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Geschiedenis 
 

Manhay 
 
Manhay (Waals: Manhé) is een plaats en gemeente in de Provincie Luxemburg in België. De 
gemeente telt ruim 3000 inwoners. De gemeente ligt volledig in de Ardennen en zo'n 60% 
van het grondgebied is bedekt door bossen. Ongeveer 30% van de actieve bevolking werkt in 
de land- en bosbouw.  
 
Naast Manhay zelf liggen volgende kernen in de gemeente: Dochamps, Grandmenil, Harre, 
Roche-à-Frêne, Fays, Malempré, Odeigne, Deux-Rys, Oster en Vaux-Chavanne. 

Bij de vorming van de gemeente Grandmenil was Manhay nog een klein gehucht, waardoor 
de gemeente (later deelgemeente) naar Grandmenil werd genoemd. Bij de gemeentefusie 
van 1977 werd wel voor de naam Manhay gekozen. 

De hoogte binnen de gemeentegrenzen varieert van 180 meter bij Roche-à-Frêne tot 643 
meter nabij de Baraque de Fraiture. Odeigne ligt op minder dan vier kilometer van de top 
van de Baraque de Fraiture en ligt relatief hoog, op een hoogte van ongeveer 530 meter. De 
(kleine) kern van Manhay ligt op een zadel (450 m), op de waterscheidingslijn tussen de 
stroomgebieden van de Ourthe en de Amblève. Ten westen van Manhay stroomt het water 
via de Amante naar de Ourthe; ten oosten van Manhay stroomt het water via de Chavanne 
en de Lienne naar de Amblève. 

Malempré en Vaux-Chavanne, in het oosten van de gemeente, liggen beiden in het 
stroomgebied van de Lienne. Dochamps, Grandmenil, Harre en Odeigne liggen in het 
stroomgebied van de Ourthe. Hier stromen de rivieren voornamelijk naar het noordwesten. 
De helling waar deze afstromen vormt de noordwestelijke rand van de Ardennen, met een 
aanzienlijk hoogteverschil. Vanuit Pont d'Érezée (270 meter hoogte) vertrekken enkele 
wegen die deze rand van de Ardennen beklimmen. De N807 naar Manhay (450 m) en de 
N841 via de vallei van de Aisne en de Lue naar de waterscheiding ten zuiden van Dochamps 
(550 m). 

De Aisne ontspringt in de gemeente op het plateau des Tailles (ten zuiden van Odeigne, in 
het zuidoosten van de gemeente). Hierna stroomt deze rivier de gemeente Érezée binnen. 
Zo'n zeven kilometer voor de Aisne in de Ourthe uitmondt, passeert deze nog kort door de 
gemeente Manhay bij Roche-à-Frêne, in het uiterste noordwesten van de gemeente. 
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Durbuy 

 
Durbuy is een stad en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg op ongeveer 20km van 
Manhay. De stad aan de rivier de Ourthe is gelegen in drie geografische streken: de 
Ardennen, de Condroz en de Famenne. 
 
Geschiedenis 
Het kasteel van Durbuy werd gebouwd in 889. Men heeft documenten uit de 11de eeuw 
teruggevonden waarin het dorp wordt vermeld. In de 14de eeuw bezat Durbuy al een 
verdedigingsmuur, een soort 'politiekorps' en een gerechtshof. In 1331 ontving Durbuy 
stadsrechten van Jan, graaf van Luxemburg en koning van Bohemen. Durbuy heeft dit 
statuut behouden tot in onze tijd. Ondanks het zeer geringe aantal inwoners is Durbuy dus 
wel degelijk een stad. De inwoners noemen Durbuy vol trots 'de kleinste stad ter wereld', 
hoewel dit niet helemaal correct is. De dag van vandaag is het historisch centrum nog steeds 
zoals het er zou uitgezien hebben in de Middeleeuwen. De meeste huizen in het centrum 
stammen uit de 17e en 18e eeuw. 
  
Enkele bekende bezienswaardigheden: 
 
Parc des Topiaires  
Parc des Topiaires is misschien wel de bekendste bezienswaardigheid in Durbuy. Het is een 
park met maar liefst 250 buxusstruiken die in een mooie vorm geknipt zijn. Sommige 
daarvan zijn wel 100 jaar oud. 

