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Heb je na het lezen van ons boekje nog verdere vragen?
Stuur ons gerust een mailtje: chiromozaiekmoorslede@gmail.com



Woordje van de groepsleiding

Beste ouders, leden, chiro-vrienden …

Ondertussen is het al juni en kunnen we even achteromkijken. Naar jaarlijkse gewoonte 
ƐƚĂƌƩĞŶ�ǁĞ�ŚĞƚ�ĐŚŝƌŽũĂĂƌ�ŵĞƚ�ŽŶǌĞ�&ƌŝĞƚ�DĞƚ�^ƚŽŽĨǀůĞĞƐ͕�ĚĂƚ�ŽƉŶŝĞƵǁ�ĞĞŶ�ŐƌŽŽƚ�ƐƵĐĐĞƐ�
ǁĂƐ͘�KŶŐĞǀĞĞƌ�ϲϰϬ�ŵĞŶƐĞŶ�ŬŽŶĚĞŶ�ŐĞŶŝĞƚĞŶ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ŚĞĞƌůŝũŬĞ�ĨƌŝĞƚũĞƐ�ŵĞƚ�ƐƚŽŽĨǀůĞĞƐ�
ŵĞƚ�ĂĐŚƚĞƌĂĨ�ĞĞŶ�ĚĞƐƐĞƌƚũĞ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ƌŝũŬĞůŝũŬ�ŐĞǀƵůĚĞ�ĚĞƐƐĞƌƩĂĨĞů͘�sĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ǁĂƐ�Ğƌ�
ŽŶǌĞ�ƐƉĞƩĞƌĞŶĚĞ�ƐƚĂƌƚĚĂŐ͕�ǁĂĂƌŽƉ�ǁĞ�ǁĞĞƌ�ǀĞĞů�ŶŝĞƵǁĞ�ůĞĚĞŶ�ŵŽĐŚƚĞŶ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘
EĂ�ĞŶŬĞůĞ�ĂĐƟĞǀĞ͕�ƐƉĞĞůƐĞ�ĞŶ�ŐĞǌĞůůŝŐĞ�ǌŽŶĚĂŐŶĂŵŝĚĚĂŐĞŶ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ǀƌŝĞŶĚũĞƐĚĂŐ͕�
ǁĂƐ�ŚĞƚ�ƟũĚ�ǀŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ĨŽƚŽͲĂǀŽŶĚ͘��ŝƚ�ũĂĂƌ�ǁŝůĚĞŶ�ǁĞ�ŚĞƚ�ĂŶĚĞƌƐ�ĂĂŶƉĂŬŬĞŶ�ĞŶ�ǌŽ�
ŵĂĂŬƚĞŶ�ǁĞ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŚĞƵƐĞ�͚ƐƉĞĐŝĂů͛�ǀĂŶ�ŝŶ�ƚĞŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�DĞǆŝĐĂĂŶƐĞ�͚�ĂŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĚŽĚĞŶ͛͘ �
,Ğƚ�ǁĂƐ�ĞĞŶ�ŐĞǌĞůůŝŐĞ�ĂǀŽŶĚ͕�ǁĂĂƌďŝũ�ǁĞ�ŬŽŶĚĞŶ�ƌĞŬĞŶĞŶ�ŽƉ�ǀĞĞů�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ�ǀĂŶ�
ŽƵĚĞƌƐ�ĞŶ�ůĞĚĞŶ͘�sŽŽƌ�ŚĞƌŚĂůŝŶŐ�ǀĂƚďĂĂƌ͊

,Ğƚ�ŶĂũĂĂƌ�ǀĂŶ�ϮϬϭϵ�ĞŝŶĚŝŐĚĞ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ƐƵƉĞƌƐũŝĞŬĞ�ǌŽŶĚĂŐŶĂŵŝĚĚĂŐĞŶ͕�
ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ��ĞĞŶ�ůĞƵŬĞ�ǌǁĞŵŶĂŵŝĚĚĂŐ�ĞŶ�ĞĞŶ�ƐƵĐĐĞƐǀŽůůĞ�ŝũƐƚĂĂƌƚĞŶǀĞƌŬŽŽƉ͘�
EĂ�ĚĞ�ĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ�ǁĂƐ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ůĞŝĚŝŶŐ�ƟũĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĞǆĂŵĞŶƐ͕�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�Ğƌ�ũĂŵŵĞƌ�
ŐĞŶŽĞŐ�ĞŶŬĞůĞ�ǌŽŶĚĂŐŶĂŵŝĚĚĂŐĞŶ�ŐĞĞŶ��ŚŝƌŽ�ŬŽŶ�ĚŽŽƌŐĂĂŶ͘�EĂ�ĚŝĞ�ƐĂĂŝĞ�ǁĞŬĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�
�ŚŝƌŽ�ŐŝŶŐĞŶ�ǁĞ�ǁĞĞƌ�ǀĂŶ�ƐƚĂƌƚ�ĞŶ�ĚĂĂƌǀŽŽƌ�ǁĞƌŬƚĞŶ�ĚĞ�ĂƐƉŝ Ɛ͛�ĞĞŶ�ŐƌŽŽƚ�ŐƌŽĞƉƐƐƉĞů�Ƶŝƚ͘�
EĂ�ŚĞƚ�ƐĐŚĂĂƚƐĞŶ�ĞŶ�ĞĞŶ�ĚĞƵŐĚĚŽĞŶĚ�ŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐƐǁĞĞŬĞŶĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ůĞŝĚŝŶŐ�ǁĂƌĞŶ�
ǁĞ�ŬůĂĂƌ�Žŵ�Ğƌ�ĞĞŶ�ĨĞƌŵĞ�ůĂƉ�ŽƉ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ĚĂĂƌ�ƐƚĂŬ��Ks/�Ͳϭϵ�ĞĞŶ�ƐƚŽŬũĞ�ǀŽŽƌ͘ �
KŶƐ��ŽƌŽŶĂͲƐƉĞů�ǁĞƌĚ�ĞĞŶ�ĞĐŚƚ�ƐƵĐĐĞƐ͕�ƉƌŽĮĐŝĂƚ�ĂĂŶ�ĂůůĞ�ůĞĚĞŶ�ŵĞƚ�ũƵůůŝĞ�ŽǀĞƌǁŝŶŶŝŶŐ͘�
�Ăƚ�ƐƉĞů�ŝƐ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ŶŝĞƚ�ŚĞƚǌĞůĨĚĞ�ĂůƐ�ŝĞĚĞƌĞ�ǌŽŶĚĂŐŵŝĚĚĂŐ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ�ŬƵŶŶĞŶ�
ĚŽŽƌďƌĞŶŐĞŶ͕�ƐƉĞůĞŶ͕�ƌĂǀŽƩĞŶ͕͙�'ĞůƵŬŬŝŐ�ŬǁĂŵ�ĞŝŶĚ�ŵĞŝ�ƚŽĐŚ�ĚĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ͗�
we mogen op kamp!�DĂĂƌ�ǌŽĂůƐ�ũƵůůŝĞ�ǌĞůĨ�ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ�Ăů�ŐĞŚŽŽƌĚ�ŚĞďďĞŶ͕�
ǌĂů�ĚĂƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŶŽĚŝŐĞ�ǀŽŽƌǌŽƌŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ĞŶ�ƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶ�ǌŝũŶ͘

�ůƐ�ůĞŝĚŝŶŐƐƉůŽĞŐ�ĚŽĞŶ�ǁĞ�ŽŶƐ�ƵŝƚĞƌƐƚĞ�ďĞƐƚ�Žŵ�ĂůůĞƐ�ǀŽŽƌ�ƚĞ�ďĞƌĞŝĚĞŶ�ĞŶ�ƚĞ�ďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘�
,Ğƚ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ǀĂŶǌĞůĨƐƉƌĞŬĞŶĚ�Žŵ�ĂĂŶ�ĂůůĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ƚĞ�ǀŽůĚŽĞŶ͕�ŚĞƚ�ǀƌĂĂŐƚ�ƟũĚ�ĞŶ�ŚĞĞů�
ǁĂƚ�ĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐ͘��ĂĂƌ�ŐĞƌĂŬĞŶ�ǁŝũ�ǀĂŶ�ĚĞ��ŚŝƌŽ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ǁĞů�ĚŽŽƌ͘ ��ĠŶ�ĚŝŶŐ�ŝƐ�ǌĞŬĞƌ͗�
�ŽƌŽŶĂ�ŽĨ�ŶŝĞƚ͕�ĞĞŶ�ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚ�ŬĂŵƉ�ǌĂů�ŚĞƚ�ǌĞŬĞƌ�ǁŽƌĚĞŶ͊��ĂĂƌŽŵ�ǁŝůůĞŶ�ǁĞ�ũƵůůŝĞ�
ŽƵĚĞƌƐ͕�ůĞĚĞŶ͕͙�ǌĞŬĞƌ�ďĞĚĂŶŬĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƐŶĞůůĞ�ƌĞƐƉŽŶƐ�ŽƉ�ŽŶǌĞ�ǀƌĂĂŐ�ŽĨ�ũĞ�Ăů�ĚĂŶ�ŶŝĞƚ�
ŵĞĞ�ŐĂĂƚ�ŽƉ�ŬĂŵƉ͘�tĞ�ǌŝũŶ�Ăů�ŵĞƚ�ŚĞĞů�ǀĞĞů�ĞŶ�ĚĂƚ�ĚŽĞƚ�ŽŶƐ�ĞŶŽƌŵ�ĚĞƵŐĚ͊��ŽŽƌŚĞĞŶ�Ěŝƚ�
&ĂĐƚĞƵƌŬĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ũƵůůŝĞ�ŽƉ�ĚĞ�ŚŽŽŐƚĞ�ŐĞƐƚĞůĚ�ǁĂƚ�Ğƌ�ĂůůĞŵĂĂů�ŵŽĞƚ�ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ�ĞŶ�ĂĂŶ�
wat we ons moeten houden.

