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Geschiedenis
In de 12e ee
behoorde Retie tot het Land an Geel. Toen Geel rond 1230 erd
be oorrecht met de rechten an Stad en Vrijheid, erd een schepenbank in het le en
geroepen om in te staan oor het best r. Wellicht as er ook een afge aardigde an Retie
die etelde in de raad, om de belangen an het dorp te erdedigen. Vanaf 1332 be at Retie
een eigen schepenbank, die ergaderde onder de takken an de lindeboom, die thans nog
op het marktplein staat.
Sint-Martin s
De parochie an Sint-Martin s erd anaf 1264 best rd door de Witheren an Tongerlo. Zij
stonden ook in oor de mis ieringen en het innen an de tienden. Dit d rde tot 1819. De
o de Sint-Martin skerk stamde it de 16e ee
maar erd in 1871 afgebroken. Enkel een
deel an de toren bleef beho den. De h idige kerk is gebo d in 1872 in neogotische
spitsbogenstijl. Er hangen drie bron en klokken in de estig meter hoge toren.
Le ensgenieters
Vandaag is Retie een kerndorp dat omringd is door erschillende geh chtjes. Op en rond het
marktplein beleef je het br isende gemeenschapsle en an Retie. Retienaren orden
beschre en als harde erkers en door etters
die ich eten belonen: le ensgenieters. Zo
ijn er eel erschillende caf s. Voor corona be estigde de e enementenkalender de
br isende mentaliteit an het dorp en de omge ing. In Retie ieren e het le en!

Kasteel D fo r
Het kasteelachtig landh is is gebo d in 1906 in neogotische stijl in opdracht an Fran ois
D Fo r, die destijds b rgemeester an T rnho t as. Tijdens de omermaanden deed het
kasteel dienst als akantie erblijf oor de familie D Fo r. In de inter erden er
jachtpartijen georganiseerd.
Na de t eede ereldoorlog as het kasteel eigendom an de Christelijke Belgische
Diamantcentrale. Zij baatte er ele jaren het herstellingsoord Le ensl st it. Het park rond
het kasteel is aangelegd in Engelse stijl.
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Kempense nat

r

Retie be indt ich in de meest af isselende streek an de Ant erpse Kempen. Je kan er
fietsen, mo ntainbiken en andelen. Op je ro te kan je genieten an de heerlijke Kempense
nat r: bossen, d inen, itgestrekte laktes, ri iertjes en ij ers.
Witte Nete allei
De Witte Nete allei is een nat rgebied in de Kempen aar het landschap jaarlijks ordt
o erstroomd door de Witte en de Z arte Nete. Water is het belangrijkste element an het
gebied. Zo ijn de historische atermolen en de nat r er afhankelijk an het ater. Het
biedt ook de mogelijkheid om te kajakken of te s ppen.