 
De Falize van Durbuy 
De Falize van Durbuy is de immense rots die je ziet in het 
stadje. Deze rots is 300 miljoen jaar oud en is ontstaan 
doordat de kalklagen omhoog werden gedrukt. Hij wordt 
beschouwd als 1 van de mooiste van België. 
 
Uitkijktoren van Durbuy 
Wie een mooi overzicht op de stad wil hebben moet de 
uitkijktoren van Durbuy bezoeken. Hij heeft officieel Belvedère. Dit kan op verschillende 
manieren. Rechts van de rots van Durbuy loopt een pad omhoog door de bossen. Het is een 
relatief steile klim, maar wel de moeite waard. Eenmaal boven kijk je uit over de stad en heb 
je echt een prachtig uitzicht. 
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Wat? 
 
Wat doe ik met mijn valiezen?  
De jongens moeten hun bagage op voorhand naar de Chiro brengen. Deze bagage zal 
meegaan met de camion en niet met de bus.  
Dit kan van 1 tem 4 juli.  
 
De bagage van de meisjes wordt met ouders vervoerd naar het kamp op Wisseldag. Indien 
dit niet lukt, mag de bagage op de Chiro gezet worden van 18 tem 20 juli (deze datum kan 
nog wijzigen, dus houd zeker de website in de gaten).  

 
Er zal op de deur van een lokaal duidelijk een blad hangen waarop staat dat je de valiezen 
daar mag zetten, zorg ervoor dat je jouw bagage in het juiste lokaal zet. 
 
De valiezen gaan na het kamp met de ouders (jongens) of met de camion (meisjes) terug 
naar huis. 
Je kan de valiezen van de meisjes ophalen vanaf 1 augustus op de Chiro.  
 
Wat te doen met mijn gsm? De leden hebben hun gsm helemaal niet nodig op kamp, dus 
gelieve die ook thuis te laten. Meegenomen gsm’s zullen worden afgenomen en worden 
bijgehouden door de leiding.  
 
Wat krijgen we te eten? Wel, heel eenvoudig. Hetzelfde als thuis, maar dan anders (en 

beter? ☺ ) Zowel de jongens als de meisjes krijgen een super kookploeg mee op kamp: 
Kookploeg jongens: Nele, Sam, Gianna, Wolf, Eva, Jasper, Els en Emma 
 
Kookploeg meisjes: Bob, Veerle, Greta, Carolien en Geert 
 
Wat kost mij dat? De kostprijs van het kamp bedraagt 150 euro per persoon, tenzij je 3 
kinderen hebt die meegaan op groot kamp, in dat geval is het 130 euro vanaf het derde kind. 
Deze prijs omvat onder andere het eten, de tenten, huur van het plein, busvervoer en het 
materiaal dat we gebruiken. 
 
Gelieve het correcte bedrag op volgend rekeningnummer te storten voor 30 juni:  
BE36 7374 0403 7981.  
 
OPGELET: Omdat wij betalingen automatisch controleren is het belangrijk dat de mededeling 
correct is. Daarom vragen wij om “kamp voornaam naam (van uw kind) + afdeling” in de 
mededeling te zetten. Voorbeeld: kamp Joske Vermeulen + speelclub jongens 
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Waar? 
 
Zoals je al gelezen hebt, gaat ons kamp dit jaar door in Manhay. Alle post wordt opgestuurd 
naar het adres van de boer, dus voor alle brieven en pakjes is er maar één adres: 
 
Henri Hagelstein 
Chiro Beervelde  
Tav. (naam van het kind)  
Bellaire 5 
6960 Manhay 
 
Bellen in nood kan naar de leiding!!! (cf. leidinglijst) 

Wanneer? 
 
Voorwacht: 8 - 12 juli 
Jongenskamp: 12-21 juli 
Meisjeskamp: 21-30 juli 
Nawacht: 30 - 31 juli 

Hoe? 
 
