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Hé jij daar! Klaar voor een 
kamp waar de VONKEN er 
vanaf vliegen?! 

 

Nog een kleine 5 maanden en het is 
weer zover: Chirokamp 2019! Wij zijn 
er klaar voor, jij hopelijk ook? 

 

 
 

In dit boekje vind je alle informatie die je 
nodig hebt om op kamp te vertrekken, 
lees het goed door en dan kunnen we er 
samen een geweldig kamp van maken! 
 
 

 

Jolien, Lore, Stef, Emelie, Wout, Robin, Eline, 
Frauke, Tania, Bo, Michelle, Nida, Lauri, Robin, 
Jordi, Tuur, Sander, Dorien & Marijke
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE 

 

 

Zodat er geen misverstanden zouden zijn, zetten we hier de 
belangrijkste afspraken kort op een rijtje: 
 

• Een kamp is de ideale plaats om iets te verliezen. Daarom mag je GEEN 
waardevolle voorwerpen mee op kamp nemen, zoals een mp3, een GSM, 
sieraden, … Je hebt deze zaken voor niets nodig op kamp en het is niet leuk 
moesten ze kwijtraken of stuk gaan. 

o Keti’s en Aspi’s mogen gsm tijdens voorwacht + regels 
afdelingsleiding 

o Tito’s, Rakwi’s, Speelclub en Ribbels GEEN gsm 
 

 

• Zorg er ook voor dat op alles wat je meeneemt duidelijk je naam staat. Op 
deze manier weet de leiding meteen van wie een verloren gelegde broek 
of handdoek is en komen alle spullen bij de juiste persoon terecht. 

 

 

• Het kamp gaat dit jaar door van woensdag 31 juli tot en met vrijdag 9 
augustus, met uitzondering van de ribbels die pas op zaterdag 3 augustus 
komen. 

 

 

• De TITO’S gaan met de fiets naar het kampterrein. De tito’s worden 
verwacht op woensdag 31 juli om 8u ’s morgens aan de poort van Chiro 
Vonk, uiteraard met de fiets en in uniform. Je voorziet een lunchpakket en 
eventueel regenkledij. 
 

• De SPEELCLUB  en RAKWI’S worden op woensdag 31 juli om 14.00 uur 

in uniform op de kampplaats verwacht voor de opening van het kamp. 
Bedden opstellen mag vanaf 13u30. Gelieve de aankomst- en vertrekuren 
zo goed mogelijk te respecteren zodat we onze dagplanning goed kunnen 
volgen. Niet te vroeg en niet te laat is dus de boodschap om alles vlot te 
laten verlopen. 

 

 

• De RIBBELS worden zaterdag 3 augustus om 11u30 in uniform op de 
kampplaats verwacht. Gelieve de aankomst- en vertrekuren zo goed 
mogelijk te respecteren zodat we onze dagplanning goed kunnen volgen. 
Niet te vroeg en niet te laat is dus de boodschap om alles vlot te laten 
verlopen. 
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• De KETI’s en ASPI’s vertrekken op zaterdag 27 juli na de camion in te laden 

op voorwacht met de leiding. Jullie worden om 07u30 stipt op de Chiro 
verwacht. 

 
• Het kamp wordt afgesloten op vrijdag 9 augustus om 10u30. De ouders 

van ribbels, speelclub en rakwi’s zijn vanaf 10u welkom op de kampplaats 
om de bagage van hun kinderen mee op te ruimen. De tito’s springen weer 
op hun fiets. Hun aankomst is voorzien rond 17.00 uur aan de Chiro. 
Dit kan later zijn door vertragingen. Houd hier rekening mee! De keti’s 
en aspi’s helpen de leiding nog een extra dagje met de verdere 
ontruiming van het kampterrein en rijden zaterdag 10 augustus met de 
auto mee terug. 

 

 

• Het is de bedoeling dat de leden ook dit jaar hun materiaal meenemen in 
bananendozen. Eén lid mag maximum twee bananendozen meenemen. 
Hier kan je al het nodige materiaal gemakkelijk in kwijt. Zoals de traditie 
het wil mogen jullie ook dit jaar de bananendozen versieren. Zet ook 
duidelijk de naam op deze dozen. Het lid dat zijn/haar bananendoos het 
origineelste/mooiste versierd heeft, krijgt een superleuke prijs! 