����E<d�sKKZ�:h>>/��s�ZdZKht�E
,ĞĞů�ǀĞĞů��ŚŝƌŽŐƌŽĞƚũĞƐ͊

sĂŶ�ũƵůůŝĞ�ŐƌŽĞƉƐůĞŝĚƐƚĞƌ
>ĞĞŶ



Naar waar gaan we op kamp?
/Ŷ�ũƵůŝ�ƐŶƵŝǀĞŶ�ǁĞ�ƟĞŶ�ĚĂŐĞŶ�ůĂŶŐ�ǌŽŵĞƌƐĞ�ƐĨĞƌĞŶ�ŽƉ�ŝŶ�DK>͊�
�ŽĂůƐ�ŝĞĚĞƌ�ũĂĂƌ͕ �ǌƵůůĞŶ�ǁĞ�ŽŽŬ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ŽŶƐ�ƵŝƚĞƌƐƚĞ�ďĞƐƚ�ĚŽĞŶ�Žŵ�Ğƌ�ĞĞŶ�ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚ�ŬĂŵƉ�ǀĂŶ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ͘�
,ŝĞƌŽŶĚĞƌ�ŬƌŝũŐĞŶ�ũƵůůŝĞ�Ăů�ŝĞƚƐ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ŵŽŽŝĞ�ǀĞƌďůŝũĨƉůĂĂƚƐ�ƚĞ�ǌŝĞŶ͘

WŽƐƚ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ�ŽƉ�ŬĂŵƉ�ŝƐ�ƐƵƉĞƌ�ůĞƵŬ͕�ĚĂĂƌŽŵ�ǌŝũŶ�ŬĂĂƌƚũĞƐ�ĂůƟũĚ�ǁĞůŬŽŵ�ŽƉ�ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚ�ĂĚƌĞƐ

 
�ĨĚĞůŝŶŐ�н�ŶĂĂŵ�;�ŚŝƌŽ�DŽǌĂŢĞŬͿ
<^���Ğ��ƵƌĐŚƚ
WĂƚĞƌ�sĂŶ�,ĞŶǆƚŚŽǀĞŶƐƚƌĂĂƚ�ϱϬ
ϮϰϬϬ�DŽů

Handig om te weten!

Een brief zonder prior zegels is enkele dagen onderweg.
Wanneer je prior zegels gebruikt, is de brief slechts 1 dag onderweg!
KƉ�ƟũĚ�ǀĞƌƐƚƵƌĞŶ�ŝƐ�ĚƵƐ�ĂĂŶŐĞƌĂĚĞŶ͊

EŽŽĚŐĞǀĂů�ƚĞƌǁŝũů�ǁĞ�ŽƉ�ŬĂŵƉ�ǌŝũŶ͍

/Ŷ�ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ŶŽŽĚ�ǌŝũŶ�ǁĞ�ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ�ǀŝĂ�ĚĞǌĞ�ŶƵŵŵĞƌƐ͗
>ĞĞŶ�sĂŶĚĞƌŚĂĞŐŚĞ͗�Ϭϰϳϴ�ϳϰ�ϲϳ�ϲϬ�
�Ğ�ŬŽŬƐ�;sĂŶĞƐƐĂͿ͗�Ϭϰϳϲ�ϱϬ�Ϯϳ�Ϯϵ

�Ğ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ�ǌŝũŶ�ŽŽŬ�ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͕ �Ěŝƚ�ŬĂŶ�ũĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŽŶĚĞƌ�͚tŝĞ�ŝƐ�ŵŝũŶ�ůĞŝĚŝŶŐ͍͛



Wie is mijn leiding op kamp?
KƉ�ŬĂŵƉ�ŐĂĂŶ�ŝƐ�ĂůƟũĚ�ƐƉĂŶŶĞŶĚ͕�ǌĞŬĞƌ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ŬĞĞƌ�ŝƐ�ĠŶ�ĚĂŶ�ŶŽŐ�ĞĞŶƐ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ƌĂƌĞ�ƟũĚĞŶ͘
Kŵ�ŵĂŵĂ�ĞŶ�ƉĂƉĂ�ǁĂƚ�ĞǆƚƌĂ�ŐĞƌƵƐƚ�ƚĞ�ƐƚĞůůĞŶ�ŬĂŶ�ũĞ�ŚŝĞƌŽŶĚĞƌ�ǌŝĞŶ�ǁŝĞ�ũŽƵǁ�ůĞŝĚŝŶŐ�ŝƐ�ŽƉ�ŬĂŵƉ�
ĞŶ�ŚŽĞ�ũĞ�ĚĞǌĞ�ŬĂŶ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘͘͘
�ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ǌƵůůĞŶ�ǁĞ�ŽŽŬ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ƵƉĚĂƚĞƐ�ŐĞǀĞŶ�ŽƉ�ŽŶǌĞ�ĨĂĐĞďŽŽŬƉĂŐŝŶĂ͘�sŽůŐ�ĚĞǌĞ�ǌĞŬĞƌ͊

 

>ĞŽŶŝĞ�sĂŶƉĞƚĞŐŚĞŵ� <ĂƚĞůŝũŶ�>ĂŶŶŽǇ
DĂŝƚĠ��ĞŵĂŶ� � sĂůĞƌŝĞ�,ĂƵƐƉŝĞ

Speelclub

�ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŶĞŶ͗��Ϭϰϳϵ�ϳϭ�ϭϵ�Ϭϯ�;>ĞŽŶŝĞͿ
� � � Ϭϰϵϱ�ϭϲ�ϰϮ�ϲϰ�;<ĂƚĞůŝũŶͿ

Rakwi

Tito

<ĞƟ

Aspi

>ĞĞŶ�sĂŶĚĞƌŚĂĞŐŚĞ� >ĂƌƐ�,ŽƵƚŚŽŽĨĚ
�ƌƚŚƵƌ�sĂŶƉĞƚĞŐŚĞŵ� sĠƌŽŶ��͛,ŽŽŐŚĞ

�ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŶĞŶ͗��Ϭϰϳϴ�ϳϰϲϳ�ϲϬ�;>ĞĞŶͿ
� � � Ϭϰϵϱ�ϭϮ�ϴϳ�ϱϵ�;>ĂƌƐͿ

<ůĂĂƐ�>ǇďĞĞƌ�� � :ŽŶĂƐ�sĂŶĚĞƌŚĂĞŐŚĞ
dŽŵ��ĞĐůĞŝƌ� � � ZŽĞů�ŚŽƵƚŚŽŽĨĚ

�ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ͗�Ϭϰϳϳ�ϳϯ�ϴϱ�ϰϭ�;<ůĂĂƐͿ

�ŶŶĞůĞĞŶ�>ĂŶŶŽǇ� � DĂƌŝĞͲ:ƵůŝĞ��ĞŵĂŶ
�ĂƌŽŶ��͛,ŽŽŐŚĞ� � >ŽǁŝĞ�sĂŶƉĞƚĞŐŚĞŵ

�ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ͗�Ϭϰϳϲ�Ϯϴ�ϭϲ�ϳϲ�;DĂƌŝĞͲ:ƵůŝĞͿ

DĂƌŐĂƵǆ�sƵǇůƐƚĞŬĞ��
�ŶŬĞ�sĂŶĚĞŶĚƌŝĞƐƐĐŚĞ

�ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ͗�Ϭϰϳϭ�ϯϱ�ϮϬ�Ϭϱ�;DĂƌŐĂƵǆͿ



Hoe schrijf ik me in voor het kamp? 
Dit jaar verloopt het inschrijven iets anders.

Geen echte info-avond, geen huisbezoekjes,...

Hieronder een stappenplan van hoe dit in zijn werk gaat

Stap 1: Schrijf je in via onze website

Via een vragenformulier op onze website kan je je inschrijven. 

Opgelet dit moet voor IEDEREEN van het gezin.

www.chiromozaiek.be/nl/inschrijven-chirokamp-2020 

Geen zin om over te typen? De link is ook te vinden op onze gewone site, facebook en via mail.

^ƚĂƉ�Ϯ͗�:Ğ�ŽŶƚǀĂŶŐƚ�ĞĞŶ�ďĞǀĞƐƟŐŝŶŐƐŵĂŝů

Controleer zo snel mogelijk of alle gegevens correct zijn.

Indien je geen mailtje ontvangen hebt, laat ons dan iets weten. 

