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WOORDJE VAN DE LEIDING 
 

Liefste leden en ouders 

 

Het leukste boekje van het jaar is weer in jouw handen beland, het kampboekje! Superleuk dat jullie 

meegaan op ons fantastisch Chirokamp van 11-21 juli in Retie. Tien dagen lang zullen we samen 

mooie herinneringen maken die je voor de rest van je leven zal kunnen meedragen. Leuke spelen, 

samen ravotten, lachen, gieren, brullen, zot doen en af en toe eens goed vuil worden… alles zal aan 

bod komen! Net zoals vorige jaren zal jullie een ongelofelijke sfeer en gezelligheid beloofd worden 

die je maar één keer op een jaar op deze manier kan ervaren.  

Nu de voorbereidingen voor de leiding stilaan op gang komen, wouden we jullie niet langer in 
spanning houden wat betreft het kampthema. Zoals jullie al konden zien, zal dit jaar op kamp alles in 
thema staan van NACHTWACHT! Sinds eind 2015 is deze fantastische jongerenreeks te bewonderen 
op Ketnet. Een weerwolf, een elf en een vampier gaan de strijd aan met allerlei kwade wezens uit de 
onderwereld. Begin dus almaar met jullie voor te bereiden door boeken te lezen, liedjes vanbuiten te 
leren, de films te kijken… Je kan al volop beginnen met fantaseren over wat voor leuke dingen we 
allemaal zullen doen!  

Dit jaar zullen jullie op 7 mei terecht kunnen op de Chiro om met z’n allen kennis te maken met de 

kampplaats en het thema, maar ook om al jullie eventuele vragen te beantwoorden. Moesten jullie 

nog niet volledig overtuigd zijn om mee te gaan, kunnen jullie hier ook al de toffe foto’s van vorig jaar 

bewonderen zodat jullie een beetje beter weten wat jullie allemaal te wachten staat. Naast de 

informatie die jullie hier kunnen krijgen, is ook dit boekje van groot belang. Hierin vindt u verdere 

informatie over het kamp: het thema, onze lieve kokers, foto’s van de kampplaats, een lijstje wat 

jullie moeten meenemen, een overzicht van hoe jullie dag er zal uit zien, belangrijke weetjes… 

Redenen genoeg om dit boekje eens te doorbladeren! Hebben jullie toch nog vragen of 

opmerkingen? Twijfel dan zeker niet om een leidster, de hoofdleidster (Iris Van Den Eede) of onze 

geliefde VB Lies Ryssen te contacteren.  

De leidingsploeg kijkt er alvast naar uit om jullie mee te nemen op dit bangelijk kamp. Net zoals alle 

andere jaren, staat ook ons top-kookteam al paraat om jullie buikjes te vullen met het lekkerste eten 

dat je maar kan wensen. Aan (lekker) eten dus geen gebrek!  

Nog 5 616 000 seconden = 93 600 minuten = 1 560 uren = 65 dagen = 9 weken = 2 maanden en dan 

HOPSA samen naar Retie! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! 

Veel liefs 

De leiding 

 

 

  



 

 

Wie van jullie durft het aan                 

mee naar Schemermeer te gaan 

samen met een elf, een weerwolf en een vampier? 

Is het echt of fantasie 

En zie jij wat ik niet zie? 

Wie zijn toch die wonderlijke drie? 

 

Dat is de nachtwacht  

Die dag en nacht wacht… 

 

Maar deze zomer zijn de drie helden niet alleen… 

Ze hebben tien dagen  

de allerstrafste  Chiromeisjes om zich heen! 

Zet jullie speurneuzen  al maar op, trek jullie avonturenschoenen aan 

want de zotste spelen en opdrachten,  

dat is waar jullie tien dagen volop voor zullen gaan. 

 

Jullie leidsters hebben alle spreuken en magische dansen al helemaal klaar 

Wind, water, aarde en vuur, 

jullie toveren ermee met één gebaar! 

Vega zal jullie vanuit zijn boek hierbij zeker begeleiden 

Hij ziet het al volledig zitten  

met deze straffe meiden! 

Voor de echte toverdrank en -spijs  

de avondpap en misschien wel verse Bearnaise 

staat jullie vertrouwde kookploeg zoals steeds paraat. 

Met deze ingrediënten smullen jullie er dagelijks ongetwijfeld op los  

En Wilko, Keelin en Vladimir roepen dankzij dit hulpteam elke avond         “AD INFEROS”! 

 

Veel plezier van VB Lies 

WOORDJE VAN 

ONZE VB 



 

 

Thema 
 

De bewoners van het pittoreske Schemermeer maken zich op voor een groot dorpsfeest. Wilko, Keelin en 

Vladimir hebben extra reden tot feesten want hun vriend Vega mag eindelijk uit zijn boek komen. 

Ondertussen beraamt de opperdemon Nemmeza snode plannen om alleenheerser te worden over alle 

werelden. 

Kom hieronder meer te weten over de personages! 

 

VLADIMIR 

Vladimir, Vlad voor de vrienden is een vampier. Hij is rationeel, 

intelligent en een echte controlefreak die niet van chaos houdt. Hij kan 

ook heel charmant uit de hoek komen. Als vampier kan Vladimir zich 

supersnel verplaatsen, hij kan ook onzichtbaar worden en ook voor 

een beperkte tijd iemand hypnotiseren. Zijn grote zwakte is knoflook.  

 

 

KEELIN 

Keelin is een elf. Soms is ze wat overmoedig, maar ze is gelukkig een 

kei in improviseren. Keelin is erg impulsief en krijgt continu prikkels. 

Als elf maakt Keelin vaak brouwsels & poeders die soms slagen, maar 

helaas ook vaak niet. Haar grote kracht is het elfenstof dat ze uit haar 

haar haalt, en waarmee ze alles kan veranderen wat ze maar wil. 

 

 

 

WILKO 

Wilko is een sterke & eerlijke jongen. Hij kan heel goed ruiken & 

horen. Wilko heeft wel vaak moeite om zich in te houden en kan 

erg koppig zijn. Als weerwolf heeft Wilko extra sterke zintuigen, 

en een grote fysieke kracht. Zijn grote zwakte is dat hij zich als 

weerwolf nog minder kan beheersen dan anders, en dat hij 

verlamd geraakt bij een aanraking met zilver. 

