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Er waren eens… 

Ribbels, Mazzels, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s die met z’n allen op een 

betoverend, sprookjesachtig en fantastisch kamp vertrokken.  Spannend hé?! 

Zou je graag te weten komen hoe dit sprookje verder gaat? Vind je het wel 

spannend te weten wie de goede- en wie de slechterik is en welke personages 

er verder nog meespelen in het toneel?  Wat zou er mislopen en ook weer 

goedkomen? Ben je benieuwd of ze nog lang en gelukkig zullen leven? Als je 

met ons mee op kampavontuur gaat van 20, 21 of 24 tot 31 juli 2016, kom je 

dat allemaal te weten!!  

Dit wil dus zeggen: begin maar al goesting te krijgen, zorg er alvast voor dat 

die sprookjes vers in je geheugen zitten, lees dit boekje en krijg nog meer 

goesting, schrijf het in je agenda, schrijf je in en maak je valies klaar.  Als je 

daar dan ook nog alles in hebt zitten dat in dit boekje staat, dan ben je er 

helemaal klaar voor! Zo kunnen we met z’n allen samen dit sprookje tot een 

gelukkig einde brengen! 

 

 

Tot in sprookjesland!!  

 

Vele chiro-groetjes,  

De leiding 
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De RIBBELS gaan op kamp!! 

En de leiding heeft hier al heel veel zin in!! 
om jullie helemaal nieuwgierig te maken kunnen jullie deze kleurplaat inkleuren.  

In ruil voor een ingekleurde kleurplaat krijgen jullie iets dat je nodig zal hebben op 

kamp. 

Vergeet het dan ook zeker niet in je valies te steken!! 

Kamptastische groetjes van Marjoleine, Robbe en Thijs 
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Sprookjesachtige groeten van jullie geweldige leiding: Loren, Jens en Jonas! 

 

Kampadvies: Je neemt altijd 
veel op je schouders en kan dat 
ook altijd dragen. Maar weet 
dat je niet altijd alles alleen 
moet doen. Je kan ook met 
twee een sjorbalk dragen. 
Sprookjesfiguur: De reus van 
klein duimpje 

 

Kampadvies: Probeer zoveel 
mogelijk in de buurt van water 
te blijven. Anders raak je 
misschien in ademnood. Neem 
zeker een viskom mee op 
kamp! 
Sprookjesfiguur: De kleine 
zeemeermin 

 

Kampadvies: Soms moet je je 
horens ook eens afzetten. Zo 
zie je er veel stralender uit, en 
ook minder kwaadaardig. Zo 
sta je goed op alle foto’s! 
Sprookjesfiguur: Maleficent 
van Doornroosje 

 
Kampadvies: Je bent trots op 
jezelf en je helpt mensen 
graag. Alleen zie je eruit alsof 
je alles en iedereen als ontbijt 
zou willen hebben. Probeer je 
eetlust te beperken. Op kamp 
ben je niet de enige aan tafel. 
Sprookjesfiguur: De goede fee 

 

Kampadvies: Je hebt misschien 
een harde bolster maar 
onthoudt dat er daaronder een 
peperkoeken hartje zit. 
Mmmmm, peperkoek. Zouden 
de cookies dat voor ons 
maken? 
Sprookjesfiguur: het Beest van 
Belle en het Beest 

 
Kampadvies: Je bent tof, maar 
je moet jezelf nog overtuigen. 
Zeg ’s avonds voor het 
slapengaan 10 keer: “Ik ben 
tof”. Tegen het kamp zal je 
resultaat zien. 
Sprookjesfiguur: Roodkapje 

 

Kampadvies: Let op dat je niet te 
arrogant wordt door jouw 
ontelbare talenten. Probeer maar 
eens alleen een tent op te zetten. 
Daar zal je van ontnuchteren. 
Sprookjesfiguur: Tweedle Dee en 

Tweedle Dum 

 
Kampadvies: Doe afstand van 
al die aardse bezittingen: hoe 
minder, hoe beter! Zeker op 
tweedaagse zal je rug je 
dankbaar zijn. 
Sprookjesfiguur: Lumière van 

