtuur: 13u30) 

- Waar: jongenslokalen (Katharina Kring) 

Wanneer we terugkomen van het kamp vragen wij graag aan de ouders om een mondmasker te 

dragen. Zoals elk jaar moet al ons materiaal van aan de Katharina Kring naar onze lokalen gedragen 

worden, daarom zou het fijn zijn moest iedereen iets van materiaal meenemen naar onze lokalen! 

Wanneer dit is gebeurd, volgt er nog een sluiting aan de meisjeslokalen om ons kamp op een mooie 

manier af te ronden. Gelieve dus niet meteen naar huis te spurten zodra we zijn aangekomen      .  

 

Gelieve een mondmasker te dragen en afstand te houden 

wanneer u uw dochter(s) afzet en ophaalt! 
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Belangrijke info 

 

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 het kind) “op reis door de tijd” 

Chiro Fonteintje 

Leemstraat 39 

3582 Koersel 

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

Riet en Annabel (hoofdleidsters): 0473/47 87 87 en 0468/19 68 02 
Veerle (kookploeg):  0496/05 90 59 
 
 
 

 

 

 
Verboden 

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

smartphone... 

Sigaretten en alcohol zijn ten strengste verboden! Snoep wordt ook thuisgelaten, uw kind 

krijgt iedere dag een heerlijk ontbijt, middagmaal, vieruurtje en avondmaal voorgeschoteld. 

Indien je toch snoepjes meeneemt, houdt de leiding deze bij en zijn deze voor de hele groep.  

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

bovenvermelde nummers en de nummers achteraan het hutsepotje.
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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 €0,70 voor een 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 controleren en indien nodig 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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Ik ga op kamp en ik neem mee 
 

In de valies:  
o 10 paar blauwe kousen + reservekousen 

o Voldoende ondergoed 

o shorts en/of rokjes 

o T-shirts 

o lange broeken 

o warme truien 

o Badpak/bikini + zwemmuts 

o Loopschoenen en/of turnsloffen 

o Stevige stapschoenen (voor de trektocht) 

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

o Watersloffen en/of slippers 

o Pyjama 

o Regenjas 

o Rubberlaarzen 

o Zakdoeken 

o Verkleedkleren (zie vooraan in dit hutsepotje) 

o Evaluatievoorwerp (zie vooraan in dit hutsepotje) 

o Vuillinnenzak 

In de toiletzak:  

o Handdoeken  

o Washandjes 

o Douchegel + shampoo 

o Tandenborstel + tandpasta + bekertje  

o Haarborstel 

o Zonnecrème + Aftersun (belangrijk!!!) 

Indien nodig: 

o Deodorant 

o Scheermesje 

o Maandverband en/of tampons 

o Pil  
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Niet te vergeten:  

o Veldbed + slaapzak voor IEDEREEN 

o Kussen  

o Zaklamp 

o Drinkbus  

o Brooddoos 

o Knuffel  

o Schrijfgerief + postzegels + enveloppen + adressenlijst voor de kleinsten  

o Een beetje zakgeld (zie ‘belangrijke info’ voor het juiste bedrag) 

o Mondmaskers!! 

 

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 Blauwe of groene chiro Lombeek pull/ Chirohemd 

o Donkerblauwe kousen  
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Drinkbus en brooddoos 
 

Net zoals de vorige jaren vragen wij ook dit jaar aan iedereen om een drinkbus mee te nemen 

op kamp. Deze zullen wij het hele kamp door gebruiken om te drinken overdag. Zo proberen 

wij onze afvalberg te verkleinen en het verspreiden van virussen en bacteriën te voorkomen!  

Uiteraard zullen de drinkbussen elke avond grondig uitgespoeld worden, zo blijft alles 

hygiënisch en proper.  

Gelieve de naam van uw kind op haar drinkbus te zetten, zo kunnen misverstanden vermeden 

worden. 

 

 

GELIEVE EEN ECHTE DRINKBUS MEE TE GEVEN EN GEEN PETFLESJE!! 

 

Daarnaast vragen wij ook om een brooddoos mee te nemen. Voor de kwiks en tippers is dit 

dezelfde brooddoos waarin ze hun lunchpakket voor de eerste dag meenemen, gebruik dus 

geen zilverpapier (dit is slecht voor het milieu!).  

Deze brooddoos zullen wij gebruiken om de picknick voor de trektocht in mee te nemen      . 

Ook deze zal daarna proper afgewassen worden.  
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Bagage binnenbrengen 
 

Op 20 juli tussen 17u30 en 19u00 kan iedereen zijn valies, veldbed en andere bagage 

binnenbrengen aan de Katharinakring. (Rodestraat 28, 1742 Ternat).  

Wat breng je nog mee? Je medische fiche en kleefbriefjes, identiteitskaart (of kids-ID) en een 

keukenhanddoek (deze blijft na het kamp in de Chiro).  

Gelieve ook nog het volgende mee te nemen:  

o Pinkels: speculoospasta 

o Speelclubs: choco  

o Kwiks: confituur 

o Tippers: hagelslag 

o Tiptiens: choco 

o Aspi’s: smeerboter  

Dit geldt dus ook voor de pinkels en speelclubs. Zo is je bagage al ter plekke wanneer jullie 

24 juli toekomen, op die manier kan alles dan wat sneller en vlotter verlopen. Natuurlijk mag 

je je lievelingsknuffel nog bijhouden en meenemen in je handbagage      .  

