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Voorwoordje  
 
‘Alle dagen feest’, hoe toepasselijk kan een kampthema zijn? 
 
Het kamp komt weer een stapje dichterbij. De leidingsploeg heeft al 
verschillende voorbereidingen getroffen en kijkt razend hard uit naar 20 
juli. Samen met honderden enthousiaste leden maken we er letterlijk elke 
dag een feest van. 
 
Want dat is een Chirokamp: elke dag genieten van het mooie weer, van 
de vele vrienden om ons heen, het lekkere eten en tien memorable dagen 
die we de rest van ons leven gaan koesteren. 
 
In dit kampboekje kom je alle praktische informatie te weten over ons 
jaarlijks kamp. We hopen dat jullie er even veel zin in hebben en met 
dezelfde ingesteldheid naar Manhay trekken: feest vieren om de schade 
van de afgelopen tijd in te halen. 
 
Vele groetjes 
De leidingsploeg 
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De bubbels 
 
Jullie hebben het misschien al gehoord, maar ook dit 
jaar zal ons kamp in bubbels doorgaan. Al mogen we 
niet klagen, want de bubbels mogen uit maar liefst 
100 geweldige chiroleden bestaan. Op basis van de inschrijvingen 
hebben we volgende bubbels samengesteld.  
 
 

Bubbel 1 Bubbel 2 
Kwiks Ribbelmeisjes 

Rakkers Ribbeljongens 
Tippers Speelclubmeisjes 
Toppers Speelclubjongens 
Keti’s Kadees 
Aspi’s  

  
Om alles veilig te laten verlopen bieden wij per bubbel een aantal 
belangrijke faciliteiten aan die ons zullen helpen om besmetting zo veel 
mogelijk te vermijden.  
 
Faciliteiten per bubbel: 

 Toiletten  
 Douches 
 Slaaptenten per afdeling 
 Eettenten  
 Spelmateriaal  
 Voldoende kraantjes om de 

handen te wassen  
 EHBO  
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Hoe gaat het nu precies met broertjes en zusjes? Wel, als jullie in 
een  andere afdeling zitten, bestaat de kans dat jullie niet in 
dezelfde bubbel op kamp zullen zitten. Jullie zullen elkaar dus wel 
zien op het terrein, maar samen spelen zal jammer genoeg niet 
lukken. De leiding ziet er uiteraard op toe dat dit allemaal vlot 
verloopt.   
 
Risicogroepen en ziekte  
 
Behoort jouw kind tot een risicogroep? Dan mag die deelnemen 
aan ons kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij 
chronische  ziektes onder controle door medicatie) of mits 
toestemming van de huisarts.  

 
Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen 
terugtellen) van ons kamp? Dan mag je 
jammer genoeg niet meer deelnemen. Stel de 
leiding tijdig op de hoogte.   
Mocht het zo zijn dat jouw kind wegens ziekte 

niet mee kan op kamp of vroeger dan verwacht het kamp moet 
verlaten, kan er een tegemoetkomen in het inschrijvingsgeld 
plaatsvinden. Hoe die precies in elkaar zit, wordt per situatie 
behandeld, aangezien die er bij iedereen anders zal uitzien.  
 
Ambrassade is nog volop bezig met het uitwerken van een exitplan. 
Daarin zal een procedure aangereikt worden voor leden die ziek 
worden op kamp. Aangezien dit plan nu nog niet bestaat, zullen wij 
het pas kunnen toelichten tijdens de infosessie.  
 
Quarantaine  
 
Ben je vlak voor kamp op reis 
geweest en word je daardoor in 
quarantaine geplaatst? Dan moet 
je je quarantaine thuis uitzitten en kan je, indien mogelijk, op 23 
juli achterkomen. 23 juli is de dag waarop de Ribbels en Kadees 
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toekomen op kamp, het is de enige dag waarop leden mogen 
achterkomen. Wij doen dit om de rust en orde te bewaren. Moet je 
langer dan tot 23 juli in quarantaine? Dan kan het kamp jammer 
genoeg niet doorgaan voor jou.  
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Praktische zaken 
 
Dit jaar zal ons knotsgekke en supertoffe kamp 
starten op dinsdag 20 juli.  
De bubbels zullen elk op een ander moment 
vertrekken richting het kampterrein. Bubbel 1 
verzamelt op het dorpsplein van Sleidinge om 8u30. 
Zoals gewoonlijk vindt eerst het startmoment plaats, 
om daarna met z’n allen richting het station te 
wandelen. Daar nemen we de trein richting Manhay.  
Bubbel 2 (excl. de ribbelmeisjes, de ribbeljongens en de kadees – zij 
vertrekken pas 23 juli) verzamelt op het dorpsplein van Sleidinge om 
9u30. Ook bij hen starten we met het startmoment. Na nog een dikke 
knuffel aan de mama en papa te hebben gegeven, vertrekken we met 
z’n allen al zingend naar het station van Sleidinge. 

 
Mogen wij alvast vriendelijk vragen om afscheid te 
nemen op het dorpsplein. Zo kunnen we op het 
perron alles veilig en per afdeling laten verlopen.  
 

We hebben nog een lange reis voor de boeg. De trein brengt ons 
helemaal naar de andere kant van België, tot in het zomerse Bomal. Daar 
nemen we nog snel even de bus om op ons kampterrein in Manhay aan 
te komen. Aangezien de reis toch enkele uren in beslag zal nemen, moet 
iedereen (zowel bubbel 1 als bubbel 2) een lunchpakket en drankje 
voorzien! 
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De valiezen van de leden gaan mee op de camion. Jullie mogen deze op 
de Chiro komen afgeven op zaterdag 17 juli tussen 14-18u. Het is niet 
de bedoeling dat er nog grote valiezen of trekrugzakken meegaan op de 
trein; enkel een kleine rugzak met een lunchpakket kan mee. De Ribbels 
en Kadees nemen hun bagage mee op de bus 

en hoeven hun valiezen dus niet 
op voorhand naar de Chiro te 
brengen. Na het kamp kunnen 

alle valiezen afgehaald worden 
op de Chiro tussen 19-20u op 
vrijdag 30 juli.   

