
KAMPBOEKJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste chiro-leden en ouders, 

 

Wij hebben goed maar helaas ook slecht nieuws te vertellen. Laten we 

beginnen met het slechte nieuws: de laatste chirozondag komt er helaas aan 

. Maar niet getreurd, we hoeven elkaar niet al te lang te missen. Gelukkig 

staat het ontbijt voor vaderdag en dag aan zee nog op de planning!!! Maar dit 

is nog niet het beste nieuws dat we jullie kunnen vertellen…. Jullie leiding gaat 

namelijk nu beginnen studeren om zo… een volledig kamp met jullie te kunnen 

meegaan in de zomer! Ja ja, jullie hebben het goed gehoord, Chirokamp 2017 

komt er bijna aan!!! Dit jaar wordt het kamp nog toffer, zotter en 

spectaculairder. Je wordt gewekt door de natuur, je wast je met je vrienden in 

de rivier, je zal gezellig bij het grote kampvuur mogen zitten, er worden samen 

liedjes gezongen, samen met je vrienden spelen in het bos en nog aaaallemaal 

andere toffe spelletjes die jullie leiding speciaal voor jullie zal voorbereiden!! 

Kan jij, net als ons, ook bijna niet wachten om dit avontuur aan te gaan? Trek 

dan maar snel eens aan de mouw van je mama of papa en zeg hen maar dat je 

ze jou moeten inschrijven op de chirosite! Want we willen jou er  bij!!!   

 

Laten we voor de laatste chirozondagen nog eens alles geven en daarna 

uitkijken naar de zomer! ☺  

 

Jullie enthousiaste en avontuurlijke leiding.  
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Beste prutskes meisjes, 
 
We hebben al een mooi Chiro jaar achter de rug, we hebben al 
veel spelletjes gespeeld en ons goed geamuseerd. 
Maar nu komt het hoogte punt van het hele Chiro jaar er aan 
het kamp. 
Dat is 7 dagen vol plezier slapen in tenten en ons wassen in de 
rivier.  
Ik en Kaat kijken er allesind al naar uit. 
 
Wat heb je zeker nodig voor het kamp!!!  
 
verkleedkleren van een heks. 
verkleedkleren van een hippie. 
Kleren die vuil mogen worden.  
Je goed humeur. 
 
Groetjes jullie leiding, 
Leander en Kaat   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag beste prutskes jongens, 
Met nog één gewone chiro-zondag te gaan loopt het jaar jammer genoeg op zijn eind...                                                                                           
Maar niet getreurd! Er staan ons nog leuke momenten te wachten, zoals dag aan zee                                                                      
en natuurlijk ook kamp! De inschrijvingen voor het kamp zijn ondertussen al begonnen en als 
je voor 1 juli inschrijft komt het 10 euro goedkoper uit! Dus haast je met in te schrijven om 
zeker te zijn, alle info is terug te vinden op de site van chiro Destelbergen. Om zowel de 
ouders als de kinderen al wat vertrouwd te maken met kamp houden we op 14/05 en 21/05 
een infomoment waar we wat meer uitleg zullen geven over het kamp. We zien jullie graag 
dan! 
Mvg. Jullie leiding Stijn, Aron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liefste speelclubmeisjes,  

 

Op kamp gaan is… 

 
Op je matras in slaap vallen, wakker worden en merken dat er geen bekers zijn afgewassen. 

Je als een varkentje in de modder wentelen. 

Speurtochten houden naar de ander en jezelf vinden. 

Het duister van de nacht als een dreigende, maar ook veilige trui om je schouders voelen. 

Vuur maken, om naar te kijken zodat het prikt… in je hart. 

Babbelen met je vriendinnen in de tent tot (niet te) laat in de nacht. 

Je wassen in de rivier maar eigelijk nooit proper zijn. 

Je honger stillen met verbrande saucissen. 

Een gedicht schrijven voor bonte avond. 

Dobberen op een beekje. 

Zelf je eten koken op woudloperskeuken. 

Het avondlied zingen bij zonsondergang.  

Slapen in tenten. 

‘s Nachts stiekem uit de tent naar de sterren kijken en weten dat je ‘t nooit meer zal vergeten. 

Kampen bouwen en spelletjes spelen tot je erbij neervalt… 

De kers op de taart van het voorbije jaar.  