Belle en het Beest 

 
Kampadvies: Pas op voor de 
kreeft, hij denkt dat je iets van 
plan bent. Wuif met je staart of 
iets anders puntigs (zoals een 
piket) zijn kant op, dat zal hem 
wel afschrikken.  
Sprookjesfiguur: Aladdin 

 

Kampadvies: Pas op voor de 
schorpioen hij lijkt erg op je 
maar het venijn zit in de staart. 
Kijk dus uit als mensen puntige 
dingen in jouw richting wijzen, 
zoals een piket bijvoorbeeld. 
Sprookjesfiguur: Sebastiaan 
van de Kleine Zeemeermin 

 
Kampadvies: Als boogschutter 
mag je natuurlijk je pijlen niet 
vergeten. Maar misschien 
moet je ook eens leren hoe je 
mensen uit de put helpt. 
Sprookjesfiguur: De jager uit 
Sneeuwwitje 

 
Kampadvies: Je kan goed je 
mannetje staan en gaat niets 
of niemand uit de weg. Dat is 
handig tijdens massaspelen. 
Besef wel dat dit voor anderen 
niet altijd even prettig is.  
Sprookjesfiguur: Philoctetes 
(dat geitenbeest uit Hercules) 

Allerbeste Tito’s, 

Speciaal voor jullie hebben wij de sterren geraadpleegd om zo te voorspellen wat het kamp voor jullie zal brengen… Lees snel 

jouw persoonlijke kampadvies, en dan kan je beginnen aftellen naar 20 juli! 
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VERTREK EN AANKOMST 

We willen veilig op de kampplaats geraken, zonder dat de boze heks ons kon 

vastgrijpen, opsluiten in haar koekenhuisje en kon opeten.  Daarom vertrekken 

we in kleine groepjes.  Zo maken we het minst lawaai en vallen we zeker niet 

op!  

Onze RIBBELS worden verwacht om met hun eigen krachten (of die van 

mama en papa) naar de kampplaats te komen. Jullie worden op 24 juli 2016 

om 12u op de kampplaats verwacht.  Hierbij hebben we een belangrijke 

mededeling! We raden jullie aan het GPS-adres (Witteweg 30, Bekkevoort) te 

gebruiken en niet het postadres (want dit is een onberijdbare zandweg)!! 

Indien je er niet geraakt, mag je dit aan de ribbelleiding laten weten, dan 

zorgen ze mee voor een oplossing! 

De MAZZELS en RAKWI’S nemen de trein op 21 juli 2016 en worden rond 10u 

in het station van Noorderkempen (Brecht) verwacht. Aangezien de 

treinuren waarschijnlijk nog veranderen tegen 21 juli, laat jullie 

afdelingsleiding jullie het precieze uur van vertrek nog weten! 

De TITO’S, KETI’S en ASPI’S halen hun stalen ros (met of zonder ridder) nog 

eens van stal en vertrekken al op 20 juli 2016. Het uur en plaats waarop jullie 

paraat moeten staan krijgen ook jullie nog van jullie leiding! 

Na het kamp komen de ribbels, mazzels, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s samen 

naar huis op 31 juli 2016 en zullen rond 16u in het station van 

Noorderkempen (Brecht) arriveren.  
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FIETSENCONTROLE  

Aangezien we uit voorgaande jaren geleerd hebben dat sommige fietsen niet 

in orde zijn voor we op kamp vertrekken, dringen we er nogmaals op aan om 

hem wél helemaal in orde te brengen! Het is voor iedereen aangenamer om 

zonder stukken en brokken en met een volledige afdeling op de kampplaats te 

geraken! 

Daarom vragen we jullie, dat mama en papa het strookje (achteraan in het 

kampboekje) invullen en afgeven samen met de medische fiche bij het 

binnenbrengen van de bagage.  

Als de checklist helemaal in orde is, is je fiets klaar voor een het chirokamp en 

kan jij er zonder problemen een heel kamp gebruik van maken!  

 

ADRES 

We weten nu wel dat we op kamp gaan in Bekkevoort, maar waar precies? 