 
De Ribbels en Kadees vertrekken zoals gewoonlijk enkele dagen later 
met de bus richting Manhay. Op vrijdag 23 juli verzamelen zij om 9u30 
aan het gemeentemagazijn in Sleidinge (Oostveld 2). Jullie nemen je 
valiezen mee op de bus. De bus brengt 
jullie rechtstreeks naar het 
kampterrein, waar jullie begroet zullen 
worden door de andere afdelingen. De 
kookploeg zal klaarstaan met een 
lekkere maaltijd, dus jullie hoeven 
geen lunchpakket te voorzien.  
 
Voor we het weten zal het kamp 
voorbij gevlogen zijn. Duizenden herinneringen rijker keren wij op vrijdag 
30 juli terug naar Sleidinge. Dit jaar maken wij de terugreis met de bus. 
Om het vervoer ordelijk te laten verlopen, vertrekken de bussen in 
‘shiften’, telkens met een kwartiertje tussen.  
De verdeling van de bussen ligt nog niet helemaal vast en kan nog een 
beetje wijzigen. Op de dag van onze terugkomst laten wij via onze 
mediakanalen weten rond hoe laat de bussen toekomen en of er 
eventuele vertraging is.   
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De verschillende afdelingen zullen op onderstaande uren arriveren op 
het dorpsplein: 
 

 Ribbels, Speelclub en Kadees: 15u45 – 16u15 

 Kwiks, Rakkers, Tippers, Toppers, Keti’s en Aspi’s: 16u45 – 

17u15 
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Kampprijs 
 
Voor ons zomerkamp, alles inbegrepen (vervoerskosten, verblijfskosten, 
eten, drinken...) vragen wij volgende kampprijzen: 

 

 Eerste kind: € 145,00 

 Tweede kind: € 145,00 

 Derde kind: € 125,00 
 
Ribbels en Kadees betalen voor hun kamp van zeven dagen € 110,00.  
Indien uw ribbel het derde kind is, betaalt hij/zij € 100,00. 
 
De betalingen gebeuren aan de hand van overschrijvingen: 
 
 
 

Rekeningnummer: BE59 0018 1590 0826 
Mededeling: CHIROKAMP + AFDELING(EN) + NAAM KIND(EREN) 

 
  
Indien de betaling nog niet voldaan is vragen wij om dit zo snel mogelijk 
in orde te brengen.  
Alvast bedankt!  
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Tussenkomst mutualiteiten en budget-tips 
 
Zoals elk jaar zorgen wij ervoor dat we met zoveel mogelijk op kamp 
kunnen. Wij vinden dat het financiële aspect geen drempel mag zijn om 
je te amuseren en dat een Chirokamp voor iedereen een feest moet zijn! 
Ook voor wie het financieel soms wat moeilijk gaat.  
Hieronder geven we een aantal tips... 
 
De meeste mutualiteiten betalen een deel van het kampgeld terug, vaak 
is dat 5 euro per kampdag. Na afloop van het kamp geven we een 

deelnemingsattest mee, een document 
uitgegeven door Chiro Nationaal, dat door alle 

mutualiteiten aanvaard wordt. Mocht u na 
het kamp nog geen attest ontvangen 
hebben, kan u steeds een mailtje 
sturen naar info@chirosleidinge.be.  
 
 

 
 
Wanneer het moeilijk zou zijn om het volledige bedrag (in één keer) te 
betalen, kunnen wij ook samen met u bekijken hoe de Chiro kan helpen. 
Er kunnen afspraken gemaakt worden om bijvoorbeeld in schijven te 
betalen. Ook heeft Chiro Sleidinge een aparte kas die aangesproken kan 
worden indien het moeilijk is om het inschrijvingsgeld, kampgeld en geld 
voor andere extra activiteiten te betalen. Op die manier kunnen wij jullie 
tegemoet komen.  
 
Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel niet om onze groepsleiding, 
volwassen begeleiders of je eigen afdelingsleiding te contacteren. Dit 
gebeurt uiteraard discreet. 
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Fien Laureyns (0470 59 66 90) of Thibo Batsleer (0496 75 46 19) 
groepsleiding@chirosleidinge.be  
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Doolhof 
Spel 

S 

  

Wat is de juiste route die Sinterklaas moet lopen om bij 
zijn trouwe Schimmel te komen?  

Oplossing:_____ 
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Leidingsgegevens 
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6 verschillen 
  

 

Zoek de 6 verschillen 
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Voorstelling personages 
 
Dit jaar vieren we iedere dag feest! De goede feestfiguren zullen er alles 
aan doen om de families een goede tijd te bezorgen. Jammer genoeg 
strooien de slechte feestfiguren roet in het eten.  
 
De mensen  
 
Deze twee families houden van de feestdagen en vieren trouw mee.  
 
Familie Janssens is een voorbeeldig gezinnetje. Het 
gezin bestaat uit moeder Maaike, vader Bart en de 
twee kinderen Pipa en Puk. (Canisia, Thibo, Wies en 
Zjef) 

 
De familie Peeters zijn ook echte feestbeesten. Ze 
vormen een minder voorbeeldig gezin en zijn goede 
vrienden van de familie Janssens. Ze bestaat uit 
moeder Nancy, vader Kenny en de twee kinderen 
Shanaya en neefje Lucas. (Manou, Dries, Febe en 
Lucas) 
 

De andere mensen komen nu en dan eens op het toneel, we noemen ze 
de menigte. Ze houden van feesten en maken graag veel lawaai. Hun 
namen zijn: Piet, Pol, Patricia, Pascalle, Patrick, Peter & Picco (Stef, 
Gilles, Fien, Hanne, Jens db, Kevin, Nathan) 
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De goede feestfiguren  
 
Cupido zijn hoogdag is Valentijn. Op deze dag zorgt 
hij ervoor dat iedereen elkaar extra graag ziet. 
Hiervoor durft hij weleens een liefdespijltje af te 
schieten. (Alessio)  
 

De paashaas komt natuurlijk op Pasen tevoorschijn. Hij 
brengt lekkere chocolade-eitjes naar de kindertjes. De 
paashaas zijn lievelingsseizoen is de lente. (Morgane)  
 

De hulpsint helpt de echte Sint op 6 december 
cadeautjes rond brengen. Hij is ondertussen ook 
al een man op leeftijd en beschikt over veel 
wijsheid. Hij krijgt hulp van de roetpiet, al is deze 
soms wat verstrooid. (Mathias en Charlotte 
Gruslin)  

 
De Kerstman is natuurlijk ook van de partij op 
Kerstmis. Onze Kerstman spreekt graag al eens een 
woordje Duits en is grote fan van de Duitse 
kerstmarkten! Hij is altijd vergezeld door zijn goede 
vriend Rudolf het rendier. Rudolf helpt de Kerstman 
waar nodig. (Bastiaan en Charlotte Serie)  

 
 
Koningin Carnaval is de winnares van het grote 
carnavalsfeest. Zij is het beste verkleed en mag de stoet 
openen. Normaal wordt ze vergezeld door Prins Carnaval, 
maar deze kon er dit jaar helaas niet bij zijn. (Laure)  
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De elfen  
 
De feestelfen werken hard achter de schermen om de feesten in goede 
banen te leiden. Ze zijn ook de beschermers van de feestklok. 

