
  



 
 
 
 
 
 
Welkom  

 
Elk zen goeienoene gasten en ouders,  
 
Vandejoare hebben we de chance dawe up kamp ga mogen. En nie geweun 
chance, ma inlijks vele chance want tziet er naar uit dawe met enene boebel* up 
kamp gaan kunnen. Om deze “mestperiode” achter us te laten zijn jullie leidinge 
zeer arte aan et werken om een sjiek kamp ineen te steken. Van spelletjes en 
toneeltjes tot zangstonde, paracommandotocht en dagtocht. 
 
Ma nu, wieder boeren hebben in de corona noois stille gezeten, integendeel, we 
hebben zo arte gewerkt dawe geen tied had hebben om een boer(innetje) te 
vinden. Met andere woorden ziekik, tope met 3 andere boeren en boerinnen op 
zoek naar de ideale partner. We hopen uze wederhelft tegen te komen in 
Neeroeteren, waar jullie toevallig up kamp gaan. Helpen jullie mee met de 
zoektocht? 
 
In dit boeksje hier kunnen jullie alle praktische informatie omtrent waar, 
wanneer en hoe vinden, alles wat je nodig hebt om op kamp te vertrekken dus.  
 
Tot achter den droai,  
 
Boer Bart & de leidingsploege  
*onder voorbehoud van verdere ontwikkeling van coronagevallen en maatregelen 

 
 
  
  



Wat kan je hier allemaal in terugvinden?  
 

o Vertrek- en aankomsttijden  
o Wat er in de valies moet  
o Een tipje van de ribbel- en speelclubleiding   
o Naar welk adres je je briefjes kan sturen  
o Wie je in nood kan bereiken, en hoe   
o Wie de kokjes zijn en hoe je ze kan helpen  
o Wat er dit jaar allemaal speciaal is  
o …  

  

Bij nood of vragen vóór het kamp kun je altijd de leiding contacteren. Alle nodige 
(contact)gegevens kun je terugvinden op onze site. Hier kan je ook dit boekje opnieuw 

downloaden moest je het kwijtspelen        
 
 
 
 
 
 

 

www.chirotrezebees.be  

  
 

 

 

http://www.chirotrezebees.be/


Bagage, vertrek- en aankomsturen  

Vrijdag 9 juli 2021 (enkel aspi’s) 
Vertrek aspi’s met de fiets. Een heuse tocht waarvoor hun leiding aparte informatiefiches zal 
uitdelen aan hen van zodra alle details gekend zijn. 

 
Zaterdag 10 juli 2021  

Wij verwachten van iedereen de bagage tussen 16u30 en 18u30 aan het Chiroheem te 
Beauvoorde. Je krijgt daar ook twee naamblokjes per persoon om aan je bagage te hangen!   
Beperk je bagage a.u.b. (= maximum twee stuks bagage per persoon, dus geen twee zakken 
en nog een aparte slaapzak)  
Opgelet: dit jaar zijn we veel strenger op de hoeveelheid bagage per persoon. Wie teveel 
meeheeft, zal niet alles kunnen meedoen!  
Tip: twee losse zakken stapelen gemakkelijker dan aan elkaar gebonden zakken.  
 

Zondag 11 juli 2021* 
Vertrek tito’s en keti’s. We verzamelen ten laatste om 9.30u aan het station van 
Koksijde. We vertrekken om 9.56u richting Neeroeteren.  

 
Woensdag 14 juli 2021* 

Vertrek ribbels, speelclub en rakwi’s. We verzamelen ten laatste om 9.30u aan 
het station van Koksijde. De trein vertrekt stipt om 9.56u  richting Neeroeteren.  

Tip: schoenen die makkelijk wandelen zijn een aanrader.  

 
Woensdag 21 juli 2021*  

Terugreis voor iedereen met de trein.  
We komen toe aan het station van Koksijde om 16.04 uur.  Je kan je kroost en hun bagage 
hier samen oppikken.  
Ouders die hun kinderen komen ophalen met de auto worden om 10.00 uur op onze 
kampplaats verwacht.   
 

 

 

 

 

 

*uren trein zijn onder voorbehoud van wijzigingen, hou zeker de FB pagina in het oog. 



