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“Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it” – Merida 



Al eeuwen wordt de wereld zo ver je kan zien geleid door 4 clans. Ons verhaal speelt zich af 
in Bievre, de hoofdstad van Clan Melland. Eigenlijk is het niet ons verhaal, maar dat van 
Merida. Merida is de dochter van de aanvoerder van Clan Melland. 

Toen Merida haar 5e verjaardag vierde, ging ze samen 
met haar moeder, haar vader en een aantal krijgers van 
hun clan kamperen in Melle, een klein dorpje ver weg 
van de hoofdstad van Melland. Terwijl ze met haar 
mama verstoppertje aan het spelen was, toverde haar 
papa een cadeautje van achter zijn rug. Het was haar 
aller eerste boog! “Is dat wel iets voor een dame?”, 
vroeg haar moeder ongerust.  

Merida mocht haar eerste poging wagen en mikte op een roos 
die haar vader had klaargezet. Haar pijl schoot er langs, recht 
het bos in. Snel liep Merida haar pijl achterna. Terwijl ze hem 
uit een boom trok, viel haar nog iets anders op. Er was een 
spoor van dwaallichtjes dat haar nieuwsgierigheid trok. Ze 
begon ze te volgen, maar nog voor ze het spoor kon verder 
wandelen werd ze teruggeroepen door haar moeder: “MERIDA, 
het eten is klaar liefje.”  

Merida snelde naar haar ouders om hun te 
vertellen over de dwaallichtjes. Ze wilde net 
aan haar verhaal beginnen wanneer er een 
grote schaduw over haar ouders viel, Merida 
keek omhoog en gilde het uit. Er stond een 
gigantische BEER achter haar ouders!! Haar 
vader trok meteen zijn zwaard terwijl haar 
moeder op een paard sprong en hun in veiligheid bracht. Merida kon nog snel achterom 
kijken en zien hoe de beer naar het been van haar vader uithaalde…  

 

 
 



Dag chiromeisje! 

Hieronder wat praktische informatie over het kamp in 2022: 

Kostprijs 

€160 voor het eerste kind 

€155 voor het tweede kind 

€150 voor het derde kind 

(dit geldt enkel voor zussen op groot kamp en dus niet voor klein kampers 

en/of broers op groot kamp) 

De betaling moet uiterst 9 mei gebeurd zijn. 

Vertrek 

We verzamelen in perfect uniform op de 

Kouterslag, aan de achterkant (inslaan in de 

straat aan de watertoren) van de 

voetbalvelden, op vrijdag 15 juli 2022 om 9u. 

We vertrekken met de bus richting Graide. 

Iedereen neemt een lunchpakket en drankje 

mee voor de eerste middag! 

 
Terug 

We zijn terug in Melle op maandag 25 juli 2022 tussen 16u en 17u. Hou er 

rekening mee dat we kunnen opgehouden worden door eventuele files en 

dergelijke. Op de kouterslag houden wij naar jaarlijkse gewoonte een korte 

sluiting en bedanken wij graag allen die het kamp mogelijk maakten! Gelieve 

dus eventjes geduld uit te oefenen vooraleer u huiswaarts keert met uw 

lieveling. 

Kampadres 
 

Uiteraard is post van het 

thuisfront steeds welkom! Wie 

een briefje wilt schrijven mag dit 

sturen naar 

Chiro Geertrui Melle 

t.a.v (naam kind)  

Rue du progrès 125  

5555 Graide 

!!! het kampadres is nog niet zeker omwille van enkele moeilijkheden. Van zodra 
we het kampadres met 100% zekerheid weten, contacteren wij jullie!  



Nummer voor noodgevallen:  

Floor De Meyer: 0470/91.95.85 (kampleidster) 

Sofie Buyaert: 0493/21.48.52  (kampleidster)                                                                                                
Astrid De Bruycker: 0474/38.83.83 (volwassen begeleidster) 

 
Let op: Dit zijn noodnummers, mogen wij dan ook vragen enkel te bellen in 

NOODGEVALLEN. 

Camion 

De bagage (valies+slaapmateriaal) van uw kind wordt meegenomen met het 

vertrek op vrijdag 15 juli 2022. 