Omdat het heel erg plezant is om af en toe toch een beetje info van het 

thuisfront te krijgen is dit het adres:  

 

Chiro Bethanie 

Naam 

Ossenberg 7 

3460 Bekkevoort  

 

Geef dit aan je mama, papa, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, vriendjes en 

vriendinnetjes, ….  Zij mogen jou dan leuke brieven sturen! Postpakketten 

hebben we écht niet nodig op kamp… 

 

Let op als je met de auto naar het kampterrein zou moeten komen (voor 

opzetten van de tenten, afzetten ribbels, …): het GPS-adres is Witteweg 30, 

3460 Bekkevoort!!  

Voor zeer dringende gevallen tijdens het bivak, kunnen jullie terecht op 

volgende nummers:  0499/71.64.78 (Eve) of 0476/56.77.68 (Johan)  
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BAGAGE 

Ik vertrek op sprookjesavontuur en stop zeker en vast in mijn valies… 
 

In portefeuille: 

o Identiteitskaart/Kid ID en/of ISI+-kaart (afgeven bij vertrek) 

o beetje zakgeld in munten (enkel voor kaartjes en postzegels, €0.50 per 

stuk) 

o adressen (voor de ribbels, mazzels en rakwi’s zijn voorgeschreven 

enveloppen (al dan niet met postzegel) of etiketten erg handig) 

 

Toiletgerief: 

o washandjes 

o handdoeken (groot en klein) 

o borstel/kam 

o zeep 

o shampoo   

o tandenborstel 

o tandpasta 

o bekertje 

o zonnecrème  

o aftersun 

o anti-insecten middeltje 

o maandverband (meisjes) 

o scheergerief (jongens) 

 

Speelkledij: 

o shorts 

o t-shirts 

o lange broeken 

o truien 

o voldoende ondergoed (+ reserve) 

o voldoende sokken (+ reserve) 

o regenjas! 

o uniform (hebben we aan bij vertrek, eventueel extra uniform) 

o verkleedkleren in het thema “Er was eens…” 
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Schoenen: 

o goede stapschoenen = wandelbottinnen!  

o regenlaarzen (want op kamp is gras + regen = 

modder) 

o reservepaar (vb. sportschoenen) 

o sandalen of slippers  

 

Om te slapen:  

o pyjama 

o slaapzak (het kan ’s nachts serieus afkoelen dus een warm exemplaar is 

aangeraden)  

o voor iedereen: veldbed of luchtmatras (en pomp!)  

o knuffeldier, zaklamp 

o extra deken dat ook gebruikt mag worden om aan het kampvuur te 

zitten 

 

Allerlei: 

o zwemgerief (ook zwembandjes voor wie nog niet zo goed kan 

zwemmen) 

o zonnepetje, zonnebril 

o schrijfgerief, boek of tijdschriften (voorzien van 

naam) voor tijdens de platterust 

o wasknijpers 

o zakdoeken 

o (stoffen) zak voor vuile was  

o voor tito’s, keti’s en aspi’s een grote rugzak om op 2 daagse te gaan 

o dagrugzak (voor iedereen) 

o gamel en bestek (voor mazzels, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s) 

o drinkbus => iedereen!!  

 

Op kamp moet je natuurlijk voldoende materiaal meenemen, maar overdrijven 

is zeker niet nodig.  Om alles van iedereen mee te krijgen richting Bekkevoort, 

vragen we om je materiaal in een sportzak te stoppen en niet in harde 

valiezen.  Dit maakt het makkelijker om alles in de vrachtwagen te krijgen.  
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Omdat we op het einde van het kamp niet weer met een massa verloren 

voorwerpen willen zitten, willen we jullie vragen om alles van een naam te 

voorzien! Zo kunnen verloren voorwerpen snel weer naar hun baasje 

terugkeren! 

We zouden het heel fijn vinden dat alle ribbels en mazzels een veldbedje 

meebrengen. Dit houdt de orde in de slaapzaal (voor de ribbels) en tenten 

(voor de mazzels) een beetje eenvoudiger en houdt onze bengeltjes zeker 

droog, moest het eens hard regenen. Indien dit een probleem is, heeft de 

leiding wel een aantal bedjes op overschot. Gelieve dit dan op voorhand te 

melden, dan zorgen we voor een oplossing! 