Stap 3: Schrijf het kampbedrag over

Het bedrag dient betaald te zijn  VOOR 7 juli op het rekeningnummer BE08 4664 3637 4113 

Speelclub 90   euro
Rakwi  120 euro
Tito   120 euro
<ĞƟ� � ϭϮϱ�ĞƵƌŽ
�ƐƉŝ� � ϭϮϱ�ĞƵƌŽ

Heel wat mutaliteiten betalen een deel van het bivak terug,

ĂƩĞƐƚĞŶ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ŬƵŶŶĞŶ�ŶĂ�ŚĞƚ�ŬĂŵƉ�ǀĞƌŬƌĞŐĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘

,Ğƚ�ŬĂŵƉ�ŝƐ�ŽŽŬ�ĮƐĐĂĂů�ĂŌƌĞŬďĂĂƌ�ŽŶĚĞƌ�ϭϮ�ũĂĂƌ͕ �ĚĞ�ĂƩĞƐƚĞŶ�

hiervoor worden ook na het kamp bezorgd.

^ƚĂƉ�ϰ͗�DĞĚŝƐĐŚĞ�ĮĐŚĞŶ�ŝŶǀƵůůĞŶ

KŵǁŝůůĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉƌŝǀĂĐǇ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ŵĞĚŝƐĐŚĞ�ĮĐŚĞƐ�E/�d�ŽŶůŝŶĞ�ǀĞƌƐƚƵƵƌĚ͘

�ŽǁŶůŽĂĚ�ĚĞ�ŵĞĚŝƐĐŚĞ�ĮĐŚĞ�ǀŝĂ�ŽŶǌĞ�ƐŝƚĞ

Print deze af, vul deze in en stop ze in een gesloten omslag in de brievenbus van:

ZK�^�>��Z^�^dZ��d�ϭϬ�;<ĂƉƐĂůŽŶ�^ŝůŚŽƵĞƩĞͿ

^ƚĂƉ�ϱ͗��ŌĞůůĞŶ�ŵĂĂƌ͊͊͊



Belangrijke data
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28/
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29/
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16u, 17u, 18u:
Valiezen binnenbrengen
х�ŐĞďĞƵƌĚ�ŝŶ�^ŚŝŌĞŶ
16u: Speelclub/ 17u: Rakwi/ 
ϭϴƵ͗�dŝƚŽ͛Ɛ͕�<ĞƟ͛Ɛ�ĞŶ��ƐƉŝ͛Ɛ͘
 

Van 9u30 tot 11u: 
�ĞǌŽĞŬĚĂŐͬ�<ŝƐƐ�Θ�ZŝĚĞ͘
х�KƵĚĞƌƐ�ŵŽŐĞŶ�ŶŝĞƚ�ƵŝƚƐƚĂƉƉĞŶ͘
> Speelclub, Rakwi, Tito’s en 
<ĞƟ͛Ɛ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽƉŐĞŚĂĂůĚ͘�

Namiddag:
�ĂŶŬŽŵƐƚ��ƐƉŝ͛Ɛ�ĞŶ�ůĞŝĚŝŶŐ�
ŝŶ�:���Ğ�sŝĞƌůŝŶŬ͘

sĞƌƚƌĞŬ�ƌĂŬǁŝ͛Ɛ͕�dŝƚŽ͛Ɛ͕�<ĞƟ͛Ɛ�
ĞŶ��ƐƉŝ͛Ɛ. 
х�sĞƌƚƌĞŬ�ĂĂŶ�ƐƚĂƟŽŶ�
ZŽĞƐĞůĂƌĞ͘�
> We laten nog iets weten over 
ŚĞƚ�ƵƵƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌƚƌĞŬ͘

Vertrek speelclub
х�sĞƌƚƌĞŬ�ĂĂŶ�ƐƚĂƟŽŶ�
ZŽĞƐĞůĂƌĞ͘�
> We laten nog iets weten over 
ŚĞƚ�ƵƵƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌƚƌĞŬ͘

*Valiezen binnenbrengen: <ŝŶĚĞƌĞŶ�Ƶŝƚ�ŚĞƚǌĞůĨĚĞ�ŐĞǌŝŶ�ĚŝĞ�ŽƉ�ŬĂŵƉ�ŝŶ�ĞĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ďƵďďĞů�ǌŝƩĞŶ�
mogen hun gerief op hetzelfde moment brengen. 

*Bezoekdag/ Kiss & Ride: Helaas kunnen we door het coronavirus geen bezoekdag toestaan. We vragen 
wel aan de ouders van de speelclub, rakwi, Tito’s en Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ŽŽŬ�ĚĞ�<ĞƟ͛Ɛ om de leden te komen ophalen. 
Bij aankomst van de kampplaats mogen de ouders niet uitstappen en worden de bananedozen van uw 
zoon/dochter ingeladen in de auto en worden alle documenten en ID-kaarten terugbezorgd. We moeten 
jammer genoeg ook vragen om daarna meteen door te rijden. 

Leonie Vanpeteghem

Leonie Vanpeteghem
Belangrijke data



Contactbubbels,
Bubbel geel: Deze bubbel bestaat uit de speelclub. Deze gaan op kamp 
van 24 juli tot 30 juli. Elke activiteit doet deze groep alleen en wordt 
niet gemengd met andere groepen. 

 

Bubbel groen: Deze bubbel bestaat uit de rakwi’s. Zij gaan op kamp van 
21 juli tot 30 juli. Ook hier wordt elke activiteit binnen de groep 
gehouden. 

 

Bubbel roze: Deze bubbel bestaat uit de tito’s, keti’s en aspi’s. De tito’s 
en keti’s gaan op kamp van 21 juli tot 30 juli. De aspi’s gaan op kamp 
van 21 juli tot 31 juli. Activiteiten kunnen hier gemengd worden, maar 
dat vormt geen enkel probleem. 

 

Bubbel paars: De laatste bubbel bestaat uit de koks. Zij staan in voor 
de heerlijke kampmaaltijden tijdens het volledige kamp. Omdat het eten 
voor iedereen bedoeld is, doen zijn dit zo veilig mogelijk. Dat wilt met 
andere woorden zeggen dat ze voor ze starten met het bereiden van het 

eten hun handen wassen en steeds een mondsmasker dragen 

 

Maatregelen,
Wie ziek was of ziekteverschijnselen had tot 5 dagen voor het kamp, kan 
jammergenoeg niet mee op kamp. Hiervoor rekenen wij op jullie, de 
ouders, die mee deze verantwoordelijkheid dragen. Zo kunnen we voor 
iedereen een veilig kamp bieden. Wanneer iemand toch ziek wordt op 

kamp, wordt deze persoon naar huis gestuurd en moet deze persoon verplicht 
getest worden op corona. Indien er positief getest wordt, zijn wij genoodzaakt om 
de volledige bubbel naar huis te sturen.* 

 

Het vertrek van het kamp zal met de trein gebeuren. Per bubbel is een 
trein gereserveerd. De uiteindelijke uren worden later nog meegegeven. 
Op de trein is een mondmasker dragen verplicht! Vergeet dus zeker 
bij het vertrek geen mondmasker bij te hebben. 

 

De contactbubbels worden gevisualiseerd met een kleur. Per lid is een 
bandje voorzien in hetzelfde kleur van zijn of haar bubbel. De bedoeling 
is dan ook dat de kinderen enkel in contact komen met diegene die 

hetzelfde kleur bandje hebben. 

 

Contactbubbels en coronamaatregelen 



De handen worden gewassen/ontsmet voor en na elke maaltijd. 
Daarnaast worden ze ook zoveel mogelijk gewassen tussen de 
activiteiten door. 

 

Per bubbel is er zoveel mogelijk apart materiaal aangekocht. Al het 
materiaal wordt voor en na gebruik ontsmet. Hierdoor kunnen we 
garanderen dat de verschillende bubbels niet met elkaar in contact 
komen. 

 

We proberen ons dit jaar zo weinig mogelijk te verplaatsen. Er zullen 
enkel nodige verplaatsingen zijn door de koks. Daarnaast zal er ook zo 
weinig mogelijk naar een bos/plein gegaan worden. 

 

Het sanitair is opgedeeld in de verschillende bubbels. Het kuisen ervan 
wordt gebeurd door de leiding van de bubbel zelf. 

 

 

Bij vragen of opmerkingen kan een mail gestuurd worden naar 
chiromozaiekmoorslede@gmail.com. 

 

*In geval van corona, kan er geen beroep gedaan worden op de chiroverzekering, maar wel op de familiale 
verzekering. 



Belangrijk! Bezoekdag wordt een kiss and ride! 
Beste ouders, familie, sympathisanten 

 

Normaalgezien organiseren wij op 30/07 een bezoekdag. Als familie verkennen jullie dan onze 

kampplaats, eten we gezellig samen, praten we wat bij en spelen we een tof spel. Doordat we dit 

jaar in een uitzonderlijke situatie zitten, is deze dag helaas niet mogelijk. 

 

Maar niet getreurd! Wij, de leiding, hebben een oplossing gezocht zodat jullie toch een de 

kampplaats kunnen zien. Op 30/07 zullen we een Kiss and Ride organiseren. 

 

Kiss and ride? Wat nu? 