Pro inciaal Groendomein Prinsenpark
Het Prinsenpark is een groene oase an 215 ha. Er ijn al erschillende namen aan het park
oorbijgegaan: Retiese Aart, Park an Retie
Achter die benamingen sch ilt een roemrijk
erleden. In de helft an de 19e ee
bestond de Kempen ooral it heide. Die gronden
erden toen De Aart genoemd en erden door be oners gebr ikt om h n ee te hoeden.
In 1840 erden de gronden r chtbaar gemaakt. Toen as het gebied grotendeels in het
be it an Koning Leopold I.
De graaf an Vlaanderen heeft de domein later itgebreid tot 4 550 hectare. Grachten en
ij ers erden aangelegd. In 1972 erd het park eigendom an de pro incie Ant erpen. Er
erden kronkelige egen en indr k ekkende bomen aangelegd met de bedoeling er een
kasteel te bo en. Het kasteel is er nooit gekomen. De naam Retiese Aart erd er angen
door Park an Retie .
Vandaag is het Prinsenpark een itgestrekt domein dat geschiedenis, r st en schoonheid
itstraalt. Het is de ideale plaats om te andelen,
joggen of om dieren te obser eren.
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Wat?
❖ Wat met corona?
Voorlopig gelden dit jaar de elfde coronamaatregelen op kamp als orig jaar. Dat il
eggen dat e opnie
in b bbels an 50 personen erken. Ook 2-daagse mag
oorlopig nog niet doorgaan. We llen d idelijk comm niceren indien er
ersoepelingen komen.
De indeling an de b bbels ordt na de inschrij ingen meegedeeld!
❖ Wat met de alie en?
Aange ien e dit jaar niet met b ssen erken, rekenen e op de o ders om de
leden naar kamp te brengen en an kamp te halen. We ragen ook om elf je alies
te er oeren. Indien je alies niet meer in de a to past of als je met de fiets naar
kamp gaat, kan je alies mee op de camion.
Er al een lokaal openstaan op maandag 5 j li en dinsdag 6 j li in de oormiddag.
De alie en k nnen daarin geplaatst orden. Je kan je alies ter g afhalen op
maandag 2 a g st s. Voor de meisjes al er een lokaal openstaan op ondaga ond
18 j li en maandag oormiddag 19 j li.
❖ Wat te doen met mijn gsm?
De leden hebben h n gsm helemaal niet nodig op kamp, d s gelie e die ook th is te
laten. Meegenomen gsm s llen orden afgenomen en orden bijgeho den door
de leiding.
❖ Wat krijgen e te eten?
Wel, heel een o dig. Het elfde als th is, maar dan anders (en beter?) Zo el de
jongens als de meisjes krijgen een s perkookploeg mee op kamp:
Kookploeg jongens: Saskia, J rgen, Gino, Alain, (dag 1 t.e.m. 5) E a, Nele, Sam,
Gianna, Els, en Jasper (dag 5 t.e.m. 10)
Kookploeg meisjes: Bob, Veerle, Carolien, Geert en Greta
❖ Wat kost mij dat?
Het is 125 e ro per persoon, ten ij je 3 kinderen hebt die meegaan op groot kamp, in
dat ge al is het 105 e ro anaf de derde persoon. De e kosten ijn oor het eten, de
tent en het materiaal dat ij gebr iken.
Gelie e het geld op olgend rekeningn mmer te storten oor 30 j ni:
BE36 7374 0403 7981.
OPGELET: Omdat ij betalingen a tomatisch controleren is het belangrijk dat de
mededeling correct is. Daarom ragen ij om kamp oornaam naam ( an
kind)
+ afdeling in de mededeling te etten. Voorbeeld: kamp Joske Verme len +
speelcl b jongens
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Waar?
Zoals je al gele en hebt gaat ons kamp dit jaar door in Retie, maar on e post ordt
opgest rd naar het adres an de boer. Voor alle brie en en pakjes is er maar n
adres:
Chiro Beer elde
Stan Deck
Ta . (naam an het kind)
Pontfort 110
2470 Retie
Bellen in nood kan naar de leiding!!! (cf. leidingslijst)

Wanneer?
Voor acht: 8 - 12 j li
Jongenskamp: 12-21 j li
Meisjeskamp: 21-30 j li
Na acht: 30 - 31 j li

Hoe?
Dit jaar erken e niet met b ssen en rekenen e op de o ders om de leden naar
het kamp te brengen en an het kamp te halen.
Vertrek jongens
De jongens orden op 12 j li om 14 op het kampterrein er acht.
Wisseldag
Op 21 j li mogen de jongens afgehaald orden anaf 13 tot 14 . Ook de meisjes
orden in dat tijdslot er acht op het kampterrein.
Vertrek meisjes
De meisjes k nnen op 30 j li afgehaald orden an 13 tot 14 .