JONGENS 
VERTREK: 12 juli 
11.30u. aanwezig op de Chiro, 12u. vertrekken 
THUISKOMST: 21 juli op Wisseldag (op het kampterrein) 
 
MEISJES 
VERTREK: 21 juli (Wisseldag) 
De meisjes zijn vanaf 11u welkom op het kampterrein in Manhay. (vervoer met ouders) 
THUISKOMST: 30 juli op de Chiro 
Aankomst op de Chiro rond 15u. 
(exacte uur van aankomst zal via Facebook gecommuniceerd worden) 
 
Indien je zoon/dochter later komt of vroeger vertrekt, laat dit dan zeker weten aan de leiding 
bij de inschrijvingen. Deze optie bestaat, maar wij hebben dit liever niet.  
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Wisseldag 
Op 21 juli organiseren we naar traditie een BBQ voor zowel ouders en kinderen als voor 
andere familieleden, vrienden… Voor deze BBQ dien je vooraf in te schrijven, de link zal je op 
de website terugvinden wanneer het kamp nadert. Kinderen die meegaan op kamp moeten 
enkel ingeschreven worden voor de BBQ, de prijs van de BBQ is verwerkt in het 
inschrijvingsgeld van het kamp. 
 
De prijzen voor deze BBQ bedragen:  

● Volwassene: €15  
● Kinderen tussen 6 en 12 jaar: €10  
● Kinderen jonger dan 6 jaar: €5  

 
De ouders wordt gevraagd om ten laatste om 17u het 
kampterrein te verlaten zodat de meisjes aan hun kamp 
kunnen beginnen.  

 
Opgelet! Op de barbecue zullen drankjes enkel met CASH 
te betalen zijn. Er is GEEN bancontact aanwezig. 
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’t Rugzaksken 
 
1. CHIROKLEDIJ: beige broek of rok, blauw hemd, T- shirt, lange kousen en stevige 

schoenen (met veters voor de jongens). Dit moet perfect zijn!!! Dit doe je aan als je op 
kamp vertrekt!!! Bij ons zijn enkel de beige broek of rok en het blauwe hemd verplicht. 
Jouw T-shirt, kousen en trui moeten niet van het Chiromerk zijn. 

 
2. WASGERIEF: zeep, shampoo, washandje, handdoeken, tandenborstel, tandpasta, 

spiegel, zonnecrème, borstel of kam... Wij vragen om zoveel mogelijk biologisch 
afbreekbare producten mee te nemen. Dit is heel belangrijk aangezien wij ons water 
in de natuur lozen. 
 

3. SLAAPGERIEF: luchtmatras (of veldbed), slaapzak en extra deken, hoofdkussen, 
teddybeer, foto van je lief,... 
 
4. SPELKLEDIJ: shorts, T- shirts, sportschoenen, lange 
broeken, truien, zwemgerief, pet. Voorzie je op alle soorten 
weer en breng zeker kleren mee die vuil mogen worden. 
 
5. REGENKLEDIJ: kw en botten 
 
6.  RESERVEKLEDIJ: voor meer dan 10 dagen kousen, 
ondergoed en schoenen. 
 
7. ZAKGELD: overdrijf niet! Dit wordt enkel gebruikt voor 
op stapdag. Het grootste deel wordt voorzien door de 
leiding zelf. Ook worden er enveloppen, kaartjes en 
postzegels verkocht die je kan gebruiken om brieven te 
sturen. 
 

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

 
9. ALLERLEI:  identiteitskaart/ Kids ID, klevertjes van de mutualiteit(!), zak voor vuile 

kledij, wasspelden, zaklamp, strips of boek voor tijdens platte rust, een rugzakje, 
voetbalkleren (enkel jongens), drinkbus, mondmasker, bassin, handcrème. 

 
Zorg ervoor dat je alles zoveel mogelijk KENMERKT met je naam, initialen, of een manier 
waarop je weet dat het van jou is. Zeker bij Chirokledij is dit noodzakelijk!!! Zorg ook dat 
jouw naam op jouw bassin staat! Zorg er ook voor dat je alles in je rugzak, valies of wat dan 
ook stopt. Plastiek zakjes gaan snel verloren!!! De bagage gaat mee met de camion dus 
probeer om alles zoveel mogelijk in 1 grote valies te steken, losse zakjes gaan snel verloren.  
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Reglement 
Chiro St.  Daniël Beervelde  

Kloosterstraat  

Beervelde-Lochristi www.chirobeervelde.be 
_____________________________________________________

___________  

Beste,  
Hierbij een soort reglement dat u enigszins wegwijs moet maken in de gewoonten van onze 
Chiro.  

❖ UNIFORM: Het uniform is een teken van verbondenheid en gelijkheid, het toont dat wij 

een groep zijn. Daarom durven wij vragen dat iedereen (vanaf de Speelclub) zijn uniform 

(bestaat uit hemd en broek/rok met daarbij kousen en gesloten schoenen ) aandoet om 

naar de Chiro te komen. Het Chiro-uniform is te verkrijgen in de Banier in Gent en we 

hebben ook een beperkte voorraad aan 2e hands uniformen.   