 
De hoofdelf leert de andere elfen over de feestdagen 
en de feestklok. Dit jaar besluit hij dat hij hard genoeg 
werkt en nood heeft aan vakantie. (Jens)  
 
 

Elvin en Kelvin Harris proberen hun uiterste 
best te doen om voorbeeldige elfjes te zijn. 
Jammer genoeg lukt het hen net niet, overal 
waar ze komen mislukt er iets. (Lore en 
Quinten)  
 

Fee en Elvira zijn tegenpolen van elkaar. 
Fee is een heel voorbeeldige flinke elf. Op 
haar vertrouwt de hoofdelf 100%. Elvira 
daarentegen heeft precies een dubbele 
agenda en lijkt niet altijd te vertrouwen... 
(Amber en Tine)  

 
De koekoeksklok duidt aan wanneer het welke feestdag 
is. Het is een magische klok en zorgt ervoor dat alles 
goed verloopt. Wanneer de klok niet werkt, zal alles in 
het honderd lopen. Fun fact: de klok houdt van zingen! 
(Thomas)  
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De slechte feestfiguren  
 
Deze zijn het beu om altijd op de achtergrond te blijven. Hun enige 
feestdag is Halloween. Ze willen meer! 

 
De Grinch is het brein achter de sabotage van de 
feestdagen. Hij brengt alle slechteriken samen. Fun 
fact: de grinch houdt van sociale media. (Wout)  
 
 

Vlammetje is een knap duiveltje. Ze is niet op haar 
mondje gevallen en is ervan overtuigd dat er meer 
ruimte moet zijn in de feestkalender voor haar. 
(Elise)  

 
De heks en de weerwolf doen graag mee met 
de andere slechteriken. Ook zij vinden 
Halloween te beperkt. De 
weerwolf heeft een 
uitstekend reukorgaan en 

kan dieren en mensen vanop een verre afstand 
ruiken. (Marie en Jarne)  
 

 
De slechte paashaas is een heel jaloerse haas. Ze gunt de 
kinderen de chocolade niet. Zelf eet deze haas heel graag 
chocolade. Eens ze ermee start, weet ze van geen 
ophouden. (Lena) 
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Woordzoeker 
Sel 

  

 Cadeautje  
 Duiveltje 
 Kerstmis 
 Party 
 Sinterklaas 

 Carnaval 
 Elfen 
 Nieuwjaar 
 Roetpiet 
 Valentijn 

 

 Cupido  
 Feestdag 
 Paashaas 
 Rudolf 
 Vuurwerk 
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Het terrein 
 
Na vele jaren gaan we eindelijk nog eens 
op kamp naar de Ardennen, meer bepaald 
naar Deux-Rys, wat een deelgemeente is 
van Manhay in de provincie Luxemburg.  
 
Ons terrein is gelegen tussen twee 
riviertjes, dus als het warm zou worden, 
kunnen we zeker eens pootje baden. Ook staat er een prachtige rij 
bomen op het terrein die kan zorgen voor extra schaduw.  
 
Iets verderop ligt een fraai speelbos waar jullie naar hartenlust kunnen 
ravotten zonder gestoord te worden. Toch kan er misschien een 
everzwijn passeren of is het mogelijk dat er andere wilde dieren voorbij 
lopen die we hopelijk kunnen spotten.  
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Kampliedje 
 
Dit jaar is het kamplied op de melodie van ‘Kom Wat Dichterbij - Regi 
ft. Jake Reese & OT’. Jullie kunnen alvast beginnen oefenen, zodat er op 
kamp uit volle borst kan meegezongen worden. Veel plezier!  
 

Eerste dag in feestdagland 
Alles lijkt echt heel erg goed te gaan 

De hoofdelf gaat op reis 
 
 

Elke dag wordt een groot feest 
De koekoeksklok zorgt voor een goed verloop 

De elfen helpen mee 
 
 

Maar als de hoofdelf weg is 
Is er groot gevaar op komst 

Komt dit wel goed? 
Hoe loopt dit af? 

 
 

De nationale feestdag, Pasen, Dag van de Arbeid 
Kerstmis, Sinterklaas 

Alles door elkaar 
 
 

De slechte elf bedenkt een plan 
De goede elfen worden plots ontvoerd 

Door alle saboteurs 
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Het plan lijkt goed te lukken 
De klok wordt gesaboteerd 

Komt dit wel goed? 
Hoe loopt dit af? 

 
 

De nationale feestdag, Pasen, Dag van de Arbeid 
Kerstmis, Sinterklaas 

Carnaval, Halloween, verjaardag van neef Lucas 
Valentijn, wat fijn 
Alles door elkaar 

 
 

Maar daar is de hoofdelf met zijn spreuk 
Elfenstof erbij 

En zo komen alle goeden vrij 
 
 

De nationale feestdag, Pasen, dat is nu voorbij 
Iedereen maakt zich klaar 

Voor het nieuwe jaar 
Voor het nieuwe jaar 

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1... 
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Ribbels  
 
Hallo kleine deugnieten, 
 
Zijn jullie klaar om zeven dagen lang feest te vieren met ons allemaal? 
Wij verwachten jullie met alle vreugde op vrijdag 23 juli om 9u30 aan 
het gemeentemagazijn (Oostveld 2). Daar wacht de leiding jullie op om 
te vertrekken naar het fantastische Manhay.  
De valiezen worden meegenomen op de bus die jullie rechtstreeks naar 
het kampterrein brengt. Daar zullen de andere afdelingen die al drie 
dagen op kamp zijn ons uitbundig verwelkomen. Ook de kookploeg zal 
een lekkere maaltijd voor ons hebben klaarstaan. Jullie hoeven dus geen 
lunchpakket mee te nemen. 
 