Ons kampmateriaal nemen we mee met een camion. Het exacte laadmoment 

communiceren we nog, dit zal waarschijnlijk 29 of 30 juni zijn. De tiptiens en 

aspiranten worden verwacht om de leiding 

een handje te helpen. 

Uiteraard moet ons materiaal ook terug thuis geraken! 

Ook dan worden jullie verwacht te helpen om dit weer 

op zijn plaats te leggen. Ook deze datum wordt nog 

gecommuniceerd met de tiptiens en aspiranten. Het 

laden en lossen van de camion gebeurt steeds op de 

terreinen van de jongens (Kruisstraat 2A). 

Bezoek 

Mogen wij vragen geen bezoekjes te komen brengen op het kampterrein, ook 

niet mocht u toevallig in de buurt zijn. 

Chiro-uniformen + kampmateriaal 

De beste outfit om in de bossen rond te trekken is je 

uniform, dit kan tegen een stootje en zo herkennen we 

elkaar. 

Noodzakelijk voor ons kamp zijn volgende dingen: 

- Blauw Chirohemd of Chirotrui 

- Beige Chiroshort of Chirorok 

- Chiro T-shirt (optioneel) 



Dit alles is te verkrijgen in De Banier: 

Hoefslagstraatje 1 

9000 Gent 

De Banier is open van: maandag t.e.m. zaterdag tussen 9u30 en 18u. 

Wanneer je daar het groepsnummer van onze Chiro vermeldt, kan je 5% 

korting krijgen: ons groepsnummer is OM/1403. 

Andere handige spulletjes voor op kamp (rugzakken, slaapzakken en matjes, 

zaklampen en messen, gamel en bestek, enz…) zijn ook steeds te vinden in 

winkels zoals de Decathlon. 

Kookploeg: 

Elk jaar worden wij verwend met allerlei culinaire hoogstandjes. Zonder hen 

zou ons kamp niet veel soeps zijn! 

Onze kookploeg: 

- Nele Pillaert en Arne Vermeulen 

- Anaïs Ameye en Karel van Arnhem 

- Astrid De Bruycker en Laurens Van 

Audenaerde met Oskar en Loes 

- Nele Vlaeminck  

- Margot De Clercq en Maxim Notte  

- Emma Van Zaelen en Dries Fontaine 

- Eline Alliet en Stijn Vandevoorde 

- Jolein Bombeke 

- Linde Bombeke 
Zoals jullie kunnen zien, hebben we dit jaar een nieuwe kookploeg. Maar niet getreurd,  
ook zij zullen ervoor zorgen dat we zeker niets tekort komen!  

Vegetarisch, halal of voedselallergieën 

Gelieve ons een seintje te geven bij het inschrijven, via het 

inschrijvingsformulier, of de kookploeg rekening dient te houden met 

allergieën of andere diëten. De kookploeg doet dit met veel plezier! Er kan 

ook met hen afgesproken worden of zij zelf alternatieven voorzien of dat 

jullie deze als ouder meegeven. 



Verkleedkleren 

Het is altijd leuk als iedereen verkleedkleren mee heeft. Logischerwijs in het 

thema! 

Dus graai maar in die verkleedkoffer 

naar kleren voor Merida, Koningin 

Elinor, Koning Fergus, de broertjes….  

 

Het is zeker niet de bedoeling dat je 

kleren gaat kopen, laat je inspiratie 

en creativiteit werken! 

Medische fiches en EHBO 

Voor de leidingsploeg is het belangrijk dat de medische fiches nauwkeurig 

worden ingevuld. Ook het gebruik van geneesmiddelen dient hierop vermeld te 

worden. Het kan nuttig zijn bepaalde inlichtingen rechtstreeks aan de 

afdelingsleidsters en EHBO verantwoordelijken mee te delen. Dit jaar zijn dat 

Emma Moreels en Anneli Alliet. De medische fiche dient ingevuld afgegeven te 

worden bij vertrek, samen met 2 gele klevertjes en eventuele medicatie. Deze 

krijgen jullie nog eens per mail doorgestuurd. 

