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Kampthema 
 

China zit in de nesten. De bloeddorstige vijanden, de Hunnen 
genaamd, zijn van plan om het land met de grond gelijk te maken. Om 
zijn leger te versterken roept de Keizer van China één man per 
Chinees gezin op om bij het leger te gaan en het land te verdedigen.  

Zo wordt ook in Mulan haar gezin de enigste man van de familie 
opgeroepen, haar vader. Deze ondertussen al oude man was vroeger 
een bekende strijder, maar is ondertussen al veel verzwakt door 
talloze letsels die hij in zijn vorige oorlogen opliep. Met andere 
woorden, Mulan haar arme vader maakt geen schijn van kans in de 
brute oorlog tegen de genadeloze Hunnen.  

Zo besluit Mulan haar vader zijn leven te redden door zijn plaats in 
het leger in te nemen en zich voor te doen als man. Dit is iets wat 
streng verboden is, want in het eeuwenoude boek der Chinese regels 
staat er dat enkel mannen in het leger mogen! Zal het haar lukken 
om dit groot geheim voor zich te houden in haar legertijd? En nog het 
belangrijkste: zal ze deze historische strijd tot een goed einde kunnen 
brengen? 
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Kampinformatie   
 

INSCHRIJVING:   

Inschrijvingen gebeurt dit jaar via de site www.chiromelle.be.  Hier vullen jullie het online 
formulier in. (Vergeet dit zeker niet!) Vervolgens wordt jullie gevraagd om te betalen. 

Om de betaling een stuk makkelijker te maken, werken we via overschrijving. De 
overschrijving gebeurt op volgend  rekeningnummer: BE70 7360 5416 0925  
Als vermelding schrijft u :  

‘klein kamp 2019 + de naam of namen van de kinderen die u wenst in te schrijven + hun 
afdeling.’ 

Zo wordt het voor ons gemakkelijker om te zien wie al betaald heeft. En natuurlijk om te 
zien wie er mee gaat op kamp!   

De prijs voor het kamp bedraagt €80 voor het eerste kind, €70 voor het tweede, €60 
voor het derde, enzovoort…binnen eenzelfde gezin. (Voor alle duidelijkheid: in 
tegenstelling tot het groot kamp – moesten er al ouders zijn die daarmee 
geconfronteerd worden – doet het geslacht van uw kinderen er hier niet toe). 	

Gelieve, beste ouders, ten allerlaatste op zondag 14 juni 2019 dit geld op de rekening 
over te maken, zo niet kunnen wij u niet garanderen dat uw spruiten verzekerd zijn op 
kamp.  

  

VERTREK:   

Dit jaar doen we het beetje anders dan gewoonlijk. We vragen jullie dit jaar om jullie 
kleine spruit te brengen naar het kampterrein in Horebeke (Buikberg 1). We 
verwachten jullie daar met al jullie bagage + slaapzak + matje/luchtmatras/veldbed 
dinsdag 2 juli 2019 om 10 uur stipt. Na een korte opening en het afscheid van de 
mama’s en papa’s, begint dit fantastisch kamp. 

Vergeet zeker geen lunchpakket en een drankje mee te nemen voor ’s middags, de 
kookploeg zorgt voor overheerlijke soep. 

Mogen we jullie ook uitdrukkelijk vragen om niet de slaaplokalen in Horebeke binnen te 
gaan , maar afscheid te nemen op het pleintje buiten na de opening. Dit maakt het 
afscheid voor alle kinderen makkelijker. Op het einde van het kamp heeft u uiteraard de 
mogelijkheid om de hele accommodatie te zien. Geen zorgen dat je kind zijn veldbed 
niet kan opzetten. Er is voldoende leiding mee om te helpen met het installeren van de 
slaapruimte.  

 



4	
	

TERUG: 

Naar eeuwenlange traditie wordt ook dit jaar ons klein kamp afgesloten met een 
heerlijke barbecue (meer uitleg hierover, verder in het boekje)! Deze gaat door op 
zaterdag 6 juli 2019 in Horebeke en jullie zijn welkom vanaf 12u30. 	