Vrijdag 30 juli keren wij samen met alle andere afdelingen terug naar 
Sleidinge met de bus.  
 
Wat neem je in het doorgaan mee op de 
bus?  

 Een koekje of fruit  

 Drinken  

 Een leuk spelletje of boekje  

 Jouw valies 

 Een goed humeur!  

 
Om als één groep te kunnen vertrekken, verwachten wij jullie allemaal 
paraat met jullie paars sjaaltje. Wij hebben alvast heel erg veel zin om 
met jullie een onvergetelijk kamp te beleven! 
 
Lieve groetjes,  
De ribbelleiding: Ruth, Wies, Quinten, Lena, Morgane en Elise  
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Aspi’s 
 
Allerliefste aspi’s,  
 
Naar jaarlijkse gewoonte rijden wij met ons 
ijzeren paard tot het kampterrein. Dat zal dit 
jaar niet anders zijn. Al maken we hier wel 
graag een kanttekening bij. Naar de Ardennen 
fietsen is niet makkelijk. Daarom hebben we 
besloten om het eerste deel van de tocht 
met de trein te doen.  
 
We verzamelen op zondag 18 juli om 8u op het dorpsplein in 
Sleidinge. Van daaruit fietsen we richting station Gent Sint-Pieters om 
de trein te nemen richting Hasselt (we nemen de fiets dus mee op de 
trein).  
Eens aangekomen in Hasselt springen we op de fiets richting Luik waar 
we zullen overnachten. Slaapgerief zal achtergebracht worden, jullie 
hoeven dit dus niet mee te nemen op de fiets. Maandag 19 juli wordt 
de tocht verdergezet richting Manhay.  

We zijn ons zeer bewust van de 
moeilijkheidsgraad van deze tocht. Mocht het 
voor bepaalde aspi’s te lastig worden, kunnen zij 
opgehaald worden door de leiding die reeds 
aanwezig is op het kampterrein.  
 
Zorg ervoor dat je fiets perfect op orde staat. 
Tchazz en Fien zijn geen experten en kunnen 
hoogstens een ketting opleggen of een lekke 
band stoppen. Breng dus zeker een bezoekje 
aan je fietsenmaker.  
 

Wat heb je nodig op deze gekke tocht:  
 Materiaal om gaten de dichten  
 Reserve fiets(band)  
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 Fietszakken (rugzak kan ook, maar fietszakken halen heel wat 
last van de schouders) 

 Fietspomp 
 Regenkledij  
 Picknick  
 Snacks 
 Voldoende drinken  
 Zakgeld  
 Identiteitskaart 
 Zonnecrème  
 Eventueel fietshelm  
 Fluohesje  
 Mondmasker(s)   

 
Zoals eerder vermeld zal het slaapgerief ter 
plaatse geleverd worden voor ons. Jullie steken 
volgende spullen dus in een aparte rugzak en 
zetten deze op zaterdag 18 juli af samen met 
jullie valies.  

 Slaapzak 
 Matras 
 Pomp 
 Sokken  
 Ondergoed  
 T-shirt  
 Toiletgerief  
 Eventueel douchegerief (we weten momenteel nog niet of er 

douchemogelijkheid is)  

Dresscode: volledig uniform en gladgeschoren benen. Een koersbroek 
of een biefstuk kunnen de pijn in de billetjes verzachten.  
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Wij hebben er alvast kei veel zin in!  
 
Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om ons aan te spreken.  
 
Sportieve groetjes,  
Tchazz en Fien   
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Regels voor een goed feestverloop 
 
Welkom in het land waar het elke dag feest is! 
We zijn er helemaal klaar voor om een 
schitterend kamp tegemoet te gaan, waar we 
elke dag kunnen genieten van een nieuwe 
feestdag. Maar natuurlijk horen hier ook regels 
bij;  
 
Om elke dag goed te kunnen feesten, hebben wij natuurlijk vitamines 
nodig. De kookploeg voorziet voor ons heerlijke feestmaaltijden, dus 
snoepgoed blijft thuis.  
 
De feestdagen worden keurig geregeld door de koekoeksklok. Als er 
gsm-signalen in de buurt komen van de klok geraakt deze helemaal in 
de war, dus ook gsm’s en andere moderne snufjes mogen jullie thuis 
laten.  
 
Maar niet elke dag verloopt even goed in feestland! Er zijn ook heel wat 
slechteriken die de feestsfeer proberen te verpesten. Let dus op voor 
deze slechteriken en verlaat zeker het kampterrein niet zonder 
toestemming van de leiding.  
 
Als je het woord feest hoort, denk je aan heel wat: een goed muziekje, 
uit volle borst meezingen, met je vrienden dansen... Maar wat we zeker 
niet nodig hebben voor een leuk feestje zijn alcohol, sigaretten of andere 
genotsmiddelen. Deze zijn zelfs heel streng verboden! 
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Kleurplaat 

Spel 
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Dagindeling 
 

7u30 Opstaan! Alweer een nieuwe dag in feestdagland! 
8u00 Iedereen wordt verwacht aan de mast voor de ochtendwijding. 
8u15 Tijd voor een lekker ontbijt, we moeten immers fit 

genoeg zijn om ook vandaag te kunnen feesten! 
9u00 Vendels, tentencontrole, wassen en tanden poetsen. 
9u45 Feestbeesten hou u klaar! Iedereen verzamelt aan de 

mast voor de formatie. 
10u00 Start van de ochtendactiviteit. 
12u00 Vrij spel. 
12u30 Middageten. 
13u30 Vendels en siësta, we laten onze dansbenen even rusten. 
14u30 Start van de middagactiviteit. 
16u00 4-uurtje, even ontspannen tussen het vieren door! 
17u30 Vrij spel, wassen en douchen. 
18u00 Avondeten. 
18u45 Vendels, in feestdagland moeten we natuurlijk ook opruimen! 
19u30 Iedereen wordt verwacht aan de mast voor de avondwijding. 
20u00 De laatste activiteit van de dag gaat van start, de 

afsluiter van alweer een mooie feestdag. 
21u00 Slaaplekker Ribbels! 
21u30 Slaaplekker Kadees, Speelclub en Rakwi’s! 
22u00 Slaaplekker Tito’s! 
22u30 Slaaplekker Keti’s! 
23u00 Slaaplekker Aspi’s! 
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Grote activiteiten 
 
Naast de normale spelen die je met je afdeling zal spelen op kamp, zijn 
er ook nog de activiteiten waar je echt naar kan uitkijken, namelijk de 
grote activiteiten! Deze activiteiten zullen, ondanks de bubbels, zeker 
en vast kunnen doorgaan.  