Wisseldag
Voorlopig mogen e jammer genoeg nog geen isseldag organiseren om ille an
corona. Indien het toch mag plaats inden, informeren e j llie tijdig!Bedankt oor
j llie begrip.
6

t R g aksken
1. CHIROKLEDIJ: beige broek of rok, bla
hemd,
T-shirt, lange ko sen en ste ige
schoenen (met eters oor de jongens). Dit moet perfect
ijn!!! Dit doe je aan als je op kamp ertrekt!!! Bij ons ijn
enkel de beige broek of rok en het bla e hemd erplicht.
Jo
T-shirt, ko sen en tr i moeten niet an het chiromerk
ijn.
2. WASGERIEF: eep, shampoo, ashandje,
handdoeken, tandenborstel, tandpasta, spiegel,
onnecr me, borstel of kam...
.D
.
3. SLAAPGERIEF: l chtmatras (of eldbed), slaap ak en
e tra deken, hoofdk ssen, tedd beer, foto an je lief,...
4. SPELKLEDIJ: shorts, T- shirts, sportschoenen, lange broeken, tr ien, emgerief,
pet. Voor ie je op alle soorten eer en breng eker kleren mee die il mogen
orden
5. REGENKLEDIJ: k , botten
6.

RESERVEKLEDIJ: oor meer dan 10 dagen ko sen, ondergoed en schoenen.

7. ZAKGELD: o erdrijf niet! Dit ordt enkel gebr ikt oor op stapdag. Het grootste deel
ordt oor ien door de leiding elf. Ook orden er en eloppen, kaartjes en
post egels erkocht die je kan gebr iken om brie en te st ren.
8. SCHRIJFGEREI: om een brief of kaartje te st ren naar de mammie en pappie of
naar de riendjes en riendinnetjes.
9. ALLERLEI: identiteitskaart/ Kids ID,
, kle ertjes an de
m t aliteit(!), ak oor ile kledij, asspelden, aklamp, strips of boek oor tijdens
platte r st, een r g akje, oetbalkleren (enkel jongens), drinkb s, mondmasker,
bassin, handcr me

Zorg er oor dat je alles o eel mogelijk KENMERKT met je naam, initialen, of een
manier aarop je eet dat het an jo is. Zeker chirokledij is nood akelijk!!! Zorg ook
dat jo
naam op jo
bassin staat! Zorg er ook oor dat je alles in je r g ak, alies
of at dan ook stopt. Plastiek akjes gaan snel erloren!!! De bagage moet ook mee
met de b s d s probeer om alles o eel mogelijk in 1 grote alies te steken en d s
het aantal bagage te beperken.
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Reglement
Chi

S . Da i Bee e de
K
e
aa
Bee e de-L ch i i
.chi bee e de.be
____________________________________________________
____________
Beste
Hierbij een soort reglement dat
an on e Chiro.

enigs ins eg ijs moet maken in de ge oonten

UNIFORM: Het niform is een teken an erbondenheid en gelijkheid, het toont dat
ij een groep ijn. Daarom d r en ij ragen dat iedereen ( anaf de Speelcl b) ijn
niform (bestaat it hemd en broek/rok met daarbij ko sen en gesloten schoenen )
aandoet om naar de Chiro te komen. Het Chiro- niform is te erkrijgen in de Banier
in Gent en e hebben ook een beperkte oorraad aan 2e hands niformen.
ROKEN: Principieel ijn ij tegen roken en staan e dit niet toe bij de afdelingen. De
leiding rookt ook niet tijdens de erking. Roken op kamp is erboden oor -18
jarigen. Leden die o der dan 18 ijn, krijgen de kans op rookpa es mits e de
toestemming hebben an de o ders.
ALCOHOL EN DRUGS: De e ijn niet toegelaten.
VER EKERINGEN: Wij ijn er ekerd oor alle lichamelijke schade die aangebracht
ordt aan het kind ijden de ac i i ei en.