 

BEZOEK:   

Nadat jullie heel dit kampboekje hebben doorlezen, is er geen twijfel meer mogelijk dat 
het gegarandeerd een fantastisch kamp wordt! Daarom, beste ouders, vragen wij u met 
aandrang geen bezoekje te brengen tijdens onze vijfdaagse. Beeldt u zich in hoe u 
zich, als kleine jongen of meisje, zou voelen moest u met heimwee aan thuis denken en 
plots een vriend of vriendinnetje zijn/haar ouders tegenkomt… Taferelen die wij dus 
absoluut willen vermijden.	

 

NOODNUMMERS:   

Moest er zich, tijdens het kamp, toch een ernstig probleem voordoen waarbij u uw kind 
dringend moet bereiken, kan u steeds één van de volgende nummers bellen: 

- 0492/ 45 29 99 (Arne Vlaeminck) 
- 0497/ 67 73 82 (Elizabeth De Vreese) 

   

EHBO:   

Ook dit jaar hebben we weer een zorgzame en goede EHBO-leiding gevonden:  

Marie Lorré & Nele Pillaert & Arne Vandenhende 

Voor specifieke vragen en mededelingen, richten jullie zich beter tot hen. 
Als je kind gedurende het kamp medicatie moet nemen en/of er bepaalde 
dingen zijn waarmee we rekening moeten houden, gelieve dit voor het 
vertrek te melden aan de EHBO-leiding of gewoon aan de leiding van de 
afdeling. Vermeld het wel zeker ook nog eens op de medische fiche!		

 

MEDISCHE FICHE:  	

De medische fiche is een zeer belangrijk document. Daarom vragen wij dus jullie deze 
goed in te vullen en af te geven op 2 juli 2019 aan de leiding van de afdeling van je 
kind. De hoogst belangrijke zaken worden best nog eens mondeling extra vermeld aan 
de leiding. De medische fiche wordt best in een eveneloppe gestoken met eventueel 
(dagelijkse) medicatie. Handig is dat jullie de naam van je zoon of dochter op de 
enveloppe schrijven. Dit medische fiche zit bij het kampboekje. 
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POST VOOR DE LEDEN: 

Iedereen krijgt wel eens graag post! Dus wanneer u een briefje 
wenst te schrijven naar uw kleine kapoen, kan dit op het volgend 
adres:   

Chiro Melle t.a.v. (naam kind)  
Buikberg 1  
9667 Horebeke 

Zoals elk jaar, voorzien we een brief-schrijf-moment voor de kindjes. We hebben al 
ondervonden dat de brieven niet altijd hun juiste bestemming bereiken door het 
ontbreken van een juist adres. Daarom vragen we jullie om jullie kind enkele 
enveloppen mee te geven, met daar al een adres en postzegel op! Geen nood als dat 
niet lukt of vergeten wordt: de leiding voorziet zeker genoeg kaartjes, enveloppen en 
postzegels in reserve.		

 

 

LUIZEN: 

Amai, ik heb jeuk in mijn haar! Luizen en neten zijn kriebelbeestjes die in ieders haar 
kunnen opduiken. Graag willen we deze kriebelbeestjes zoveel mogelijk vermijden. 
Iedereen kan een hoofdluis krijgen. Een absoluut fabeltje is dat luizen kunnen springen. 
Kinderen zitten vaak met de hoofden bij elkaar en kunnen elkaar gemakkelijk 
besmetten. Via een pet of kam kan er ook besmetting plaatsvinden. Het oplopen van 
een hoofdluis heeft niets te maken met persoonlijke hygiëne. Ook gewassen haren zijn 
voor luizen aantrekkelijk. Je kunt niet voorkomen dat de hoofdluis van de een naar de 
ander loopt. Ook niet door een bestrijdingsmiddel te gebruiken. Je kunt alleen, als je ze 
eenmaal hebt, zorgen dat ze zich niet vermeerderen. Behandeling is alleen nodig als er 
luizen of neten vastgesteld zijn.    