De eerste grote activiteit vindt al meteen plaats op het dorpsplein van 
Sleidinge. Dit is het startschot van het grote kamp, hier wordt de 
Chirospirit nog eens aangewakkerd aan de hand van liedjes.  

De tweede grote activiteit is de welkomstronde. Hier maken jullie in 
detail kennis met alle personages van de verschillende feestdagen aan 
de hand van grote en kleinere competitieve spelletjes.  

Later in het kamp is er een 
cansonissima of zangstonde. Dit 
spektakel is werkelijk iets om naar uit te 
kijken. Elk jaar gaan de leden hier zo in 
op dat, als je goed luistert, je ze tot in 
Sleidinge kan horen! Ook dit jaar zullen 
onze stemmen als de paasklokken over 
het terrein weerklinken.   

Een wat minder populaire activiteit zijn de vendelmomenten. Deze 
vendels zijn op voorhand verdeeld en bestaan uit een mix van alle 
leeftijden. Elke dag krijgt elke vendel een taakje: het terrein 
proper maken, de eettent opruimen, afwassen of patatten schillen. 
Welke taak je moet doen, wordt bepaald op voorhand bepaald. Alleen 
als iedereen goed meewerkt, is elke dag een werkelijk feest! 
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Op aspidag testen we of onze Aspi’s in staat zijn om jullie volgend jaar 
of binnen twee jaar leiding te geven. Deze zal dit jaar enkel doorgaan 

voor de leden uit bubbel 1 aangezien dat de 
bubbel is waar de aspi’s ook aanwezig zijn. 
De ribbels, speelclub en kadees krijgen die 
dag dus gewoon leiding van de eigen leiding. 
’s Avonds, wanneer iedereen de dag goed 
volbracht heeft, volgt er nog een spel met 
de oudste afdelingen (de AAA). Tijdens de 
AAA geven de oudere jaren het beste van 

zichzelf, terwijl de jongere jaren een feestje houden. Bij de jongsten is 
het traditie dat vele kinderen verkleed zijn in het thema, al is dit 
uiteraard geen verplichting.  
 
De oudste twee afdelingen (Keti’s en Aspi’s) 
wandelen ook een tweedaagse doorheen de 
prachtige natuur van de Ardennen. Op deze 
wandeltochten trachten de Keti’s en Aspi’s de 
moeilijke tochttechnieken van de 
tweedaagseploeg te volgen en vooral voor het 
donker de eindbestemming te bereiken. De Tito’s 
wandelen enkel de tweede dag mee. Hun voeten 
worden nog even gespaard.   

Ondertussen gaan de jongsten (Ribbels, Speelclub, Rakwi en Kadees) op 
dagtocht. Dit is een geweldige dag vol 
waterpret. Tijdens de middag zal de 
kookploeg voor iedereen heerlijke belegde 
broodjes voorzien? Het wordt een dag om 
nooit te vergeten. (net als het hele kamp 
eigenlijk)    
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De dag na de tweedaagse of dagtocht voorzien 
we een creatieve voormiddag, de creamorgen. 
We zullen een hele voormiddag knutselen, 
dansen, tekenen... Een echt feestbeest moet 
namelijk voor elke feestdag een toffe 
inkleding bedenken en maken. Dat vraagt 
natuurlijk heel wat creativiteit.   

 

Het Chirokamp zou natuurlijk geen echt 
Chirokamp zijn mocht er geen kampvuur zijn. 
Daar genieten we allemaal van onze laatste 
momenten samen en kunnen we mooie 
herinneringen/ verhalen delen met elkaar van 
een hopelijk meer dan geslaagd kamp. Als het 

kampvuur door de droogte niet door kan gaan, wordt er uiteraard een 
volwaardige vervangingsactiviteit voorzien.  
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Uniform 
 
Alle dagen feest! Bij elke feestdag hoort er een gepaste outfit. Dit geldt 
ook voor ons feestkamp. Het Chiro-uniform is onmisbaar dit kamp!  
 
Wat neem je mee?  
De allerkleinsten, de Ribbels, dragen een paars sjaaltje. De Speelclub 
draagt een geel sjaaltje. Vanaf de Kadees en Rakwi is het volledige Chiro-
uniform verplicht.  
 
Het Chiro-uniform bestaat uit :  

 Een korte beige broek of rok van de Chiro  

 Een blauw Chirohemd of een bovenstuk van 
de Chiro (zoals onze rode trui)  

 
Dit uniform is zeer belangrijk wanneer jullie het kampterrein verlaten om 
een spel te spelen of als jullie op dagtocht of tweedaagse gaan.  
 
T-shirt en accessoires  
Verder is er ook nog een Chiro T-shirt (van Chiro Sleidinge) en kousen 
in de verschillende afdelingskleuren. Dit zijn leuke accessoires, maar 
deze zijn niet verplicht. Deze accessoires kan je verkrijgen bij de 
uniformleiding Morgane (ribbelleidster) en Charlotte Serie 
(kadeeleidster). Zij verkopen sjaaltjes, kousen, T-shirts, petjes en truien...  
 
Waar kan ik een uniform kopen?  
Je kan terecht in de Banier, de Chirowinkel in Gent om een nieuw Chiro-
uniform te kopen. De Banier: Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent (zijstraat 
van de Langemunt, inslaan aan Pandora).  
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Je kan op www.debanier.be ook steeds kijken of jouw gewenste 
uniformstuk aanwezig is. Zo hoef je zeker niet voor niets naar Gent af 
te zakken.  
 
Kleine tip voor op kamp:  
Jullie zullen met heel veel zijn op kamp en iedereen draagt hetzelfde 
uniform. Dit kan soms tot verwisselen van uniformen leiden. Daarom zou 
de leiding willen vragen om in elk kledingstuk de naam of minstens de 
initialen te plaatsen. Hierdoor kunnen we er zo goed mogelijk voor 
zorgen dat de juiste kledij bij de juiste persoon terechtkomt.  
 