Je bagage mag worden afgegeven op de chiro op dinsdag 19 juli tussen 19u 

en 20u.  De ribbels mogen natuurlijk hun bagage meebrengen op 24 juli.  Dat 

zorgt er ook voor dat we meer plek hebben voor al het eten, spelmateriaal, … 

in de vrachtwagen.  

De vuile was mag ook weer worden afgehaald op 31 juli op de chiro, vlak na 

aankomst in het station trekken we met z’n allen naar de chiro.  We zouden het 

fijn vinden dat fitte mama’s en papa’s ons dan even helpen met het uitladen 

van de vrachtwagen.  Zo kan iedereen snel naar huis met zijn bagage!  
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MEDISCHE FICHE EN MEDICIJNEN 

De medische fiche die jullie bij dit boekje vinden, moet zo compleet mogelijk 

worden ingevuld. Er moet één medische fiche per kind worden ingevuld. Voor 

zaken waar speciale aandacht aan besteed moet worden kan u best de leiding 

en/of vb’s op voorhand even verwittigen zodat dit tijdens het bivak voor geen 

enkel probleem kan zorgen.  

Als het af en toe wel eens gebeurt dat uw kind in bed plast, gelieve dit dan 

duidelijk te vermelden op de fiche. De leiding kan er dan rekening mee 

houden. Op die manier kunnen lastige ongelukjes voorkomen worden.  

Indien medicijnen genomen moeten worden op kamp, moet dit duidelijk 

vermeld staan op de medische fiche (welke medicijnen, hoeveel keer per dag, 

welke hoeveelheid,…). Mogen we ook vragen dit (in de mate van het 

mogelijke) op de verpakking van het medicijn aan te brengen?   

Verder vermelden we hier ook graag bij dat we niet graag hebben dat onze 

leden zelf ‘apotheker’ gaan spelen.  Gelieve dan ook alle medicijnen af te 

geven en niets in de toiletzak of bagage te stoppen!   

Je geeft de medische fiche voorzien van 2 kleefbriefjes van de ziekenkas af 

aan de leiding wanneer je jouw bagage komt inleveren. 

Medicijnen, identiteitskaart (en ISI+kaart) worden op de dag van vertrek 

verzameld door de leiding. Op kamp worden ze bewaard door onze vb’s.  

 

ALLERGIEËN 

Omdat er tussen de 120 kindjes die meegaan op kamp wel eens een paar zitten 

die allergisch zijn aan bepaalde dingen, is het voor onze cookies altijd handig 

om dit op voorhand te weten. Zo kunnen zij hun planning en menu hieraan 

aanpassen.  

Gelieve daarom het briefje dat je bij dit boekje vindt, ingevuld terug te 

bezorgen aan de leiding of te mailen naar elke.troubleyn@telenet.be vóór 

25/06/2016. 
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KOSTPRIJS 

We gaan op een reis vol avonturen, maar daar geraken is niet zo makkelijk en 

terug al helemaal niet! (Het vliegend tapijt is wat klein voor de hele chiro). Het 

eten dat we nodig hebben voor onze tocht komt niet uit de lucht gevallen, de 

plaatselijke paddenstoelen volstaan spijtig genoeg niet als onderdak en we zijn 

onze wonderlamp tijdelijk kwijt. De chiro sponsort al een hele hoop geld, maar 

toch moeten we jullie ook nog een beetje geld vragen om de kampplaats, het 

eten en vervoer te kunnen betalen. 

 Mazzels, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s betalen 115 euro  

 Ribbels betalen 95 euro 

Vanaf het derde kind in je gezin, krijg je 10 euro korting.  

Eventjes verduidelijken: In jouw gezin zitten 1 tito, 1 rakwi, 1 mazzel en 2 

ribbels.  De tito en rakwi betalen elk 115 euro, de mazzel betaalt 105 euro en de 

ribbels betalen elk 85 euro.  