 

 



 

 

VEGA 

Vega is een geest die huist in de boeken van de 

bibliotheek. Hij kent alle boeken van de bib, en 

helpt De Nachtwacht graag. Hij is een soort van 

mentor voor hen, en praat graag & veel. Vega 

hoopt vurig dat Keelin hem op een dag kan 

bevrijden uit de boeken. 

 

 

 

 

 

NEMMEZA 

Nemmeza is een opperdemon. Ze wil 

alleenheerser worden over alle werelden en zal 

hier alles aan doen om dit te bereiken. 

 

 

 

 

 

 

COOPER 

Inspecteur Cooper is de norse ‘flik’ van 

Schemermeer. Hij is een soort moderne 

cowboy die met zijn jeep rond toert in 

Schemermeer. Cooper zoekt voor alles een 

logische verklaring, en hij houdt oprecht van 

zijn dorp en de bewoners. Maar Wilko 

vertrouwt hij niet… 

 

 

 



 

 

 

HELENA 

Het grootste gedeelte van haar tijd brengt ze door in 

de herberg, maar als weer eens iets vreemds 

gebeurt in Schemermeer is ze vaak snel van de 

partij om te helpen. Ze houdt van kunst, cultuur en 

op zijn tijd rust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACHA 

Sacha is de 16-jarige dochter van Ella, en een 

echte puber. Sacha is heel nieuwsgierig en wil 

heel graag ook de wereld buiten Schemermeer 

leren kennen. Ze is bevriend met De 

Nachtwacht, maar weet niks van hun geheime 

taak. 

 

 

 

 

 

 

Zal de Nachtwacht sterk genoeg zijn om dit duistere wezen tijdig te stoppen? 

Ga zeker mee op kamp om samen met de Nachtwacht te strijden tegen Nemmeza!! 

 

 

  



 

 

RIBBELS 
Dag allerliefste Ribbeltjes,  

Na 10 fantastische maanden, is het kamp eindelijk daar! 10 dagen vol plezier en pret met de hele groep 

😊 Ieder jaar kiezen we een mega fantastisch thema waarin we ons allemaal gaan verkleden op de laatste 

avond! Dit jaar is het… NACHTWACHT geworden.  

 

Regels & tips:  

- Snoep op kamp is niet nodig, onze kokers hun eten is echt 

overheerlijk! 

- Ben je een beetje een warhoofd? Vraag misschien aan je 

mama om je kleren in zakjes te doen.  

- Met al die kleine ribbels met hun kleedjes en schoentjes is het best wel handig om je naam overal 

in te schrijven.  

- Ongelukjes kunnen zeker nog gebeuren, neem daarom best een extra pyjama & onderbroekjes 

mee  

- Vergeet zeker geen hoedje of petje om een vervelende zonneslag tegen te gaan!  

 

Wat nemen we nog extra mee:  

- Een legeroutfit  

- Verkleedkledij voor een boer of boerin  

- Verkleedkledij voor een personage uit Nachtwacht       

- Een wit tipje of T-shirt  

- Kledij die vuil mag worden  

- Kledij voor een avondje in de casino 😊  

 

Dat was het dan weer lieve schatjes. We hopen dat jullie het al helemaal zien zitten want wij kunnen met 

zekerheid zeggen dat het echt een kamp gaat worden om nooit te vergeten!  

 

Dikke kussen en knuffels van jullie lieve leidsters,  

Martha, Yanka en Fran  

 

 

 



 

 

SPEELCLUBS 
 

Hoi allerliefste Speelclubjes!  

 

We hebben al 10 fantastische maanden achter de rug, maar het leukste moet nog komen… En EIN-DE-LIJK 

is het zo ver: we gaan op KAMP! Het aftellen naar de leukste, bangelijkste, meest fantastisch 10 dagen van 

het jaar kan nu echt beginnen. Dit jaar slapen we in een tent, joepie! Voor sommige onder jullie is dit de 

eerste keer, maar geen nood het wordt GE-WEL-DIG! 

Wie van jullie durft het aan? 
Mee naar Schemermeer te gaan 

'T is de toegang naar een 
Universum ver van hier 

Wie de grens daar overschrijdt 

Neemt het dan in onze tijd 
Op tegen een weerwolf en een elf 

En een vampier 

 

Ons kampthema dit jaar is NACHTWACHT: de poort der zielen. Wij gaan jullie 10-dagen meenemen naar 

het gezellige, maar soms ook griezelige, Schemermeer. Waar we heel wat zotte avonturen gaan beleven, 

spannend! Wij zijn alvast helemaal klaar om samen met de Nachtwacht, heel wat mysterieuze wezens terug 

naar de onderwereld te sturen: AD INFEROS! 

Wat jullie zeker niet mogen vergeten: 

 Jullie supermegafantastisch goed humeur 

 Verkleedgrief in het thema: Nachtwacht 

 Verkleedgrief voor een superheld  

 Verkleedgrief voor een boer/boerin  

 Jullie meest koninklijke outfit  

 Drinkbus  

 Keukenhanddoek (met naam)  

 Pet  

 Veldbed  

 Alles van de ‘wat nemen we mee’ lijst  

 

!! Moest er toch nog iets extra bijkomen, zullen we dit tijdig via Whatsapp en mail communiceren.  

 



 

 

 

Wat laten we thuis: 

 Te veel snoepjes (een beetje snoep is zeker oké, maar we willen dat jullie nog genoeg plaats over 

hebben voor het overheerlijke eten van de kookouders) 

 GSM of andere elektronica 

Ziezo liefste Speelclubs, nu weten jullie al een beetje wat er jullie tijdens de allerleukste 10-dagen van het 

jaar te wachten staat. Wij hebben er alvast MASSA’s veel zin in, hopelijk jullie ook!  

 

Tot op kamp! 

Kusjes  

Esther – Janne – Noor  

  



 

 

Kwiks 
 

 

Dag lieve kwikkies, 

 

YES! Nog maar 71 dagen, 1694 uren, 101594 minuten en 6095631 seconden tot de bangelijkste 10 dagen 

van het jaar. Ja, ja, jullie horen het goed. Het KAMP is in aantocht! 