Voorwacht 

Ook dit jaar gaan we met de aspiranten, versterkt door leiding, de tenten op 

voorhand gaan opzetten. De voorwacht begint normaal gezien op 1 juli en 

eindigt op 5 juli. De aspiranten meisjes keren dan terug naar huis en moeten 

nog 10 dagen ongeduldig wachten op een spetterend kamp. De aspiranten hun 

fiets moet worden meegegeven met de camion! 

Luizen 

Amai, ik heb jeuk in mijn haar! Luizen en neten zijn kriebelbeestjes die in ieders 

haar kunnen opduiken. Omdat we ook vorig jaar weer ongewenst bezoek 

kregen van luisjes en neten, willen we er onze aandacht blijven op vestigen. 

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 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 de Chirowietjes 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. 

Graag willen wij als leiding op de hoogte zijn welke Chiromeisjes er luizen 

hebben en of ze er al tegen behandeld zijn. Op kamp zelf zullen wij de meisjes 

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 behandelen. 

Milieuvriendelijk op kamp 

Ook dit jaar trekken we weer naar een mooi stukje natuur om er 10 dolle 

kampdagen te beleven... Om respect te tonen voor de natuur waarin wij ons 

bevinden, gebruiken wij enkel biologisch 

afbreekbare 

producten. Wij voorzien voor iedereen 

biologisch afbreekbare zeep, shampoo en 

sinds vorig jaar ook tandpasta! Jullie 

hoeven dus zelf geen zeep, shampoo of 

tandpasta mee te brengen. Zo kan deze 

ook niet uitlopen in jullie valies. 

Waarom we dat doen? 

Stel dat we met 100 mensen op kamp gaan en dat al deze 

mensen zich 1x per dag wassen, 2x hun tanden poetsen en 

dan nog enkele keren hun handen wassen. Zo gebruikt ieder 

van ons toch al snel 3 liter water per dag. Berekend op 100 

mensen en 11 dagen kamp, brengt ons dat al snel op een 

slordige 3300 liter water waarin zich zeepresten bevinden. 

Zeepresten die nog jaren in de bodem achterblijven en daar het biologisch 

evenwicht uit balans brengen. 



We gaan er dan ook constructief tegenaan! In de keuken en bij de afwas maken 

we gebruik van biologisch afbreekbaar afwasmiddel. Een kleine moeite om de 

natuur te sparen. Ook met afval proberen we al jaren zo zorgzaam mogelijk om 

te gaan. We sorteren en recycleren waar mogelijk. Zo kan de natuur voor 

eeuwig wonderlijk mooi blijven. 

Afspraken 

Samen met al onze vrienden hebben we het samen gezellig op 

kamp, we leven samen in een groep met anderen en hebben geen 

afleiding van buitenaf nodig. Je GSM heb je dus niet nodig. Een gsm 

drijft immers niet en is in de beek tamelijk nutteloos. De dure 

smartphones blijven dus thuis! 

Om de rust en vrede te bewaren, laten we lawaaierige apparaten thuis. 

Volgende zaken laat je dus beter thuis: iPod, mp3-speler, radio en andere 

dingen waar muziek uit komt. 

Snoepjes mogen mee, maar in beperkte mate. Wij hebben een fantastische 

kookploeg mee die 10 dagen lang lekker en rijkelijk voor ons kookt. Zelf extra 

eten of snoep meebrengen is dus helemaal niet nodig. 

Eten doen we op kamp uit gamellen. Die zijn 

verkrijgbaar in de Decathlon of de Banier (zie hoger) en 

zijn dus erg duurzaam. Naast een gamel heeft iedereen 

dus ook een drinkbeker en bestek nodig om de heerlijke 

maaltijden van de kookploeg te verorberen. Gelieve dit 

alles te naamtekenen. 

Vanaf 15 jaar is het verplicht om je identiteitskaart bij te hebben, vergeet deze 

dus zeker niet! De 15 jarigen hebben normaal gezien een ISI+ kaart en/of een 

Kids-ID en moeten dit dus niet verplicht meenemen. Mogen wij jullie vragen 

om wel een kopie mee te geven? Steek deze best samen in een enveloppe op 

een veilige plaats in je bagage! 