Het bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer BE40 9797 8946 9463 

op naam van Chiro Bethanie. Om verwarring te vermijden, vragen we jullie om 

een duidelijke mededeling toe te voegen aan uw betaling. Graag vermelding 

van naam en afdeling! 

Om de voorbereiding van de leiding en de cookies zo 

eenvoudig mogelijk te houden, vragen we jullie om 

het juiste bedrag te storten vóór 30 juni 2016.  

Indien deze prijs financieel niet haalbaar is, mag u 

altijd de groepsleiding en/of volwassen begeleiding 

aanspreken. Samen zoeken we dan naar een 

gepaste regeling zodat iedereen mee op kamp kan! 

 

OPGELET!!  

Uw kind is pas ingeschreven voor het kamp wanneer het juiste bedrag 

betaald is!  
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LEEFREGELS 

Omdat we met een zeer grote groep en ook met een heel deel nieuwe 

gezichtjes op kamp gaan, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken zodat 

iedereen weet wat er wel en zeker niet verwacht wordt. Lees ze dus maar eens 

goed door! 

 SNOEP: De cookies zorgen elke dag voor lekker eten, een gezond 

vieruurtje en op tijd en stond voor een snoepje. Het is dus ook niet nodig 

om hier zelf voor te zorgen! 
 

 ROKEN: Dit is slecht voor je gezondheid en slecht voor de anderen hun 

gezondheid. Dit is dan ook uit den boze!  Met de aspi’s kunnen  hierover 

duidelijke afspraken gemaakt worden. 
 

 GSM, Ipod, MP3 hebben we helemaal niet nodig! We zijn met zoveel op 

kamp dat er altijd wel iemand is waarmee je jou kan amuseren! Laat 

deze dus maar gewoon thuis! 
  

 UNIFORM hebben we aan bij vertrek, zo kan iedereen zien dat we op 

avontuur vertrekken. Als je geen uniform hebt, vragen we je wel de 

juiste kleuren aan te doen. Dit wil zeggen een beige short/rok en een 

rode Chiro (Bethanie) T-shirt en een blauwe (chiro)trui. 
 

 ALCOHOL en DRUGS zijn dingen die wij niet nodig hebben om ons uit 

te leven. Deze middelen zijn dan ook ten strengste verboden om mee 

op kamp te nemen! 
 

 MEDICIJNEN: Deze worden op kamp door de vb’s bewaard. Het is niet 

de bedoeling dat iedereen op zichzelf ‘apotheker’ begint spelen, want 

zo kunnen we wel eens voor verrassingen komen te staan. Medicijnen 

worden dus allemaal afgegeven bij vertrek! 

 

Indien we merken dat deze afspraken niet worden nageleefd, zullen wij 

sancties moeten nemen.  

Wij rekenen op jullie!!! 
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CHECKLIST FIETS 

 Wit voorlicht 

 Rood achterlicht 

 Witte reflector vooraan 

 Rode reflector achteraan 

 Voorrem werkt optimaal (met goede remblokjes)  

 Achterrem werkt optimaal (met goede remblokjes) 

 Bel 

 Zadel en stuur op goede hoogte 

 Gesmeerde ketting die perfect van lengte is 

 Trappers hangen vast en draaien goed 

 Indien je versnellingen hebt, werken ze zoals het moet  

 Banden met profiel 

 Banden opgepompt 

 Extra binnenband (van juiste formaat!!) voorhanden 

 ... 

 

 

Hierbij verklaart ………………………………………………………...(naam) papa/mama 

van ………………………………………………………...(naam) dat de fiets helemaal in 

orde is en klaar is voor een fantastisch chirokamp! 