 

 

• De tito’s, keti’s en aspi’s moeten vrijdag 26 juli tussen 19u00 en 20u00 
hun bagage naar de Chiro brengen. De keti’s en aspi’s brengen ook hun 
fiets mee en zorgen ervoor dat deze piekfijn in orde is. Onze jongere leden 
mogen hun bagage ook brengen, maar enkel als het echt niet lukt om ze 
op de kampplaats te krijgen. 

 

 

• Het is absoluut verboden om snoep mee te nemen. De kookouders 
voorzien elke dag lekkere maaltijden en zorgen ook voor een vieruurtje. 
Extra snoep is dus zeker niet nodig. Als er toch leden zijn die snoep bij 
hebben op kamp, haalt de afdelingsleiding dit in het begin van het kamp 
op. Dit geldt ook voor snoep dat per post opgestuurd wordt. 

 

 

• Iedereen neemt best een beetje zakgeld mee! Wij raden € 10 aan voor 
de ribbels, speelclub en rakwi’s. De tito’s, keti’s en aspi’s kunnen wel best 
een beetje meer meenemen aangezien zij op tweedaagse gaan. 
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• Je brengt best nog apart en gepast geld (muntjes!) mee voor de kaartjes 
en postzegels. Dit geld steek je best al vooraf apart in een enveloppe. Op 
kamp worden er groepsfoto’s gemaakt die we dan als kaartjes versturen. 
De foto’s zullen €0,50 per stuk kosten en de postzegels €1 per stuk. Hierbij 
krijg je een envelop gratis. Voor de ribbels en speelclub zou het heel handig 
zijn om al voorgeschreven etiketten of enveloppen mee te geven… dan is 
het adres zeker juist en komt het kaartje hopelijk aan! Vergeet echter 
niet dat we op kamp zijn om te spelen en niet om kaartjes te sturen, 
probeer het aantal dan ook zo laag mogelijk te houden.  

 

• Steek je medische fiche, medicatie ISI+-kaart/identiteitskaart, zakgeld, 
geld voor de kaartjes, voorgeschreven enveloppen en 4 
keukenhanddoeken niet te ver weg in je bagage. Deze moet je namelijk 
meteen afgeven als je arriveert op de kampplaats en dan is het 
gemakkelijk als dat allemaal niet te ver weg verstopt zit. 
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Rustige Ribbels?  

 

Nee hoor, dat willen wij niet!! De 

ribbels maken er één groot feest van op 

kamp! 7 dagen lang ravotten in de 

bossen, rollen in de modder, glijden 

over het zeeptapijt, genieten van het 

kampvuur? Of toch liever een strip 

lezen tijdens de platte rust? 

 

Alles kan op het superleuke kamp van 

Chiro vonk! 7 dagen dolle pret 

gegarandeerd, ben jij er ook bij om dit 

allemaal te beleven? 

 

Chiro groetjes 

De ribbelleiding 
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Gegroet allerbeste en liefste speelclub 

 

Het is tijd om af te beginnen tellen naar de 

leukste 10 dagen van het jaar, jaja, het is bijna 

CHIROKAMP! 

 

Wij hebben enorm veel leuks voor jullie in petto. 

Hier een klein voorsmaakje: 

- Slapen met getrommel van de regen op het dak 
- Smullen van al het lekker eten van onze kokjes 
- Zeeptapijten en héél vuil worden 
- Ravotten tot je buiten adem bent 
- De vlag van de keti’s en aspi’s stelen tijdens 
het nachtspel 

- Luidkeels meezingen tijdens de zangstonde 
- Vrienden voor het leven maken 
- Houtsprokkelen voor het grootste kampvuur ooit 
- Gezellig samenzitten tijdens onze eigen BBQ 
- & natuurlijk herinneringen maken voor de rest 
van je leven 

 

Wij beloven dat we er een fantastisch, geweldig, 

memorabel en vooral SPEELCLUBwaardig kamp van gaan 

maken met de allergekste activiteiten.  

 

Wij hebben er alvast SUPERVEEL ZIN IN en kunnen 

niet wachten om te vertrekken! Hopelijk jullie 

ook!? 

 

Vele groetjes van jullie mega-fantastische leiding 

 

Eline, Wout en Robin 
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Dag lieve rakwi’s 

 

Kamp 2019 staat weer bijna voor de deur.  