Wat moet er in de valies?  

o Onderlaken  
o Slaapzak   
o Kussensloop  
o Kussen  
o Pyjama   
o Zwemgerief in een zwemzak  
o Stevige wandelschoenen (niet enkel sandalen a.u.b.)  
o Sport-/speelschoenen  
o Voldoende speelkledij  
o Ondergoed en kousen  
o Lange broek voor de paracommandotocht  
o Washandjes en handdoeken  
o Regenkledij  
o Warme trui  
o Toiletzak met tandenborstel, tandpasta, spoelbeker, shampoo, zeep,   kam...   
o Extra (plastic) zak voor vuil linnen  
o Knuffeltje  
o Een zonnehoedje of petje  
o Strips of een boek kunnen de platte rust aangenamer maken (schrijf duidelijk de 
naam erin)  
o Adressen voor de kaartjes  

 
Zorg ervoor dat overal je naam in staat, we denken dan zeker ook aan handdoeken, 
washandjes en ondergoed omdat deze vaak minder herkenbaar zijn dan T-shirts of truien. We 
herhalen dit opnieuw en opnieuw, omdat dit superbelangrijk is!  
 

 

 

 

 

 

 



Voor de tito’s 

o Al het bovenstaande  
o Een zaklamp  
o Een luchtmatras of veldbedje 

 
Voor de keti’s en aspi’s  
 

o Al het bovenstaande 
o Een wit T-shirt (om op te schrijven!)  
o Wat zakgeld voor de tweedaagse  
o Een trekrugzak (als je dit hebt)  
 

Wat moet er NIET in de valies?  
 

o Snoepgoed wordt afgenomen. De leiding en kokjes zorgen op tijd en stond voor 

zoetigheid, zo vermijden we jaloezie en mieren in de tenten en kamers        
o Rookwaren zijn verboden!   
o Uurwerken, sieraden, gsm,… zijn niet nodig. Wie dit toch meeheeft, is zelf 
verantwoordelijk bij schade, diefstal, …  
o Indien de leiding dit vindt, nemen ze het af en krijg je het terug na het kamp. Je blijft 
wel zelf verantwoordelijk voor je materiaal. Als je ’t ons vraagt … niet meenemen!  
o Slecht humeur. We hadden de keuze tussen slechte humor en een slecht humeur en 
besloten unaniem dat slechte humor wel mee mag in de valies!  
 

 
 
 
 

    
 



Aan de ouders van de ribbels en speelclub. 

 

Het is niet altijd even eenvoudig om onze jongste Chiro-spruiten te kleden of hen hierin te 
begeleiden. Daarom is het heel handig als de kledij per dag in een apart zakje steekt. Zo blijft 
de valies van uw kind overzichtelijk tot de laatste dag van het kamp.  
Inhoud van een zakje: vers ondergoed, vers T-shirt, broekje (om de twee dagen) en 
dergelijke.   
Vergeet niet nog enkele extra broekjes, lange broek, truitjes... gewoon los in de valies te 
steken als reserve.   
Dit is zeker geen verplichting, maar het kan voor ons een grote hulp zijn! Wij zorgen er in ieder 
geval voor dat jullie kleinsten netjes en vers gekleed zijn en houden alles goed in de gaten.  
Let er ook nog eens extra op dat er overal een naam op staat! De meeste kinderen (en ook de 

leiding      ) herkennen niet altijd hun eigen kleren! 

  
Alvast bedankt, de ribbel- en speelclubleiding  
  
  
  

Aan de ouders van keti, aspi, (oud)leiding en koks. 
 

Op 21 juli spreken we ‘s avonds nog een laatste keer af met de koks, VB, (oud)leiding, keti’s 
en aspi’s om 20u voor een afscheidsdrink en babbel in het heem.  
Er wordt een kleine bijdrage van 2€ gevraagd, mee te brengen op de avond zelf. 
 
 
 
  
 

  



Het vertrek  
 

Al enkele jaren hebben we onze eigen rode T-shirts. Er wordt dan ook verwacht dat iedereen 
die aanheeft voor vertrek en terugreis. Wie een trui, broek, kousen, … heeft van de Chiro: 
zeker aandoen! Zo zijn we herkenbaar als we op pad zijn.  
 
Alleen als je je geel Chirosjaaltje bij je hebt mag je mee op zoek gaan naar de ideale partners 
voor de boeren en de boerinnen. Wie er geen meer heeft, kan bij het vertrek een nieuw 
sjaaltje kopen voor €2.  
  