Dit jaar is het thema: NACHTWACHT!!! Oefen al maar jullie (weer)wolvengeluiden, je beste impressie van 

een vampier en het maken van elfenstof. Belangrijk, want jullie zullen dit allemaal nodig hebben op kamp. 

Wat jullie nog allemaal nodig hebben op kamp, vind je hieronder. 

 

Wat moeten jullie zeker meenemen? 

 Veldbed 

 Drinkbus 

 Verkleedkledij in thema ‘Nachtwacht’ 

 Verkleedkledij (we communiceren nog tijdig via Whatsapp welke 

verkleedkledij 😊) 

 Zoals elk jaar nemen jullie eten mee voor op de boterham. We 

zullen via Whatsapp nog communiceren wie juist wat meeneemt. 

 

 

 

Wat laten we thuis? 

 GSM of andere elektronica is niet nodig op kamp. 10 daagjes weg van jullie scherm gaat jullie goed 

doen! 

 Beperk het aantal snoepen dat je meeneemt. Onze kokers zullen elke dag 

zorgen voor een overheerlijke maaltijd. JAMMIE! 

 

Wij hebben er al heel veel zin in! 

Dikke smakkerds! 

Lize, Janne & Ine 

  



 

 

Tippers 
 

DAG LIEVE TIPPERTJES! 
 

Nog 65 keer slapen en het is weer zover: een nieuw fantastisch leuk CHIROKAMP! Wanneer jullie dit boekje 
in handen hebben, behoren jullie dus eigenlijk tot één van de gelukkigen… Jullie hebben namelijk beslist 
om met de tofste leiding 10 bangelijke dagen te beleven in het mooie Retie! En jaja, dit jaar zijn jullie zeker 
oud genoeg om met de fiets te gaan! JOEPIE!  

Zorg ervoor dat jullie fiets in orde is en dat je in staat bent om een dikke 70km te fietsen. Er zal 
hoogstwaarschijnlijk een volgwagen zijn, maar sleur zeker geen onnodige prullen mee op de fiets (maakt 
het alleen nog maar lastiger…). Een kleine rugzakje is ideaal. Meer info volgt hierover nog! We zullen ook 
nog veel gaan oefenen zodat we allemaal goed voorbereid zijn om deze tocht te overwinnen! 

 

Zoals ook al duidelijk zal zijn, is het thema: NACHTWACHT! Een beetje eng he? Hou jullie dus al maar vast 
voor ’s nachts… Vandaag is DE dag om te starten met de songteksten vanbuiten te leren, de films te 
bekijken, de boeken te lezen… zodat jullie samen met ons kunnen meebrullen! 

 

 

 

 

Enkele redenen om zeker mee te gaan op kamp: 
- Jullie zijn tot nu toe nog niet gedoopt tot ECHTE Tippers, dus pas vanaf dit kamp zullen jullie kunnen 

zeggen dat jullie een volwaardige Tipper zijn! #alleenderealones  
- Aangezien we toch wat kilometertjes moeten fietsen (én omdat het jullie eerste keer is met de 

fiets), kunnen we elkaars steun zeeeeeker gebruiken #gaanmetdiebanaan #weoefenennog  
- Omdat het supermegazaligtoffantastisch zal worden #sfeer #besties #leukstespelen 
- De leukste trektocht OOIT dankzij al jullie ingezamelde centjes! #woepwoep 
- Samen roddelen, lachen, gieren, brullen in de tent (met hier en daar een miertje, muisje en geurtje) 

:p #neemopjegeenmuizen #dathopenwetoch 

 

 

 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

Op dat mysterieuze wezen 

Dat z'n wereld plots verlaat 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

En die met magische krachten 

Elke indringer verslaat 

 



 

 

Wat nemen jullie zeker MEE? 
- Verkleedkledij in thema: 

o Nachtwacht (voor de bonte avond) 
o Kleren die heel vuil mogen worden (en liefst ook in de vuilbak mogen nadien) 
o Sport (bv. tennis, cheerleaden, voetbal, basketbal… alles mag!) 
o Leger 
o Galakledij (bv. kleedje, rokje, (crop)topje… zo chique mogelijk!)  

 
- Een pamper (voor een spel dus zeker niet vergeten!)  

- Tentgerij: veldbed, matje, slaapzak/dons, dekentje, warme sokken, kopkussen, knuffel 😊 
- Rugzakje voor op fietstocht en trektocht  
- Drinkbus 
- €15 cash geld (+ kleingeld voor als je postkaartjes/-zegels wil kopen) en identiteitskaart 
- Zaklamp (voor ’s nachts dingetjes terug te vinden, naar de wc te gaan, nachtspel…) 

 

Goed om te weten:  
- Snoep, chipjes en andere lekkere dingetjes mogen mee, maar overdrijf niet! 
- GSM mag mee, maar wordt afgegeven aan de leiding  
- Voorzie iets leuks voor tijdens de platte rust (bv. de Flair, sudoku’s, woordzoekers…)  
- Jullie worden door ons in jullie bedje gestoken, maar beslissen zelf wanneer jullie echt gaan slapen. 

Met andere woorden: moe = eigen schuld dikke bult.  
- Ook mogen jullie dit jaar (weer) meedoen aan het nachtspel (JOEPIE), dus neem zeker wat slechte 

kleren mee voor onder je kussen!  

 

 

DUS meiden, zijn jullie er KLAAR VOOOOOOOOOR? Wij alleszins wel!!! 

Dat het een topper van formaat zal worden én een kamp om nooit meer te vergeten! 😉 

TOT BINNENKORT ALLEMAAL! 