Thuiskomen en zeggen: IK HEB IETS MEEGEMAAKT! 

en dat allemaal onder het wakende oog van je leuke leiding! 

 
Groetjes,  

de allerliefste leiding 

Gilles & Phaedra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPEELCLUBJONGENS 

Het is weer bijna zo ver! We vertrekken bijna weer op kamp en hopen dat jullie 

er al helemaal klaar voor zijn! Het wordt een kamp vol avontuur, leerrijke 

uitstapjes en spannende speurtochten. We gaan op zoek naar de verborgen 

geheimen van de Ardennen. Geen enkele grot is ons te donker want wij gaan 

op pad en met een doel de wereld verkennen! Smeer jullie wandelschoenen 

alvast maar in en zet jullie rugzakken al maar klaar! Want wij gaan er van uit 

dat jullie jullie avonturiersbroek al aanhebben want wij al zeker en vast! 

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig op de tofste twee weken van het hele jaar!  

 

 

Wij zijn er klaar voor en wij hopen jullie te zien op de Chiro op de 3 Augustus! 

Jullie allerliefste leiding 

Seba & Michael  

 

 

 

 

 

 

 
 



Beste kwiks, 
 
Het chirojaar is jammer genoeg gedaan, maar gelukkig komt de kers op de taart nog: 
HET SUPER DE MAX KAMP!!!!!!!! 
Dit gaat door van 3 tot 13 augustus, dus we verwachten dat jullie zich allemaal snel 
inschrijven! 
Vergeet zeker niet om essentiële dingen mee te nemen om het kamp tot een goed einde te 
brengen, zoals warme sokken en truien, vuile kleren, een fleece deken, een zaklamp , een 
rugzakje en goede stapschoenen voor dagtocht en 15 euro zakgeld! (zeker niet vergeten) 
We kijken er al naar uit om jullie creatieve verstopplekjes voor jullie snoep te ontdekken. ;)  
 
Vergeet ook niet dat er eerst nog ‘Dag aan zee’ op jullie te wachten staat! Dit gaat door op 
zondag 2 juli.  
 
Voor beide activiteiten kunnen jullie inschrijven via de bijhorende link op de site! 
 
Veel liefs,  
Jullie leidsters, 
Astrid & Felien 
 
PS: hier nog wat toffe foto’s van Megaspeldag 
 

 
 

 



Beste rakkers! 

 

Nog niet genoeg gehad van de laatste chirozondag? Geen probleem want jullie leiding heeft 

nog meer in peto om jullie chirozielen verder op te warmen! 

We beginnen 2 juli met de memorabele "Dag aan zee", wat ongetwijfeld opnieuw een groot 

succes zal worden. Iedereen wordt verwacht om 8u aan het Sint-Pietersstation te Gent, om 

dan samen te vertrekken naar de Belgische kust.  

De wafelbak was een groot succes, maar helaas nog niet genoeg. We hebben iets moois in 

gedachten i.v.m. een onvergetelijke kampactiviteit, maar dit kost uiteraard redelijk wat geld. 

Jullie leiding is aan het nadenken om eventueel nog een kasactiviteit te plannen op deze dag, 

maar meer info volgt via email!  

 

Wij zijn er klaar voor! Laten we samen de kust onveilig maken! :) 

Groeten, 

Olivier & Dries 

 

 

 

 



Dag liefste Tippertjes,  

 

De zomer komt er weer aan en dat betekent maar 1 ding: het zotste en tofste chirokamp 

met de leukste leiding komt er aan!! We gaan er alles aan doen om het kamp zo amusant 

mogelijk te maken: grenzen verleggen, samen baden in de rivier, actieve spelletjes spelen 

maar ook af en toe eens goed genieten van het zonnetje en vooral vriendinnen voor het 

leven maken.  

De planning voor het kamp is nog niet helemaal klaar, dus houd zeker de mails in de gaten 

indien jullie iets extra moeten meenemen.  

Zoek nu maar alvast kleren bijeen die mogen vuil worden, want dat zal je zeker nodig 

hebben.  

 

Hopelijk kan iedereen er bij zijn want dit kamp wil je écht niet missen!!! 

 

Ben je er al helemaal klaar voor? Test jezelf door de weg te zoeken naar de tent.  

 

Dikke kussen 

Séverine en Luka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dag toppertjes!! 