❖ ROKEN: Principieel zijn wij tegen roken en staan we dit niet toe bij de afdelingen. De 

leiding rookt ook niet tijdens de werking. Roken op kamp is verboden voor -18 jarigen. 

Leden die ouder  dan 18 zijn, krijgen de kans op rookpauzes mits ze de toestemming 

hebben van de ouders. 

❖ ALCOHOL EN DRUGS: Deze zijn niet toegelaten.  

❖ VERZEKERINGEN: Wij zijn verzekerd voor alle lichamelijke schade die aangericht wordt 

aan het kind tijdens de activiteiten.  

Stel: een kind valt op de rand van een vensterbank, gevolg een gapende wonde. We 
nemen een ongevallenformulier en rijden naar de dokter; de dokter vult de rechterhelft 
van het formulier in en wij, de leiding, de linkerhelft. We betalen de dokter en we 
vragen het geld onmiddellijk terug aan de ouders. De leiding stuurt binnen de 8 dagen 
het blad op naar onze makelaar en na 14 dagen zullen de ouders een brief ontvangen 
met de vermelding dat er een dossier geopend is; vanaf nu ligt de administratie in de 
handen van de ouders. Alle dokterskosten en –briefjes worden intussen bijgehouden en 
zoals normaal teruggevraagd aan de mutualiteit. Daar kan je een formulier krijgen dat je 
dan kan terugsturen naar onze makelaar. Het geld zal op je bankrekening gestort 
worden. Stoffelijke schade (vb. bril) en voertuigen van derden worden niet verzekerd. 
Wij kunnen onze verzekering uitbreiden naar beperkte periode, gevaarlijke 

sporten, vrijwilligers voor bouwwerken en speciale gelegenheden.  
❖ KAMP: Wij verwachten dat leden die aan het einde van een werkjaar meewillen op 

kamp, regelmatig naar de Chiro komen; dit werkt groepssfeer bevorderend. Hierdoor 

kunnen kinderen die er pas bijkomen in mei spijtig genoeg niet mee. De leiding van de 

betreffende afdeling heeft hierin het laatste woord.  
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Leidinglijst 
 

Pinkels Emma De Croo 0477753819 emmadecroo@gmail.com 

Pinkels Justine Verbeeck 0475377352 justine.verbeeck@icloud.com 

Pinkels Luca Debacker 0468247003 Luca.Debacker2002@gmail.com 

Pinkels Seppe Claeys 0472021411 claeysseppe94@gmail.com 

Speelclub M Laura Van Hauwermeiren 0471561392 lauravanhauwermeiren2@gmail.com 
Speelclub M Eva De Pauw 0492788145 evadepauw2610@gmail.com 

Speelclub M Zarah Claes 0471570356 zarahclaes@gmail.com 

Speelclub J Bram Boone 0483223992 Bram.boone1@telenet.be 
Speelclub J  Mauro De Cooman 0496399410 maurodecooman@gmail.com 

Kwiks Hannah Naudts  0496971368 hannah.naudts@telenet.be 
Kwiks Maud De Clercq 0494148947 mauddecl3rcq@gmail.com 

Kwiks Marthe Van Damme 0493505014 vandammemarthe03@gmail.com 

Rakkers Alphonse Naudts 0493187842 alphonsenaudts1@gmail.com 
Rakkers Jorre Vander Sypt 0478627211 vandersyptjorre@gmail.com 
Tippers Marie Laureyns 0472550969 marie.laureyns2000@gmai.com 
Tippers Margot Claes 0491227052 margot.claes3@gmail.com 

Tippers Luna Van Reybroeck 0497253310 luna.van.reybroeck@gmail.com 

Tippers Sofie Van Haudenhuyse 0468272895 sofie.van.haudenhuyse@telenet.be 

Toppers Arno bogaert  0471031750 arno.bogaert@proximus.be 
Toppers Wout De Tollenaere 049199350 wout.de.tollenaere@gmail.com 