Heb jij al zin om te ravotten tot we bijna 

neervallen, vies en daarna weer proper te 

worden, te genieten van het lekkere eten 

van onze kokjes? Wij kijken er alvast heel 

hard naar uit!  

 

Omdat onze programma’s nog in de 

maak zijn, laten we optijd via mail weten 

of jullie iets speciaals moeten meenemen. 

 

Groenige groetjes  

Frauke, Bo en Tania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Gegroet allergraafste tito’s 

  

Het kamp komt al stilletjes dichterbij en wij zijn al 

volop aan het aftellen tot het zover is! 

Wij beloven hierbij dat het een te gek en buitengewoon 

fantastisch kamp wordt. We hebben namelijk heel veel 

in petto voor jullie! 

  

We zullen dit jaar dan ook nog een zondag iets doen 

voor nog wat extra centjes in onze afdelingskas! 

Hiermee kunnen we dan  activiteiten mee maken! 

  

Zo staat er eerst en vooral al een geweldige tweedaagse 

op het programma, dit is voor een paar van jullie de 

eerste keer en dat is natuurlijk mega spannend! Daarom 

mogen jullie als je vragen hebt ons zeker aanspreken 

aan de poort of een mailtje sturen 😊 

  

Voor de rest zijn we nog volop bezig om onze 

activiteiten nog graver te maken dan dat ze al zijn. Als 

er dus nog extra spulletjes moeten meegenomen worden 

voor een activiteit dan laten we dat nog weten! 

  

Wij hebben er alvast kei veel zin in! 

  

Awesome chirogroetjes 
Nida & Michelle  
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Keti's! 

 

Hopelijk zijn jullie helemaal klaar voor het bangelijkste, 

graafste, plezantste, tofste maar ook wel vermoeiendste 

kamp ooit! 

 

We beginnen er aan met een voorwacht van 4 dagen, 

deze zal voor velen onder jullie nieuw zijn. Het zal in ieder 

geval voor alle keti’s zwoegen worden! 

Jullie worden op 27 juli om 7u30 ’s ochtends verwacht 

aan de chiro om mee te vertrekken. 

 

Na de voorwacht begint natuurlijk de echte pret. Op ons 

programma staan namelijk 10 dagen vol met geluk! 

 

Dus pak allemaal zo snel mogelijk je macbroek po en 

schrijf je in! 

 

Greotjes en iks 

Lauri & VU 
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Dag Aspi’s 

 

Ik ga op chirokamp en ik neem mee… mijn beste vrienden. Want dat is op kamp gaan met de 

aspi’s van chiro Vonk. Jullie hebben geen uitleg nodig over het chirokamp, want dat kennen 

jullie ondertussen al goed genoeg.  
 

Wat gaan wij dit jaar op chirokamp nu eigenlijk 

doen? Vooral ons eigen ding. Maak jullie borst al 

maar nat, want het beste chirokamp uit je leven 

staat voor de deur. 
 

De aspileiding kijkt er al naar uit om samen met 

jullie dat onvergetelijke chirokamp mee te 

maken. Wat zeker belangrijk is, is dat jouw fiets  
in orde is tegen het chirokamp! Daarnaast is het belangrijk dat je in je bananendoos ongeveer 

549 kg goesting steekt. Als laatste is er nog iets dat jullie zeker mogen meebrengen naar het 

chirokamp en dat is: een kerstbal. JAA een kerstbal! 😊  
 
Voor de duidelijkheid. Nog eens even een korte omschrijving van een doorsnee chirokamp 
met chiro Vonk: Stotteren en giechelen, zo rood als een tomaat in de eettent terwijl je 
eigenlijk met je vuist in de lucht, met gesloten mond moet rechtstaan. Op kamp wordt je ook 
soms misselijk, want normaal doen maakt je ziek, in de chiro kennen wij ook maar 1 woord 
(…😉). En tijdens het kamp is het cava, als het even minder gaat, we zullen je zeker niet 
achterlaten. Slapen met getrommel van de regen op het dak, terwijl je op die moment stiekem 
toch verlangt naar je eigen bedje. Ieder die ons ziet kijkt raar als we op tweedaagse als een 
groep kiekens zonder kop lawaai liggen te maken. Maar samen trekken we onze stoute 
schoenen aan, we trekken niets anders aan, wij gaan op kamp met chiro VONK! 