 

Dikke smakkers, 

Julie – Luna – Femke 
  



 

 

Tiptiens 

 

Halloooooo liefste Tiptientjes 💙  

 
De 10 bangelijkste dagen van het jaar staan voor de deur.  
EINDELIJK is het zo ver. Zoals jullie al gezien hebben is het kampthema dit jaar nachtwacht. Wij hebben er 
alvast VEEEL zin in want het wordt een knaller van formaat! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom het een MEMORABEL kamp zal worden:  

 Jullie leidstertjes hebben super toffe spelen voor jullie ineengestoken  
 We met zen allen kunnen genieten van de heerlijke zon (hopelijk geen overstromingen dit jaar) 
 Het eten op kamp gewoon geweldig zal zijn 
 We een fantastisch tweedaagse in elkaar hebben gestoken dat voor jullie allemaal de eerste keer 

zal zijn 
 Jullie mogen laten zien of jullie leidingwaardig zijn door het organiseren van de manuele markt. 
 We veel kilometertjes moeten fietsen en elkaars steun dus zeker kunnen gebruiken. 
 We buiten zullen slapen in de oooh zooo geliefde tenten. 
 Dit gewoon de 10 meest bangelijkste dagen van het jaar zullen worden!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wat je zeker NIET mag vergeten om er een onvergetelijk kamp van te maken:  
 Matje  

 Slaapzak  

 Tentje (als je dat hebt) 

 Trekrugzak  

 Verkleedkledij in thema nachtwacht 

 De rest van de verkleedkledij zal later nog worden meegedeeld 

 Je fiets die tip top in orde is 

 Je goed humeur 😊  

 

Zoals jullie al weten zullen we op 10 juli met onze fiets op kamp vertrekken. We overnachten onderweg 

zodat we de volgende dag op tijd op de kampplaats zullen zijn. Het uur van vertrek en de andere praktische 

zaken hierover zullen later nog meegedeeld worden.  

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit om samen met jullie op kamp te vertrekken!  

Tot dan!! 

Lyzanne, Lauren & Judith 

                 Xxx 

 

  



 

 

ASPI’S 
Klaar voor het kamp? We hopen van wel, want wij hebben er al mega veel goesting in! Smeer jullie fietsbenen al 

maar in, bereid die kamp maag al maar voor en schud die dansheupen al maar los, want het zal weer een knaller van 

editie worden. Met een thema als nachtwacht kan dat niet mislopen, “AT INFEROS” zeggen ze dan. Geen idee wat 

dat wil zeggen maar dat zullen we wel te weten komen tijdens dit onvergetelijke kamp.  

Tijd om over te gaan tot de serieuze zaken: wat nemen we zeker mee? 

 Een pannenkoekenbroek (zoals Lynn het zegt) voor te fietsen, zo hebben we hopelijk geen last van ons 

poepje. 

 Een tentje en trekkersrugzak voor onze fantastische tweedaagse. 

 Een wit kledingstuk om te batikken. Indien je voor een onderbroek gaat, liefst zonder bruine 

kaksporen.  

 Jullie bucketlist, zo kunnen we op kamp alles verder afvinken.   

 Een gouden tip van Lynn: “een bed (met dop indien een luchtmatras) en een slaapzak”, de grond kan hard 

zijn. 

 Een handtas met heel veel zijvakjes zodat we tickets van Bobbejaanland nog eens kunnen verliezen, hé Iris. 

Maar we gaan absoluut niet naar Bobbejaanland hoor. 

 De dobbelsteen voor een diepzinnig praatje met Myrthe. 

 Een ballon om Lynn nog een keer te choqueren (mopje). 

 Een foto van Jorben, Paki, Ducky en de Pirre om de tent wat te versieren. Zo hoeven jullie niemand te missen 

dames 😉  

 Jade, steek uw mama en papa maar al in uw valies. Anders hebben we geen lekker eten. 

 Een Samsonknuffel en een reuze berenknuffel, zodat Luna en Kaat hun hondjes niet te veel gaan missen. 

Algemene voorwaarde: 

o Mag niet rondlopen 

o Mag niet blaffen  

o Mag niet kakken  

o Mag geen onschuldige mensen aanvallen 

 de minder grote hondenfans danken u!  

 Een voorraad kippenburgers voor Frauke, zodat ze zich helemaal thuis voelt in Retie. 

 Een alarm voor als er iemand ineens bij u in bed zou willen kruipen  (xxx Charlotte) 

 Pen en papier om alle zotte feestverhalen van Cato te noteren.  

Tot zover de serieuze zaken.  

 

Je merkt het al, je zal het 10 dagen lang moeten volhouden 

met deze flauwe mopjes. Wij kijken er alvast enorm naar 

uit! (Vooral naar de dag der aspiranten, weer zo een flauw 

mopje.) Nee wij kijken er enorm naar uit om jullie een 

bangelijk laatste kamp als lid te bezorgen!  

Kusjes en knuffels  

Myrthe, Iris en Lynn  

XXX 



 

 

Voorstelling kampplaats  
 
Dit jaar trekken we zoals jullie wellicht al weten naar het prachtige Retie.  
Zijn jullie benieuwd naar het prachtige terrein waar we 10 dagen verblijven. Kijk dan zeker verder! 
 

Gebouw: Dit is het gebouw waar de slaapzaal, de keuken en de eetzaal zich bevinden. 

 

  
 

Terrein: Op dit terrein zullen we ons 10 dagen lang kunnen amuseren. Hier is ook genoeg plaats voor alle 

tenten. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slaapzaal Ribbels:  

 

Voor de Ribbels is er een slaapzaal voorzien! De 
andere groepen slapen in tenten op het mooie 
terrein. 

 

 

 

 

 

Toilet & douches:  

Mogen zeker niet ontbreken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keuken:  

Onze kokers krijgen een prachtige keuken om zoals elk jaar heeeerlijke maaltijden te bereiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eetzaal:  

Hier zullen we genieten van het heeeerlijke eten van de kokers  

  

 

  



 

 

Voorstelling kokers 
Net zoals elk jaar gaat er een fantastische groep van 8 kokers mee om onze buikjes te vullen! Voor wie 

hen nog niet kent: een woordzoeker met hun namen. Je vindt er ook al een tip voor wat we op kamp 

kunnen eten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAMPVERLOOP 
 

Maandag 11 juli 

Wie van jullie durft het aan, 

Mee naar Retie te gaan? 

’t Is een toegang naar een mega tof kamp,  

Deze 10 dagen worden zeker geen ramp! 

 
 

Dinsdag 12 juli 

Deze dag staat volledig in het teken van zingen, 

En zullen we ook heel wat swingen! 

Ad inferos, volle maan, wees niet bang en de vampierenwals, 

Hopelijk zingen jullie niet te vals! 