Wie? 
Verantwoordelijken per bubbel: 

- Bubbel geel: Maité Deman 

- Bubbel groen: Lars Houthoofd en Leen Vanderhaeghe 

- Bubbel roze: Marie-Julie Deman 

Wat? 
Jullie komen jullie kind(eren) halen op de kampplaats (tot en met keti’s). Het is belangrijk dat jullie 

niet uitstappen uit jullie auto (dit voor de veiligheid van iedereen). 

Waar? 
Het adres van de kampplaats is Pater Van Henxthovenstraat 50, 2400 Mol.  

Jullie zijn daar welkom om jullie kind(eren) op te halen. 

Hoe?     
Je rijdt de straat in van de kampplaats. Dan rijd je de oprit van de kampplaats op. Daar staat er per 

bubbel een verantwoordelijke te wachten. Je zegt wie je kind is en zij zullen ze sturen naar de 

wagen. De kinderen zetten hun materiaal zelfstandig in de auto. Indien dit moeilijk gaat, zal er een 

leider of leidster helpen met je kind. Zo hoef jij als ouder niet uit je auto te komen.  

Wanneer? 
Jullie kunnen jullie kinderen komen halen vanaf 9u30 en kunnen ze ophalen tot 11u00. Indien je er 

niet op tijd kan raken (door file bijvoorbeeld) dan kan je altijd een berichtje sturen naar de 

contactpersoon uit de bubbel van je kind(eren). 

 

Leonie Vanpeteghem

Leonie Vanpeteghem

Leonie Vanpeteghem
Belangrijk! Bezoekdag wordt Kiss and Ride!



Wat neem ik mee op kamp?
Het vullen van je bananendoos is een hele klus. Maar wat moet je nu eigenlijk allemaal meenemen?
KƉ�ĚĞǌĞ�ƉĂŐŝŶĂ Ɛ͛�ǀŝŶĚ�ũĞ�ĞĞŶ�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ͕�ŶĞĞŵ�ŚĞƚ�ďŝũ�ũĞ�ƟũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ũĞ�ĚŽǌĞŶ͘�
In de blanco hokjes kan je afvinken wat je al hebt weggestopt! Handig toch?
Soms moet je ook per afdeling nog extra dingen meebrengen, deze kan je vinden bij ‘Ga jij mee op kamp?’

Ondergoed
Kousen

Slips/Boxershorts

KŶĚĞƌůŝũłĞƐͬ�, Ɛ͛

Schoenen
Sletsen of crocs (voor tussendoor)

GOEIE stapschoenen

Sportschoenen

Sandalen (niet verplicht)

Spelkledij (Kan en zal vuil worden!!)

Wasgerief
Zeep (vast of vloeibaar)

Shampoo

Washandjes

Handdoeken

Oorstokjes

Tandpasta en tandenborstel (geen elektrische!)

Scheergerief (indien van toepassink)

Haarborstel of kam

Slaapgerief

Zeep (vast of vloeibaar)

Shampoo

Washandjes

Handdoeken

Pyjama

^ůĂĂƉǌĂŬ�;ǀŽŽƌ�ŬĞƟ�ĞŶ�ĂƐƉŝ͗�ĚŝŬŬĞ͊Ϳ

Kussen

<ŶƵīĞůďĞĞƌ

Hoeslaken�ǀŽŽƌ�^ƉĞĞůĐůƵď͕�ZĂŬǁŝ�ĞŶ�ƟƚŽ

sĞůĚďĞĚ�ǀŽŽƌ�<ĞƟ Ɛ͛�;E/�d�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƌĞƐƚͿ

>ƵĐŚƚŵĂƚƌĂƐ�ǀŽŽƌ��ƐƉŝ Ɛ͛�;E/�d�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƌĞƐƚͿ

T-shirts en topjes

Lange broeken

Shorts en/of rokjes

Truien (dikke en dunne)

UNIFORM

Aanhebben bij vertrek

T-shirt

Trui

Broek of rok

Onze camion is niet zo groot... Om alles mee te kunnen nemen 
vragen we om MAXIMUM 2 bananendozen per lid mee te nemen 
TIP: Stop losse, zachte spullen zoals een slaapzak en kussen 
��������ŝŶ�ĞĞŶ�ƉůĂƐƟĞŬ�ƚĂƐ͊



Wat neem ik mee op kamp? 

Zwemgerief
Zwemshort/broek 

Badpak of bikini

Zwembandjes (niet verplicht)

Zwemkledij die VUIL mag worden

Eet- en keukengerief

Varia
�ƌŝŶŬŇĞƐ�;ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͊͊Ϳ

�ŽŶŶĞŚŽĞĚũĞ�ŽĨ�ƉĞƚ�;ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͊͊Ϳ

Regenjas

Schrijfgerief

KIDS-ID of ID kaart (meehebben bij vertrek)

(Vuilnis)zak voor vuile was

Zakdoekdoeken

Een foto van mama en papa tegen heimwee

DĞĚŝĐĂƟĞ�;ŽƉ�ǀŽŽƌŚĂŶĚ�ǀĞƌŵĞůĚĞŶ�ŽƉ�ĮĐŚĞͿ

Coronaproof kamp!
Flesje zonnecrème (er wordt niet meer gedeeld)

<ůĞŝŶ�ŇĞƐũĞ�ŚĂŶĚŐĞů�

DŽŶĚŵĂƐŬĞƌƐ͗�� dŝƚŽ Ɛ͕͛�ŬĞƟ Ɛ͛�ĞŶ�ĂƐƉŝ Ɛ͛�ǀŽŽƌ�ĞůŬĞ�ĚĂŐ�ϭ�;ŵŝŶ�ϭϬͿ

� � � ^ƉĞĞůĐůƵď�ĞŶ�ƌĂŬǁŝ͗�ϭ�ŵĂƐŬĞƌ�ƉĞƌ�Ϯ�ĚĂŐĞŶ�;ZĂŬǁŝ͗�ŵŝŶ�ϱ͕�^ƉĞĞůĐƵď͗�ŵŝŶ�ϯͿ� �

dŝƚŽ Ɛ͕͛�ŬĞƟ Ɛ͕͛�ĂƐƉŝ Ɛ͛�ĞŶ�ůĞŝĚŝŶŐ�ĚƌĂŐĞŶ�ŽŽŬ�ŵŽŶĚŵĂƐŬĞƌ�ďŝũ�ǀĞƌƚƌĞŬ�;ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ED�^Ϳ�

�ƌŝŶŬďĞŬĞƌ�;ƉůĂƐƟĞŬͿ

^ŽĞƉďĞŬĞƌ�;ƉůĂƐƟĞŬͿ

WůĂƐƟĞŬĞŶ�ďŽƌĚ�ŽĨ�ŐĂŵĞů�

sĂĂƚĚŽĞŬĞŶ�;ŵŝŶƐƚĞŶƐ�ϱͿ

TIP
Maak op voorhand een 

zwemzakje klaar...

Handdoek, zwemgerief

,ĂŶĚŝŐ�ǀŽ
Žƌ�ŽƉ�ƵŝƚƐƚ

ĂƉ͊

�ĞƐƚĞŬ�;ǀŽƌŬ͕�ŵĞƐ͕�ůĞƉĞů�ĞŶ�ŬŽĸĞůĞƉĞůͿ

Dunschiller of schilmesje

Gesloten zak om je eetgerief in te stoppen

(bvb turnzakje)

�ŶŬĞů�ǀŽŽƌ�ƟƚŽ͛Ɛ͕�ŬĞƟ͛Ɛ�ĞŶ�ĂƐƉŝ͛Ɛ
Zaklamp

Trekrugzak en matje

�ĂŬŐĞůĚ�;ŵĂǆ�ϭϬ�ĞƵƌŽͿ

Fiets (enkel aspi)

Belangrijk!
�ƌ�ǁŽƌĚƚ�ŽƉ�ŬĂŵƉ�'��E�ŵĂƚĞƌŝĂĂů�ŐĞĚĞĞůĚ�ƚƵƐƐĞŶ�ďƌŽĞƌƐ�ĞŶ�ǌƵƐƐĞŶ͊

�ŝƚ�Žŵ�ŚĞƚ�ŵĞŶŐĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ďƵďďĞůƐ�ƚĞ�ǀĞƌŵŝũĚĞŶ



Wat neem ik NIET mee op kamp?

DĞŶƐĞŶ�ĚŝĞ�ŶŝĞƚ�ŝŶ�ŽŶǌĞ�ĐŚŝƌŽ�ǌŝƩƚĞŶ
Je lief

Je vake/papa/vader of moeke/mama/moeder

Je kok (onze koks zijn veeeeeel beter!)