Zo, hopelijk maakt deze korte omschrijving een beetje duidelijk hoe jullie laatste kamp als 

chiroleden eruit gaat zien? Zoniet kunnen jullie altijd met al jullie vragen terecht bij de 

aspileiding. 
 

Wij willen in ieder geval nu al in de auto springen om op kamp te vertrekken. Hopelijk jullie 

ook?   
 
Gekke groetjes van jullie 

leiding, Jordi & Tuur  

& 
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MEENEEMLIJST 
 

 

Er worden geen koffers, sporttassen, … meegenomen. Iedereen voorziet zijn 
bagage in een duidelijk getekende bananendoos. (Max. 2 per lid) 

Voor onze kleinste ribbels en speelclub raden wij aan om de kleding per 
dag in een plastieken zakje te verpakken. 

 

 

Onze bagage: 
✓ Luchtmatras of veldbed 

✓ Slaapzak + hoofdkussen + eventueel fleecedekentje 
✓ Pyjama 
✓ Toiletgerief: kam, borstel, zeep, tandenborstel, tandpasta, (shampoo), 

washandjes, handdoeken, … 
✓ Voldoende ondergoed + reserve ondergoed 

✓ Speelkledij (t-shirts, shorts, jogging, warme trui voor ’s avonds, kleren 
die héél vuil mogen worden, …) 

✓ Eventueel een extra rood T-shirt ter vervanging van het Vonk-shirt 

✓ Korte én lange sokken (voor in regenlaarzen!) 
✓ Regenkledij: regenjas + REGENLAARZEN! 
✓ Min. 2 paar schoenen (stevige loop- en stapschoenen) 

✓ Zwemgerief: zwembroek/bikini/badpak + badmuts 
✓ Zwembandjes indien nodig! 

✓ Linnenzak voor vuile kleren 
✓ Zaklamp (vergeet ook hier geen naam op te schrijven) 

✓ Petje (zonnecrème) 
✓ Drinkbus en kleine rugzak 
✓ Zakdoeken 
✓ (Knuffelbeertje)  

✓ Leesboekje, kruiswoordraadsels, … voor tijdens de platte rust 
✓ (Buzzypas)  
✓ Voorgeschreven briefomslagen / postzegels / zakgeld 

 
! identiteitskaart + ingevulde medische fiche ! 
 
Elk lid brengt ook VIER getekende keukenhanddoeken mee. Deze geef je af bij 
aankomst op kamp, stop ze dus niet te ver weg. 

  

- Om het voor de leiding eenvoudiger te maken, moet alles getekend zijn. 
- Bij warm zomerweer mag je ook een rood topje aandoen op kamp i.p.v. je 

rode Chiro-shirt, nu nog duimen voor dat warme weer!
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EXTRA MATERIAAL AFDELINGEN 
 

 

Voor sommige activiteiten met je afdeling op kamp moet je iets speciaals 
meenemen. Dit is nu allemaal nog niet bekend. Hou dus zeker de site in de 
gaten naar aanleiding van het kamp, wie weet moet je nog wel iets extra’s 
meenemen voor een superleuk spel! 

 

 

RIBBELS 

- De leiding voorziet voor de ribbels een grote bus zonnecrème van 
factor 50. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen altijd 
ingesmeerd is. 

-  Ook voorziet de ribbelleiding shampoo en douchegel voor de 

groep, dit dient dus ook niet persoonlijk meegenomen te worden. 

- Is jouw kind allergisch/gevoelig voor gewone zonnecrème / 
shampoo / douchegel? Geef dan een persoonlijk busje mee en 
laat dit weten aan de afdelingsleiding. 

 

 

TWEEDAAGSEMATERIAAL (TITO’S, KETI’s en ASPI’s) 
-    Fiets die tip top in orde is 
-    Grote rugzak (eventueel grote fietstassen en een kleinere rugzak) 
-    Slaapmatje 
-    Compacte slaapzak 
-    Extra zakgeld 
- Als je een tentje hebt dat mee op tweedaagse mag, mag je dat altijd aan 

je leiding laten weten! 
 

 
 

OPGELET! 
Omwille van de jaarlijkse fietsproblemen en mankementen vragen wij jullie nu 
om preventief een bezoekje te brengen aan de fietsmaker alvorens op kamp te 
vertrekken. Wanneer op kamp kosten moeten gemaakt worden voor fietsen, 
worden deze aan de ouders/leden doorgerekend. Dit alles om de tweedaagse en 
uitstappen vlotter te laten verlopen! Dank bij voorbaat!
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INSCHRIJVEN 
 
 

Inschrijven voor het kamp kan via onze website (www.chirovonk.be). 