Wat moet nu in die rugzak voor het vertrek?  
 

o Lunchpakket   
o Voldoende om te drinken (liefst water in een hervulbare drinkfles)  
o We nemen geen snoepgoed mee op kamp. 
o Dingen die vergeten waren in de valies!  
o Eventueel een regenjasje indien het zou regenen.  
 

 

 

 

 

 

MEDISCHE FICHE  

Dit jaar is de medische fiche een document dat niet mag en kan ontbreken op kamp. Gelieve 

deze dan ook zo vlug mogelijk in te vullen en in te dienen, dit voor 1 juli 2021. 

Download de fiche op onze website (www.chirotrezebees.be), vul hem zo nauwkeurig 

mogelijk in, hecht er twee gele ziekenfondsklevers aan en bezorg hem in de Zannekinlaan 

55 te Veurne. 

Geen medische fiche is NIET mee op kamp. 

De ingevulde formulieren worden met de nodige discretie behandeld. Strikt vertrouwelijke 

informatie kan er altijd met gesloten omslag bijgevoegd worden. 

Indien er medicatie genomen moet worden gelieve dit zo duidelijk mogelijk op de medische 

fiche in te vullen. Ook de tijdstippen van medicatie nemen en hoeveelheden graag zo 

duidelijk mogelijk op de medische fiche in vullen. U steekt de medicatie in de bagage en 

geeft op de medische fiche aan waar u de medicatie zal steken.  

 



Er is per afdeling een medische verantwoordelijke aangesteld, onderstaand kan u deze 

vinden. Contacteer gerust de VB of hun indien het nodig is. 

Ribbels Imke 

Speelclub Justien 

Rakwi’s Martijn 

Tito’s Fien 

Keti’s Lani 

Aspi’s Tinlé 

 
We zouden het bijna vergeten maar het coronavirus is nog steeds in ons midden. 
Ook op kamp moeten we ons aan een deel maatregelen houden. 
Daarom graag uw medewerking en uw verantwoordelijkheid op nemen indien onderstaande 
zaken voorkomen vòòr het kamp. 
 
Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De deelnamevoorwaarden zijn:  

• Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen, je kan pas 
deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent. 

• Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon 
kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode. 

• Als organisator kan je deelnemers die symptomen vertonen bij aankomst/tijdens de 
activiteit niet laten deelnemen/naar huis sturen. Laat kinderen/jongeren pas 
opnieuw deelnemen aan je aanbod als de symptomen min. 3 dagen verdwenen zijn. 

• Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of 
ouders. Via onderstaande link kan u zie of uw kind bij de risicogroepen valt. 

https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FI
NAL.pdf 

 
 

KIDS-ID  
 

Het is belangrijk dat we van elk kindje op kamp de Kids ID meehebben. Dit bij een eventueel 
bezoek aan een dokter of ziekenhuis. De twee gele klevers zijn enkel voor labo-onderzoeken.  
Bij vertrek moet je die afgeven aan de VB en na ’t kamp krijg je die terug!  
Volgens de wet is het nodig dat elke +12 jarige deze kaart zelf bijheeft, maar je kunt ze nog 
altijd met gerust hart afgeven, Kristien en de kampleiding zijn op kamp nooit ver te zoeken.  
  
  
  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


Foto’s  

 
Op een kamp worden talrijke foto’s genomen, de 
ene al wat mooier dan de andere naargelang het 
tijdstip van opname.  
De wet op de privacy verplicht ons om te vragen of 
jullie als ouders of voogd dit toestaan.   
Mogen wij dus vragen om dit schriftelijk te 
melden indien u het niet toestaat dat uw 
kind(eren) worden vastgelegd op de gevoelige 
plaat.  

 
  



Tips voor verloren rieken, balloos, overals en andere kleertjes.  