 
Het einde van het chirojaar is nabij maar wees zeker niet getreurd want 
het fantastische kamp staat bijna voor de deur. Dit jaar gaan we naar 
een toffe plek die we nog niet kunnen verklappen! De leiding heeft 
alvast grootse idees voor zich maar daar moeten natuurlijk alle 
topperkrachten gebundeld worden! Daarom 
verwachten we eerst en vooral dat jullie 
allemaal klaar zullen zijn op 3 augustus om deze 
heftige 10 dagen kamp te beleven!  
 
Voor het kamp zelf weten jullie wel al ongeveer 
wat jullie moeten meenemen. Maar dit hier zijn 
nog enkele zaken die jullie zeker niet mogen 
vergeten!! 
 

- Zaklamp 

- Lange broek 

- Paar stevige stapschoenen 

- Zakgeld ( € min. 15) 

- 1 tent voor de hele groep (onderling 

afspreken) 

- En een rugzak vol goesting!! 

 
Voor het eerst voor sommigen gaan we op 2-daagse! Wat heel nog wat in petto heeft voor 
ons!  
 
Als laatste geef ik jullie nog een tip voor wat er nog anders op ons programma staat! Wij 
wensen jullie een veel succes met jullie examens en zien jullie in augustus terug!! :)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liefste Tiptiens 

 

Na het super chille weekend en deze laatste activiteit : een 

spetterende barbecue, Is het tijd om ons voor te bereiden voor…. 

KAMP natuurlijk! 

Waarschijnlijk zitten jullie weer boordenvol vragen over wat we daar 

allemaal gaan doen? 😉 Voor één keer zal ik eens iets 

verklappen! 

Jullie moeten meedoen:  

- Een laken dat kapot mag 

- Kleren die zeer vuil mogen worden 

- Een schooluniform  

-…  

Niet getreurd jullie hoeven dit niet allemaal te onthouden, in de 

loop van de vakantie zal ik nog een brief sturen! 

MAAR als jullie dachten dat dit onze laatste ontmoeting is voor 

kamp ☹  mogen jullie jullie tranen snel weer opdrogen! Want 

dag aan zee staat ook nog op ons schema (2juli) en dat belooft 

weer een knaller te worden!! 

Vele kusjes  

Céleste 

 



Beste kerels 
 
Het is dan zover, de laatste chirozondag zit erop. Misschien een traantje…  
Maar niet getreurd… want het beste moet nog komen.  
En nee, ik bedoel niet dag aan zee op 1 juli  
Mmmmmaar:  het super deluxe tentenkamp in het midden van de Ardeense bush. 
 
Hier zullen we jullie survival technieken naar boven laten komen door ons eigen eten te 
maken op een vuurtje, wilde rivieren trotseren, schijten vanop 6 meter hoogte, ons 
adrenaline grens opzoeken, en indruk proberen te maken op de Tiptiens. 
Benoît en Quinten 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 



Liefste Aspis  
Traditioneel begint jullie boekje altijd met ‘jammer genoeg is het chirojaar al voorbij, maar…’ 

En ook dit jaar is dat niet anders.     
De laatste chirozondag is net voorbij, maar dat betekent wel dat we op leukere tijden 
afstevenen! Daarbij denken we natuurlijk direct aan dag aan zee en natuurlijk Chirokamp! 
Dit jaar zullen jullie voor de eerste keer de volle 13 dagen meemaken van dit fantastische 
avontuur. We vertrekken in de vroege ochtend me de voltallige leidingsploeg richting 

 om ons kampterrein op te bouwen. Overdag wordt er hard gewerkt en ’s avonds 

rusten we wat uit met een en enkele . Uit (eigen) ervaring weten we dat 
het Aspi-jaar het meest legendarisch jaar is om op kamp te gaan en herinneringen voor het 
leven te maken. We denken direct aan een spannende 3-daagse waar we naar een geheime 
bestemming trekken. What happens at 3-daagse, stays at 3-daagse! Verder mogen jullie ook 

aan het kampvuur chillen samen met jullie geliefde leiding (en natuurlijk ook een ). 
Wat ook heel leuk is voor jullie is dat jullie een eigen slaapplaats mogen bouwen met 
sjorbalken, bedden weven, een plek op het terrein waar niemand anders mag komen! 

.  
Maar een goede ouderwetse woutloperskeuken, bruine zeepspel, aspifuif, omgekeerde dag, 

verwennerkesdag etc. zijn natuurlijk ook nog steeds van de partij.  

