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De saga van het Geelse 

noorden 

Strijdbroeders! Kom allen te gader!  

Donderwolken pakken samen en de zee wordt ruiger met de dag want er 

dreigt een broederstrijd uit te breken in ons land in het verre, koude noorden!  

Het welvarende grondgebied van onze dappere King Kaspar de Koene wordt 

opgeëist door zijn jaloerse broer King Melchior. Vele verzoeningspogingen en 

offergaven om de vrede te bewaren zijn ijdele hoop gebleven en niets blijkt de 

machtshonger van deze wangunstige monarch te stillen! Een groot leger, 

getraind en gehard door vele oorlogen, is al op de been gebracht. King Melchior 

is op het oorlogspad en hij zal niet rusten vooraleer hij zijn bloedeigen broer 

onttroond en verdreven zal hebben. Het lijkt alsof hij is betoverd door de 

onruststoker en de god van chaos Loki… 

Daarom roepen wij de hulp in van jullie! Met onze trouwe bondgenoten aan 

onze zijde maken we zeker een kans om weerstand te bieden tegen de 

invallende horde! En moesten de goden ons niet gunstig gezind zijn en wij 

gedwongen zullen worden om in ballingschap te leven, kunnen wij op jullie moed 

en kracht rekenen om ons thuisland te heroveren voor onze moedige soeverein 

King Kaspar de Koene!     

Zo groei jullie baarden, tooi jezelf met allerhande kleuren ‘warpaint’, maak uw 

drakars klaar en kies het ruime sop richting ons noorderland te Geel, waar wij 

10 dagen grootse avonturen zullen beleven en heldendaden zullen verrichten 

waar schrijvers, dichters en troubadours nog eeuwen over zullen berichten! 

Tot dan! 
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Speelclub 

 

Ggrrr, dag speelclub! 

 

Maak jullie borsten al maar nat want dit jaar gaan we samen met de Vikingen op 

kamp. Hier gaan we grootse avonturen beleven, lekker smullen zoals echte 

Noormannen en ons 10 dagen lang ongelooflijk amuseren. Als jullie zin hebben om mee 

de wereld te gaan veroveren kunnen jullie je al wat voorbereiden door het 

Runenschrift van de Vikingen te bestuderen. 

Probeer de volgende zin te vertalen: 

 

 

 

 

Hieronder vind je een tabel voor moest je de letters nog niet kennen. 

 

 
 

 

Indien dit al gelukt is kan je ook je eigen naam in Runen proberen te schrijven. 

 

 

 

........................................................................................................... 
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Ribbels 

Beste jongeheren van de ribbelclan! 

 

Zijn jullie klaar om echte krijgers te worden?! Het wordt tijd 

om de proeven der mannelijkheid te doorstaan. Het wordt een 

tijd om nooit te vergeten. Samen gaan we nieuwe werelden 

ontdekken en schatten plunderen bij de rijken van het verre 

westen. 

Het wordt een avontuur van 10 dagen waarin jullie worden opgeleid door jullie 

krijgerleiders, heren van het Noorden en ervaren plunderaars. Deze opleiding wordt 

gegeven door Sam Janson, Robbe Geertson en Wannes Wernerson. Zij gaan jullie de 

kneepjes van het moeilijke vak leren.  

We gaan ook moeten strijden tegen andere groepen dus wapen jullie goed! Wij roepen 

graag op: Pieter De Sluwe, Kelvin De Krachtige, Noan De Denker, Rune De Snelle, 

Kasper De Spitsvondige, Alexander De Boss(y), Alexander De “grappige”, Cederic De 

Gekke, Nyo De Sublieme, Maarten De Machtige en Miel De Ingenieuze. 

Na dit kamp keren jullie terug als volwassen en krachtige Vikingen! 

Wij zien jullie 15 juli gepakt en gezakt voor de plundertocht. 

Ijzige groeten vanuit ons verre Vikingdorp!  
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Rakkers 

 

Beste Vikings 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we met onze drakkars ten strijde, 

op zoek naar glorie en rijkdom. Hiervoor hebben we alle 

manschappen nodig die beschikbaar zijn. Dus kom zeker mee op dit 

10 daagse avontuur.  

 

Julie worden verwacht 15 juli om 15.00 uur. Kom zeker of vrees 

de toorn van de goden. 

 

PS: kom verkleed als Viking 
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Toppers 

 

Gegroet mijn mede-vikingen!  