Gelieve je bagage ietwat te beperken. We hebben geen plaats in onze camion voor 27 

valiezen/zakken per persoon!  
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Help, luizen en teken 
 

Omdat een kamp de ideale broedplaats is voor deze venijnige 

beestjes en omdat luizen zich zeer snel verspreiden, willen wij 

vragen om uw kind preventief te controleren en indien nodig 

behandelen.  

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.  

Daarnaast willen we jullie ook informeren over het mogelijke gevaar van tekenbeten. Op kamp 

zullen de leidsters zeer regelmatig controleren op teken, maar ook na het kamp is het 

belangrijk dat uw dochter nog eens grondig gecontroleerd wordt. Wanneer er een tekenbeet 

wordt opgemerkt, zal de teek uiteraard verwijder worden. Er wordt ook bijgehouden wanneer 

en waar uw dochter een teek 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.  

Er is geen reden tot paniek. Een tekenbeet is pas zorgwekkend 

voor de mens als de teek besmet is met de bacterie Borrelia 

Burgdorferi. Een teek die besmet is, kan (kan!) bij de mens de 

ziekte van Lyme veroorzaken (borreliose).  

Het is van belang om de plek waar de teek zat goed in de gaten 

te houden. Wanneer er een rode kring rond de plek van de 

tekenbeet ontstaat, gaat u best naar de huisarts. 
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Liedjes 
 

Leer deze liedjes alvast uit je hoofd, zodat je zo op kamp elke dag 

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) 

 

 

 

 

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, o vlag 

Heer wij bergen in ons hart uw vlag 

Zegen haar en onze jonge wacht 

Goede avond vlag en dag,  

Christus koning goede nacht (2x) 
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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 

En vragen Heer verlaat ons niet 

Knielen, knielen, knielen wij neder 

Door de stilte weerklinkt onze bêe 

Luisterend, fluisterend kruinen neer 

En sterren staren teder 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree 

 

 

 

BIVAKLIED 

Leven op het ritme van de wind en van de zon 

Zingen op de melodie van bos en beek en bron 

Slapen met 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 een uit de boot 

Trek ermee op uit, breek grenzen open 

Samenspel is teken om te hopen 

Vlieg er in doe  blijf niet staan 

Een nieuwe wereld roept om door te gaan 
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Wist-je-datjes 
 

o Wist je dat leidster Annabel, Letti en Marthe onlangs hun rijbewijs hebben gehaald?  
 

o Wist je dat de Aspi's een top editie van Aspiceghetti hebben gehad en dit allemaal 
dankzij jullie bestellingen was?  
 

o Wist je dat het kampthema super epic is en de leidsters enorm hard uitkijken naar 
kamp?  
 

o Wist je dat leidster Jill haar laatste 100 dagen in het middelbaar heeft kunnen vieren 
en Feryal en Margot op 7 mei hun laatste 50 dagen? 
 
 

o Wist je dat de leidsters op 1 mei het kampterrein zijn gaan verkennen en het daar 
super leuk is?  
 

o Wist je dat Feryal en Jill volgend jaar samen op kot gaan in Gent? 
 

o Wist je dat de leidsters nu examens hebben? 
 

o Wist je dat de kwiks samen met de pinkels naar het parcours aan Kruikenburg van de 
Helden van Ketnet zijn geweest en bijna iedereen het heeft gedurfd? 
 

o Wist je dat de leidsters ook een actje voor groepsfeest hebben gemaakt? 
 

o Wist je dat een giraf langer zonder water kan dan een kameel?  
 

o Wist je dat dit alweer het laatste wist-je-datje is? 
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Kleurplaat/spelletjes 
 

Wij dachten wij nemen dit onderdeel uit het Hutsepotje eens totaal anders aan. In plaats van hier 

letterlijk een kleurplaat of veel te makkelijk spelletje te droppen kozen wij er deze keer voor om een 

KWARTET toe te voegen. Dit spel kan je spelen met heel je Coronabubbel, of uitknippen en meenemen 

op kamp om met de hele groep te spelen, super handig toch? 

Wat moet je doen? 

1. Ga naar de allerlaatste pagina van dit Hutsepotje, hier zal je zien dat er 4 verschillende 

reeksen zijn. 
 

2. Knip alle kaartjes individueel uit en indien je dit leuk vindt kan je ze ook plastificieren. 
 

 

 

 
 

 
3. Heb je niet genoeg kaartjes? Geen zorgen, ga op internet op zoek naar andere leuke 

afbeeldingen, druk deze af en knip ze uit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HEEL VEEL SPEELPLEZIER GEWENST!!!  
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Wie is onze kookploeg? 
 

Ook de fantastische kookploeg gaat meeeeeee! Zij zorgen niet alleen voor overheerlijk eten 

op kamp maar zijn er ook voor pijntjes, een babbeltje, goede raad, praktische zaken en nog 

zo veel meer. 

Maar leidster wie gaat er dan allemaal mee??????????? 

- Willem en Veerle  

- Lies en haar kei schattig babytje Mon 

- Tine, Mona en Gert  

- Astrid  

- Lisse en Fil 

- Elke 

De kookploeg staat al te popelen en kan niet wachten om het lekkere eten te maken en jullie 

kindjes plezier te zien maken!  

Hieronder enkele sfeerbeelden van onze geweldige kookploeg: 
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Trooper 
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Sfeerbeelden 
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