Stel: een kind alt op de rand an een ensterbank, ge olg een gapende onde.
We nemen een onge allenform lier en rijden naar de dokter; de dokter lt de
rechterhelft an het form lier in en ij, de leiding, de linkerhelft. We betalen de
dokter en e ragen het geld onmiddellijk ter g aan de o ders. De leiding st rt
binnen de 8 dagen het blad op naar on e makelaar en na 14 dagen llen de
o ders een brief ont angen met de ermelding dat er een dossier geopend is;
anaf n ligt de administratie in de handen an de o ders. Alle dokterskosten en
briefjes orden int ssen bijgeho den en oals normaal ter gge raagd aan de
m t aliteit. Daar kan je een form lier krijgen dat je dan kan ter gst ren naar
on e makelaar. Het geld al op je bankrekening gestort orden. Stoffelijke
schade ( b. bril) en oert igen an derden orden niet er ekerd. Wij k nnen
on e er ekering itbreiden naar be e k e e iode, ge aa lijke o en,
ij illige
oo bo
e ken en eciale gelegenheden.
KAMP: Wij er achten dat leden die aan het einde an een erkjaar mee illen op
kamp, regelmatig naar de Chiro komen; dit erkt groepssfeer be orderend. Hierdoor
k nnen kinderen die er pas bijkomen in mei spijtig genoeg niet mee. De leiding an
de betreffende afdeling heeft hierin het laatste oord.
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Leidingslijst
afde

g

aa

g

E- a

Speelcl b M

Emma Pensaert

0474533298

emma.pensaert@telenet.be

Speelcl b M

J stine Verbeeck

0475377352

j stine. erbeeck@iclo d.com

Speelcl b J

Dries Bracke

0479752397

driesbracke18@gmail.com

Speelcl b J

Arno Bogaert

0471031750

arno.bogaert@pro im s.be

K iks

Amandine Van
de Sompel

0478696653

amandine. andesompel@hotmail.com

K iks

Elise Boesmans

0471720874

elise.boesmans@gmail.com

Rakkers

La rens De Vos

0470887213

la rens.de os@i

Rakkers

Arne Moens

0475408029

2001.arne@gmail.com

Tippers

Chlo Geerts

0487694397

chloegeerts166@gmail.com

Tippers

Britt Van O erloop

0492617171

britt ano erloop13@gmail.com

Toppers

Tibo Pardaen

0476704933

tibo.pardaen@gmail.com

Toppers

Alphonse Na dts

0493187842

alphonsena dts1@gmail.com

Tiptiens

Zarah Claes

0471570356

Tiptiens

Hannah Na dts

0496971368

hannah.na dts@telenet.be

Kerels

Niels de Vos

0471210136

nielsd @li e.be

Kerels

Bram Boone

0483223992

bram.boone1@telenet.be

Aspi M

Lobke Na dts

0493692819

lobkena dts@gmail.com

AspiM

Annelies de Groote

0472606358

anneliesdegroote12@gmail.com

Aspi J

Pepijn Mariman

0479534814

pepijn.mariman@gmail.com

Nele Droesbeke

0477605729

Vol assenbegeleidster

-gent.be

arahclaes@gmail.com

neledroesbeke@gmail.com
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Liefste Speelclubjes,
Het chirojaar zit er helaas bijna op ☹ maar dat betekent dat we bijna op kamp gaan hoeraaaa!
10 dagen vol plezier staan ons te wachten!
Om je hier goed op voor te bereiden en zeker niets te vergeten kan je ’t rugzakske in dit boekje
checken.
Wat je nog extra moet meebrengen:
-

Een leger ouHit

-

Een piraten ouHit

-

Een wit kussensloop (om te beschilderen)

-

Een wiKe t-shirt (die vuil mag worden)