Je boekhouder

Je persoonlijke slaaf of butler

Voedingswaren

Verslavende middelen
<ŽĸĞ�;ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĞǆƚƌĞĞŵ�ǀĞƌƐůĂĂĨĚĞŶ͗��ƌ�ŝƐ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ŬŽĸĞ�ŽƉ�ŬĂŵƉ͊Ϳ

Alcoholische dranken

Drugs

;�ͿͲ^ŝŐĂƌĞƚĞŶ�;<ĞƟ Ɛ͛�ĞŶ�ĂƐƉŝ Ɛ͛�ĚŝĞ�ŶŝĞƚ�ǌŽŶĚĞƌ�ŬƵŶŶĞŶ�ŵŽŐĞŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ĂƉĂƌƚĞ�ƉůĂĂƚƐ�ƌŽŬĞŶ�ŽƉ

� �������� ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ�ŵŽŵĞŶƚĞŶͿ�KƉ�ŬĂŵƉ�ǁŽƌĚĞŶ�'��E�ƐŝŐĂƌĞƩĞŶ�ŐĞŬŽĐŚƚ͘

Zakmessen

Zwaarden en sabels

,ĂůĨĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞ�ĞŶ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞ�ŐĞǁĞƌĞŶ

Andere geweren

^ŶŽĞƉ͕�ŬŽĞŬũĞƐ͕�ƐũŝĞŬŽůĞƩĞŶ�ĞŶ�ǌŽ�ǀŽŽƌƚ͘͘͘͘�

,Ğď�ũĞ�ĚĞǌĞ�ƚŽĐŚ�ŵĞĞ͍��ĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞǌĞ�ǀĞƌǌĂŵĞůĚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ůĞŝĚŝŶŐ͘͘͘�

Rambomateriaal

DƵůƟŵĞĚŝĂ

'ĞĞͲŝƐͲŝŵƐ�;'^DƐͿ��ůůĞ�'^DƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďĞŐŝŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŬĂŵƉ�ǀĞƌǌĂŵĞůĚ͘

�ŶŬĞů�ĚĞ�<ĞƟ Ɛ͛�ĞŶ��ƐƉŝ Ɛ͛�ŵŽŐĞŶ�ĚĞǌĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƉůĂƩĞ�ƌƵƐƚ�;ŽƉ�ĞŝŐĞŶ�ƌŝƐŝĐŽͿ

�ŽŵƉƵƚĞƌƐ͕�ůĂƉƚŽƉƐ͕�ǁŝŝƐ͕�ƉůĂǇƐƚĂƟŽŶ͕�ŐĂŵĞďŽǇͬŐŝƌů͕�sZͲďƌŝů͕͘͘͘

DƉϯ Ɛ͕͛�DƉϰ Ɛ͕͛DƉϱ Ɛ͕͛�/ƉĞƚ͕�/ƉŽƚ͕�/ƉĂŶ͕�ƚĂďůĞƚ͕͘͘͘



,ĂŶĚŝŐĞ�ƟƉƐ�ďŝũ�ŚĞƚ�ǀƵůůĞŶ�ǀĂŶ�ũĞ�ďĂŶĂŶĞŶĚŽŽƐ
EĞĞŵ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂĂůůŝũƐƚ�Ğƌďŝũ�ĞŶ�ǀƵƵƵƵƵƵůůĞŶ�ŵĂĂƌ͊�,ŝĞƌŽŶĚĞƌ�ŬĂŶ�ũĞ�ŶŽŐ�ĞŶŬĞůĞ�ƟƉƐ�ǀŝŶĚĞŶ͘
tĞ�ƌĂĚĞŶ�ĂĂŶ�Žŵ�ĚĞǌĞ�ǌĞŬĞƌ�ƚĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘

'ĞŶĂĂŵƚĞŬĞŶĚ�ŐĞƌŝĞĨ�ǀŝŶĚ�ũĞ�ǀĞĞů�ƐŶĞůůĞƌ�ƚĞƌƵŐ͊��ĞŬĞƌ�ďŝũ�ĚĞ�ũŽŶŐƐƚĞ�ĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ�ŝƐ�Ěŝƚ�ĞǆƚƌĂ�ŚĂŶĚŝŐ͘
^ĐŚƌŝũĨ�ŽǀĞƌĂů�ũĞ�ŶĂĂŵ�ŽƉ�ŵĞƚ�ĂůĐŽŚŽůƐƟŌ�;ǌĞůĨƐ�ŝŶ�ũĞ�ŽŶĚĞƌďƌŽĞŬĞŶ͊Ϳ͘�^ĐŚƌŝũĨ�ďĞƐƚ�ũĞ�ǀŽůůĞĚŝŐĞ�ŶĂĂŵ͘
�ĂŶŐĞǌŝĞŶ�ǁĞ�ŵĞƚ�ǀĞĞů�ŽƉ�ŬĂŵƉ�ŐĂĂŶ͕�ǌŝũŶ�Ğƌ�ǀĞĞů�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ĂŅŽƌƟŶŐĞŶ͘͘͘�
�Ž�ǌŝũŶ�Ğƌ�Ăů�ϯ�>s Ɛ͛�ŝŶ�ĚĞ�ůĞŝĚŝŶŐƐƉůŽĞŐ�ĂůůĞĞŶ͘͘. 

tĞĞƚ�ǁĂƚ�ũĞ�ŵĞĞ�ŶĞĞŵƚ͘͘͘�,ĞůƉ�ďŝũ�ŚĞƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ũĞ�ĚŽǌĞŶ͘
�ůƐ�ũĞ�ǁĞĞƚ�ǁĂƚ�ũĞ�ŵĞĞ�ŚĞďƚ�ŽƉ�ŬĂŵƉ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŽŽŬ�ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ�Žŵ�ĂůůĞƐ�ƚĞƌƵŐ�ŵĞĞ�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ�ŶĂĂƌ�ŚƵŝƐ͘
�Ŷ�Žŵ�ŝĞƚƐ�ƚĞƌƵŐ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ǀĞƌůŽƌĞŶ�ǀŽŽƌǁĞƌƉĞŶ͘͘͘

�ŽƌŐ�ǀŽŽƌ�ǁĂƚ�ĞǆƚƌĂ�ƉůĂĂƚƐ�ŝŶ�ũĞ�ďĂŶĂŶĞŶĚŽŽƐ͘͘͘͘
tĂŶŶĞĞƌ�ũĞ�ƚĞƌƵŐ�ŶĂĂƌ�ŚƵŝƐ�ŬĞĞƌƚ͕�ǌĂů�ũĞ�ŶŝĞƚ�ĂůůĞƐ�ĞǀĞŶ�ŶĞƚũĞƐ�ƚĞƌƵŐ�ŽƉƉůŽŽŝĞŶ͘
�ŽƌŐ�ĚĂĂƌŽŵ�ǀŽŽƌ�ǁĂƚ�ĞǆƚƌĂ�ƌƵŝŵƚĞ�ǌŽĚĂƚ�ũĞ�ŶŝĞƚ�ƚĞ�ǀĞĞů�ŵŽĞƚ�ƉƌŽƉƉĞŶ͘

tĂƐǌĂŬ
EĞĞŵ�ĞĞŶ�ǌĂŬ�ŵĞĞ�ǀŽŽƌ�ũĞ�ǀƵŝůĞ�ǁĂƐ͘͘͘�>Ğƚ�ŽƉ�ŵĞƚ�ǀƵŝůŶŝƐǌĂŬŬĞŶ͕�ŬŝĞƐ�ĚĂŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ĚŽŽƌǌŝĐŚƟŐĞ͕
ĞĞŶ�ǀĞƌŐŝƐƐŝŶŐ�ŝƐ�ƐŶĞů�ŐĞďĞƵƌĚ͘

dŝƉ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ũŽŶŐƐƚĞŶ͗�<ůĞĚŝŶŐǌĂŬũĞƐ
sŽŽƌ�ĚĞ�ũŽŶŐƐƚĞŶ�ŽŶĚĞƌ�ŽŶƐ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŵĂŬŬĞůŝũŬ�Žŵ�ƌĞĞĚƐ�ŽƵƞŝƚƐ�ƐĂŵĞŶ�ƚĞ�ƐƚĞůůĞŶ�ŝŶ�ŬůĞŝŶĞ�ǌĂŬũĞƐ͘
DĂĂŬ�ĞĞŶ�ŽƵƞŝƚ�ǀŽŽƌ�ĞůŬĞ�ĚĂŐ͕�ŵŽŽŝ�ǁĞĞƌ�ƐůĞĐŚƚ�ǁĞĞƌ͕ �ŬůĞƌĞŶ�ǀŽŽƌ�ǀƵŝůĞ�ƐƉĞůůĞƚũĞƐ͘͘͘
Zo weten ook de kleinsten wanneer ze wat kunnen dragen

�ƌŝĞǀĞŶ
KƉ�ŬĂŵƉ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞŶ͕�ƉŽƐƚŬĂĂƌƚũĞƐ�ĞŶ�ƉŽƐƚǌĞŐĞůƐ͘��ŝƚ�ŝƐ�ŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ŬĂŵƉƉƌŝũƐ͘
�ŽƌŐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĂůůĞƌũŽŶŐƐƚĞŶ�ǀŽŽƌ�͞ǀŽŽƌŐĞĂĚƌĞƐƐĞĞƌĚĞ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞŶ͕͟ �Ěŝƚ�ŝƐ�ŚĞĞů�ŚĂŶĚŝŐ�ǁĂŶƚ�
ďƌŝĞǀĞŶ�ǀŽŽƌ�ŽŵĂ�ĞŶ�ƉĠƉĠ�^ůǇƉƐ�ŝŶ�ĞĞŶ�ůĂŶŐĞ�ƐƚƌĂĂƚ�ŝŶ�^ůǇƉƐ�ǌƵůůĞŶ�ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ�ŶŝĞƚ�ĂĂŶŬŽŵĞŶ͘