Toppers Viktor Lusyne 0493688025 Viktor.Lusyne@gmail.com 

Tiptiens Lobke Naudts 0493692819 lobkenaudts@gmail.com 

Tiptiens Elise Boesmans 0471720874 elise.boesmans@gmail.com 
Tiptiens Noa Cherroud 0494147905 noacherroud@icloud.com 

Kerels Pepijn Mariman 0479534814 pepijn.mariman@gmail.com 

Kerels Michiel Pardaen 0470031128 pardaen.michiel @gmail.com 

Kerels Laurens De Vos 0470887213 laurens.devos9080@gmail.com 

Aspi M Amandine Van de Sompel 0478696653 amandine.vandesompel@hotmail.com 

Aspi M Britt Van Overloop 0492617171 brittvanoverloop13@gmail.com 

Aspi J Dries Bracke 0479752397 driesbracke18@gmail.com 
Aspi J Arne Moens 0475408029 2001.arne@gmail.com 

Aspi J Tibo Pardaen 0476704933 tibo.pardaen@gmail.com 

Volwassen begeleider Nele Droesbeke 0477605729 neledroesbeke@gmail.com 

 
 
 
 



Liefste Speelclub Meisjes, 

 

Het is weer zover! Deze zomer gaan wij van 21 tem 30 juli samen op 

kamp! Dit jaar gaan we op kamp naar Manhay, een dorpje in de 

Ardennen. Voor velen van jullie is het de eerste keer dat jullie 10 

dagen op kamp gaan, maar jullie lieve leidsters gaan héél goed voor 

jullie zorgen       . In ’t Rugzaksken (hierboven in het kampboekje) 

vinden jullie terug wat je moet meenemen voor het kamp, maar 

hieronder staan nog enkele specifieke dingen opgesomd die je 

zeker niet mag vergeten.   

Hou naar aanleiding van het kamp ook zeker de website in de gaten en vooral de Speelclub 

Meisjes pagina.  

 

Wat moeten jullie zeker meenemen op groot kamp?  

➢ Een Barbie- outfit 

➢ Een Piraten- outfit 

➢ Een outfit die ECHT vuil mag worden 

➢ Veldbed of luchtmatras 

➢ Slaapzak 

➢ Kussen 

➢ Perfect Chiro uniform (rok en hemd) 

➢ Goede stapschoenen, want we gaan op stapdag! 

➢ Een rugzak 

➢ Enveloppen, postzegels en schrijfgerief om brieven te schrijven 

➢ Identiteitskaart 

➢ Een glimlach op je gezicht!  

 

Wij hebben er alvast heel veel zin in en kijken er al super 

hard naar uit!! 

Bij vragen mag je ons steeds contacteren (zie leidinglijst) 

Veel kusjes van jullie leidsters én een extra leidster die jullie 

op kamp zullen ontmoeten!  



Dag Beste Speelclub Jongens, 

 

Dit jaar vertrekken we ook weer op 12 juli op kamp ! Wij kijken al zeker uit naar het 

kamp en hopelijk jullie ook. Hier zijn een paar dingen die je zeker niet mag vergeten. 

 

 

 

- Een gele t-shirt, deze is voor op voetbaldag. 

- Een heel klein beetje zakgeld voor op stapdag.  

- Voldoende kleren voor 10 dagen kamp.  

- Wasgerief, douchen is belangrijk! ! 

- Strips, boeken… 

- Vergeet zeker geen legerkledij mee te nemen. 

- Je chiro uniform, dit is heel belangrijk ! 

- Zaklamp 

- Stylo en brieven om naar huis te schrijven. 

- Waterpistool 

- Kledij die vuil mag worden. 

- Zwemkledij 

 

Hou zeker ook nog de website in de gaten voor kamp ! 

Bij vragen mag je ons zeker contacteren. ( zie leidingslijst.) 

Vergeet zeker ook niet te kijken naar ’t Rugzaksen waar alles ook nog 

vermeld staat. De leiding verwacht jullie voor een super kamp met veel 

plezier! 

 

 



Allerliefste kwiks,  
Na een jaar vol amusement komt het chirokamp in zicht. 
10 dagen samen met je chirovriendinnen, gevuld met 
plezier! Van 21 tot  en met 30 juli gaan we ons ten volste 
amuseren in Manhay. We geven de tofste programma’s 
en soms zullen jullie zich moeten verkleden. Jullie hebben 
een hippie-outfit en een boer(inn)en-outfit nodig! 

Bij vragen mogen jullie ons steeds contacteren, we 
beantwoorden deze met veel plezier!  