-

Als je dit hebt een spuit en/of waterpistool

-

Bikini/badpak

-

Duikbril

-

Kleren die vuil mogen worden

-

Strips/boeken

-

Knuﬀels

We verlaten ons kampterrein voor stapdag, dus vergeet zeker geen rugzakje, goede stapschoenen en
een klein zakcentje (€10 euro zal zeker voldoende zijn).
! Kijk de weken voor kamp zeker ook nog eens op de site! Indien er nog vragen zijn, onze gegevens
staan in dit boekje & op de site !
Wij hebben er alvast heeeel veel zin in, hopelijk jullie ook.
Veel liefs xxx
Emma & JusVne

Liefste Speelclubbertjes,
Het kamp komt weer dichterbij, Joepie! We verwachten jullie op 12 juli op het kampterrein in
Retie, waar de leiding met veel plezier zal klaar staan om jullie 10 onvergetelijke dagen te
bezorgen!

Wat jullie zeker niet mogen vergeten:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Gele t- shirt
Sportieve outfit
Legerkledij
Kledij die vuil mag worden
Stylo, enveloppe en postkaartjes om naar huis te kunnen
sturen (tip: adressen al op de enveloppen schrijven)
Zaklamp
Strips
Stevige stapschoenen
Waterschoenen/slippers
Snoep om te delen met de leiding J
Waterpistool
Rugzakje (stapdag)
En uiteraard jouw goed humeur!

Het belangrijkste dat jullie moeten meenemen staat in
’T rugzakske. (zie hiervoor in het kampboekje)

Jullie leiding kijkt er in ieder geval super hard naar uit om een zalig kamp te beleven met jullie!!!
Groetjes Arno, mysterieuze gast en Dries

KWIKS
Liefste Kwikjes,
Het is al een tijdje geleden dat we sommigen van jullie gezien hebben, maar niet getreurd
want het kamp komt eraan!!! Om niets te vergeten kan je in ‘’t rugzakske’ kijken.
Wat neem je nog extra mee?
- Bomma-outfit
- Legerkleren
- Witte t-shirt
- Witte lange sokken
- Jongenskleren
- Bikini/badpak
- Zonnecrème en insectenspray
- Snoep mag (maar overdrijf niet)
- Verkleedkleren in de eerste letter van je naam (bv: Elise in een elfje)
- Kids-id & medische fiche !!!
We gaan ook op stapdag dus neem zeker goede stapschoenen, een rugzakje en een klein
beetje zakgeld mee! Indien er vragen zijn mogen jullie ons zeker contacteren, onze gegevens
staan achteraan in dit boekje. Hou ook de site in de gaten voor extra informatie.
Wij hebben er superveel zin in!!!
Xxx Amandine en Elise

Liefste Rakkers
Het kamp komt er bijna aan joepie!!!
Weer 10 dagen vol zon, plezier, vrienden
en koude douches!
Wij zien het al helemaal zitten, hopelijk
jullie ook!
Wat hebben jullie zeker nodig dit kamp?
● Perfect chiro uniform aan te doen
bij vertrek
● Een groene t-shirt voor onze voetbaldag
● Zwemkledij en waterpistool
● Legerkledij om gecamoufleerd over het plein te sluipen
● Ridder en koning kledij als je dit hebt mag iets klein zijn ook
● Mafia kledij mag je ook meenemen (een leuke hoed of een oud
hemdje)
● Snoepjes mogen ook mee (maar die worden door de leiding
verzameld en uitgedeeld doorheen het kamp)
● Een zakcentje mag ook voor op stapdag (maar hoeft zeker niet
veel te zijn)
● Een strip voor tijdens de platte rust mogen jullie ook meenemen
● En je goed humeur natuurlijk!
Wat neem je niet mee?
Een gsm/ipad/… heb je niet nodig op kamp en neem je dus NIET mee
Zorg dat je alles mee hebt, bekijk ook nog
eens ‘t rugzaksken en de site daar kunnen
we nog altijd iets vragen als we hier
dingen vergeten zijn.
Wij kijken alvast uit naar die 10 zalige
dagen, hopelijk jullie ook!
Liefs, jullie fantastische leiding
Laurens en Arne xxx