 

Woensdag 13 juli 

Jullie leiding heeft weer een hele dag leuke spelen voorzien, 

Deze dag komt zeker hoog in jullie top 10! 

Het wordt een dag vol plezier, 

Iets anders vind je toch niet hier? 

 

Donderdag 14 juli 

Vandaag word je een echte vampier, weerwolf of elf, 

Welk personage je bent, dat kies je zelf 

Na het themaspel zijn jullie hopelijk nog niet pompaf, 

Want met de bonte avond en een feestje sluiten we de dag af! 

 
 

Vrijdag 15 juli 

De jongsten ravotten een hele dag op vertrouwd terrein, 

Terwijl de tiptiens en aspiranten op tweedaagse vertrokken zijn  

Met hun fiets en rugzak in de hand, 

Trekken ze doorheen heel het land 

 
Zaterdag 16 juli 
Hopelijk lopen jullie vandaag zo snel als Vladimir de Vampier,  
Dan hebben jullie een hele dag vol plezier! 
Je hebt het gehoord: jullie gaan op trektocht, 
’s Avonds stoofvlees met friet van de kookouders, daar wordt in heel 
België over gepocht! 
 



 

 

Zondag 17 juli 
Een voormiddag vol gevaren staan jullie op te wachten, 
Laat ze maar eens zien die nachtwachtkrachten… 
De Tiptiens voorzien een namiddag knutselen,      
’s Avonds eten we pannenkoeken dus laat ze je niet ontfutselen! 
 
 

Maandag 18 juli 
De aspiranten zullen vandaag jullie leiding zijn, 
Hen kennende wordt dit enorm fijn 
De huidige leiding kan op deze dag lekker luieren, slapen en niks doen, 
Maar ze ontvangen jullie ’s avonds gewoon terug met een zoen (of een knuffel)! 
 
 
Dinsdag 19 juli 
Een hele dag in eigen groep, 
Die gezelligheid, daar kan niks tegen ‘oep’ 
Genieten van deze laatste normale dag is een must, 
’s Avonds eten we smosjes: iets dat iedereen toch lust? 
 
 
Woensdag 20 juli 
De allerlaatste dag: een beetje opruimen hier en daar, 
Maar het genieten is nog niet volledig klaar! 
Laat die dansbenen dus maar goed gaan, 
En ondertussen steken we het kampvuur aan 
 
 
Donderdag 21 juli 
Het zit er weeral op, het is alweer gedaan, 
Onze vrienden van de nachtwacht moeten we laten gaan 
Neem thuis een douche of een bad, want jullie zullen stinken, 
En laat dan al jullie schitterende verhalen maar blinken! 
 

  



 

 

Dagindeling 
7u30: Jullie leidster staan op!  

7u45: Jaja, nu is het ook tijd voor jullie om uit jullie bedje te komen. Jullie 

 mogen jullie tandjes poetsen, kleren aandoen, gezichtjes wassen,…  

8u15:  Zet jullie allemaal klaar in de rij! We gaan van start met een sportieve 

 ochtendgym. JOEPIE!  

8u30: Hmmm… er staat een overheerlijk ontbijt voor jullie klaar. Geniet ervan!  

10u00: Jullie worden verwacht op het toneeltje… Spannend  

10u10: Voormiddagactiviteit gaat van start.  

12u15: Onze kookouders hebben een lekkere maaltijd voorzien. Laat het jullie smaken!  

13u30: Na een voormiddag vol plezier en spelletjes hebben we nood aan een dutje. Zo kunnen we er deze 

 namiddag terug tegenaan!  

14u30: Namiddagactiviteit  

16u00: Vieruurtje! Smullen maar  

16u15: We gaan verder met onze bangelijke activiteit  

17u30: Tijd voor het lekkere avondmaal. Smakelijk!  

18u30: Neenee, het is nog niet gedaan hoor! Jullie leiding heeft een 

 fantastische avondactiviteit op het programma staan.  

19u30: Afsluiten doen we met de pap!  

20u30: Ribbeltjes, het is tijd om te gaan slapen… Droom zacht!  

21u00: Ook de speelclubjes mogen gaan slapen… Goedenacht!  

21u30: Kwiks, voor jullie is het nu ook tijd om te gaan snurken… Slaapwel!  

22u00: Tippers, voor jullie zit het er ook op… Goodnight!  

22u30: Tiptiens, kruip maar in jullie tent… Slaapwel!  

23u00: Slaapwel aspiranten!  

 

…………: De leidsters gaan ook slapen  

 

 



 

 

 

 

 

Om te slapen  
 Veldbed (voor alle groepen!!) 
 Slaapzak 
 Pyjama 
 Kussen 
 Kussensloop 
 Hoeslaken voor rond veldbed 
 Extra dekentje  
 Eventueel een knuffel 

 

 
In de toiletzak  

 Tandenborstel + tandpasta + bekertje 
 Haarborstel + haarrekkertjes 
 Handdoeken 
 (Wegwerp) washandjes 
 Zeep + shampoo 
 Maandverband 
 Papieren zakdoekjes 
 Zonnecrème 

 

 
Om ons aan te kleden  

 Uniform om te vertrekken en terug te 
komen 

 Kledij dat vuil mag worden 
 Ondergoed 
 T-shirts + topjes 
 Truien 
 Shorts 
 Lange broeken 
 Kousen 
 Stevige schoenen (wandelschoenen) 
 Linnenzak 
 Verkleedgerief in het thema 

Doornroosje 
 Zwemkledij 
 Regenjas 
 Pet 

 

Andere zaken  
 2 keukenhanddoeken met naam van 

uw kind op 
 Drinkbus 
 Zaklamp 
 Identiteitskaart of kids-ID 
 Briefpapier en enveloppen 
 Zakgeld voor postkaartjes, postzegels 

en trektocht 
 Boekje voor tijdens de platte rust 

 
 
 
 
 
 

!!Voorzie alle kledij en spullen van jouw 
dochter met haar naam!! 

 
 

 

  

Wat nemen we mee? 
 



 

 

Belangrijke weetjes 
 

Vertrek: maandag 11 juli 2022  

Net als de voorbije jaren zullen de oudste groepen met de fiets op kamp vertrekken. Voor de jongste 
groepen vragen we of de ouders hun dochter(s) zelf naar de kampplaats kunnen brengen samen met de 
valiezen.  
De jongste groepen (Ribbels, Speelclubs en Kwiks) worden op de kampplaats (Vrijbroekstraat 3a, 2470 
Retie) verwacht om 18u.   