Reizen jullie met ons mee naar het verre Noord-Oosten om samen 

alle jaarlijkse rituelen te volbrengen? Tien dagen lang zullen we 

vullen met strooptochten, veldslagen en feestmalen. Scherp jullie 

zwaarden en poets jullie schilden al maar op. Want deze zomer 

worden jullie échte vikings onder leiding van jullie oh-zo-geliefde 

hoofdmannen. 
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KERELS 

Kerels!! Euhm… ik bedoel, VIKINGS!!! 

 

Zijn jullie klaar om er samen met ons op uit te trekken? Om samen te gaan roven, 

plunderen en meerdere kusten en fjorden onveilig te gaan maken? Stop dan met Selfies 

trekken en maak dat jullie allemaal in ons drakenschip zitten! We varen met ons stalen 

ros uit op 14 juli richting het Geelse Noorden (uur wordt nog meegedeeld). Eventueel 

kunnen we ook hier en daar een beetje handel gaan drijven dus vergeet zeker jullie 

Walrustanden, pelsen en slaven niet.  

 

Moge Odin jullie bijstaan in alles wat jullie doen. 

Gegroet, 

Jullie machtige leiders 
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Aspi’s 

Heil ok sæll strijdbroeders!  

Na reeds vele epische gevechten zijn reeds vele goede krijgers jullie voorgegaan in de 

hallen van walhalla! Jullie als enig overgebleven veteranen zijn inmiddels gehard door 

de strijd en ontberingen en wederom wordt op jullie moed en kracht gerekend! Jij 

Michiel vederlichaam, met jouw lange gestalte en lenig lichaam heb jij al menig 

vijandelijke pijlen ontweken en zo veel roem vergaard! Maar ook jij Toon ijzerkas, ook 

jij bent geroemd om je gewiekste karakter waar zelfs de sluwe god Loki ontzag voor 

heeft! Zo slijp uw strijdbijlen, vlecht uw haren en vaar met uw langskip af naar Geel 

waar wij met de god Tyr aan onze zijde strijd zullen leveren! En wie weet zullen de 

Walkuren jullie je na dit avontuur begeleiden naar de poorten van Walhalla waar jullie 

je zullen verenigen met oude kameraden en zullen kunnen feesten aan de tafel van 

Odin en Thor! 

 

Til Valhall! 

 

  

 
Geel 

 Geel 
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!!! Voddenballen !!! 

Hoe maak je de perfecte voddenbal om de vijand te bestrijden? 

Benodigdheden: 

✓ Nylonkousen 

✓ Veel oude sokken 

 

Stappenplan: 

1. Je neemt de oude sokken. 

2. Deze sokken prop je in elkaar tot als je een dikke bal krijgt. 

3. Vervolgens stop je bol sokken in de nylonkous. 

4. Knop deze nylonkous dicht vlakbij de bol sokken.  

5. Nu heb je een mooie voddenbal waarmee je de vijand kunt bestrijden!  

 

!!!: Iedereen moet er minstens zes maken! 

Beste krijger je hebt nu al een goede voorraad munitie aangelegd. Ook de vijand zal 

een voorraad munitie aanleggen. Het zal een helse strijd worden waarbij de 

voddenballen in het rond gaan vliegen en rakelings langs je hoofd scheuren. We moeten 

ons tijdens deze wrede strijd kunnen beschermen. Daarom is het belangrijk dat elke 

krijger ook uitgerust is met een schild. Laat dit schild smeden door een van je beste 

knechten. Veel geluk en tot aan het front krijger!  
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Schild 

Benodigdheden: 

✓ Houten plaat 

✓ Binnenband van een fietswiel 

✓ Cirkelzaag 

 

Stappenplan (onder toezicht van de ouders!):  

1. Je snijdt met de cirkelzaag de vorm van een schild 

uit. (de vorm bepaal jezelf) 

2. Vervolgens bevestig je de twee stukjes binnenband aan de achterkant van 

je schild 

3. Deze stukjes moeten ongeveer 34 cm uit elkaar 

staan en ongeveer in het midden van het schild 

bevestigd worden.   

4. Tot slot geef je je schild een persoonlijke touch! 
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Wat nemen we mee? 

• Pyjama 

• Luchtmatras, veldbed, matje, .... 