Tippe
Lief e i e je
Joe ieee We k nnen beginnen af ellen naa he hoog e n an he chi ojaa KAMP Ho j llie maa al
a aan de akken an de bomen an he
llen on e ge elijke o e g a ige ile a on
lijke en
fan a i che dagen o den Omda e o n lie e leid e ijn hebben e een lij je gemaak me e en ial
die nie in j llie alie mogen on b eken Voo lo ig e en e nog nie of e o
daag e mogen
HOPELIJK WEL J llie ach en d be nog e en om de e en ial oo die dagen in e akken We
ho den j llie o de hoog e

E e ial
L ch a a
laa ak k e
T ile ak a de b el a d a a
Wa ha dje ha dd eke
a k ij e
Pe fec
if
Kle e eeeel kle e T hi
je
biki i de b eke k e
Je
Rege ja e ege laa e
S eake
li e
Z eb il h fddek el
ec e
Ee f
a
liefke
Ee ba i
O
e i g gel
Sch ijfge ief a ie e el e e
e aa de a a e a a
D i kb
Zakla
S e je
e d ijf ie
Medi che fiche kle e je a de
B
a al je da heb
JULLIE GOED HUMEUR
Check eke
g ee
g ak ke

egel

eake

b iefje e

ali ei e je a

Wij ien he helemaal i en om me j llie o kam
J llie hebben geen ande e ke e oe ie hihi

daag e

T ek g ak
Ma je
Slaa ak
S a ch e e gee
Ee bee je akgeld

ll h je
e gee fa hi i a ij

Een g m hebben j llie nie nodig o kam an al j llie be e
o den nog ia de Wha a g oe gecomm nicee d

Lief
Chloé

E e ial

k ffel
ha
de
ka
k ile a ak

Da e
iendinne je

ijn daa ook

Ve kleedkle en

e gaan ho elijk ien j llie he ook i en me on

Bi

P Ohja mi chien k ijgen e nog be oek an een ande e leid e S annend

Toppers
Dag beste tippers, euhhh toppers
Deze zomer is het eindelijk weer het hoogtepunt van een lang en bewogen Chiro jaar. We gaan op
kamp! Wij hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn. Wij kijken er alvast enorm naar uit. Wij
konden vaak geen leiding geven om dat er te weinig leden kwamen opdagen en daarom hebben we
nu dubbel zo veel energie voor op kamp. Wees dus maar voorbereid op het beste kamp in jullie Chiro
carrière.
We gaan met die fiets naar kamp, verdere info wordt gecommuniceerd via whatsapp en de site!

Wat neem je mee:
-Uniform (schoenen met veters en lange kousen!)
-Tandenborstel en tandpasta
-Douchegerief (zeep, shampoo, handdoek…)
-Mondmasker (liefst meer dan 1)
-Matras, slaapzak, kussen…
-Kleren die vuil mogen worden
-Rode kleren (voetbaldag)
-Trekrugzak, matje om op te slapen
-Een beetje zakgeld voor 2daagse
-Fietspomp
-Extra binnenband
-Knuffel die kapot mag
-Strips, boeken, stille bezigheid voor in platte rust
-Zaklamp
-zonnecréme, insectenspray,…
Wat laat je thuis:
-Gsm
-Uw lief
-Huiswerk
-Corona
Tot den 12sten juli!
Fwons en Taibo