 
We werken weer met het Kiss & Ride systeem. Dit wil zeggen dat de ouders hun dochter en haar bagage 
afzetten op de kampplaats en meteen weer vertrekken. 
Dus geef je kleine spruit nog een dikke kus en knuffel in de auto. Er zullen ook leidsters van elke groep 
klaarstaan om te helpen met de bagage.  

Wanneer er moeilijkheden zijn om je dochter op het gevraagde uur naar de kampplaats te brengen, 
neem dan gerust contact op met 1 van haar leidsters om samen naar een oplossing te zoeken.  

Tip: carpoolen is mogelijk. We vragen wel aan de ouders om dit onderling zelf te regelen (Misschien 
is het handig om gebruik te maken van de WhatsApp groepen).  

Belangrijk: De kokers voorzien voor iedereen iets lekkers! Niemand hoeft dus een lunchpakket te 
voorzien.  

De Tippers zullen op 1 dag naar de kampplaats fietsen en de Tiptiens en Aspiranten zullen dit op 2 
dagen doen. Extra informatie zal nog volgen via jullie leidsters! 
(Breng zeker niet te veel handbagage mee voor op de fiets want dit is extra gewicht)  

 

Terugkomst: donderdag 21 juli 2022  

Voor de terugkomst vragen we weer aan de ouders van alle groepen om hun dochter(s) en hun bagage op 
te halen aan het kampterrein te Retie (Vrijbroekstraat 3a, 2470 Retie). Er zal opnieuw gewerkt worden met 
een kiss & ride zone om dit moment zo vlot mogelijk te laten verlopen. We werken met volgende tijdsloten:  

- Ribbels, Speelclubs en Kwiks: worden opgehaald tussen 9u30 en 10u.  
- Tippers, Tiptiens en Aspi’s: worden opgehaald tussen 10u en 10u30.  

(Moest u leden uit verschillende tijdsloten samen willen komen ophalen is dit zeker geen probleem. Laat 
het ons dan gewoon even weten, dan kunnen we ons hieraan aanpassen.) 
 
Aangezien onze vrachtwagen niet heel groot is, hebben wij een warme oproep. Hebt u thuis een fietsenrek 
en ziet u het zitten om op 21 juli wat fietsen mee terug naar de Chiro te vervoeren? Laat ons iets weten op 
onderstaand nummer of mailadres: 
0471/61.37.07 of noorvdl@outlook.com 
 

Als er ouders zijn die graag komen helpen bij het uitladen van de vrachtwagen op 21 juli, zijn jullie zeker 
welkom. Wij plaatsen die dag zeker nog een berichtje op onze Facebook als we een idee hebben hoe laat 
we ongeveer zullen aankomen op onze Chiroterreinen.  

 

mailto:noorvdl@outlook.com


 

 

Binnenbrengen van de valiezen  

De valiezen van de 3 oudste groepen (Tippers, Tiptiens en Aspiranten) mogen op 8 juli tussen 19u en 20u 
worden binnengebracht op de Chiro.  
 
Belangrijk: 
Tijdens het binnenbrengen van de valiezen is er al de mogelijkheid om kaartjes en/of postzegels te kopen. 
Een kaartje kost €0,5 en een postzegel €1,2.  
 
 

Kostprijs  

Dit jaar werken we voor het eerst met een kortingssysteem. De kostprijs van het kamp bedraagt 160 euro 
voor de eerste dochter.  Voor de tweede, derde… dochter die meegaat kost het kamp 140 euro. Dit wil 
zeggen:  

- 1 dochter die meegaat op kamp: €160 
- 2 dochters die meegaan op kamp: €160 + €140  
- 3 dochters die meegaan op kamp: €160 + €140 + €140 
- … 

Dit bedrag mag overgeschreven worden naar de meisjesrekening BE39 7332 3230 4219 (met vermelding 
van naam, voornaam en afdeling van uw kind). We zouden willen vragen om dit zo snel mogelijk in orde te 
brengen, ten laatste tegen 1 juli.  

Let op: je inschrijving is pas officieel nadat je het volledige bedrag hebt overgeschreven.  
 

Zakgeld  

Je mag je kind een beetje zakgeld meegeven voor iets te kopen op onze trektocht en het kopen van kaartjes, 
postzegels…  

- Ribbels-Speelclubs-Kwiks: € 10 
- Tippers: € 15 
- Tiptiens en Aspiranten: € 25 

(Dit is een schatting! Het bedrag hangt uiteraard af van hoeveel kaartjes, postzegels… er gekocht zullen 
worden)  
! Voor het aankopen van kaartjes en postzegels is het handig om kleine centjes mee te geven. Dit maakt 
het voor ons gemakkelijker om gepast terug te kunnen geven.  
 
Op 8 juli tussen 19u en 20u kunnen er al kaartjes gekocht worden op de chiroterreinen. 
 
 

Bereikbaarheid  

Als je een vraag hebt of met iets zit, kan je ons altijd telefonisch bereiken via:  
- Noor - 0471/61.37.07 (kampverantwoordelijke)  
- Paul - 0472/65.29.35 (Koker)  

 
 
 
 



 

 

 

Varia’s  
 

- Zorg dat je dochter een volledig uniform heeft.  
 

- Speelclubs en Kwiks slapen ook in een tent. Het kan ’s nachts hard afkoelen, dus vergeet geen 
extra deken!!  
 

- Controleer je dochter vooraf op luizen.  
 

- Indien je dochter medicatie neemt, mag je deze in haar rugzak stoppen en laten weten aan de 
leiding.  
 

- Zorg dat je dochter haar kids-ID afgeeft aan haar leidsters bij aankomst op het kampterrein.  
 

- Geef je dochter een keukenhanddoek (met naam) mee voor de afwas.  
 

- Geef een drinkbus (met naam) mee aan je dochter.  
 

- Elk lid moet een bepaald voedingsmiddel meenemen, dit wordt per groep bekeken wie wat moet 
meenemen. Hier wordt door de leidsters nog over gecommuniceerd.  
 