 
Vergeet zeker jullie Kids-ID en klevertjes 
van de mutualiteit niet mee te brengen 
naar Manhay.  

Nog een kleine boodschap van ons en 
onze extra leiding J:              

        

                                                               

.-- . / .... . -... -... . -. / . .-. / .- .-.. ...- .- ... - / --.. .. -. / .. -. / -.-.-- -.-.— 

 

 

 

 

 

Xoxo 

Jullie fantastische leiding: 

Hannah 

Marthe  

Maud 

Anoniempje 1 

Anoniempje 2 

IK GA OP CHIROKAMP EN IK NEEM MEE: 

(check zeker ook eens ’t rugzaksken in het kampboekje)  

ü Verkleedkleren: hippie en boer(in) 
ü Slaapzak, kussen en luchtmatras/ veldbed 
ü Ondergoed en kousen (lange!) voor MEER dan 10 

dagen  
ü Tandenborstel, tandpasta en beker  
ü Wasgerief (shampoo, douchegel, …) + haarborstel 
ü Handdoeken en washandjes  
ü UNIFORM (rok en hemd) dit heb je aan bij 

vertrek, regenjas, genoeg dikke truien, lange 
broeken, trainingsbroek, shortjes, T-shirts, topjes, 
pyjama, bikini, …  

ü Regenlaarzen, sneakers, slippers, goede 
stapschoenen…  

ü Schrijfgerief om briefjes te sturen, knuffel(s), 
zaklamp, zonnecrème, hoofddeksel, zonnebril, 
wasknijpers en/of kapstok (kan handig zijn) en 
vuile waszak  

ü Neem ook een rugzakje mee voor op stapdag 
ü Een klein zakcentje mag, maar hoeft niet 
ü Een goed humeur en een portie volle goesting! 



Dag allerbeste rakkers,  

 

Kamp zal zoals altijd terug het toppunt worden van ons jaar. Maar dat is 

uiteraard enkel mogelijk met jullie erbij. Wij hebben er al zin in! Hopelijk jullie 

ook.      

 

Wat pak je mee? 

- Jullie chiro-uniform. Dit is héél belangrijk want het is elke dag formatie.  

- Een groene t-shirt (het kleur van de rakkers), onder andere aan te doen 

op voetbaldag.  

- Een heel klein beetje zakgeld voor op stapdag.  

- Voldoende kleren voor 10 dagen te overleven.  

- Wasgerief, we weten dat jullie graag stinken maar douchen moet ook 

gebeuren        

- Snoep mag je ook meepakken. Dat wordt wel bijgehouden door de leiding 

- Strips, boeken… 

- Verkleedkledij: legerkledij, indianenkledij… 

- Zwemkledij 

Wat neem je niet mee? 

- -Gsm en andere technologische apparaten. 

- -Ouders (yesss!) 

Op de pagina ’t rugzaksken vind je nog meer info. (verplicht om daar ook nog eens 

alles te lezen) Wij kijken er alvast naar uit. Warm weer, kampvuurtjes en vooral 

veel vrienden bij elkaar.  

Tot dan! 

Groetjes van Jorre en Alphonse  

 

 



Liefste tippers 

 

Binnen 2 maand is het zover!! We gaan op kamp, volgend 

lied vertelt wat jullie moeten meenemen:  

 

‘’Leven op het ritme van de wind en van de zon, matje en 

een bergbotine we liegen er niet om. Slapen met ‘t 

getrommel van de regen op de tent, alle dagen veel 

plezier zorg maar dat je’r aan went 

 

Ieder die ons ziet wil mee en pak zeker GEEN veldbed mee. 

De tent is klein & wordt niet groot. In onze ploeg valt 

geeneen uit de boot.  

 

Trek er mee op uit en kom nr manhay. 

Hopelijk zitten er geen teken in de bomen.  

Vlieg erin, doe mee met de trekrugzak; we gaan op 

tweedaagse opt gemak’’ 

 

Kusjess <3 

Margot, Marie, Sofie & Luna  

 

Ps1: Verkleedkleren komen op de site  

Ps2: Andere benodigdheden staan in het rugzakske 

Ps3: Wij hebben er zotveel zin in!!!  