Allerliefste tiptiens
Ons chirojaar loopt stilaan op zijn einde, dat
betekent dat we bijna aan het toppunt van het
jaar zijn aangekomen: KAMP!!! Wij kijken er
enorm hard naar uit en we hopen jullie ook!
Indien cor & ona een beetje lief voor ons zijn
gaan we met de fiets op kamp!!! Dit betekent
dat ons kamp al op 20 juli zal starten en dat
we dus (indien toegelaten) met de fiets op
tweedaagse kunnen. Meer info hierover volgt!
Wij zetten even op een rijtje wat jullie zeker
niet mogen vergeten check ook eke een
rugzaksken in het kampboekje!
IK GA OP CHIROKAMP EN IK NEEM MEE:
Slaapzak, kussen en luchtmatras
Ondergoed en lange kousen voor meer
dan 10 dagen
Tandenborstel, tandpasta en beker
Wasgerief (we worden al eens vuil en
houden niet van zweetgeurtjes ;))
Handdoeken en washandjes
UNIFORM, regenjas, genoeg dikke truien,
lange broeken, trainingsbroek, shortjes, thi
o je
jama bikini
Caoutchouc botten (aka regenlaarzen)
kunnen bij regenweer zeker van pas
komen neake
li e
Verkleedkleren: criminelenoutfit en een
witte t-shirt (we laten jullie de rest nog
later weten)
Zaklamp, zonnecrème, zonnebril,
wasknijpers en/of kapstok, vuilewaszak
kunnen handig zijn
Een kampeerstoeltje!
Onze goede vrienden Joske & Floske die
we de laatste tijd wat verwaarloosd
hebben
Het beste humeur aller tijden en heel veel
goesting!

IK GA MET DE FIETS OP KAMP/ TWEEDAAGSE
EN IK NEEM MEE:
Een fiets die perfect in orde is
Een koersbroekse met gelleke aan de poep
is aan te raden
Fluohesje
Fietszakken en een rugzakje
Matje en slaapzak voor op tweedaagse
B ooddoo d inkb en
akgeld
Alles wat we hierboven aankondigden is jammer
genoeg onder voorbehoud. Indien naar kamp
fietsen niet toegelaten is, dan nemen we onze fiets
mee op kamp op 21 juli! Alle info over naar kamp
fietsen/ tweedaagse komt later nog uitgebreid op
de site en in onze groep!
Vergeet ook zeker niet jullie identiteitskaart,
klevertjes en ingevulde medische fiche mee te
brengen naar Retie!
Bij vragen mogen jullie ons altijd een berichtje
sturen of bellen!

XOXO

Jullie fantastische leiding
Zarah
Hannah
Anoniempje 1

Anoniempje 2

Beste Kereltjes
Het is weer bijna zover het kamp, wij hebben er alvast enorm veel zin in en wij
hopen jullie ook. We bespreken nog veel achteraf via whatsapp maar de
onderstaande dingen moeten zeker mee.

CHIROKLEDIJ: beige broek, blauw hemd,‘t shirt, lange kousen en stevige schoenen
. Bij ons zijn enkel de beige broek en het blauwe hemd verplicht. Jouw t-shirt, kousen en
trui moeten niet van het chiromerk zijn.
1.

WASGERIEF: zeep, shampoo, washandje, handdoeken, tandenborstel, tandpasta,
spiegel, zonnecrème, borstel of kam...
2.

SLAAPGERIEF: luchtmatras best eentje extra voor moest hij defect geraken :) (of
veldbed), slaapzak en extra deken, hoofdkussen, teddybeer, foto van je lief,...
3.

SPELKLEDIJ: shorts, ‘t shirts, sportschoenen, lange broeken, truien, zwemgerief, pet.
Voorzie je op alle soorten weer en zeker kleren meebrengen die vuil mogen worden
4.

5.

REGENKLEDIJ: kw, botten

6.

RESERVEKLEDIJ: voor meer dan 10 dagen kousen, ondergoed en schoenen

ZAKGELD: overdrijf niet! Dit wordt enkel gebruikt voor op 2-daagse. Het grootste deel
wordt voorzien door de leiding zelf. Dit is enkel voor extra’s.
7.

SCHRIJFGEREI: om een brief of kaartje te sturen naar de mammie en pappie of naar
de vriendjes en vriendinnetjes.
8.