 
 
 
 



 

 

Post 
 

Liefste leden, 

 
Er is niets leuker op kamp dan veel brieven krijgen. Perfect om tijdens de platte rust te doen: rustig een 
briefje lezen van mama of papa, broer of zus, vriend of vriendin…  
 

Geef aan iedereen van wie je een briefje wil krijgen het volgende adres: 

 

 

Afdeling + Naam kind 
't Schuurke 

Vrijbroekstraat 3a  

2470 Retie  

 

 

 

 

 

 

Weetjes: 
 

- Dit is een postadres, geen bezoekadres. 

 

- Vergeet zeker geen thuisadressen mee op kamp   te 

nemen om een brief of een kaartje te sturen  om te 

schrijven hoe leuk het op kamp is… 

 

- Neem ook centjes mee om een kaartje (€0,50), 

enveloppe (€0,20) en/of postzegel (€1,20) te kopen op 

kamp. Gepaste centjes is een must, zo kan de leiding 

zeker geen rekenfouten maken 😊 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Kwiks  

GROEN GROEN GROEN, 

hier is wat te doen.  

We spelen met elkander, 

net zo goed als ander!  
 

Liefste Chirovrienden!! 

Vladimir, Wilko en Keelin verslaan niet alleen boosaardige wezens maar kunnen ook heel 

mooi zingen. Hieronder vinden jullie een heleboel leuke chiro- en kampliedjes. Oefen deze 

maar goed zodat we op kamp ook jullie zangtalenten kunnen horen!  

 

Ribbels   

PAARS PAARS PAARS,  

wat is dat voor iets raars. 

Een bende vol met pit,  

dat staat zwart op wit!  

 

Speelclubs  

GEEL GEEL GEEL, 

hier is geen te veel. 

Iedereen is onze maat,  

de speelclubs staan paraat! 

 

Tippers 

ROOD ROOD ROOD, 

de tippers zijn er ook.  

Ze kunnen niet ontbreken, 

met hun toffe streken!  

 

Tiptiens 

BLAUW BLAUW BLAUW, 

ik hou van jou. 

Ik blijf je eeuwig trouw, 

tot in de rouw!  

 
 

Aspiranten 

ORANJE ORANJE ORANJE, 

voor ons alleen champagne. 

Want wij zijn +16 

maar dat had je wel gezien!  

 

BIVAKKORRELS 



 

 

Chirolied  

Wij zijn de Chiro,  

wij doen het goed.   

Wij amuseren ons zoals het moet,  

we maken veel plezier en daarom zijn wij hier. 

WIJ ZIJN DE CHIRO VAN KALFORT!!  

 

 

 

 

 

Avondlied 

O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom. 

Wij knielen neer om U te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken U voor wat we ontvingen, 

Wij vragen, Heer, verlaat ons niet! 

 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê! 

 

Bivaklied 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 

zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de morgendauw we zijn weer op bivak! 

 

Ieder die ons ziet, kijkt raar, 

Wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot, 

in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

 

Trek er mee op uit, breek grenzen open, 

samenspel wordt teken om te hopen. 

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan, 

een nieuwe wereld roept om door te gaan.  



 

 

 

Nachtwacht  
 

Wie van jullie durft het aan? 

Mee naar Schemermeer te gaan 

'T is de toegang naar een 

Universum ver van hier 

 

Wie de grens daar overschrijdt 

Neemt het dan in onze tijd 

Op tegen een weerwolf en een elf 

En een vampier 

 

Is dit echt of fantasie? 

En zie jij wat ik niet zie? 

Wie zijn toch die wonderlijke drie? 

 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

Op dat mysterieuze wezen 

Dat z'n wereld plots verlaat 

 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

En die met magische krachten 

Elke indringer verslaat 

 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

Op dat mysterieuze wezen 

Dat z'n wereld plots verlaat 

 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

En die met magische krachten 

Elke indringer verslaat 

 

 

 

 

 

 

 

Donkere nacht of volle maan 

Als de poorten opengaan 

Voelen ze meteen 

De wereld is in groot gevaar 

 

 

Zonder dat de mens het weet 

Wordt door hen een plan gesmeed 

En dan gaan ze door de heetste 

Vuren voor elkaar 

 

Is dit echt of fantasie? 

En zie jij wat ik niet zie? 

Wie zijn toch die wonderlijke drie? 

 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

Op dat mysterieuze wezen 

Dat z'n wereld plots verlaat 

 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

En die met magische krachten 

Elke indringer verslaat 

 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

Op dat mysterieuze wezen 

Dat z'n wereld plots verlaat 

 

Dat is de nachtwacht 

Die dag- en nachtwacht 

En die met magische krachten 

Elke indringer verslaat 

  



 

 

Ad inferos  
 

Er bestaat een wereld die maar enkelingen 

kennen 

Bijna niemand heeft er in zijn leven van 

gehoord 

 

Monsters die vandaar komen alleen om jou 

te jennen 

vinden allemaal de weg langs de magische 

poort 

 

Maar gelukkig is er iemand die jou kan 

behoeden 

voor het kwaad dat uit dat universum hier 

verschijnt 

 

Dat zijn wij maar weet wel dat er niemand zal 

vermoeden 

dat wij er voor zorgen dat het kwaad zomaar 

verdwijnt 

 

Ad ad ad Inferos 

Kijk daar is de Nachtwacht 

Ad ad ad Inferos 

Tijd voor toverij 

Ad ad ad Inferos 

Waken doet de Nachtwacht 

Ad ad ad Inferos 

Over jou en mij 

 

Wezens waarvan niemand dacht dat ze ook 

echt bestonden 

zouden heel de wereld met hun kracht 

kunnen verslaan 

 

Maar door wat we allemaal in Vega’s boeken 

vonden 

gingen wij met drie toch alle uitdagingen aan 

 

 

 

 

Want wat niemand ooit zou kunnen denken 

of verwachten 

Diep in elk van ons schuilt er een wonderlijke 

held 

 

Een vampier, een weerwolf en een elf met 

toverkrachten 

zorgen keer op keer dat ieder monster wordt 

geveld 

 