Verloren voorwerpen 
De leiding zal tijdens het kamp ook een aantal keren de verloren 
voorwerpen (en dus ook de verloren kledij) laten zien. Indien je toch nog 
kledij of andere voorwerpen zou hebben na het kamp die je mist of die 
niet de jouwe zijn, kan je steeds terecht bij de leiding na het kamp. Dit 
uiteraard met de bedoeling om iedereen zijn of haar eigen spullen 
(terug) te bezorgen.  
 
PS: Vergeet zeker geen leuke verkleedkleren in je favoriete 
feestpersonage mee te nemen op kamp!   
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Bedjes 
 
Na een resem van activiteiten kunnen de 
jongste afdelingen (Kadees, Ribbels, 
Speelcub, Rakwi) lekker uitrusten in hun 
bedjes. Deze bedjes zijn makkelijk in elkaar 
te plaatsen en handig om mee te nemen.  
 
Wanneer jullie via de inschrijvingen een bedje besteld hebben, zullen wij 
dit naamtekenen en meenemen op de camion. Na het kamp krijgen jullie 
jullie eigen bedje mee naar huis.  

 
Als er nog vragen zijn in verband met de 
bedjes, stuur gerust een mailtje naar de 
Chiro of spreek leider Gilles of leider Zjef 
eens aan.  
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Kookploeg 
 
“Zonder onze kookploeg kunnen wij nie leven, Zonder onze kookploeg 
kunnen wij nie zijn, Jajaja en ze mogen er wezen, Jajaja en ze mogen er 
zijn!” (Piepkonijn, marsepein, everzwijn...) 

 
Ons kamp is natuurlijk geen kamp 
zonder onze trouwe kookploeg die al 
sinds jaar en dag met ons meetrekt om 
ons te voorzien van lekkere en gezonde 
maaltijden. Dit jaar nemen we twaalf 
feestvierders mee op kamp, want ook 
in onze keuken is het elke dag feest! 
Naast feestvieren, wordt er natuurlijk 
ook heel hard gewerkt door onze top-
chefs, die toveren namelijk elke dag een 
feestmaaltijd voor onze neus.  

 
Dit jaar kunnen we dubbel feestvieren, want we mogen namelijk drie 
nieuwe koks in onze kookploeg verwelkomen; John, Valerie en Davy.  
John en Valerie hebben een dochter Lena. Zij gaat ook mee op kamp 
samen met de Speelclubmeisjes. Davy is de papa van speelclubjongen 
Ibe en ribbelmeisje Babette. Daarnaast heeft hij nog een dochtertje 
Isolde. Zij blijft samen met haar mama Ragna in ons thuisfront, in 
afwachting tot zij groot genoeg is om ook mee te kunnen op kamp.  
 
Vanaf dit jaar zullen wij dus kunnen rekenen op de magische handen van 
deze kooktalenten. Wij kijken er alvast naar uit om onze nieuwe koks te 
leren kennen! 
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Daarnaast zijn er de bekende gezichten die ook dit jaar de kookploeg 
zullen vertegenwoordigen. Door jaren ervaring, weten zij maar al te 
goed hoe ze moeten omgaan met potten en pannen. Zij zullen John, 
Valerie en Davy onder hun vleugels nemen zodat ze samen een 
topteam kunnen vormen die perfect op elkaar afgestemd zijn! 

 
Allereerst stellen we jullie graag Wim en Elise voor. Jullie zullen hen 
telkens met een glimlach terugvinden in de keuken. Wim geeft les aan 
chefs-in-wording en is ook in zijn vrije tijd graag bezig met koken. Neem 
alvast maar eens een kijkje op zijn instagrampagina ‘wims_food’. Julia en 
Job mogen fier zijn op hun mama en papa! 

 
Filip en Ann zullen jullie zeker en vast ook 
kennen. Samen met hun kinderen Jens (Lex), 
Lore en Lotte gaan zij al jaren mee op kamp als 
trouwe Chirovrienden. Lex maakt niet langer 
deel meer uit van de leidingsploeg, wel zal hij nu 
de TP-ploeg vertegenwoordigen! Deze familie 
zegt zeker geen nee tegen een goed feestje! 

 
Ook Afra en Patrick zullen dit jaar weer te zien zijn in onze keuken. Met 
hun groot Chirohart en enorm enthousiasme zorgen zij samen met de 
anderen voor heerlijke feestmaaltijden. Zij nemen hun kinderen Wies en 
Gijs mee. 

 
Om af te sluiten hebben we nog Nele, Ellen en Peter. Nele is niet alleen de 
mama van Josse, Riebe en Minne, ook levert zij als powervrouw een grote 
bijdrage aan de kookploeg! Voor haar is niks te veel. Bij het bereiden van 
gerechten laten Ellen en Peter hun speciale aandacht gaan naar kinderen 
die dat nodig hebben. Denk maar aan glutenvrij eten, lactose-intolerantie, 
vegetarisch eten... Ellen komt samen met haar kinderen Nore en Jenne op 
kamp. Peter brengt zijn twee zonen Lars en Elias mee. 
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In de valies 
 
Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op alle avonturen die op je 
af kunnen komen. Daarom mogen jullie zeker niks vergeten. Om jullie 
hierbij een beetje helpen, hebben we alvast een lijstje gemaakt! 
 
Kledij 

 Lange broeken 
 Shorts 
 T-shirts 
 Dikke truien (het kan koud worden ’s 

avonds!) 
 Ondergoed (+ voldoende reserve) 
 Kousen (+ voldoende reserve) 
 Regenjas  
 Hoofddeksel  
 Zonnebril 
 Zwemgerief: bikini/badpak (meisjes), 

zwemshort/zwembroek (jongens), handdoek, badmuts 
 Verkleedkledij voor het supertoffe feestje 
 Kledij voor vuilspel 

 
Schoenen  

 Regenlaarzen  
 Goede stapschoenen  
 Schoenen die nat mogen worden (bv. 

regensandalen)  
 Slippers/espadrilles 
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Slaapgerief  
 Lekker warme pyjama 
 Hoofdkussen 
 Slaapzak 
 Fleecedekentje voor onder je 

bed/luchtmatras + eventueel nog 
een voor in je slaapzak 

 Veldbedje (jongste afdelingen) 
 Luchtmatras (oudste afdelingen, max. 90cm breed en niet 

elektrisch opblaasbaar)  
 Knuffel  
 Oordopjes  

 
Toiletzak 

 Tandenborstel, tandpasta, bekertje  
 Handdoeken  
 Washandjes  
 Kam/borstel  
 Haarrekkers, speldjes 
 Deodorant 
 Maandverbanden/tampons  
 Spiegeltje, nagelknipper  
 Zonnecrème (minstens factor 30)  
 Muggenmelk  
 Aftersun  