Door de kasactiviteit en onze leuke fuif ( ) hebben we de financiële middelen om 
eventueel nog iets extra te doen op kamp en/of 3-daagse! 
Wij kijken er alvast heel hard naar uit en gaan ons best doen om jullie een overgetelijk kamp 
te bezorgen. Veel liefs  -xoxo-                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



MOPPENTROMMEL 

- Olivier zit in de klas en zegt: “Broembroembroem”. De juf 

vraagt aan Olivier om hier mee op te houden. Even later roept 

Olivier weer: “Broembroembroembroem,” waarop de juf zegt: 

“Olivier, nu heb ik er echt genoeg van! Ga jij maar op de gang 

staan.” Olivier antwoordt: “dat zal niet gaan juf, mijn benzine is 

net op”. 

 

- Eva komt een café binnen en vraagt; Waar is de WC?  

Zegt de ober: die is verstopt. 

Waarop Eva zegt; Oh dat geeft niet, dan zoek ik hem wel! 

 

- Waarom kan een boom niet voetballen? 

 Omdat hij geschorst is. 

 

- Leander: "Mag ik je even storen?" 

Kaat: "Ja, wat is er?" 

Leander: "Niets, ik wilde alleen maar even storen 

- Komen 2 helderzienden elkaar tegen. Zegt de een tegen de ander: He, met jou gaat het 
goed, hoe gaat het met mij? 

- Quinten zit in de trein met mijn voeten op de bank, zegt de conducteur: "Doe je dat thuis 
ook?" Ik zeg: "Nee, thuis hebben we geen trein." 

- Waarom staan domme blondjes bij koud weer in de hoek? Het is daar altijd 90 graden 

- Een dom blondje heeft mensen uitgenodigd . en vraagt wat ze moeten drinken.Een van de 
gasten zegt dat hij niks moet drinken. waarop het blondje naar te keuken gaat en terug komt 
met een lege fles. 

 

 

 

 



Inleiding Thema 
 

Er was eens in een ver verleden een rijk van Grieken en Romeinen. Het 
is algemeen geweten dat zij een sterke liefde voor goden hadden. Dit 
verhaal speelt zich af op de Chirolympus, de plaats waar goden komen 
en gaan.  
 
Helaas was dit ook een tijd waar liefde hitsige conflicten kon teweeg 
brengen. Robrecht was een sportieve hoefsmid die verliefd was 
geworden op de dochter van Zeus, Esmeralda. Maar in die tijd was een 
relatie tussen een hoefsmid en godendochter ondenkbaar. Toch 
slaagden de twee er in, zonder dat iemand er van wist, om in het geheim 
af te spreken. 
 
Op een dag kwam Poseidon (die ook een oogje op Esmeralda had) 
langs om de hoeven van zijn zeepaarden te laten vervangen bij 
Robrecht. Net voor hij aankwam had hij Esmeralda via de achterdeur in 
het bos zien vluchten. Wat is hier aan de hand? Vroeg hij zich af en 
besloot om dit te gaan melden bij Zeus.. 

 

 
 
 
 

 



-Kampbeschrijving 
Kampterrein Augustus 2017 
Alvast een kleine voorstelling van ons nieuwe kampterrein voor de 
zomer van 2017. Het is een prachtig domein met 2 plateau’s, gelegen 
op het adres Lodomez 13 te Stavelot (4970). Het is gelegen naast een 
brede rivier waar de kinderen toegang tot zullen krijgen onder 
toezicht van de leiders. Drinkwater is te verkrijgen op het terrein via 
een kraantje, wat alles dus al wat efficiënter zal maken. 
Het terrein wordt omringd door verschillende bossen en enkele 
andere terreinen waar er waarschijnlijk in dezelfde periode nog 
andere jeugdbewegingen zullen zitten. Het is dichtbij het dorpje Coo 
dat makkelijk toegankelijk is te voet, wat ons ook wat meer 
mogelijkheden geeft tot variatie in de planning.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Hoe te overleven op kamp 
 

 

 

 

 Wij gaan zoals u waarschijnlijk allemaal wel weet op 

tentenbivak en ’s nachts is het meestal ZEER FRIS. Wij 

vragen dan ook om u kind een warme slaapzak mee te 

geven. 