Indien u thuis nog keukenhanddoeken heeft liggen waarvan u denkt ‘die 

gebruik ik toch niet meer’, schenk ze gerust aan de Chiro door ze aan de 

kookploeg of je dochter mee te geven bij het vertrek. Let op: iedereen neemt 

daarnaast ook nog drie keukenhanddoeken mee. Gelieve deze duidelijk te 

naamtekenen zodat ze na het kamp terug mee naar huis kunnen. 



Mensen met een moestuin die niet al hun groenten kunnen verorberen, doen 

onze kookploeg steeds een plezier door hen de restjes te schenken. 

Ditzelfde geldt voor knutselgerief zoals oude lakens of toffe verkleedkleren. Die 

kan u steeds in de week voor ons kamp bij ons op het lokaal afgeven of gewoon 

aan uw chirowietje meegeven op kamp. 

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 

- 12-jarigen automatisch zo een attest mee na het kamp.  

Voordeel door de mutualiteit 

Naast 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 op startdag. Dit jaar vragen we 

om deze niet meer mee te geven op kamp, maar deze ingevuld mee te nemen 

op startdag. Daar zullen alle attesten op het moment zelf verder ingevuld en 

teruggegeven worden. Deze attesten kunnen wij niet automatisch bezorgen. 

Leiding op groot kamp 
 

Kwiksleiding Floor De meyer Fran Lecompte Elizabeth De 
Vreese 

Tipperleiding Luca Pauwels Lara Chakrabarti Marieke 
Vanlanduyt 

Tiptiensleiding Sofie Buytaert Emma Moreels Anke Leys  

Aspileiding Helga Ameye Anneli Alliet  

Volwassen 
begeleidsters 

Astrid De Bruycker Linde Bombeke  

 

 



Een dag op kamp 

8u00: De twee vroegste vogels zijn 
al wakker! 

8u15: En ook jij moet stilaan uit de 
veren!  

8u45: 1-2-3-4 hup naar achter hup 

naar voor, 1- 2-3-4 ochtendturnen, 

daar gaan we voor! 

9u00: Wrijf de slapers maar uit de ogen, het 

wordt weer een super dag! 8u30: We rennen 

naar het ontbijt toe, we zijn helemaal niet moe. 

10u30: Met z'n allen in de opening in een hele mooie kring 

11u00: We zijn allemaal klaar, activiteiten starten maar! 

13u00: Is het al weer tijd om te eten, het was net zo leuk. Maar toch wel goed, 

want mijn maag die rommelt al goed! 

14u30: Nu is het platte rust, energie opdoen is een must. 

15u00: Na een beetje rusten, kan ik er weer helemaal tegenaan! 

16u30: Appel, koek of peer het vieruurtje smaakt keer op keer. 

19u00: De kookploeg maakt ons weer content, we smullen in de reftertent. 

20u30: Heb je pijn en klinkt het van OOOO, dan moet je naar de EHBO. 

20u45: Bij het einde van de dag kijken we naar het dalen van de vlag. 

21u00: Een avondquiz of een nachtspel, ook in het donker amuseren we ons 

wel. 

22u30: Alle kwiks beginnen stilaan te gapen en gaan slapen 

23u00: Ook de tippers zijn moe en doen hun oogjes toe. 

23u30: De tiptiens en aspi's lopen rond met een slaapkop, de dag zit er ook 

voor hen op. 



De valies 
 

Spelkledij 

o 3 warme lange broeken 
o 2 dikke truien 
o voldoende shorts 
o 12 paar kousen 
o ± 6 T-shirts 
o (stevige) watersandalen 
o rubber laarzen (!!!) 
o sportschoenen 
o degelijke stapschoenen (om op dagtocht of 

tweedaagse te gaan) 
o verkleedkledij 
o badpak of bikini 
o regenjas 
o zonnehoedje of petje: verplicht!! 