(De verloren-voorwerpen-zoektocht)  
o Alles goed op voorhand naamtekenen (met bic of stift op het etiketje). Ook 
handdoeken, washandjes, kousen en onderbroeken hebben een grotere retourkans als 
ze naamgetekend zijn.  
o De doos met verloren voorwerpen doorzoeken op het kamp zelf.  
o De laatste dag bij de terugkeer vragen aan mama/papa om de doos met verloren 
voorwerpen te doorzoeken aan het station van Koksijde. 
o Na het kamp even binnenspringen bij Kristien   

(Zannekinlaan 55 Veurne – 0474/26.82.73)   
Daar liggen dan de overgebleven verloren voorwerpen tot januari 2022, daarna 
brengen we ze naar De Netzak.  

o Na het kamp de facebook-pagina in het oog houden daar komen ook foto’s van 
gevonden voorwerpen op terecht.  
o Op de startdag van het nieuwe Chirojaar in de doos met verloren voorwerpen even 
komen snuisteren.  

o Niet te veel meenemen, dan kan je minder kledij verliezen         

 
 
 



Bezoekje? Kaartje?  
 

Om traantjes van uw zoon, dochter, lief te besparen voorzien we geen bezoekdag.  
Wel mag je je zoon, dochter, lief … komen afhalen op de laatste dag. 
Op 21 juli om 10u ben je welkom op onze kampplaats om de kinderen op te halen. Gelieve 
dit wel op voorhand bij inschrijving te laten weten. Hou er rekening mee dat er dan nog een 
afsluitmoment is.  
 

Een beetje heimwee is bij de allerkleinsten niet te vermijden: soms kan een foto van thuis of 
een briefje helpen.  
  
Kampadres:            Chiro Trezebees 

Aan (naam van het lid) 

Kampplaats Chiro Neeroeteren 

Zandbergerstraat 5 

3680 Maaseik 

Postkaartjes van je kinderen  
 

Om de groeten te doen vanuit Neeroeteren naar het thuisfront worden er 2 gratis 
kampkaartjes voorzien met een postzegel.   
Voor bijkomende kaartjes aan oma, opa, betovergrootvader, lief, verloofde, reservelief, man, 
vrouw, ... vragen we 1 euro per kaartje + postzegel. Zorg dus dat je kind gepast geld bij heeft 
indien hij/zij een kaartje moet bijkopen.  
Eigen enveloppes en briefpapier mogen natuurlijk ook altijd!  
Om de postbode geen jarenlang zoekwerk te laten verrichten is het nuttig om over de juiste 
adressen te beschikken.  
Voor jongere afdelingen zijn kleefetiketten of een lijstje met adressen handig.   

 
Liefste ouders, 

 
Ieder jaar zien we het opnieuw, kinderen die uren zitten zwoegen aan de waslijst adressen waar 
ze een kaartje naartoe moeten sturen.  
Alsjeblieft liefste ouders, hou de adressenlijst kort, dan kan je kind snel terug gaan spelen.  

 
Zoen van de leiding x      

 
Noodtelefoon  
GSM Kristien (VB)  0474/26.82.73  
Enkel in uiterste nood te gebruiken!    

  
Gelieve ook niet te sturen/bellen naar leiding om te vragen hoe het gaat met je kindje(s).   
Geen nieuws is goed nieuws! In nood kan je Kristien bereiken tijdens het kamp. Omgekeerd 
zullen wij jullie contacteren als het nodig is! We doen ons best om af en toe tussen het spelen 
door iets op onze sociale media te posten.  

 

                                         



De Koksjes  

 

Om de kindjes van ziektes, honger en dergelijke te vrijwaren, zullen onze kokjes  de 
kinderen ware sterrenmaaltijden serveren. Met hun jarenlange ervaring bereiden ze de beste 
en meest voedzame maaltijden voor uw kleine en minder kleine spruit.  
Van 11 tot 13 juli roeren Sandra en Kristien in de potten. Vanaf 14 juli is de beurt aan Manuela, 
Hannes, Stijn, Bart, Peter en Kristien 

De Kokende Kokjes hebben ook zelf nog een tekstje geschreven. 
  
 

Beste Boeren en Boerinnen,  
 
Jullie zijn talrijk ingeschreven om mee te doen aan "Boer/Boerin zkt v/m".  
 