'ĞŶĂĂŵƚĞŬĞŶĚ�ŐĞƌŝĞĨ�ǀŝŶĚ�ũĞ�ǀĞĞů�ƐŶĞůůĞƌ�ƚĞƌƵŐ͊��ĞŬĞƌ�ďŝũ�ĚĞ�ũŽŶŐƐƚĞ�ĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ�ŝƐ�Ěŝƚ�ĞǆƚƌĂ�ŚĂŶĚŝŐ͘
^ĐŚƌŝũĨ�ŽǀĞƌĂů�ũĞ�ŶĂĂŵ�ŽƉ�ŵĞƚ�ĂůĐŽŚŽůƐƟŌ�;ǌĞůĨƐ�ŝŶ�ũĞ�ŽŶĚĞƌďƌŽĞŬĞŶ͊Ϳ͘�^ĐŚƌŝũĨ�ďĞƐƚ�ũĞ�ǀŽůůĞĚŝŐĞ�ŶĂĂŵ͘
�ĂŶŐĞǌŝĞŶ�ǁĞ�ŵĞƚ�ǀĞĞů�ŽƉ�ŬĂŵƉ�ŐĂĂŶ͕�ǌŝũŶ�Ğƌ�ǀĞĞů�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ĂŅŽƌƟŶŐĞŶ͘͘͘�
�Ž�ǌŝũŶ�Ğƌ�Ăů�ϯ�>s Ɛ͛�ŝŶ�ĚĞ�ůĞŝĚŝŶŐƐƉůŽĞŐ�ĂůůĞĞŶ͘͘. 

�ĂŶĂŶĞŶĚŽǌĞŶ͘�,Ğƚ�ŬůŝŶŬ�ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ�ǁĞů�ƌĂĂƌ�ŵĂĂƌ�ŚĞƚ�ŝƐ�ŐĞĞŶ�ŵŽƉũĞ͊�tŝũ�ŶĞŵĞŶ�ŐĞĞŶ�ǀĂůŝĞǌĞŶ�ŵĞĞ
op kamp, enkel bananendozen. Deze kunnen we makkelijk stapelen in onze vrachtwagen.
We vragen om per lid maximum 2 dozen mee te nemen. Zacht materiaal zoals een kussen, kan je
meegeven in een plastiek zak. Zorg dat je je doos herkent, je kan deze bvb versieren! 

�ƌŝĞǀĞŶ
KƉ�ŬĂŵƉ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞŶ͕�ƉŽƐƚŬĂĂƌƚũĞƐ�ĞŶ�ƉŽƐƚǌĞŐĞůƐ͘��ŝƚ�ŝƐ�ŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ŬĂŵƉƉƌŝũƐ͘
�ŽƌŐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĂůůĞƌũŽŶŐƐƚĞŶ�ǀŽŽƌ�͞ǀŽŽƌŐĞĂĚƌĞƐƐĞĞƌĚĞ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞŶ͕͟ �Ěŝƚ�ŝƐ�ŚĞĞů�ŚĂŶĚŝŐ�ǁĂŶƚ�
ďƌŝĞǀĞŶ�ǀŽŽƌ�ŽŵĂ�ĞŶ�ƉĠƉĠ�^ůǇƉƐ�ŝŶ�ĞĞŶ�ůĂŶŐĞ�ƐƚƌĂĂƚ�ŝŶ�^ůǇƉƐ�ǌƵůůĞŶ�ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ�ŶŝĞƚ�ĂĂŶŬŽŵĞŶ͘

WůĂƐƟĞŬ͕�ĚĂƐ�ƐũĞĞŬ͊
EĞĞŵ�ƉůĂƐƟĞŬĞŶ�ĞĞƚŐĞƌŝĞĨ�ŵĞĞ�ǌŽ�ďĞŶ�ũĞ�Ğƌ�ǌĞŬĞƌ�ǀĂŶ�ĚĂƚ�ũĞ�ƐƚĞŶĞŶ�ďŽƌĚ�ŶŝĞƚ�ďƌĞĞŬƚ�ŽƉ�ĚĂŐ�Ϯ͘
Voor de ijzeren kern onder ons: gamellen zijn nog steeds niet verboden

dŝƚŽ͛Ɛ͕�ŬĞƟ͛Ɛ�ĞŶ�ĂƐƉŝ͛Ɛ
�ŽƌŐ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚĞ�ƐƚĞǀŝŐĞ�ƚƌĞŬƌƵŐǌĂŬ�ǀŽŽƌ�ŽƉ�ƚǁĞĞĚĂĂŐƐĞ�ĚŝĞ�ƐƚĞƵŶƚ�ŽƉ�ĚĞ�ŚĞƵƉĞŶ͊
�ŽƌŐ�ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŽŽŬ�ǀŽŽƌ�ƐƚĞǀŝŐĞ�ƐƚĂƉƐĐŚŽĞŶĞŶ͘

�ĞůĂŶŐƌŝũŬ͊
�ƌ�ǁŽƌĚƚ�ŽƉ�ŬĂŵƉ�'��E�ŵĂƚĞƌŝĂĂů�ŐĞĚĞĞůĚ�ƚƵƐƐĞŶ�ďƌŽĞƌƐ�ĞŶ�ǌƵƐƐĞŶ͊

�ŝƚ�Žŵ�ŚĞƚ�ŵĞŶŐĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ďƵďďĞůƐ�ƚĞ�ǀĞƌŵŝũĚĞŶ



Binnenbrengen bananendozen

Bubbel geel (Speelclub)

J.C. De 4Link  
Zaterdag 18 juli  om  16u

Bubbel groen (Rakwi)

J.C. De 4Link  
Zaterdag 18 juli  om  17u

�ƵďďĞů�ƌŽǌĞ�;dŝƚŽ͛Ɛ͕�ŬĞƟ͛Ɛ�ĞŶ�ĂƐƉŝ͛ƐͿ

J.C. De 4Link  
Zaterdag 18 juli  om  18u

Het binnenbrengen van de bananendozen zal dit jaar iets vroeger gebeuren dan andere jaren.
Om alles in goede banen te leiden en een ‘massa’ volk te vermijden, worden de dozen
binnengebracht per bubbel. Een schema kan je hieronder terugvinden.

Indien je gezin bestaat uit verschillende bubbels is het toegestaan om je dozen op 
ϭ�ƟũĚƐŵŽŵĞŶƚ�ďŝŶŶĞŶ�ƚĞ�ďƌĞŶŐĞŶ͘�'ĞǌŝŶŶĞŶ�ĚŝĞ�ƐůĞĐŚƚƐ�ƚŽƚ�ϭ�ďƵďďĞů�ŚŽƌĞŶ͕�ĚŝĞŶĞŶ�ǌŝĐŚ�
ǌŽǀĞĞů�ŵŽŐĞůŝũŬ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ƟũĚƐƐůŽƚ�ƚĞ�ŚŽƵĚĞŶ͘
Probeer alleen of met twee personen dozen binnen te brengen om grote drukte te vermijden.
Bedankt voor jullie medewerking! 



Ga jij mee op kamp?
Ga jij mee op kamp? Super!
/ĞĚĞƌĞ�ĂĨĚĞůŝŶŐ�ŚĞĞŌ�ƐŽŵƐ�ŝĞƚƐ�ĞǆƚƌĂ Ɛ͛�ŶŽĚŝŐ�ŽƉ�ŬĂŵƉ͘�KƉ�ĚĞ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ƉĂŐŝŶĂ Ɛ͛�ŬĂŶ�ũĞ�ĚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐĞŶ�ƉĞƌ�ĂĨĚĞůŝŶŐ�ǀŝŶĚĞŶ͘�sĞƌŐĞĞƚ�ĚĞǌĞ�ƐƉƵůůĞŶ�ĚƵƐ�ŽŽŬ�ǌĞŬĞƌ�ŶŝĞƚ�ŝŶ�ũĞ�ďĂŶĂŶĞŶĚŽŽƐ�ƚĞ�ƐƚŽƉƉĞŶ͊

 

Sp!lclubSp!lclub
Dag lieve speelclubbers,

Wij kijken er al naar uit om jullie te verwelkomen
in onze eigen speelclub bubbel!

In de bubbels op deze pagina kan je vinden wat je 
ook extra moet meerbengen op kamp

een 
knuffelbeer

een 
witte T-shirt

(zal niet wit blijven)

een 
gele outfit

je favo
verkleedoutfit

een terracotta
bloempot

(min 18 cm)
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Ga jij mee op kamp?