Daarom vragen wij bij deze om jullie kapoenen voor ze op kamp vertrekken nog 
eens allemaal grondig te controleren en wanneer er luisjes of neten zouden zijn, 
ze al te behandelen. Om tijdig in te kunnen grijpen is een controle, een week 
VOOR het kamp zeker aan te raden.   
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Graag willen wij als leiding op de hoogte zijn welke kindjes er 
luizen hebben en of ze er al tegen behandeld zijn. Heeft uw kind 
luizen, geen probleem, maar zeg het ons!  
Op kamp zelf zullen wij de leden ook nog eens controleren en ze 
eventueel verder behandelen. Indien reeds gestart met een 
behandeling, gelieve dan het product mee te geven, zodat wij 
met hetzelfde verder kunnen. Uiteraard kan er tijdens het kamp 
besmetting optreden, daarom bekijkt u best na kamp ook eens grondig de haren van uw 
zoon/dochter.		

 

FISCALE ATTESTEN VOOR BIVAK: 

Sinds 2005 is kinderopvang (voor ons: betalende activiteiten met de jeugdbeweging) 
aftrekbaar voor kinderen onder de 12 jaar. Hiervoor dient u een bewijsattest te hebben 
om bij uw belastingbrief te voegen. Wij geven alle kinderen automatisch zo een attest 
mee na het kamp. Dit steken wij in de enveloppe waar de medische fiche in zit.   

 

VOORDEEL VOOR DE MUTUALITEIT: 

Afzonderlijk van de fiscale aftrekbaarheid bieden sommige mutualiteiten ook een 
‘korting’ aan. Ook voor kinderen boven de 12 jaar. Vraag dit na bij uw mutualiteit en 
bezorg ons het in te vullen attest (tijdig). Deze attesten kunnen wij niet automatisch 
bezorgen. 

 

VARIA: 

- Indien jullie nog extra keukenhanddoeken hebben liggen waarvan u denkt ‘die gebruik 
ik toch niet meer’, schenk ze dan maar gerust aan de chiro! Let op: iedereen neemt 
daarnaast nog 2 extra handdoeken mee voor de afwas! Gelieve deze duidelijk te 
naamtekenen zodat ze na het kamp terug mee kunnen naar huis.  	

- Ditzelfde geldt voor knutselgerief (zoals oude lakens, verkleedkleren,…). Hoe meer 
spelmateriaal, hoe leuker. Toch?   

- Ben je 2de jaar speelclub bij de jongens- of meisjeschiro? Vergeet dan niet dat je 
volgend jaar op groot kamp gaat in juli. Eenmaal rakker of kwik ga je op groot kamp 
i.p.v. klein kamp. 
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DE LEIDINGSPLOEG: 

 

Tsjoepkes: 

● Margot De Clercq 

● Nele Pillaert 

● Laura Verstraete 

● Fleur Verstraete 

● Ruhne Duthieuw 

● Emma Moreels 

 

Sjamfoeters: 

● Arne Vlaeminck 

● Dries Van De Vaerd 

● Arne De Bie 

● Maxim Notte 

 

Speelclub meisjes: 

● Helga Ameye 

● Marrie Lorré 

● Elizabeth De Vreese 

● Anke Leys 

● Jade Duthieuw 

● Sarah Byttebier 

 

Speelclub jongens: 

● Tuur De Wulf 

● Arne Vandenhende 

● Anton Dhaese 
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DE KOOKPLOEG: 

Ook dit jaar staat de kookploeg voor ons klaar! Nadat ze eerder afscheid namen van de 
chiro, staan ze dit jaar te springen om de kampsfeer nog eens op te snuiven. Ze 
beloofden ons daarbij ook heerlijke maaltijden voor te schotelen!   

De kookploeg bestaat uit:   

- Rani Stevens 
 

- Janne Delbeke 
 

- Elise Coppieters 
 

- Dries Fontaine 
 

- Maarten Van Essche 
 

- Sebastiaan Van Audenaerde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetarisch, halal, of voedselallergie, 
wij vergeten uw kind zijn eten nie(t)!  
gelieve dit bij de inschrijving te vermelden!	
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HOE ZIET ONZE DAG ERUIT? 