Binnenkort verschijnt er een formulier waar je je gegevens kan invullen. Als dit 

gebeurd is krijg je nog een bevestigingsmailtje en een uitnodiging om het kamp 

te betalen. Als je de betaling hebt uitgevoerd, ben je goed ingeschreven voor het 

Chirokamp ! 
 
 

Het formulier op de site moet ingevuld zijn vóór 1 juli 2019! 
 

 

Twijfel je nog een beetje om mee te gaan op kamp? Aarzel dan niet om je 

leiding hierover aan te spreken. Zij komen graag nog eens thuis langs voor een 

kampbezoek om alles nog eens persoonlijk uit te leggen. Uiteraard kan je met al 

je vragen ook terecht bij de leiding aan de poort, met een telefoontje of met 

een mailtje. 

http://www.chirovonk.be/
http://www.chirovonk.be/
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Vanaf dit chirojaar werken wij met een UiTPAS! 
 

Wat is een UiTPAS? 
→ Een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten 
→ Je kan punten sparen door aan activiteiten deel te nemen 
→ Deze punten kan je inruilen voor extra voordelen 

→ Mensen met een kansenstatuut hebben recht op sterk verminderde tarieven bij 
aankoop én deelname aan UiTPAS-activiteiten 

 
Maar hoe kan u bij CHIRO VONK punten sparen of korting krijgen? 
→ Geef een kopie van uw UiTPAS door aan leidster Lauri via mail 

(lauri@chirovonk.be). 
 

Hierdoor kunnen wij bij sommige activiteiten (bijvoorbeeld inschrijving nieuw 
chirojaar, kamp, weekend, daguitstap…) punten toevoegen op uw kaart en u in 
sommige gevallen zelfs korting geven. Je betaalt dan 1/4 van de normale prijs. 

 
Omdat we deze toelagen 2 maanden voor een activiteit moeten aanvragen, 

zouden we graag alle kopies ten laatste 1 mei ontvangen. Op deze manier kunnen 
we het optijd aanvragen voor het kamp. 

 
 

 

 

 
 

mailto:lauri@chirovonk.be
mailto:lauri@chirovonk.be
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WAT GAAT DIT NU ALLEMAAL KOSTEN?  

 

 
Natuurlijk komen er bij zo’n kamp ook heel wat kosten kijken. Ten eerste zorgen onze 
geweldige koks ervoor dat wij iedere dag drie maaltijden voorgeschoteld krijgen. Ook zorgen 
ze ervoor dat er om vier uur een koekje en een drankje is voorzien. Ten tweede wordt er 
voor het kamp materiaal aangekocht om ervoor te zorgen dat er onvergetelijke activiteiten 
aan uw kinderen kunnen voorgeschoteld worden. Ten derde moeten ook de tenten en het 
terrein dat we huren betaald worden. Dit zijn de drie grootste uitgaven maar hier bovenop 
komen natuurlijk ook nog vele kleine uitgaven kijken (kampaandenken, EHBO-koffer, 
kopies,…) 

 

Maar zeg nu zelf: ‘’Kan je wel een prijs betalen voor de onvergetelijke momenten 
en ervaringen die uw zoon of dochter opdoet op zo’n meg fantastisch kamp?’’ 

 

Voor speelclub, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s kost het kamp 
€125. 

 

Voor ribbels kost het kamp €100. 
 

 
 

Voor het tweede, derde en eventueel vierde kind van eenzelfde gezin gaat er 
telkens €5 van de prijs af. 

 
 

Gelieve het juiste bedrag zo snel mogelijk te storten op onze rekening nadat je 
je kind inschreven hebt via de site. 

 

 

Vermelding: kamp + naam van het kind/kinderen 
 

BE78 0688 8900 1286 
 

Betaal je liever in schijven? Dat kan! 
In dat geval vragen we je per lid te betalen als 
volgende: 

• €40 vóór 1 juni 

• €40 vóór 1 juli 

• €45 vóór 1 augustus (€20 voor 

ribbels)
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EXTRA VOORDELEN  

 

 

De ziekenfondsen betalen voor kampen of lidgelden vaak een deel terug. Meer 
info hieronder en op hun websites. 