Een dag op bivak

7:45  Speelclub staat op 

7:50  Rakwi’s staan op

ϴ͗ϬϬ��� dŝƚŽ Ɛ͕͛�ŬĞƟ Ɛ͛�ĞŶ�ĂƐƉŝ Ɛ͛�ƐƚĂĂŶ�ŽƉ͘

ϴ͗ϯϬ��� �ĞŶ�ƐƚĞǀŝŐ�ŽŶƚďŝũƚ�ƐƚĂĂƚ�ŬůĂĂƌ�Žŵ�ŽŶǌĞ�ŵĂĂŐũĞƐ�ƚĞ�ǀƵůůĞŶ͘�
� � �Ž�ŬƵŶŶĞŶ�ǁĞ�ĞĞŶ�ŚĞůĞ�ŽĐŚƚĞŶĚ�ŽǀĞƌůĞǀĞŶ͘

9:00   Thema (jaja, ook dit jaar weer nog een groot raadsel!)

ϵ͗ϯϬ��� �ĞŶ�ƉƌŽƉĞƌĞ�ŬĂŵƉƉůĂĂƚƐ�ŝƐ�ǀĞĞů�ůĞƵŬĞƌ�ĚĂŶ�ĞĞŶ�ƐůŽƌĚŝŐĞ�ĞŶ�ǀƵŝůĞ�ŬĂŵƉƉůĂĂƚƐ͘�� �
� � /ĞĚĞƌĞĞŶ�ŚĞůƉƚ�ĚĂŶ�ŽŽŬ�ŵĞĞ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ĚŝĞŶƐƚĞŶ͘

ϭϬ͗ϬϬ�� �ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘��Ğ�ůĞŝĚŝŶŐ�ƐƚĞĞŬƚ�ƐƉĂŶŶĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŝŶ�ĞůŬĂĂƌ�Žŵ�ĚĞ�ůĞĚĞŶ�ĞĞŶ�ůĞƵŬĞ
� � ǀŽŽƌŵŝĚĚĂŐ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ďĞůĞǀĞŶ͘

ϭϮ͗ϯϬ�� dŝũĚ�Žŵ�ĚĞ�ŵĂŐĞŶ͕�͚'ĂŵŵĞůůŶ͛�ĞŶ�͚dĂůůŽŽƌŶ͛�ƚĞ�ǀƵůůĞŶ͘

ϭϯ͗ϯϬ�� WůĂƩĞƌƵƐƚ͘�EĂ�ĞĞŶ�ǀŽůůĞĚŝŐĞ�ŵŝĚĚĂŐ�ǀŽů�ƐƉĂŶŶŝŶŐ�ĞŶ�ĂǀŽŶƚƵƵƌ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁĞ�ĞǀĞŶ�� �
� � ƵŝƚƌƵƐƚĞŶ͘�
� � DĞƚ�ĂŶĚĞƌĞ�ǁŽŽƌĚĞŶ͕�ǁĞ�ŵĂŬĞŶ�ŽŶƐ�ŐĞůŝũŬ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŐƌŽŶĚ͕�ŽĨ�ƚŽĐŚ�нͬͲ�ϱϬ�Đŵ�ĞƌďŽǀĞŶ͘

ϭϰ͗ϯϬ�� Kŵ�ŚĞƚ�ƐŝŵƉĞů�ƚĞ�ŚŽƵĚĞŶ�ĚĞǌĞ�ŬĞĞƌ͕ �ǁĞ�ĚŽĞŶ�ƚĞƌƵŐ�ĞĞŶ�ƐƉĂŶŶĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͊

ϭϲ͗ϯϬ�� �ůƐ�ĚĞ�ŬůŽŬ�ǀŝĞƌ�ƵƵƌ�ŚĞĞŌ�ŐĞƐůĂŐĞŶ͕�ŐĂĂŶ�ŽŶǌĞ�ŵĂĂŐũĞƐ�ƐŶĞů�ŬŶĂŐĞŶ͊

ϭϳ͗ϬϬ�� tĞ�ǌĞƩĞŶ�ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀĞƌĚĞƌ͘

ϭϴ͗ϯϬ�� �ĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ŐƌŽŶĚŝŐĞ�ƐĐŚƌŽďďĞƵƌƚ͕�ǌŽĚĂƚ�ĂůůĞ�ǀƵŝůŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĚĂŐ�ǀĞƌĚǁŝũŶƚ͘

ϭϵ͗ϭϬ�� �ǀŽŶĚĨŽƌŵĂƟĞ

19:15  Met honger kan je niet naar bed,
   daarom bereiden onze lieve kokskes een heerlijk avondmaal!

19:45  We spelen een spel vanavond!

Ϯϭ͗ϬϬ�� �ĞĚƟũĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ũŽŶŐƐƚĞŶ�ŽŶĚĞƌ�ŽŶƐ͕�ĚĞ�ƐƉĞĞůĐůƵď͊

21:30  Ook de rakwi’s sluiten hun ogen na een lange dag!

ϮϮ͗ϬϬ�� �Ğ�ĚĂŐ�ǌŝƚ�ĞƌŽƉ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƟƚŽ Ɛ͛�͊

ϮϮ͗ϯϬ�� <ĞƟ Ɛ͛�ĞŶ�ĂƐƉŝ Ɛ͛�ŐĂĂŶ�ƐůĂƉĞŶ 

Ga je voor de eerste keer mee en ben je benieuwd hoe een kampdag eruit ziet?
KĨ�ďĞŶ�ũĞ�Ăů�ŵĞĞŐĞǁĞĞƐƚ�ŵĂĂƌ�ŚĞĞŌ�ũĞ�ŐĞŚĞƵŐĞŶ�ǁĂƚ�ŽƉĨƌŝƐƐŝŶŐ�ŶŽĚŝŐ͍
,ŝĞƌ�ǀŝŶĚ�ũĞ�ĞĞŶ�ƚǇƉŝƐĐŚĞ�ŬĂŵƉĚĂŐ͊��ŝƚ�ũĂĂƌ�ƐƚĂĂŶ�ǁĞ�ǁĂƚ�͞ǀĞƌƐƉƌĞŝĚ͟�ŽƉ͘
KƉ�ĚĞǌĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ǀĞƌŵŝũĚĞŶ�ǁĞ�ĚĂƚ�ĚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ďƵďďĞůƐ�ĚŽŽƌ�ĞůŬĂĂƌ�ůŽƉĞŶ͘

 



Het kampthema
/ĞĚĞƌĞĞŶ�ĚŝĞ�ǀŽƌŝŐ�ũĂĂƌ�ĞĞŶ�ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚ�ŬĂŵƉ�ŵĞƚ�ŽŶƐ�ŚĞĞŌ�ďĞůĞĞĨĚ͕

ǌĂů�ǌŝĐŚ�ŚĞƚ�ŬĂŵƉƚŚĞŵĂ�ǁĞů�ŶŽŐ�ŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶ͘�

�Ğ�<ĂŵƉŝŽĞŶĞŶ�ďĞůĞĞĨĚĞŶ�ŝĞĚĞƌĞ�ĚĂŐ�ƟũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�ŬĂŵƉƚŚĞŵĂ�ǁĞĞƌ�ĞĞŶ�ĂǀŽŶƚƵƵƌ͊

KŽŬ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ǌŽƌŐƚ�ĚĞ�ůĞŝĚŝŶŐƐƉůŽĞŐ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ĂŵƵƐĂŶƚ�ǀĞƌŚĂĂů�ĂůƐ�ŬĂŵƉƚŚĞŵĂ͘�

�ŽĂůƐ�ũƵůůŝĞ�ǁĞů�ŬŽŶĚĞŶ�ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ�ďůŝũŌ�ŚĞƚ�ƚŚĞŵĂ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ǀĞƌĂƐƐŝŶŐ͘�

tŝũ�;ĚĞ�ůĞŝĚŝŶŐƐƉůŽĞŐͿ�ǌŝũŶ�Ăů�ǌĞŬĞƌ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŚŝůĂƌŝƐĐŚ͕�ůĞƵŬ�ĞŶ�ŽŶǀĞƌŐĞƚĞůŝũŬ�ŬĂŵƉƚŚĞŵĂ͊��

�Ğ�ĞŶŝŐĞ�ŵĂŶŝĞƌ�Žŵ�ƚĞ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ�ǁĂƚ�Ğƌ�ǌŝĐŚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂŵƉƚŚĞŵĂ�ĂůůĞŵĂĂů�ǌŽƵ�ĂĨƐƉĞůĞŶ͕

ŝƐ�ŵĞĞŐĂĂŶ�ŽƉ�ŽŶƐ�ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚ�ŬĂŵƉ͊

,ŝĞƌŽŶĚĞƌ�ĞŶŬĞůĞ�ƐĨĞĞƌďĞĞůĚĞŶ�ǀĂŶ�ǀŽƌŝŐ�ũĂĂƌ͊�



Eek een teek!
Op kamp vragen wij geregeld aan onze leden zichzelf te controleren op eventuele teken.

Ook helpen wij veel controleren met de leiding. 

DĞƌŬ�ũĞ�ƚŽĐŚ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�ƚĞĞŬ�ŽƉ�ďŝũ�ũĞ�ŬŝŶĚ�ŶĂ�ŚĞƚ�ƚŚƵŝƐŬŽŵĞŶ�ǀĂŶ�ŬĂŵƉ͕�ĚĂŶ�ǀŝŶĚ�ũĞ�ŚŝĞƌ�ĚĞ�ŶŽĚŝŐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ.