• Slaapzak 

• Toiletgerief: washandjes, handdoeken, badhanddoeken, tandpasta, 

tandenborstel, bekertje, zeep (niet noodzakelijk , natuurvriendelijke zeep 

aanwezig), shampoo, kam, …  

• 5 keukenhanddoeken 

• Linnenzak voor vuilgoed 

• Zakdoeken  

• Kousen (voldoende) 

• Proper ondergoed (voldoende) 

• Spelkledij 

• Warme kledij, het kan s ’avonds serieus afkoelen 

• Lange broek 

• Regenjas 

• Uniform 

• Zwembroek (zwembandjes, …) 

• Schoeisel: Sportschoenen, wandelschoenen/bottinnen, laarzen, watersandalen 

(niet verplicht, wel aan te raden), pantoffels voor in de tent  

• Lijst met adressen voor op de kaartjes 

• Identiteitskaart  (af te geven aan de leiding bij de start van het kamp) 

• Medicatie (indien nodig, zie medische fiche) 

• Zonnecrème / aftersun 

• Zonnepetje  

• Muggenmelk 

• Wasspelden 

• Drinkbus 

• Gamel 

• Rugzak, trekkingsrugzak (vanaf Ribbels een rugzak waar een slaapzak, matje 

en kledij  in past) 

• Zaklamp en eventueel een extra paar batterijen 

• 5 Voddenballen (bestaan uit vodden, zoals het woord zelf zegt, dus niet uit 

tennisballen, stenen en dergelijk!) 

• Uw opperbeste humeur 
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Wat laten we thuis bij moeders stoof? 

• Zakgeld (behalve eventueel €3 à €4 voor postzegels, kaartjes & brieven) 

• Snoep (tenzij een beetje, dit wordt door de leiding in beslag genomen en 

herverdeeld) 

• Alle vormen van elektronica (GSM, GPS, alle vormen van I-toestellen zoals een 

ijskast, Playstation 4/Xbox One, Ipad Retina...) 

• (Zak)mes, aanstekers,… (alle dingen die je oog kunnen uitsteken of 

ontvlambaar zijn) 

• Alcoholische dranken en verdovende middelen 

 

Kampadres 

Hazenhout 23 

2440 Geel 

Postadres: 

 

Chiro Rijmenam 

<<<NAAM CHIROLID>>> 

Guy Verellen 

Hazenhout 23 

2440 Geel 

 

In noodgevallen kan er altijd contact opgenomen worden met Erwin Vandenwyngaert 

(onze volwassen begeleider) via dit GSM-nummer 0476/76.03.69 
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Enkele tips 

• Gelieve de kleding en handdoeken en alles wat u lief is te labelen, dit om zo 

weinig mogelijk kledij kwijt te spelen. 

• Voor de SPEELCLUB & RIBBELS is het misschien aan te raden om voor elke 

dag een proper pakje met kleren te voorzien 

• Het is zeer praktisch om zelfklevers te voorzien met naam en adres van 

bestemmeling voor kaarten en brieven. 

• De bagage kan 6-9 juli worden binnengebracht op de Chiro. Normaal is er altijd 

wel iemand van de leiding aanwezig in de lokalen, moest dit niet zo zijn kan u 

altijd even bellen en dan zorgen we dat er snel iemand komt.  

• Hang labels aan de bagage. Zowel de naam als de groep van uw kind. Zo 

kunnen we bij de start en op het einde alle bagage makkelijk sorteren en is de 

kans op verloren spullen nog kleiner. 

• Het kamp begint op 15 juli om 15u stipt!! 

• De kerels en aspi’s vertrekken 14 juli met de fiets op kamp. Meer info krijgen ze 

van hun leiding. 

• Na de opening is er voor de ouders een versnapering voorzien maar de leden 

moeten wachten tot aan het avondeten dus zorg dat je thuis al iets gegeten hebt 

• Indien je ze nog niet hebt afgegeven breng dan je individuele medische fiches 

mee + identiteitskaart. 

• Einde kamp is op 24 juli 14u stipt. 

• Vergeet jullie niet te verkleden (liefst zo goed mogelijk!) 
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Medische zaken 

Op de site (www.chirorijmenam.be) vindt u de medische fiche. Het is belangrijk dat u 
deze zo volledig mogelijk invult.  
Zo beschikken wij over de juiste gegevens van uw kind bij eventuele ziekte of ongeval.  
Geef deze fiche aan de groepsleiding bij de inschrijving of liefst nog VOOR de dag van 
opening! Wij zouden graag al het papierwerk in orde krijgen nog voor dat het kamp 
daadwerkelijk van start gaat. U kan de fiche ook per mail opsturen naar: 
mvw95@msn.com , liefst ook op tijd. 
 
Indien uw kind medicatie nodig heeft, kunt u deze aan de leiding afgeven bij de 
opening. Vergeet zeker niet te vermelden hoe de medicatie toegediend moet worden 
(wanneer, hoeveel, …). Vermeld dit ook op de verpakking, samen met de naam van 
uw kind! 
 