 

o 7u15: De leiding van dienst ziet de stralende zon over ons kampterrein schijnen en 
besluit op te staan om iedereen wakker te maken.   

o 7u45: Goeiemorgen morgen, goeiedag! Blij dat ik jullie lieve kindjes wekken mag! 
Opstaan allemaal!    

o 8u00: Tijd voor ochtendgymnastiek! En daarna wassen, plassen, tanden poetsen,…    

o 8u30: 4 sterren ontbijt met heerlijke chocomelk, boterhammen met choco of confituur, 
speculaas,… Kortom, een stevig ontbijt zodat we er goed tegenaan kunnen!    

o 9u00: Joepie, tijd voor afwas en karweien 

o 9u30: Opening     

o 10u00: Begin van spetterende activiteiten!    

o 12u30: Zeer smakelijke middaglunch, afwas en karweien.     

o 13u30: Platte rust.    

o 14u30: Begin van de activiteiten.   

o 16u00: Tijd voor een heerlijk vieruurtje!   

o 18u00: Voor een laatste keer vandaag vullen we onze maagjes met een overheerlijk 
avondmaal!   

o 19u00: Afwas, karweien en EHBO   

o 20u00: Tipspel en sluiting + start van de avondactiviteiten   

o 21u15: Oei oei, wat zijn we allemaal toch heel erg moe en mogen we gelukkig naar 
ons bedje toe! Slaapwel Zzzzz… Zzzzz… 
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WAT NEMEN WE ZOAL MEE?  

Hang zeker ook een kaartje met de naam van je dochter/zoon aan de 
valies, zodat wij weten welke valies bij welk kind hoort. 

o veldbed of luchtmatras of matje  

o slaapzak  

o kussen en knuffel 

o pyjama of slaapkleed  

o speelkledij (voor warm en koud weer): T-shirts, shorts, pulls, lange broek, 
stapschoenen/sportschoenen, kledij die zeker vuil mag worden,…  

o waterdichte regenjas  

o ondergoed en kousen (voldoende!) 

o linnenzak voor de vuile was 

o 2 keukenhanddoeken  

o bestek (vork, lepel, mes, koffielepel) + drinkbeker + bord 

o zakdoeken  

o schrijfgerief (adressen waarnaar je een kaartje wil schrijven + postzegels)  

o zaklamp met reserve batterijen 

o pet of hoedje en zonnebril  

o eventuele medicijnen  

o Toiletgerief: shampoo en zeep, kam/borstel, haarelastiekjes, 2 washandjes, 2 
handdoeken, tandenborstel & tandpasta, beker, zonnecrème, muggenmelk, 
luizenshampoo 

o identiteitskaart, medische fiche 

o verkleedkleren omtrent het thema  

o Lunchpakket voor de eerste dag 

o Zwembroek of bikini/badpak  

Mogen we u ook vragen om per dag één zakje te voorzien waarin de kleren zitten voor 
die dag. Dus in één zakje zit bijvoorbeeld een paar kousen, een onderbroek, een T-shirt 
en een korte broek.   
 
GELIEVE ALLE KLEDINGSTUKKEN EN PERSOONLIJK 
MATERIAAL TE NAAMTEKENEN!!!  
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WAT NEMEN WE ZEKER NIET MEE 
o Asociale toestellen: zoals gameboys, mp3’s, gsm’s, 
tablets…  

o Kostbare voorwerpen die je zeker niet kwijt wilt geraken 

 
 	

BARBECUE KLEIN KAMP  

Wij sluiten het klein kamp af met een overheerlijke barbecue! Deze gaat door op 
zaterdag 6 juli 2019.  

Vanaf 12u30 heten wij jullie welkom op ons kampterrein in Horebeke (Buikberg 1, 9667 
Horebeke). Na het inladen van de valiezen en de sluiting, waarin wij jullie ons kamplied 
laten horen, laatste episode van tipsel laten zien en onze kampdans tonen, kan u 
aanschuiven voor een drankje en een lekker maal.  