Een teek, wat is dat?
�ĞŶ�ƚĞĞŬ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŬůĞŝŶ͕�ďƌƵŝŶǌǁĂƌƚ�ƐƉŝŶĂĐŚƟŐ�ĚŝĞƌƚũĞ͕�ǌŽ�ŐƌŽŽƚ�ĂůƐ�ĞĞŶ�ƐƉĞůĚĞŶŬŽƉ͘�

Het zit op lage begroeiingen in bossen, velden, stadsparken en tuinen. 

Als je in aanraking komt met die begroeiingen, kan een teek zich aan de huid hechten om bloed op te zuigen.

Hoe herken ik een tekenbeet?
Controleer, na een verblijf in de natuur, zorgvuldig je hele lichaam. 

<ŝũŬ�ǀŽŽƌĂů�ŽƉ�ǁĂƌŵĞ͕�ǀŽĐŚƟŐĞ�ƉůĞŬŬĞŶ�ǌŽĂůƐ�ŽŬƐĞůƐ͕�ůŝĞǌĞŶ͕�ŬŶŝĞŚŽůƚĞƐ͕�ďŝůƐƉůĞĞƚ�ĞŶ�ǀŽŽƌĂů�ďŝũ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ŽŽŬ�

op het hoofd, achter de haargrens en achter de oren. 

Een tekenbeet is pijnloos, om een teek terug te vinden is een grondige controle dus zeer belangrijk.

Hoe verwijder ik een teek?
- sĞƌĚŽŽĨ�ŽĨ�ŽŶƚƐŵĞƚ�ĚĞ�ƚĞĞŬ�ŶŝĞƚ�ŵĞƚ�ĂůĐŽŚŽů�ŽĨ�ĂŶĚĞƌĞ�ŵŝĚĚĞůĞŶ͕Ěŝƚ�ĚŽĞƚ�ŚĞƚ�ƌŝƐŝĐŽ�ŽƉ�ďĞƐŵĞƫŶŐ�ƚŽĞŶĞŵĞŶ͘

- Grijp de teek met een tekentang of een pincet. Heb je die niet voorhanden, doe het dan met je vingers. 

  - Neem de teek vast bij de kop, zo dicht mogelijk tegen de huid. 

� Ͳ�dƌĞŬ�ŚĞŵ�ǀŽŽƌǌŝĐŚƟŐ�ŝŶ�ĞĞŶ�ƌĞĐŚƚĞ�ďĞǁĞŐŝŶŐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ŚƵŝĚ�ĞŶ�ǌŽƌŐ�ĞƌǀŽŽƌ�ĚĂƚ�ũĞ�ǌŝũŶ�ůŝũĨ�ŶŝĞƚ�ƐĂŵĞŶŬŶŝũƉƚ͘�

� Ͳ��ůƐ�ĚĞ�ŬŽƉ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚĞĞŬ�ŚŝĞƌďŝũ�ĂĩƌĞĞŬƚ�ĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ƐƚƵŬũĞ�ŝŶ�ĚĞ�ŚƵŝĚ�ĂĐŚƚĞƌďůŝũŌ͕�ŝƐ�ĚĂƚ�ŶŝĞƚ�ĞƌŐ͘�

 - Het resterende stukje zweert er, net als een splinter, vanzelf weer uit..

- Houd de plaats van de tekenbeet de eerste drie weken na verwijdering goed in het oog. 

- Indiener een groter wordende ronde vlek ontstaat contacteer je zo snel mogelijk je huisarts.

Waarom kunnen tekenbeten gevaarlijk zijn?
Tekenbeten zijn meestal ongevaarlijk. 

/Ŷ�ǌĞůĚǌĂŵĞ�ƐŝƚƵĂƟĞƐ�ĞĐŚƚĞƌ�ŬĂŶ�ĞĞŶ�ƚĞŬĞŶďĞĞƚ�ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ�ŐĞǀĞŶ�ƚŽƚ�ĚĞ�ǌŝĞŬƚĞ�ǀĂŶ�>ǇŵĞ͘

Wanneer raadpleeg ik best een arts?
- De dag zelf indien je de teek niet verwijderd krijgt

- Als er enkele dagen tot enkele weken na de tekenbeet een rode vlek ontstaat die geleidelijk groter 

  wordt rond de plaats van de tekenbeet

- Als je binnen de drie maanden na de tekenbeet last krijgt van:

  een grieperig gevoel met hoofdpijn, koorts, spierpijn en/of vermoeidheid; pijn, 

��ƟŶƚĞůŝŶŐĞŶ�ŽĨ�ŬƌĂĐŚƚƐǀĞƌůŝĞƐ�ŝŶ�ĚĞ�ůĞĚĞŵĂƚĞŶ͕�ĚŝŬŬĞ�ŽĨ�ƉŝũŶůŝũŬĞ�ŐĞǁƌŝĐŚƚĞŶ͕�ĚƵďďĞůǌŝĞŶ͕�ŶĞƵƌŽůŽŐŝƐĐŚĞ�ƐǇŵƉƚŽŵĞŶ͘
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�ĚŝƟĞ�ǀŝĞƌ͗�ŐĞĂŶŶƵůĞĞƌĚ�͗;

�ĞǌĞ�ƉĂŐŝŶĂ�ĚƌĂŐĞŶ�ǁŝũ�ŵĞƚ�ƚƌŽƚƐ�ŽƉ�ĂĂŶ�ŽŶǌĞ�ůŝĞǀĞ�ŵĞĚĞůĞŝĚĞƌ�ZĞŝŶĞƌƚ͘

�DĞƚ�ƉŝũŶ�ŝŶ�ŽŶƐ�ŚĂƌƚ�ŚĞďďĞŶ�ǁŝũ�ŽƉ�Ϯϵ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ�ǀĞĞů�ƚĞ�ǀƌŽĞŐ�ĂĨƐĐŚĞŝĚ�ŵŽĞƚĞŶ�ŶĞŵĞŶ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ĐŚŝƌŽǀƌŝĞŶĚ͘

�dŽĐŚ�ůĞĞŌ�ZĞŝŶĞƌƚ�ƐƚĞƌŬ�ǀĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŽŶƐ�ĂůůĞŵĂĂů͊�

EŽŐ�ĂůƟũĚ�ƐůĂĂŐƚ�Śŝũ�ĞƌŝŶ�Žŵ�ŽŶǌĞ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ŬŝũŬ�ŽƉ�ŚĞƚ�ůĞǀĞŶ�ŚŽŽŐ�ƚĞ�ŚŽƵĚĞŶ͘�

�ŝƚ�ũĂĂƌ�ǌŽƵ�ĚĞ�ĚĞƌĚĞ�ĞĚŝƟĞ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ǀŽůŬƐĚĂŶƐĂǀŽŶĚ�ŽƉŶŝĞƵǁ�ĞĞŶ�͚ZĞŝŶĞƌƚͲĨĞĞƐƚ͛�ǁŽƌĚĞŶ͘�

�Ğ�ŽƉďƌĞŶŐƐƚ�ǀĂŶ�ŽŶƐ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚ�ŐĂĂƚ�ƚĞůŬĞŶƐ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚ�ĚŽĞů͗�ZĞŝŶĞƌƚƐ�ůŝĐŚƚ͊

��ŝƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ĚŝĞ�ŝŶǀĞƐƚĞĞƌƚ�ŝŶ�ƐĂƌĐŽŽŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘�

,ĞůĂĂƐ�ǁĞƌĚ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ŽŶǌĞ�ǀŽůŬƐĚĂŶƐĂǀŽŶĚ�ŐĞĂŶŶƵůĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ĐŽƌŽŶĂͲĐƌŝƐŝƐ͙�DĂĂƌ�ŶŝĞƚ�ŐĞƚƌĞƵƌĚ͊�

tĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ũƵůůŝĞ�ŶƵ�Ăů�ŵĞĞŐĞǀĞŶ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ǀŽůŬƐĚĂŶƐĨĞĞƐƚ�ǀĂŶ�ǀŽůŐĞŶĚ�ũĂĂƌ�ŵĂŐŝƐĐŚĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ĚĂŶ�ŽŽŝƚ�ƚĞǀŽƌĞŶ͊�

tŝũ�ŬŝũŬĞŶ�Ğƌ�ĂůǀĂƐƚ�ŶĂĂƌ�Ƶŝƚ͊

Leonie Vanpeteghem
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Ontspanning
<ĂŶ�ũŝũ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ�ǁĞůŬ�ĮŐƵƵƌƚũĞ�ǁĞ�ŚŝĞƌ�ǌŝĞŶ͍



straks aan het

Hopelijk

kampvuur

mijn kot,

Nu nog in

ZĞĚĂĐƟĞ͗��ŶŬĞ�sĂŶĚĞŶĚƌŝĞƐƐĐŚĞ͕�<ĂƚĞůŝũŶ�>ĂŶŶŽǇ͕ �
>ĞŽŶŝĞ�sĂŶƉĞƚĞŐŚĞŵ͕�DĂŝƚĠ��ĞŵĂŶ�ĞŶ�DĂƌŐĂƵǆ�sƵǇůƐƚĞŬĞ