Een extra deken of en een dikke trui kan daarnaast ook 

wonderen doen! 

 

 Mogen wij ook vragen om geen strandzetels mee te geven 

als veldbedjes want deze nemen te veel plaats in bij het 

vervoer. Gelieve u kind daarom een luchtmatras, matje of 

een veldbed mee te geven. Gelieve ook te checken of je 

luchtmatras niet lekt en of de stoppen er wel bij steken! 

 

 Er is geen elekticiteit op onze bivak plaats. Alle elektrische 

toestellen laat je dus beter thuis. Ook GSM, snoep, 

wekkers, en andere luxebeestjes worden thuisgelaten. 

Tenzij je de leiding een geschenkje wil geven natuurlijk…. 

 

 Om ’s nachts naar het toilet te gaan kan een zaklamp soms 

erg handig zijn. Tot en met Rakwi slaapt de leiding bij de 

kinderen zodat ze deze kunnen wakker maken om samen 

naar het toilet te gaan  

 

 Indien u kind medicijnen moet nemen op het bivak vragen 

wij deze bij het vertrek af te geven aan de leiding. Op de 

verpakking vermeld u duidelijk de naam van het kind en de 

dosering. Eveneens moet een kopie van de 

identiteitskaart bij het vertrek op het chiroterrein worden 

afgegeven. 



 

 

 Gelieve er voor te zorgen dat alles van uw kind te voorzien 

van een naam of kenteken. Elk jaar keren wij jammer 

genoeg terug met massa’s verloren voorwerpen. Het is voor 

iedereen het prettigst dat alles teruggebracht wordt naar 

huis. 

 

 Aan de tito, keti & aspi wordt gevraagd om een eigen bord, 

bestek en beker mee te nemen. Gelieve ook deze te 

voorzien van de nodige kentekens. 

 

 Verder willen wij ook ons beste doen om het kamp 

milieuvriendelijk te houden. Daarom is het verplicht 

biologische zeep, tandpasta en shampoo mee te nemen.  

 

 wij nemen regelmatig de tijd om een briefje te sturen naar 

het thuisfront. Gelieve er voor te zorgen dat uw kind  de 

nodige adressen bij zich heeft. Bij de kleinsten schrijft u deze 

best al op voorhand op een envelop om foutjes te vermijden. 

Postzegels en kaartjes zijn te verkrijgen op de kampplaats. 

 

 zakgeld is enkel nodig om kaartjes en postzegels te kopen. 

Tito, keti & aspi nemen best nog iets extra mee voor op 

2/3daagse. Om misverstanden te vermijden vragen wij om 

het geld van prutskes, speelclub en rakwi in een gesloten 

envelop met vermelding van de naam en het bedrag af te 

geven op 3 augustus (speelclub/rakwi) of 7 augustus 

(prutskes). Wij vragen maximum het volgende bedrag te 

voorzien: prutskes en speelclub: €5, rakwi: €7, tito en keti: 

€10. 

 



Ik ga op kamp en ik neem mee:  

SLAAPGERIEF 

o VELDBEDJE of luchtmatras/slaapzak/deken/kussen 
o Slaapkledij (warm) 
o Knuffel 

KLEDIJ 

o Uniform (bij het vertek) 
o T-shirt, hemd, short, trui 
o Voldoende reserve ondergoed 
o Voldoende kousen 
o Voldoende T-shirts/ topjes en shorten/rokjes 
o Voldoende pullovers en broeken 
o Regenkledij (KW,…) 
o Schoenen, sportschoenen, laarzen, watersandalen, stapschoenen 
o Zakdoeken 
o Zwemgerief 

WASGERIEF 

o Handdoeken en washandjes 
o Toiletzak met zeep, kam of borstel, tandenborstel, tandpasta, bekertje, 

shampoo (zeep en shampoo liefst bio-afbreekbaar vb. bodyshop) 
o Voor de meisjes: vergeet de intieme hygiëne niet! 

ALLERLEI 

o Identiteitskaart 
o Keukenhanddoek 
o Zaklamp en drinkbus 
o Enkele reserve plastiek zakken 
o Linnenzak of vuilzak voor vuile was 
o Hoofddeksel tegen de zon en zonnebrandolie!!! 
o Schrijfgerief, adressenlijst en postzegels 
o Leesboeken of kleurboeken voor tijdens de rust 

!!! medicijnen + instructies op medische fiche invullen en afgeven bij vertrek 

!!! Een kopie van de identiteitskaart bij de medische fiche afgeven !!!! 