Natuurlijk is het belangrijk om te weten hoeveel mensen komen eten. Daarom vragen 
wij u om via de site in te schrijven en over te schrijven ten laatste tegen 14 juni 2019, dit 
is dezelfde datum als die van het inschrijven van jullie kind. Het lijkt ons dus 
vanzelfsprekend dat jullie zich dan ook meteen inschrijven voor de barbecue.  

We voorzien ook een vegetarisch alternatief op onze barbecue.  

De prijs voor de barbecue bedraagt €8 per kind en 12€ per volwassene. Kinderen die 
mee zijn op klein kamp, zijn automatisch ingeschreven en hoeven niet meer te betalen. 
Verdere informatie is terug te vinden op het inschrijvingsformulier op de site 
www.chiromelle.be 
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Dag allerliefste tsjoepkes, 

Wat hebben we ons dit jaar al fantastisch geamuseerd! Spelen in het bos, slijm maken, de Sint die 
bij ons langskwam, de gekke professor, het kerstfeestje, samen gaan zwemmen en noem maar op. 
Gelukkig is het Chirojaar nog niet helemaal voorbij! Binnenkort gaan we met z’n allen samen 5 
dagen OP KAMP in Horebeke! 

 Ook dit jaar vertrekken we niet alleen op kamp, Mulan en haar vrienden reizen met ons mee. Op 
een dag wordt de Chinese Muur overvallen door de strijdlustige Hunnen. In het dorpje Fa Mulan 
wordt Mulans papa wordt opgeroepen om te gaan vechten in de oorlog tegen de Hunnen. Als 
Mulan dit vreselijke nieuws te horen krijgt, vertrekt ze zelf, verkleed als een jongen. Gelukkig krijgt 
Mulan hulp en bescherming van Mushu, een kleine grappige draak en Cri Kee, een schattige 
kleine krekel die geluk zou brengen. Na veel oefenen slaagt Mulan er in om even sterk en dapper 
te worden als de overige soldaten in het kamp.  

Op kamp komen jullie elke avond te weten welke avonturen Mulan en haar vrienden meemaken 
in Horebeke en hoe het allemaal afloopt. Een ding is zeker: het belooft spannend te worden!  

 

	

We hebben al een klein voorproefje voor jullie! Laat 
Mulan maar eens zien hoe goed jullie kunnen zoeken	  

Zoek de volgende woorden: 

 

Glimlach   Bbq 

Zon    Vechten 

Tsjoepke   Mulan 

Jongens   Kamp 

Kampvuur   Spelletjes  

TSJOEPKES-TSJOEPKES-TSJOEPKES-TSJOEPKES-TSJOEPKES	
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KLEIN	KAMP	2019	

HOREBEKE	

	

Jullie leidsters hebben er alvast fantastisch veel zin in! 

 

Veel chiroliefde, 

Nele, Margot, Fleur, Ruhne, Laura, Emma 
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SJAMFOETERS  SJAMFOETERS  SJAMFOETERS 

JOEPIE, de zomervakantie komt weer in zicht. De zorgelooste tijd van het jaar met veel zon, 
stranden, watergevechten, gekke reizen en KLEIN KAMP MET DE CHIRO!!!! Ja jullie horen het 
goed jongens. Ook dit jaar nemen wij (de sjamfoeterleiding) jullie weer met veel plezier mee op 
een onvergetelijke 5 daagse. 

In een oude boerderij slapen, onszelf vuil maken, samen het overheerlijke eten van de kookploeg 
eten, zotte liederen zingen, jammer genoeg ook samen afwassen ☹, een groot kampvuur maken, 
griezelverhalen vertellen, zotte tochten maken, veel moppen tappen en nog vele andere dingen. Te 
veel om op te noemen. Wij kunnen haast niet wachten.  