Als uw kind vegetariër is of allergisch is aan bepaalde voedingsstoffen dient dit ook 

genoteerd te worden op de medische fiche zodat onze uitstekende kookploeg hier 

rekening mee kan houden. 

Carpooling 

Ook dit jaar kunnen we niet verzekeren dat er voldoende parkingplaats in de buurt van 

de kampplaats is, daarom raden wij aan om te carpoolen indien mogelijk. Zeker ook 

bij ouders  met zowel kinderen in de jongenschiro als in de meisjeschiro raden wij aan 

te carpoolen, het is immers een heel eind om 4x over en weer te rijden naar de 

kampplaats. Als er ouders 15 of 24 juli niet aanwezig kunnen zijn, contacteer dan de 

leiding en wij zullen proberen een plaats te zoeken voor uw kind. Ouders die 1 of 

meerdere plaatsen over hebben mogen dit ook laten weten om er zo voor te zorgen 

dat iedereen goed naar het kamp en uiteindelijk terug thuis geraakt. 

Nog vragen? 

Als u nog vragen heeft over het kamp is het nog altijd mogelijk om de leiding te 

bereiken. Hun contactgegevens vindt u op de website onder Jongensleiding. Voor 

dringende vragen kan u ook steeds mailen naar de hoofdleiding: mvw95@msn.com & 

casperbeeck@hotmail.com    

mailto:mvw95@msn.com
mailto:mvw95@msn.com
mailto:casperbeeck@hotmail.com
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Inschrijvingsgeld 

Het kamp kost dit jaar 130 euro. Hierin inbegrepen zijn 10 dagen kamp met een half 

pension formule, kamer met ontbijt dus. Neen niet waar, wij bieden naast de 

overnachtingen in ons tentenkamp dagelijks drie maaltijden aan, met nog een 

aanvullend “vieruurtje” en “lavertje”. Voor dit bedrag is uw kind ook in orde met de 

verzekering en plezier verzekerd door een hele hoop activiteiten. Op mooi weer 

kunnen we jammer genoeg enkel hopen, al zal een regenbui ons niet in de weg staan 

om veel plezier te maken! 

Moest u de medische fiche van uw kind vergeten zijn tijdens de inschrijving, geen 

paniek! Neem ze gewoon mee naar kamp, maar vergeet ze dan zeker niet. We zijn 

immers 10 dagen weg en we willen absoluut zeker zijn dat we alle medische informatie 

van de kinderen hebben. Op onze site kan je alvast een blanco exemplaar vinden.  

We gaan de kampinschrijvingen uitsluitend via overschrijving regelen. Dat maakt het 

voor ons gemakkelijker om te controleren wie er al dan niet betaald heeft.  

Vermeld bij deze overschrijving de naam van uw kind en zijn groep. Dat maakt het 

voor ons zelfs nog gemakkelijker. Gelieve het inschrijvingsgeld op de juiste rekening 

te storten. 

Rekeningnummer jongens: BE84 733-2341027-59 

Bijvoorbeeld: Kamp Nander Van Haelst / Aspi  

Ook nog even vermelden! 

In onze jeugdbeweging trachten we de kosten voor elke activiteit zo laag mogelijk te 

houden, zodat voor niemand een financiële drempel hoeft te ontstaan. Ondanks al 

onze inspanningen heeft een bivak nog steeds een kostprijs die, vooral wanneer er 

meerdere kinderen tegelijk op bivak gaan,  niet voor iedereen even gelegen komt. In 

zulk geval kan u altijd contact opnemen met onze vertrouwenspersoon en volwassen 

begeleider Erwin Vandenwyngaert (0476/76.03.69). Hij  zoekt samen met u en in alle 

discretie graag naar een gepaste oplossing. 
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Kort samengevat 

Het begin van het kamp 

 
Zaterdag 15 juli om 15u 
Dresscode:  

• Vikingen en Noordermannen!  
 

Afgeven: medische fiche en identiteitskaart  
De leden krijgen 's avonds pas eten dus zorg dat ze niet met een lege maag naar de 
kampplaats vertrekken. 

Het einde van het kamp 

 
24 juli om 14u 
Bagage kan terug meegegeven worden met de vrachtwagen 

Adres 

 

Hazenhout 23 

2440 Geel 

Inschrijvingsgeld 

 
130 euro 
Te storten op: BE84 7332 3410 2759 
Vermelding: Naam kind/groep 
 

 

 

 

 

 

 

 