We aanvaarden enkel kopies van de indentiteitskaart! 

 



Praktische weetjes 
• Wist je dat het aankleden van de kleinsten is stuk 

makkelijker als hun kledij per dag in een zakje zit. 

 

• Wist je dat verloren voorwerpen altijd hun eigenaar 

terugvinden als hun naam er in staat. 

 

• Wist je dat het weer al eens afwijkt van de 

voorspelling, hou hier rekening mee. 

 

• Wist je dat stapschoenen, laarzen en waterschoenen 

geen overbodige luxe is 

 

• Wist je dat Arno en Luka de leukste leiders zijn 

 

• Wist je dat we dit jaar op bivak gaan in Stavelot 

 

• Wist je dat naast het kampterrein dit jaar de Amblève 

stroomt. 

 

• Wist je dat je bagage aan een hevige controle wordt 

onderworpen alvorens ze het kampterrein op mag. 

 

• Wist je dat het kampterrein dit jaar uit 2 plateau’s 

bestaat 

 
 

 



Kriebeldiertjes 

 
 

 

Elk kind kan luizen krijgen. 

Ook luizen gaan graag naar school en brengen met plezier wat tijd door op de hoofdhuid van 

kinderen. Eerst en vooral willen we hier de moeders geruststellen. Het feit dat je kind luizen 

heeft, betekent niet dat je kind ‘vuil’ is. Zowel kleine als grote, vuile als propere, rijke als 

arme kinderen kunnen luizen krijgen. De luizen maken echt geen onderscheid, ze zoeken 

alleen een goede plaats om zich te nestelen. De kriebeldiertjes verkiezen geen lang haar, 

integendeel, ze kunnen zich makkelijk vasthechten op kort geknipt haar. Meisjes zijn 

vatbaarder, omdat ze meestal dichter in contact komen met hun klasgenootjes of 

vriendinnetjes. 

Wat zijn kriebeldiertjes? 

Luizen zijn kleine, ongevleugelde insecten met zes poten. Ze vestigen zich met hun kleine 

klauwen op de huid en voeden zich met ons bloed, wat hevige jeuk veroorzaakt. Als je gaat 

krabben, komen er kleine wondjes op de huid, waardoor korstjes ontstaan. Luizen houden van 

warmte, daarom vind je ze vaak terug achter de oren, in de nek, en onder de paardenstaart. 

Zodra ze zich niet meer op hun gastheer of gastvrouw bevinden kunnen ze amper een paar uur 

overleven. De allersterkste luizen kunnen het echter een paar dagen volhouden. Luizen 

houden van gezinsuitbreiding. Een vrouwtjesluis kan tot 10 eieren (neten genoemd) per dag 

leggen gedurende 20 à 30 dagen. Bovendien wordt een soort lijm geproduceerd om die 

luizeneitjes goed aan het haar vast te hechten. Die witte luizeneitjes zullen dus heus niet 

verdwijnen door het haar gewoon te kammen of te wassen. 

Hoe krijg je luizen? 

Hoofdluis is zeer besmettelijk, omdat ze een echte ‘overloper” is.. Ze lopen van hoofd naar 

hoofd als kinderen met elkaar spelen, maar ook via jassen, mutsen bijv. aan een kapstok… 

Ook door een kam, borstel of haarspeldjes van elkaar te gebruiken, kunnen luizen worden 

overgedragen van het ene kind op het andere. In het zwembad gaan ze op zoek naar hoofdjes 

zonder badmuts. 



Heb ik kriebeldiertjes?  

Luizenbezoek kondigt zich meestal aan met jeuk. Hoofdluizen veroorzaken niet altijd jeuk en 

de jeuk kan ook na een tijdje verdwijnen. De beste verklikkers van luizenbezoek zijn de 

neten. De neten zijn gemakkelijk te ontdekken als je het haar controleert. Wanneer je je haar 

kamt met een luizenkam boven wit papier, en je ziet zwarte puntjes, dan kan je vaststellen dat 

er kriebeldiertjes aanwezig zijn. Wanneer luizenbezoek wordt vastgesteld, is het aan te raden 

de juf of andere verantwoordelijke op de hoogte te brengen. 