Jullie krijgen een week de tijd om het hart te veroveren van jullie geliefkoosde boer/boerin.  
Maar dat zal zeker niet lukken zonder iedere ochtend wel doorvoed en gezond aan de dag te 
beginnen.  
Daarom hebben ze ons ingeschakeld om jullie inwendige mens zowel lichamelijk als mentaal 
te verzorgen.  
Jullie kunnen onder andere bij ons terecht voor een ontbijtje, een schouder om op te huilen, 
een middagmaal, een relatietherapie tijdens de koffieklets, een vieruurtje, tips en tricks voor 
het poesteren, een avondmaal, een voorleessessie uit "Boer een Tuinder" en voor de oudsten 
de uitleg over de bloemetjes en de bijtjes (over koetjes en kalfjes) tijdens het 5e maal.  
 
Ons cateringteam bestaat dit jaar uit:  
Een paar oud gedienden: 
Hannes Cools, financieel expert gespecialiseerd in het invullen van de forfaitaire 
belastingaangifte.  
Manuela Decrock, het eenzame hartenbureau en relatietherapeut.  
Stijn Lamers, deskundige lossen en laden van levende dieren.  
Sandra Demeulenaere, professional rollend materieel.  
Een paar nieuwe gezichten: 
Bart Devos, kalverenfluisteraar veearts met specialisatie exotische dieren.  
Peter Dequeecker, beerput verantwoordelijke en deskundige sproeistoffen.  
Je ziet, we zijn het perfectie team om alle toekomstige landbouwers op het goede spoor te 
zetten.  
Ons team wordt natuurlijk ondersteund door de enige echte CEO van Chiro Boer en Beest, 
Kristien, voorzitster van de voorverwarmde stoelen en baas van de eendagsvliegen. 
 

Veel liefs, 
De kokje 

 

 

 

 

 

 

 



Corona- update en woordje van de VB 

Chiro Nationaal en Ambrassade hebben ook dit jaar niet stil gezeten en hebben er mede 

voor gezorgd dat het overlegcomité heeft beslist dat we op kamp mogen gaan deze zomer. 

Natuurlijk telkens onder voorbehoud maar het ziet er naar uit dat Chiro Trezebees in één 

grote bubbel op kamp kan gaan*. Dit houd in dat we 100 leden kunnen meenemen en 

natuurlijk ook de leiding en de koks, we zijn terug één grote familie. 

Ook in een grote familie zijn er afspraken nodig en moeten we ons aan de huisregels 

houden. 

Dit maakt dat we sommige activiteiten niet of anders moeten aanpakken, dat de 

mondmaskers nog steeds binnen handbereik liggen en dat de sanitaire ruimtes nog nooit zo 

mooi geblonken hebben, zelfs de handgel zal een familievriend blijven dit jaar. 

Contacttracing, noodprocedure, externe contacten, logboeken,… het zijn allemaal woorden 

die ons niet meer vreemd in de oren klinken en ook dagdagelijks worden opgevolgd. 

Heb je hier nog vragen over kan je meer info vinden op de site van ambrassade of stuur 

gerust een mailtje. 

Ondertussen kreeg de organisatiekriebel een opstoot en zijn zowel de leiding (na hun 

blokperiode) en mezelf volop bezig met het organiseren van een fantastisch kamp. 

Treinritten reserveren, versterkingsritten reserveren, de camion regelen, de kokjes 

bijeenroepen en onder controle houden, kampvergaderingen bijwonen, bestellingen 

plaatsen zodat we eten hebben,…. 

Het zijn maar enkele zaken die teken geven dat we dichter en dichter bij het kamp komen. 

En wat hebben we er zin in om die lachende gezichtjes te zien, die vermoeide ogen na het 

wakker blijven, de schorre stemmen na de zangstonde en de goedgevulde buikjes na een 

heerlijke maaltijd. 

Indien er aanpassingen, meldingen of andere zaken zijn zullen we dit via de sociale media 

doen, hou dus zeker de FB pagina in het oog.* 

We zullen er een fantastisch kamp van maken! 

Vele chirogroetjes, 

 

 

 

 

 

*onder voorbehoud van wijzigingen door het overlegcomité inzake jeugdwerking. 



Mis geen enkel nieuws!  

Stap I: Ga naar www.fb.com/chirotrezebees  

Stap II: Druk op ‘Vind ik leuk’  

Stap III: Klik op ‘volgen’ en vink de optie ‘Als eerste weergeven’ aan  

Stap IV: Geniet ervan, nu ben je zeker dat je onze berichten en de kiekjes van je 
kroost niet mist!  

  

EN 
Volg ons op instagram!   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

 

http://www.fb.com/chirotrezebees