 

 

(Datum en handtekening) 

Gelieve dit briefje samen met je medische fiche af te geven aan je leiding bij 

het binnenbrengen van je bagage!  
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ADRESSEN LEIDING 

RIBBELS                                                                                                                         ribbel@chirobethanie.be  

Marjoleine Vissers 
Zilverberkenlei 63, 2930 Brasschaat 
03/663.18.26                           0479/63.19.97 
marjoleine@chirobethanie.be  

Thijs Stuer 
Berrélei 8, 2930 Brasschaat 
03/663.62.26                       0492/62.56.62 
thijs@chirobethanie.be 

Robbe De Clerck 
Hoge Akker 7, 2930 Brasschaat 
0492/84.99.01 
robbe@chirobethanie.be  

 

MAZZELS                                                                                                                     mazzel@chirobethanie.be 

Erik De Coster 
Ploegsebaan 215B, 2930 Brasschaat 
0476/67.31.69 
erik@chirobethanie.be  

Alanis Swysen 
Zilverberkenlei 67, 2930 Brasschaat 
0471/38.25.51 
alanis@chirobethanie.be  

Hanne Liégeois 
Kantienlei 26, 2930 Brasschaat 
0498/63.06.82 
hanne@chirobethanie.be 

Anne Wemers 
Brechtsebaan 21, 2930 Brasschaat 
0489/42.50.97 
anne.w@chirobethanie.be 

RAKWI’S                                                                                                                        rakwi@chirobethanie.be  

Erwin Pemen 
Ploegsebaan 201, 2930 Brasschaat 
0471/09.14.65 
erwin@chirobethanie.be  

Merel Torfs 
Klaverheide 108, 2930 Brasschaat 
03/633.12.21                        0499/93.51.90 
merel@chirobethanie.be  

Kerstin Verberck 
Lage Kaart 441, 2930 Brasschaat 
0474/06.45.20 
kerstin@chirobethanie.be  

 

TITO’S                                                                                                                                tito@chirobethanie.be  
Jonas Torfs 
Zilverberkenlei 80, 2930 Brasschaat 
03/653.20.39                       0474/31.90.10 
jonas@chirobethanie.be  

Jens Van’t slot 
Ploegsebaan 13, 2930 Brasschaat 
03/633.28.68                    0493/70.87.73 
jens@chirobethanie.be  

Loren Vander Veken 
Koerspleindreef 84, 2950 Kapellen 
0497/39.16.84 
loren@chirobethanie.be  

 

KETI’S                                                                                                                                keti@chirobethanie.be 
Ellen De Coster 
Ploegsebaan 215B, 2930 Brasschaat 
0476/67.34.89 
ellen@chirobethanie.be  

Nick Van Thielen 
Ploegsebaan 225, 2930 Brasschaat 
03/663.82.97                      0475/56.45.82 
nick@chirobethanie.be  

ASPI’S                                                                                                                               aspi@chirobethanie.be  

Anne Stuer                                                  (groepsleiding) 
Berrélei 8, 2930 Brasschaat 
03/663.62.26                     0494/90.42.01 
anne@chirobethanie.be  

Janne Torfs                                                (groepsleiding) 
Klaverheide 108, 2930 Brasschaat 
03/633 12 21                       0498/93.48.75 
janne@chirobethanie.be  

VB’S                                                                                                                                     vb@chirobethanie.be  

Johan Van Looy 
Ploegsebaan 66, 2930 Brasschaat 
0476/56.77.68                  
johan@chirobethanie.be  

Eve De Prins 
Bredabaan 548, 2930 Brasschaat 
03/298.02.26                      0499/71.64.78 
eve@chirobethanie.be  
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ALS GEHEUGENSTEUNTJE… 

 

 

Wanneer? Wat? Wie? 

Voor 26 juni 2016 Doorgeven allergieën 
aan de cookies 

Iedereen!   

Voor 30 juni 2016 Inschrijven voor het 
bivak  

Iedereen  

19 juli 201 
 
19u - 20u 

Binnenbrengen 
bagage, medische fiche 
en checklist fiets  

Iedereen (behalve 
ribbels)  
 

20 juli 2016 Vertrekken met de fiets 
op kamp 

Tito’s, Keti’s en Aspi’s 

21 juli 2016 Vertrekken met de 
trein 

Mazzels en Rakwi’s 

24 juli 2016 Aankomst om 12u aan 
kampplaats 

Ribbels 

31 juli 2016 ’t kamp is gedaan… Iedereen 

31 juli 2016,  
na aankomst met trein  

Ophalen bagage en 
fietsen  

Iedereen  Graag met 
wat lieve hulp!  