Stop de luizenoorlog: behandeling 

Iedere shampoo heeft zowat zijn eigen methode maar overkoepelend helpt volgende wijze. 

1. Maak het haar nat 

2. Masseer de shampoo goed tot bij de haarwortels 

3. Spoel uit 

4. Zeer opnieuw in en laat 5 tot 10 minuten inwerken 

5. Spoel grondig uit 

6. Lok per lok goed doorkammen met de luizenkam boven een wit blad papier. 

Belangrijk: luizen op kamp? 

Kriebeldiertjes zijn de grootste schrik van eenieder op kamp maar helaas onvermijdelijk. Eens 

luizen op kamp altijd luizen gedurende het kamp. Aangezien neten tot 10 dagen kunnen 

overleven op kleding, is het praktisch onmogelijk om jullie kind luizenvrij te maken. Enkel de 

preventie werking is mogelijk: 2 weken op voorhand je kind controleren op neten en zo nodig 

behandelen zodat het kind zonder luizen op kamp vertrekt. Op kamp zelf zullen wij er op 

toezien dat: 

- De meisjes zo goed als altijd hun haar in een staart dragen. 

- De kinderen hun kledij niet verwisselen. 

- Op hun eigen hoofdkussen slapen. 

- Eigen haarborstel gebruiken. 

- Enz… 

We raden het aan om uw zoon/dochter luizenshampoo mee te geven op kamp als hij/zij daar 

gevoelig voor is, maar het is zo goed als onmogelijk om elk kind dat luizen heeft te 

behandelen op kamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekenbeet 

 
 

 

Teken, wat je zeker moet weten! 

De gezonde buitenlucht opzoeken, een heerlijke wandeling in het bos of een bezoekje aan 

parken of tuinen. Van zodra het weer aangenaam wordt, trekken kampeerders en wandelaars 

de natuur in. Laat zulke mooie tochten niet bederven door een beet van een teek. Deze kan 

immers besmet zijn met een bacterie of een virus die de mens ziek kan maken. 

Wat is een teek? 

Teken zijn spinachtige huidparasieten die bloed zuigen bij dieren en mensen. Teken kunnen 

niet springen of vliegen; daarom zitten ze vaak te wachten in lagen begroeiing zoals struiken, 

varens en hoog gras en laten ze zich vallen op de gastheer. 

Wat te doen na een beet?  

Verwijder de teek zo snel mogelijk op een correcte manier. Je kunt een teek het beste 

verwijderen met een speciale teken verwijderaar van goede kwaliteit. Deze zullen wij 

meehebben op kamp. Probeer de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast te houden. 

Let hierbij goed op dat je het achterlichaam van de teek niet knijpt of eraan trekken want dan 

kan de teek in tweeën scheuren.  

 

Hoe voorkom je een tekenbeet? 

Enkele tips vooraf en tijdens het wandelen. 

1. Draag gesloten schoenen. 

2. Doe een lange broek aan en stop je broekspijpen in je sokken. 

3. Draag kledij met lange mouwen.  

4. Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind, laat hen een pet dragen als extra 

bescherming. 

5. Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel mogelijk op de paden. 

6. Ga je naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kan je je huid en die van 

kinderen insmeren met insectenwerende middelen op basis van DEET. Dit zal niet 

aanwezig zijn op ons kamp, indien je dit nodig acht, zelf mee te nemen 



7. . Let wel, deze bieden slechts tijdelijk bescherming. Wees extra voorzichtig bij 

kinderen en gebruik bij hen enkel een product met maximaal 20% DEET. 

Onthoud: 

- Verwittig je kinderen dat ze na elke wandeling hun huid controleren op teken. 

- Als ze denken dat ze een teken hebben kunnen ze altijd terecht bij de leiding. 

- Vergeet de hoofdhuid niet.  

- Niet iedereen die een tekenbeet krijgt, wordt ziek. 

- De verschijnselen van de ziekte kunnen van persoon tot persoon verschillen. 

- Neem nooit op eigen initiatief preventief antibiotica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kamphoroscoop 
Ram Rammetje, voor jou ziet het kamp er 

schitterend uit, maar let op van de stekende 
zon… goed insmeren is de boodschap! 