Toiletgerief 

o kam 

o borstel 
o haarelastiekjes 
o voldoende ondergoed 
o 6 washandjes 
o 3 handdoeken 
o tandenborstel 
o beker 
o zonnecrème 
o Muggenmelk 
o Luizenshampoo indien 

luizen al aanwezig voor 
kamp 

Eetgerief 
o Gamel 

o Vork, mes, koffielepel, eetlepel o 
drinkbeker 

o 3 keukenhanddoeken 
o 1 patattenmesje 

Slaapgerief 
o warme pyjama 
o slaapzak 
o veldbed of luchtmatras 
o hoofdkussen 
o knuffel 
o zaklamp met opgeladen 

batterijen 



Allerlei 
o boterhammendoos (deze van het 

lunchpakket de eerste dag, zodat de 
boterhammetjes op dagtocht niet los in 
de rugzak moeten…) 

o rugzak of valies, liefst 1 grote zak zonder 
bijzakjes 

o kleine rugzak voor dagtocht (kwiks + 
tippers) 

o rugzak van ± 35l voor de 2-daagse 
(tiptiens) 

o fietshelm + fietszakken + 
fietsherstellingskit voor driedaagse 
(aspiranten) 

o drinkbus 
o medische fiche in een 
o geslotenenveloppe 
o klevertjes mutualiteit 
o identiteitskaart of kopie 
o KIDS-ID/ISI+-kaart 
o linnenzak voor het opbergen van vuile 

kledij 
o 5 mondmaskers (neem er voor de 

zekerheid voldoende mee) 

o schrijfgerief, papier, adressen en 
omslagen (kaartjes en postzegels 
kunnen ook steeds op kamp zelf 
gekocht worden) 

o wasspelden 
o zakdoeken 
o wc-papier voor tien dagen 
o persoonlijke medicatie 
o voor de bij- of verziende 

mensen een bril of 
lenzenpotje 

o maandverband en tampons (toch 
best ook indien uw dochter nog 
nooit haar regels  heeft gekregen) 

o fototoestel (eventueel op eigen 
risico!) 

o strips of kleine 
o gezelschapsspelletjes 
o zakgeld (voor op tocht, 

voor een mooi kaartje,…) 

 
 

 
 

OPGELET: GELIEVE ALLE KLEDINGSSTUKKEN EN ANDER PERSOONLIJK MATERIAAL DE 

NAAMTEKENEN!!



Dag allerliefste Kwikkies!! 

 

Eiiiiindelijk is het zo ver! Groot kamp is in zicht!! Sommigen onder jullie zijn al eens mee 

geweest op groot kamp, andere nog niet, maaaar geen zorgen! 

 

Wij zetten voor jullie alles eens op een rijtje: 

 

1: Het grootste verschil met klein kamp is dat jullie vanaf nu niet meer in gebouwen 

slapen maar in echte alpino’s!! Alpiwatteee? Alpino’s zijn de tenten waarin jullie slapen, 

echt suuuper gezellig : ) 
 

 

2: Jullie gaan op groot kamp niet meer naar de wc maar naar de enige echte 

HUDOOOO!!! Woehoeww!! 

HUDO staat voor Houd U Darmen Open en is een soort van houten staketsel waar jullie 

rustig jullie behoefte kunnen achterlaten XP. Klinkt allemaal een beetje raar eh maar 

geloof ons, na de eerste keer op de HUDO wil je noooit meer naar toilet "#$% 

 
 

 

 

 

 
 



3: Op kamp wassen we ons in de bi-ba-beeeek! Soms is die groot soms is die klein maar 

het wassen in de beek blijft fi-fa-fijn '()* Neem zeker watersandalen/ waterschoenen 

mee! Leidsteeer gaan we beektocht doen? Verrassinggg!!! 

 

 

 
4: Wat met mijn gsm-stijltang-oplader-box-Ipod-…? Er zijn geen stopcontacten op een 

chiroterrein dus laat al je elektrische toestellen maar gewoon thuis! Een box? Die 

hebben wij! Muziek? Die mogen jullie aan ons doorgeven en wij zorgen voor een 

exclusieve Kwiks muzieklijst!! 

Het is algemeen niet de bedoeling dat jullie jullie gsm meenemen op 

kamp! We voorzien genoeg activiteiten en er is steeds het risico dat er 

iets mee gebeurt. Daarbovenop heeft de leiding steeds een gsm bij in 

noodgeval en het is gewoon zooo veel leuker om eens 10 dagen weg te 

zijn van al dat sociale gebeuren : ) 

Neem je jouw gsm toch mee? Dan houden wij die bij en wordt er een 

moment voorzien waarop je kort even een berichtje kan sturen naar 

mama/oma/liefje(??) 