 
Allerlei  

 Plastic zakken  
 Vuillinnenzak  
 Zakdoeken  
 Briefpapier, enveloppen en schrijfgerief (postzegels en kaartjes 

kunnen op kamp gekocht worden)  
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 Strips/boeken (vergeet deze zeker niet te naamtekenen!) 
 Drinkbus  
 Zaklamp + extra batterijen 
 Zakgeld om eventueel kaartjes of postzegels te kopen (€0,5 voor 

postkaartje en €1 voor postzegel) 
 Voor de oudsten zakgeld voor dagtocht/tweedaagse  
 Identiteitskaart (voor wie dit al heeft), isi-kaart en/of kids-ID 

voor de kleinsten  
 Medicatie (deze kunnen jullie afgeven aan de leiding, steek er 

zeker een briefje bij met je naam!) 
 Sjortouw (oudste afdelingen)  

 
Wat nemen jullie NIET mee op kamp 

 GSM/iPad/laptop/andere elektronica 
 Snoep  
 Douchegel, shampoo, conditioner (wij voorzien milieuvriendelijke 

producten voor jullie!) 
 Sigaretten/alcohol/andere genotsmiddelen  

Het vergt misschien wat tijd, maar we willen er toch op aandringen om 
alles te naamtekenen. Elk jaar gaan er heel wat mooie spullen verloren, 
dit willen we zoveel mogelijk vermijden! 
  



  45 

Aan de valies 
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Ecologische zeep 
 
Ook tijdens het feesten willen wij als Chiro ons steentje bijdragen aan 
het milieu. Bijna alle verzorgingsproducten, zoals shampoo, zeep en 
tandpasta, bevatten slecht afbreekbare stoffen. Dit willen wij niet 
zomaar in de grond laten terechtkomen. 

Daarom zal op kamp enkel ecologische 
zeep terug te vinden zijn om ons te 
wassen. Ecologische zeep is 100% 
biologisch afbreekbaar en zo zorgen 
wij ervoor dat het terrein na tien 
dagen onvervuild achterblijft. Zo 
kunnen de dieren nadien terug rustig 
grazen op het onvervuild gras. 

Het komt er dus op neer dat jullie 
geen douchegel of shampoo hoeven mee te brengen. Geen schrik, ook 
ecologische zepen hebben een lekker geurtje. De Sint gebruikt deze 
shampoo al zeer lang en zijn baard ziet er nog steeds fantastisch uit. 
De zepen zijn bovendien pH-neutraal, dus jullie huid zal er zeker en vast 
tegen kunnen. 

Wij zijn absoluut geen onmensen, indien je een huidallergie hebt, is het 
toegestaan om je eigen zeep mee te brengen. Vermeld dit wel duidelijk 
op je medische fiche, zodat de leiding hiervan op de hoogte is. 

PS: Graag vermelden we ook dat er niet alleen ecologische zeep op de 
markt te verkrijgen is, maar ook bijvoorbeeld ecologische tandpasta. De 
Chiro zal deze niet aankopen voor op kamp, maar jullie zijn vrij om dit 
wel te doen. Hierdoor kunnen jullie nog een extra steentje bijdragen aan 
onze felbegeerde natuur. 
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Luizen en teken  
 

Luizen 
Ieder jaar opnieuw ontdekken wij luizen op kamp. Je hoeft niet te 
panikeren en je zeker niet te schamen. De oorsprong van luizen is 
niet duidelijk, maar ze kunnen gemakkelijk bestreden worden. Hoe 
effectief luizen bestrijden?  

De nat-kam-methode  

De nat-kam-methode is een goedkope en kindvriendelijke 
behandeling. Het materiaal dat je nodig hebt is:  

 Gewone shampoo  

 Conditioner  

 Een gewone kam  

 Een luizenkam  

 Een keukenpapiertje  

 

Medicinale shampoo  

De vier geboden van luizen:  

 Heb je last van een luizenalarm? Spoel je kam, hoofddeksel 
en kussensloop dan goed met warm water.  

 Gebruik gedurende twee weken vaak je luizenkam. Zo 
verdrijf je de volledige luizenstam.  

 Textiel waar er luizen opduiken, kan je beter één week 
niet gebruiken.  

 Controleer verder ook het hoofd iedere week. Zo stoppen 
we de luizenkweek.  
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Mogen wij vragen aan de ouders om reeds 
voor het kamp uw kind(eren) op luizen te 
controleren. Indien deze aanwezig 
zijn, willen wij vragen om luizenshampoo 
mee te geven met uw kind(eren) op kamp, 
zodat wij deze behandeling verder kunnen 
zetten. 

 

Teken 
Elk jaar is er kans op veel teken op het kampterrein. Dit is geen enkel 
probleem, maar toch willen wij jullie erop attent maken dat jullie 
zich goed moeten controleren op kamp. De ziekte van Lyme is een 
onderschatte ziekte die men kan oplopen door een besmette teek. 
Indien je er vroeg genoeg bij bent, is er echter geen probleem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goed nieuws! 
Dit jaar zullen we op ons kamp geen last hebben van 
processierupsen.  

  

Aandachtig zijn is dus 
de boodschap! 
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Post 
 
U krijgt graag post van uw kind op kamp? Natuurlijk! Maar zij krijgen 
ook héél graag post. Vooral bij de kleinsten is het elke dag weer uitkijken 
naar de postbedeling. Hou het dus een beetje in de gaten en schrijf (af 
en toe) een briefje. Je kan het adres ook doorgeven aan oma, opa, 
meme, pepe, tante, nonkel, nicht, neef, buurmeisje, buurjongen, 
vriendinnetje, vriendje... Zo krijgt iedereen af en toe eens post. Het is ook 
een wondermiddel tegen heimwee.   
 
Op kamp zullen er kaartjes en postzegels verkocht 
worden, een klein zakcentje kan dus van pas 
komen.   
 
De prijs voor een kaartje zal €0,50 bedragen. De 
postzegels worden verkocht voor €1,00/postzegel.  
 