 

 

Beste toppers, 

Het kamp komt weer dichterbij, joepie!  We verwachten jullie op 12 juli op het kampterrein in 

Manhay , waar de leiding met veel plezier zal klaar staan om jullie 10 onvergetelijke dagen te 

bezorgen! 

Wat moeten jullie zeker meenemen: 

• Een rode t-shirt 

• Voetbal- of sportschoenen 

• Legerkledij 

• Waterpistool 

• Kleren die vuil mogen worden 

• Stylo en enveloppen om een brief naar huis te sturen 

• Zaklamp 

• Strips 

• Trekrugzak 

• Slaapmatje dat in de trekrugzak past 

• Zakcentje (voor op 2-daagse) 

• Identiteitskaart 

• Klevertjes van de mutualiteit 

Indien jullie nog extra dingen moeten meenemen, laten wij dit zeker op tijd weten via onze 

Whatsapp-groep.  

Bij vragen mogen jullie ons altijd contacteren: 

Arno: 0471031750 

Viktor: 0493688025 

Wout: 0491993504 

 

De leiding kijkt er in ieder geval al super hard naar uit. 

 Veel groetjes van Wout, Arno en Viktor   



            Tiptiens 
 
 

 
Lieve tiptiens, 
 
Het is bijna zover! Het kamp komt eraan! Wij hebben er alvast heel veel 
zin in en hopen dat iedereen meegaat! Om niks te vergeten kan je in 
t’rugzaksken kijken. 
 
Wat neem je extra mee: 

- Kampeerstoeltje 
- Trekrugzak + matje + slaapzak voor op 2-daagse 
- Een outfit die heel vuil mag worden 
- Bikini/badpak 
- Survival outfit 

 
Hou zeker de website in de gaten voor meer informatie over 
verkleedkleren, extra materiaal,… 
 
We kijken er heeeel hard naar uit!!! 
 

 
xoxo 

 
Lobke, Elise, Noa & anoniempje 



Liefste Kereltjesss 

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 blauwe t-shirt voor onze 

voetbaldag 

• Zwemkledij is altijd handig 

• Snoepjes ook meegenomen 

worden 

• Een zakcentje mag ook voor 

op 2daagse 

• Wij gaan met de fiets en trein op kamp dus zorg dat je fiets volledig in 

orde staat. Neem voor de zekerheid ook een extra binnenband mee! 

• gsm mag je meenemen, maar wordt niet gebruikt door de dag heen 

• En je goed humeur natuurlijk! 

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, Pino en Michiel xxx  



 

 

 

 



Kamp Aspi jongens Manhay 

Beste Aspi’s, Het is weer zover, binnenkort vertrekken we weer op kamp. Omdat het jullie eerste 

keer is als Aspi op kamp, is het zéér belangrijk om deze brief goed te lezen. Vanaf 2 juli mogen jullie 

komen helpen om de camion te laden op de Chiro (het exacte uur laten we nog weten). Vanaf 6 juli 

gaan we de sportieve tour op, we zullen met de fiets richting het kampterrein fietsen gedurende 2 

dagen (vertrekuur volgt later). Eénmaal aangekomen op het kampterrein zullen we beginnen met de 

voorwacht. Jullie bouwen dan samen met de leiding het hele kamp op zodat alles klaarstaat als de 

jongere groepen toekomen. Op 12 juli kan jullie kamp echt beginnen, dit betekent: 10 dagen vol 

plezier en amusement met jullie leiding. Verdere details zullen later in de Whatsapp- groep gedeeld 

worden.  

 

Wat neem je zeker mee op kamp: 

- Mondmasker 

- Drinkfles (voor op de fiets) 

- Ingevulde medische fiche en gele klevertjes 

- Identiteitskaart 

- Kleren die vuil mogen worden 

- Perfect Chiro- uniform (aandoen op de fiets) 

- Iets om u bezig te houden tijdens de platte rust 

- Warme kleren 

- Spelkledij 

- Foto van de vriendin of vriend  

- Een fiets die perfect in orde staat (voor- en achterlichten, opgepompte banden, gesmeerde 

ketting,…) 

- Reserve (passende) binnenband 

- Trekrugzak (mee op de fiets) 

- Oranje kleren (voetbaldag) 

- Voetbalschoenen/sportschoenen 

- Zakcentje 

Uiteraard laten jullie drugs en drank thuis! 

 

Wij hebben er alvast zin in! 

 Groetjes de leiding!!!         

 

 

 

 

 

 

 

 