Dit jaar is het thema Mulan, het eerste wat jullie dus te doen staat is er zeker van zijn dat jullie de 
film nog een stuk of 8 keer bekijken zodat jullie helemaal op de hoogte zijn. Wij kennen hem 
ondertussen al van voor naar achter, van boven naar onder en omgekeerd. De gekke ideeën 
beginnen bij ons al op te borrelen om jullie non-stop van gekke activiteiten, spellen en nog veel 
meer te voorzien. 

Er is wel slecht nieuws dat we dringend met jullie moeten bespreken. Via een anonieme bron is 
ons ter ore gekomen dat sluwe Sois net op hetzelfde moment als ons een reis heeft geboekt naar 
Horebeke. Dit kan geen toeval zijn, hij zal waarschijnlijk van plan zijn om ons kamp in het water te 
doen vallen. Wij als verenigd sjamfoeterfront zullen dus de strijd met hem moeten aangaan om 
hem voor eens en voor altijd te verslaan. Zodat dat gespuis ons NOOIT meer lastig valt. We 
rekenen op jullie vastberadenheid en strijdkracht! 

Wij hebben tot nu al ontzettend hard genoten van de voorbije maanden als jullie leiders. We 
klinken er alvast op om er met jullie nog een paar topmaanden van te maken en samen een 
fantastisch kamp tegemoet te gaan. 
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SPEELCLUB MEISJES  – SPEELCLUB MEISJES – SPEELCLUB MEISJES 	

 

Dag allerliefste Speelclubs!!!  

 
EINDELIJK is het zo ver, de meest onvergetelijke week van het hele jaar, of liever van jullie hele 
leven, is aangebroken!! Jullie hoeven niet meer te wachten en te verlangen naar die heerlijke 
zomervakantie met dat ene schitterende kamp. En als we het over een schitterend kamp hebben, 
dan hebben we het natúúrlijk over KLEIN KAMP!!!!!!!!   

JOEPIEEEEE !!! 

Voor velen is het al de tweede, derde of zelf vierde (en laatste) keer klein kamp vandaar dat we er 
een ongelofelijke topeditie van zullen maken!!! Op deze manier zullen we ook de leden die voor 
de eerste keer meegaan helemaal onderdompelen in het chiroleven dat oooo zo geweldig is.  

We verblijven met z’n allen in het prachtige Horebeke om daar 5dagen aan een stuk (!!!!!!) leuke 
spelletjes te spelen, aan het grote kampvuur te zitten en samen te zijn met de leukste mensen van 
Melle en omstreken (we hebben het natuurlijk over onszelf ;)) ) (EN NATUURLIJK OOK OVER 
DE LEUKSTE SPEELCLUBS ALLER TIJDEN). 

Jullie slapen 5 dagen bij elkaar, eten elk maal samen dat onze super kookploeg met veel liefde 
klaarmaakt en zullen elke avond met een grote glimlach als een blok in slaap vallen. Dit kamp 
wordt afgesloten met een barbecue voor groot en klein, als dat geen kers op de taart is, dan weten 
we het ook echt niet meer.  

Geloof ons maar, dit kamp wordt extreemsuperleuk!!!!!!  

EN OM HET NOG TOFFER TE MAKEN HEEFT DIT KAMP EEN GEWELDIG THEMA 
(we weten het, we weten het kán het nog beter?? Het kan inderdaad NOG BETER, liefste leden)  

Deze dagen staan volledig in thema van plezier, gelach en MULAN!!!!!! De állercoolste, 
állerstoerste, állerdapperste mens die er bestaat: het is een meisje en bang zijn staat NIET in haar 
woordenboek… 

Mulan is een Chinees meisje en leeft bij haar oma, mama en papa. Op een dag valt een leger 
China binnen en wilt dit land veroveren.  
De keizer schiet in paniek en trommelt zijn beste mannen op, zij moeten legers maken en het 
slechte leger verslaan.  
Dus roepen die mannen per gezin een man op en die moeten zich van zijn sterkste en stoerste 
kant laten zien omdat ze enkel op deze manier hun geliefde land kunnen redden.  
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MAAR!! Wie zegt dat enkel mannen stoer en sterk zijn?!!! Wij niet alleszins!!!!! En Mulan al zeker 
niet, ze vermomt zich als man en… Het vervolg zal jullie elke avond op klein kamp worden 
getoond in de vorm van een tipspel waar de leiding die meegaat op klein kamp hun beste beentje 
voorzet en hun acteertalenten aan jullie tonen.  
 