Ad ad ad Inferos 

Kijk daar is de Nachtwacht 

Ad ad ad Inferos 

Tijd voor toverij 

Ad ad ad Inferos 

Waken doet de Nachtwacht 

Ad ad ad Inferos 

Over jou en mij 

 

Maar de wereld blijft alleen bespaard van die 

gevaren 

als we allemaal dit magische geheim bewaren 

 

Ad ad ad Inferos 

Kijk daar is de Nachtwacht 

Ad ad ad Inferos 

Tijd voor toverij 

Ad ad ad Inferos 

Waken doet de Nachtwacht 

Ad ad ad Inferos 

Over jou en mij 

 

Ad ad ad Inferos 

Kijk daar is de Nachtwacht 

Ad ad ad Inferos 

Tijd voor toverij 

Ad ad ad Inferos 

Waken doet de Nachtwacht 

Ad ad ad Inferos 

Over jou en mij 



 

 

Zwijgen is goud  

Ik heb een geheim dat ik echt niet kan delen 

Al ben je m'n maatje al ben je m'n vriend 

Ik wil je niet kwetsen of spelletjes spelen 

Ik zie het in je ogen hoe erg je dit vindt 

 

Ik had nooit geheimen voor jou in m'n leven 

Maar nu is het anders 

't gevaar is zo groot 

Ik hoop dat je mij vroeg of laat kunt vergeven 

Want dit is een kwestie van leven of dood 

 

Maar op een dag 

Als ik het mag 

Ben ik weer jouw open boek 

 

Zwijgen is goud 

Als jij van me houdt 

Dan mag ik van jou mijn geheimen bewaren 

Zwijgen is goud 

Als jij me vertrouwt 

Dan moet je me helpen 

Dan moet je me sparen 

Laat wat de anderen vinden je koud 

Zwijgen is goud 

 

Je vroeg me ooit zal je me alles vertellen 

En ja ik beloofde je toen op m'n woord 

Dat ik zou appen 

Dat ik je zou bellen 

Vergeef me dat je me nog niet hebt 

gehoord 

 

 

 

 

 

Maar op een dag 

Als ik het mag 

Ben ik weer jouw open boek 

 

 

Zwijgen is goud 

Als jij van me houdt 

Dan mag ik van jou mijn geheimen bewaren 

Zwijgen is goud 

Als jij me vertrouwt 

Dan moet je me helpen 

Dan moet je me sparen 

Laat wat de anderen vinden je koud 

 

Zwijgen is goud (X4) 

 

Zwijgen is goud 

Als jij van me houdt 

Dan mag ik van jou mijn geheimen bewaren 

Zwijgen is goud 

Als jij me vertrouwt 

Dan moet je me helpen 

Dan moet je me sparen 

Laat wat de anderen vinden je koud 

Zwijgen is goud 

  



 

 

 

SPELLETJES - NACHTWACHT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

CHIROJEUGD KALFORT  

L. Van Kerckhovenstraat 66  

2870 Puurs 

 

Beste ouder, lid of sympathisant,  

Het Chirojaar eindigt naar goede gewoonte na het bangelijke kamp, maar niet getreurd: u zal ons 

geen twee maanden moeten missen. Eind augustus kan u weer komen smullen in ons  

Café-restaurant “BIJ MIE KALFUT” 
De opbrengsten van ons restaurant gaan integraal naar onze nieuwe gebouwen, spelmateriaal, 

onderhoud van de terreinen en nog zoveel meer. Kortom, alles wat de Kalfortse Chirojeugd ten 

goede komt. Dit jaar staat alles in thema van onze nakende bouw waarvoor we alle opbrengsten 

goed kunnen gebruiken! 

Om alles in goede banen te leiden, zijn wij nog opzoek naar helpende handen die 

samen met de leiding alles in goede banen zullen leiden in de zaal, keuken, én de mosseltent. 

Voelt u zich geroepen om ons te komen helpen in ruil voor een heel gezellige sfeer, enorme 

dankbaarheid en een gratis maaltijd aan het einde van de shift? (Neem een kijkje onderaan deze 

pagina voor de taken, shiften en openingsuren van ons restaurant) 

Laat het ons weten via miekalfut@hotmail.com 

Vermeld zeker uw naam, telefoonnummer, de gewenste taak en de gewenste 

shift(en) met datum(s) in uw mail! 

Bij extra vragen kan u steeds Iris Van Den Eede contacteren op het nummer 0471 60 11 39 (via 

Whatsapp of SMS of een belletje) of een mail sturen naar bovenstaand emailadres.  

Hopelijk zien we u terug voor en/of achter de schermen van ons café-restaurant “BIJ MIE KALFUT” 

en heel veel warme groetjes,  

De Leiding 

Taken: 

 Tap: de drankjes tijdig uitschenken 

 Keuken: 

1. Afwassen en afdrogen 

2. Spaghetti  

3. Koude schotel 

 Mosselen: de mosselen bereiden (5 à 6 personen) 

 Paling: de paling klaarmaken (graag al ervaring) 

 Kassa: afrekenen aan het einde van een restaurantbezoek 

 



 

 

Shiften:  

Er zijn twee mogelijke shiften: een middagshift (indien het restaurant open is in de middag) van 

11u30 tot ongeveer 14u30 à 15u, en een avondshift van 16u30 tot ongeveer 22u. Vanaf 22u neemt 

de leiding zo snel mogelijk de taken over en kunnen de helpers een hapje eten.  

Opmerking: Wij vragen vriendelijk aan de helpers om steeds een half uurtje voor de opening van de 

keuken aanwezig te zijn. Dit wil zeggen in de voormiddag om 10u30 en in de namiddag om 16u30, 

zo is iedereen tijdig voorbereid! Indien dit niet mogelijk is, geen enkel probleem, laat het gewoon 

even weten in je mailtje/SMS/Whatsapp.  

 

Openingsuren: 

zaterdag 26 augustus: 17u-22u 

zondag 27 augustus: 11u-22u 

maandag 29 augustus: 17u-22u 

dinsdag 30 augustus: 11u(terras)//17u-22u 

woensdag 31 september: gesloten 

donderdag 1 september: 17u-22u 

vrijdag 2 september: 17u-22u 

zaterdag 3 september: 17u-22u 

zondag 4 september: 11u-14u30//17u-20u 

 

 

 

 

 

 

 