PS: Vergeet zeker niet ‘Chiro Sleidinge’ te vermelden bij het adres.  
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Startweekend 
 
Het Chirojaar is nog lang niet op zijn einde, maar toch blikken we alvast 
vooruit naar het volgende Chirojaar! Noteer alvast het weekend van 24-
25-26 september 2021 in jullie agenda, want dan zal het startweekend 
plaatsvinden.  
 
Traditiegetrouw is het startweekend het moment waarop we 
terugblikken op het afgelopen Chirojaar. Vooral de kampherinneringen 
zitten dan nog vers in het geheugen. Met al die mooie momenten in ons 
achterhoofd trappen we met veel enthousiasme het nieuwe jaar af. Er 
zullen doorheen het weekend allerlei zaken te gebeuren staan. De nieuwe 
leidingsploeg wordt voorgesteld en het frietfestijn staat op de planning, 
maar ook van de stoppende leiding nemen we uitgebreid afscheid. 
Daarnaast worden al onze vrijwilligers, en het zijn er nogal wat, eens 
extra bedankt!  
 
Het is het ideale moment om kennis te maken met de nieuwe leiding en 
te genieten van een eerste Chirozondag samen.  
 
Houd dus het weekend van 24 tem 26 september alvast vrij! Meer 
informatie over ons startweekend kunnen jullie later van ons verwachten. 
Hopelijk tot dan! 
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Kleurplaat 
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Bedankingen 
 
Dit jaar kon de Chiro weer rekenen op vele 
helpende handen. Al deze mensen willen 
we uiteraard op gepaste wijze bedanken. 

Ondanks de vele extra regels omwille van... 
organiseerde ons geëngageerde feescomité 
toch, welliswaar alternatieve, bouwfeesten. Bedankt voor jullie inzet en 
extra moeite om dit voor elkaar te krijgen! 

Verder danken wij ook onze beheerraad en klusjesteam om er steeds 
voor te zorgen dat ons lokaal er tip top bij ligt voor onze activiteiten en 
de verhuring.  

Voor ons jaarlijkse hoogtepunt, het kamp, krijgen we ook steeds heel wat 
hulp. Grote dank aan de opzetters om ervoor te zorgen dat ons 
tentenkamp volledig rechtstaat. Uiteraard ook heel veel lof voor onze 
kookploeg. De mensen die ons een heel kamp lang van heerlijke 
maaltijden voorzien, maar ook al maanden bezig zijn met de 
voorbereidingen daarvan.  

Ook bedanken we graag ouders, oudleiding en iedereen die iets voor de 
Chiro gedaan heeft. Steeds stonden jullie klaar en konden we op jullie 
rekenen wanneer dat nodig was. 

Ook een merci aan onze fantastische leden. Altijd waren jullie talrijk 
aanwezig om zowel online als offline gemotiveerd mee te spelen. 

Tot slot ook een dikke merci voor onze volwassen begeleiders, Kris & 
Kristof. De heren die steeds klaarstaan met wijze raad. 
 
Allen enorm bedankt! 
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Infosessies 
 
We vinden het heel belangrijk dat jullie met al jullie 
vragen bij ons terecht kunnen. Daarom organiseren 
wij een infosessie waar we nog wat extra informatie 
geven omtrent het bubbelkamp. Ook zal er ruimte 
zijn voor jullie om vragen te stellen. Voor de ribbels 
organiseren we een apart moment, aangezien zij vaak 
nog wat extra informatie nodig hebben. De kadees 
zullen op huisbezoek gaan.  
 

 Ribbels: 22/06 om 20u 
 Speelclub, Rakwi, Tito, Keti en Aspi: 23/06 om 20u 

 
Een paar dagen voor de infosessie zullen jullie van ons een link 
ontvangen om via Teams deel te nemen aan de infosessie.  
 
Heb je nog een prangende vraag die niet kan wachten tot de infosessie? 
Jullie kunnen telkens contact opnemen met de kampleiding via het 
mailadres kampvragen@chirosleidinge.be  
De kampleiding is ook telefonisch te bereiken op het nummer 
0470/59.66.90 (Fien Laureyns) of 0471/25.31.93 (Jens Forré) 
 
Op onze website zullen wij een aparte pagina maken waar telkens de 
nieuwe updates omtrent het kamp gepost zullen worden. Jullie krijgen 
toegang tot deze webpagina met het wachtwoord ‘feestjebouwen’. Op 
deze pagina zullen ook de foto’s geplaatst worden tijdens het kamp.  
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Wist-je-dat… 
 
. . . het 169,15 km in vogelvlucht is naar Manhay 
vanaf Sleidinge-dorp?  
 
. . . Manhay een gemeente is in de provincie Luxemburg?  
 
. . . de gemeente Manhay voor 60 procent bedekt is door bos? 
 
. . . het milieuteam zijn taak zeer serieus neemt dit jaar? #teambomen 
 
. . . we voor het eerst sinds lang terug met de bus naar huis gaan? 
 
. . . het zes jaar geleden is dat we nog eens in de Ardennen op kamp 
zijn geweest? 
 
. . . er in de streek rond Manhay hard werd gevochten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog? 
 
. . . we de groetensnijder voor op kamp kwijt zijn? Gelukkig heeft de 
kookploeg al een nieuwe gekocht.  
 
. . . de dagtocht er dit jaar iets anders zal uitzien? We houden het wel 
nog even geheim.   
 
. . . de leiding nog steeds hoopt op een 
gewoon kamp?  
  
. . . alleen vrouwelijke muggen steken? 
 



 56 

. . . er naast het kampterrein een riviertje ligt? 
 
. . . het 8220 seconden rijden is naar het kampterrein met de auto? 
 
. . . oud-leider Lex dit jaar de technische ploeg zal versterken? 
 
. . . Fien & Jens de kampleiding zijn dit jaar? 
 
. . . ons terrein niet helemaal plat is? Er is een 
hellend stuk, daar kunnen we misschien een reuze 
slierbaan op maken! 
 
. . . België tien officiële feestdagen telt? 
 
. . . de eerste versierde kerstboom dateert van het jaar 1510? 
 
. . . het juiste adres om in België een brief naar de Sint te sturen 
'Spanjestraat 1 – 0612 Hemel' is?  
 
. . . in Duitsland Valentijnsdag helemaal niet wordt gevierd en daar 
zelfs wordt gezien als een ongeluksdag? Dat komt doordat 14 februari 
de geboortedag is van Judas: de verrader van Jezus. 
 

 
 