 

 

 

 

 

 

Een ding is zeker: wij, speelclubs zullen iedereen eens laten zien hoe stoer meisjes wel kunnen 
zijn!! Mulan heeft alle steun nodig die ze kan krijgen want de mannen die ze tegenkomt op haar 
pad zijn euh.. Zeer ‘mannelijk’ en geloven niet in meisjeskracht. (ze snappen het waarschijnlijk niet 
omdat het allemaal een beetje te geweldig is) 

Wij hopen alvast op een talrijke opkomst want: hoe meer zielen hoe meer vreugd!!!  

Vele groetjes 

Helga, Anke, Sarah, Marie, Jade & Elizabeth  

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

Ps: hier nog een tof spelletje voor wie echt niet kan wachten met zich te amuseren. 
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SPEELCLUB JONGENS  – SPEELCLUB JONGENS – SPEELCLUB JONGENS 	

	

Speelclubs! Kameraden! 

 

Nu de lente in het land is, staat de zomer voor de deur! De zomervakantie staat al te zwaaien en te 
roepen naar ons! Ook heeft jullie leiding vernomen dat de enige echte burgemeester van het 
dorpje Horebeke al staat te popelen om ons te ontvangen. Waarom de burgemeester van 
Horebeke? Horen we jullie al denken. Wel, Horebeke is het dorpje waar wij op Klein Kamp gaan 
en waar wij ons 5 dagen lang gestoord-kei-mega-super-formidabel-fantastisch-kweet-nie-hoe-goe 
gaan amuseren en gaan genieten van de buikspierkrampen die de overdosis aan lachen ons gaat 
bezorgen!  

Vorig jaar zagen we hoe Robin Hood en Lady Marian de bossen van Horebeke schurkvrij 
maakten en deze daad vierden met een heus feest en een schitterende voetbalmatch hier bovenop 
(België tegen Brazilië 2-1, herinneren jullie zich dit nog????). Nu, dit jaar wordt het nog 
formitastischer, de stoerste en dapperste vrouw van de hele wereld komt ons bezoeken. Zijn jullie 
er klaar voor om te ontdekken over wie jullie leiding het hier heeft? Tromgeroffel ……………. 
MULAN KOMT NAAR HOREBEKE! Samen met haar vechten we tegen het kwade en 
bestrijden we de gedachte dat vrouwen minderwaardige krijgers zijn dan mannen, alhoewel we over 
dat laatste nog eens goed gaan discussiëren, goed? 

Wat er op ons programma staat mannen is te zot voor woorden en blijft nog een kleine verrassing, 
wel kunnen we al enkele op jullie afsturen. Zegt peperkoekenhuisje, kampen bouwen, spaghetti 
eten zonder handen, blaaspijpen maken, survivaltechnieken, samuraizwaarden knutselen, 
waterspelletjes en een zot kampvuur om de week mee af te sluiten jullie iets? Om dan nog niet 
gesproken te hebben over de ochtend- en avondactiviteiten, de wek-momenten en de avonden die 
nu en dan een uurtje later blijken te eindigen dan dat we jullie ouders hadden beloofd. 

 

Mannen, jullie rekenen op ons. Wij rekenen op jullie. Samen maken we er een gekke en 
onvergetelijke week van. 

Tuur, Benji en Anton groeten jullie! 
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OM AF TE SLUITEN 

Ziezo! Jullie zijn er klaar voor! Het enige dat jullie nu nog moeten doen, is samen met 
ons aftellen tot het kamp begint. We verwachten jullie allemaal op dit spetterende kamp!   

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook! 

Liefs, Margot, Laura, Nele, Emma, Ruhne, Fleur, Maxim, Arne, Dries, Arne, Sarah, 
Elizabeth, Anke, Marie, Helga, Jade, Anton, Tuur & Arne 

	

 
	