 

➢ CM (www.cm.be) 
 

 

Sport en spel zijn een paar van de belangrijkste hoekstenen van 
jeugdbewegingen. CM beloont kinderen en jongeren die daar bewust 
voor kiezen. Voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging geeft de CM 

een tegemoetkoming van 20 euro per jaar. Daarboven geven zij sinds dit 

jaar een extra tegemoetkoming voor kampen van €5 per deelgenomen 
dag. 

 

 

➢ Socialistische mutualiteit (www.socmut.be) 
 

 

Een tegemoetkoming van maximum 20 euro per kalenderjaar op het 
lidgeld van de jeugdbeweging. Voor jongeren jonger dan 30 jaar die 
aangesloten zijn bij een erkende jeugdbeweging. 

 

➢ Liberale mutualiteit (www.lmpa.be) 
 

 

Er wordt een tussenkomst verleend van € 2,00 per overnachting 
gedurende max. 10 dagen per kalenderjaar voor kinderen van 5 tot 19 
jaar. Mits aaneensluitend verblijf met overnachting ingericht door een 
erkende organisatie tijdens de schoolvakanties. 

 

➢ Onafhankelijk ziekenfonds (www.of501.be) 
 

 

OZ voorziet tussenkomsten voor deelname aan kampen georganiseerd 
door de jeugdbeweging. De tussenkomst bedraagt € 5,00 per dag 
met een maximum van 10 dagen per persoon/per kalenderjaar. OZ-
klanten in regel met de bijdragen standaard kunnen tot maximum € 
30,00 tussenkomst genieten voor dit voordeel. De tussenkomst van € 
30,00 kan je ook gebruiken voor speelpleinwerking en/of 
schooluitstappen. 

 
 

 

De attesten die hiervoor nodig zijn, zijn te verkrijgen op kamp. Ouders die niet 
op de kampplaats komen (bijv. van tito’s, keti’s en aspi’s), kunnen voor het 
kamp aan    Lauri Donckers (0478/41 04 11 – lauri@chirovonk.be) laten weten 
welk attest ze nodig hebben.

http://www.cm.be/
http://www.cm.be/
http://www.socmut.be/
http://www.socmut.be/
http://www.lmpa.be/
http://www.lmpa.be/
http://www.of501.be/
http://www.of501.be/
mailto:lauri@chirovonk.be
mailto:lauri@chirovonk.be
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KAMPADRES  

 

 

 

We krijgen allemaal graag briefjes en kaartjes. Die 
kunnen opgestuurd worden naar: 

 

 
 
 

Chiro Vonk 

Naam lid (afdeling) 

Hazenhout 23,  
2440 Geel (Zammel) 

 
 

 

Op kamp worden we het liefst zo weinig mogelijk gestoord, 
maar moest er toch een ernstig probleem of noodgeval zijn 
dan kunnen jullie onze VeeBees, Dorien en Marijke, altijd 
bereiken. 

 

 
 
 
 
 
 

Dorien: 0495/85 05 39 
 

 

Marijke:  0495/86 64 27
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VARIA 
 

o Heb jij, je tante, je oma, je buurman, je …, thuis in de tuin 
nog groenten staan die je zelf niet nodig hebt, maar wel 
aan de Chiro wilt schenken? Neem dan contact op met de 
leiding en dan kunnen wij op kamp onze buikjes vullen 
met overheerlijke groenten van eigen kweek! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Probleem om je kinderen naar het kamp te vervoeren? 
Neem dan contact op met de hoofdleiding! Samen 
zoeken we dan een oplossing! 

 
Jordi: 0474 61 26 84 
Eline: 0476 33 35 13 
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o De vorige jaren werd de leidingsploeg bij het uitladen van 
de camion geholpen door enkele enthousiaste mama's en 
papa's. Het deed veel deugd om wat hulp te krijgen na 10 
leuke maar toch ook wel vermoeiende dagen! Wij hopen 
alvast dit jaar opnieuw op enkele topouders te kunnen 
rekenen die ons een beetje komen helpen met het 
uitladen van de camion. Pintjes en frisdrank worden 

uiteraard voorzien! We zullen een sms’je sturen naar 
diegenen die willen komen helpen als we bijna in Turnhout 
zijn zodat je weet wanneer je kan komen. Interesse? Laat 
dit alvast weten aan Lauri . Duizendmaal dank! 
 

 