Vergeet ook geen extra kousen mee te nemen, 
want overdag is het warm, maar ’s nachts kan 

het wel eens koud worden aan de voetjes… 
 

Geluksdag: 3 augustus 
Ongeluksdag: 7 augustus 

Stier Laat het veldbedje in de ochtend achter je! 
Blijven liggen heeft geen enkele zin. Begrip en 

ontspanning vind je dit kamp vooral bij je 
vrienden. 

Misschien is de Aspi-fuif wel de ideale kans om 
hem/haar te veroveren. Wees tactisch… 

 
Geluksdag: 13 augustus 

Ongeluksdag: 6 augustus 

Tweeling Probeer niet altijd alles beter te weten tijdens 
het sjorren/ opzetten van de tenten. Geef de 

anderen ook de kans hun zegje te doen. 
Verwennertjes dag  is jouw ultieme uitdaging! 

Probeer hier dan ook volledig in op te gaan. 
Schrijf zeker een brief naar je ouders, zij zullen 

hier zeer blij mee zijn. 
 

Geluksdag: 8 augustus 
Ongeluksdag: 10 augustus 

Kreeft Beste kreeft, probeer dit kamp je vrienden 
complimentjes te geven. Zo maak je het kamp 
nog aangenamer voor iedereen! Je bent zeer 
optimistisch. Jouw mooie energie van juli zet 

zich verder in augustus. 
 

Geluksdag: 5 augustus 
Ongeluksdag: 13 augustus 

Leeuw Lang geen slechte maand leo, gedraag je dit 
kamp als een echte leeuw, schreeuw en roep je 

manschappen/medechiroleden tot de orde! 
 

Geluksdag: 9 augustus 
Ongeluksdag: 5 augustus 



Maagd Laat je niet afschrikken van het eten op kamp. 
Probeer van alles wat proeven en je zal merken 

dat het je bevalt. Misschien komt er wel een 
blije boodschap uit onverwachte hoek. 

Vertrouw niet iedereen want er zijn ook 
mensen met sluwe gedachten. 

 
Geluksdag: 12 augustus 

Ongeluksdag: 6 augustus 

weegschaal Let op jouw gezondheid op kamp! Probeer niet 
te lang wakker te blijven en kleed je goed aan 

want dit zou jou wel eens een verkoudheid 
kunnen kosten. 

Laat je tijdens de houtsprokkeling maar eens 
goed gaan. Raap twee keer zoveel als je 

vriendjes. 
 

Geluksdag: 12 augustus 
Ongeluksdag: 4 augustus 

Schorpioen Zoek je zielsverwant, zodat je je geheimen kan 
delen want je zal het nodig hebben. Probeer je 

twijfels overboord te gooien.  Vergeet zeker 
geen zaklamp om ’s nachts de weg naar de 

HUDO te vinden 
 

Geluksdag: 6 augustus 
Ongeluksdag: 9 augustus 

Boogschutter Je bent nog steeds verliefd op die ene speciale 
persoon. Probeer dit op kamp extra duidelijk te 

maken en wie weet wat er dan komen zal… 
belangrijk om mee te nemen: bikini en 

zwembroek, we wassen ons dit jaar opnieuw in 
een rivier!  

 
Geluksdag: 5 augustus 

Ongeluksdag: 6 augustus 

Steenbok Al heel het jaar kijk je zo uit naar dit kamp! Dit 
worden jouw 10 beste dagen van het jaar! Maar 

plezier is ook niet het enige, probeer ook rust 
op te zoeken tijdens het bezinningsmoment. Op 
vriendschappelijk gebied draait alles mooi rond 

in augustus. 
 

Geluksdag: 5 augustus 
Ongeluksdag: 6 augustus 



Waterman Op de zangstonde zing je uit volle borst mee!  
Je zal de innerlijke kant van nieuwe mensen 

leren kennen. Op die manier probeer je 
oordelen vellen achterwege te laten. 

Probeer routine te houden gedurende de 10 
dagen zodat je gezondheid hier niet onder lijdt.. 

 
Geluksdag: 11 augustus 

Ongeluksdag: 4 augustus 

Vissen Probreer je onderbroek minstens 3 dagen aan 
te houde, het zal je ten goede komen en 

voortaan misschien wel je nieuwe 
geluksbrenger worden. 

Voor jou wordt tweedaagse/dagtocht alvast 
een topper. Vergeet je stevige stapschoenen 

dus zeker niet!  
 

Geluksdag: 9 augustus 
Ongeluksdag: 11 agustus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