ALLERLEI: identiteitskaart, zak voor vuile kledij, wasspelden, zaklamp, strips of boek
voor tijdens platte rust, een trekrugzak en een matje , voetbalkleren ...
9.

XOXO Bram en Niels

Aspi meisjes
01000001 01101100 01101100 01100101 01110010 01101100 01101001 01100101 01100110
01110011 01110100 01100101 01100001 01110011 01110000 01101001 01110011,
01000010 01101001 01101010 01101110 01100001 01101001 01110011 01101000 01100101
01110100 01110111 01100101 01100101 01110010 01111010 01101111 01110110 01100101
01110010: 01010111 01001001 01001001 01000111 01000001 01000001 01001110
01001111 01010000 01000011 01001000 01001001 01010010 01001111 01001011 01000001
01001101 01010000 !!!!!
01000010 01100101 01110010 01100101 01101001 01100100 01101010 01110101 01101100
01101100 01101001 01100101 01101101 01100001 01100001 01110010 01110110 01101111
01101111 01110010 01101111 01110000 01100100 01100101 10 01100010 01100101
01110011 01110100 01100101 01100100 01100001 01100111 01100101 01101110 01110110
01100001 01101110 01101000 01100101 01110100 01101010 01100001 01100001 01110010!
01001101 01100101 01100101 01110010 01101001 01101110 01100110 01101111
01110110 01101111 01101100 01100111 01110100 01101100 01100001 01110100 01100101
01110010, 01101101 01100001 01100001 01110010 01101010 01110101 01101100 01101100
01101001 01100101 01101011 01110101 01101110 01101110 01100101 01101110 01100001
01101100 01100010 01100101 01100111 01101001 01101110 01101110 01100101 01101110
01100100 01101111 01101111 01110010 01100100 01100101 01111010 01100101 01100100
01100001 01110100 01100001 01101001 01101110 01101010 01110101 01101100 01101100
01101001 01100101 01100001 01100111 01100101 01101110 01100100 01100001 01110100
01100101 01111010 01100101 01110100 01110100 01100101 01101110:
01010111 01100101 01101011 01101001
01101010 01101011 01100101 01101110
01100101 01110010 01111010 01101111
01101000 01100001 01110010 01100100
01101110 01100001 01100001 01110010
01110101 01101001 01110100!!!
01110110 01100101 01100101 01101100
01101100 01101001 01100101 01100110
01110011, 01000001 01101110 01101110
01100101 01101100 01101001 01100101
01110011, 01001100 01101111 01100010
01101011 01100101 01100101 01101110
01101010 01110101 01101100 01101100
01101001 01100101 (01101110 01101001
01100101 01110100 01101101 01100101
01100101 01110010 01111010 01101111
01100001 01101110 01101111 01101110
01101001 01100101 01101101 01100101)
01100100 01100101 01110010 01100100
01100101 01101100 01100101 01101001
01100100 01110011 01110100 01100101
01110010

Things to do when
y
e an a i
Er een megawijs chirojaar van maken
Meegaan op weekend (25 tem 27 juni)
Camion laden (4 tem 6 juli)
Fietsen naar kamp (19 tem 21 juli)
Meegaan op CHIROKAMP (21 tem 30 juli)
Meehelpen op nawacht (30 en 31 juli)
Camion legen (1 en 2 augustus)

Questo è il tuo ultimo campo come membro. Dopo questo, la tua
carriera di leadership inizierà un passo avanti verso l'età adulta. lo
trasformeremo in un campo indimenticabile di cui parlerai ancora tra
10 anni.

cosa porto con me al campo:
• Una bici PERFETTAMENTE in ordine.
• Borse da bicicletta e un buon zaino
• Porta pane, borraccia e 80 euro per un soggiorno di 3 giorni.
• sedia da Campeggio
• pistola ad acqua
• Buon umore
• Costumo italioano

Saluti dal tuo leader preferito. Non vedo l'ora di intraprendere questa
avventura con te.

Saluti Pino