 

5: Mispak jullie niet!! Vaak warme temperaturen overdag maar ‘s nachts kan het zeer 

koud worden! Voorzie zeker een goede warme slaapzak, neem een extra dekentje mee 

en een extra trui, zodat jullie in de nacht zeker geen koud lijden : ) 

Ziezooo nu is alles een beetje duidelijkeeerr.. Als er nog vragen zijn mogen jullie altijd 

een mailtje sturen! 

Oké nu zijn we er echt klaar voor!!! Wij hebben er echt zoooott veel zin in! 

We hopen jullie ook! Tot snel lievelingen xx 

Floor, Fran en Elizabeth 



Hier zijn we dan, lieve tippers :)  

 

Nog een paar weken en we vertrekken al op ons superleuke, geweldige, fantastische 

kamp!!! Wij kijken er alvast naar uit. Jammer genoeg gaan we onze even 

superduperfantastische leidster Lara keihard moeten missen :( Uiteraard zal kamp 

nooit hetzelfde kunnen zijn zonder haar maaarrr niet getreurd want er komen (bijna) 

even leuke leidsters mee in de plaats. Wie dit zijn, is nog een grooooote verrassing 

(minstens even groot als Luca ;)).  

 

De meesten van jullie zijn al op groot kamp gegaan dus jullie weten wel wat te 

verwachten. Net zoals andere jaren gaan we veel plezier hebben, coole spelletjes 

spelen, (een kleiiin beetje) roddelen, superlekker eten op woudloperskeuken (hopelijk 

wat beter geslaagd dan onze minipizza’s.........................) enz. alleen wordt het dit jaar 

nog zo veel meer epic!  

 

Begin jullie stapschoenen maar al in te lopen, want die gaan we zeker kunnen 

gebruiken! Maar geen zorgen, we zorgen voor een mix van actieve en iets minder 

actieve spelletjes.  

 

We zullen zeker ook genieten van het warme weertje zodat we lekker gebruind 

terugkeren naar het mooie Melle, maar we beloven dat jullie het zoooo leuk gaan 

vinden op kamp dat jullie zelfs niet meer naar huis willen! En als jullie toch even thuis 

missen, maakt een briefje van familie of vrienden alles goed! We kicken samen 10 

dagen af van onze GSM en de TikTok-dansjes en gaan lekker ouderwets genieten van 

het brievenschrijven, woehoeeeeew! Wij zorgen ervoor dat jullie terugkomen van 

kamp en niet meer mee zijn met de nieuwe trends op jullie fyp      .  

 

We hebben er superveel zin in, hopelijk jullie ook!  

 

Veel liefs, jullie allerleukste leiding xxxxxxxxxxxxx (en Luca) (Luca is plots toch blij 

dat Lara niet meegaat op kamp)  

 

PS hier is een megacool kruiswoordraadsel dat we zelf hebben gemaakt. Wie dit 

ingevuld meeheeft op kamp zou wel eens een voordeel kunnen hebben ;)))) 

 

 

 



 

 



 

 
 

Dag lieve Tiptiens 
 

Het is bijna zo ver, we gaan weer met zen allen op kamp joehoeeee        !! We hebben er alleszins heeel veel zin in en 
kijken er enorm hard naar uit, we hopen jullie ook natuurlijk!! Dit kamp zal een beetje anders zijn als ons tippers 

kamp. Jullie hebben nu ook dropping           en twee daagseee         . Het is dus heel belangrijk om goede stapschoenen 
mee te nemen want die gaan jullie zeker kunnen gebruiken!! Voor de rest weten jullie ondertussen wel al wat jullie 

allemaal moeten meenemen he      . Wij gaan ervoor zorgen dat het een onvergetelijk kamp wordt voor jullie, het 
gaat super leuk worden gewoon!!  
 

     Anke, Emma en Sofie      



 
 
 
 

 
 
  



 


