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Op kamp gaan is niet meer weten wanneer je je voor het laatst gewassen hebt.
Op kamp gaan is 10 dagen een leeghoofd zijn.
Op kamp gaan is uitkijken naar brieven krijgen maar er zelf geen willen schrijven.
Op kamp gaan is niet meer weten hoe propere kleren ruiken.
Op kamp gaan is nog nooit zo moe geweest zijn maar geen moment met je vriendinnen willen
missen.
Op kamp gaan is 10 dagen zorgeloos zijn.
Op kamp gaan is niet kunnen slapen van de kriebels op 10 juli.
Op kamp gaan is altijd iets vergeten in je valies steken.
Op kamp gaan is dankbaar zijn voor eeuwige vriendschappen op bezinning.
Op kamp gaan is tellen wie de meeste muggenbeten heeft.
Op kamp gaan is onder elkaars oksels loeren om teken te bespeuren.
Op kamp gaan is elke dag lekker eten!
Op kamp gaan is het beste van uzelf geven tijdens dwergen en reuzen.
Op kamp gaan is 10 dagen puur genieten…
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Sprookjes zeg nu is eerlijk dat zijn toch 1 van de mooiste dingen dat er bestaan. Oneindig veel
verhaaltjes met altijd een andere mooie boodschap.
Als kind heb je ze waarschijnlijk allemaal wel al gehoord, misschien werden ze zelf elke avond aan
jou voorgelezen. Of las je ze zelf elke avond voor het slapen gaan in je warm knus bedje.
Wel wat als ik je vertel dat dit jaar al de personages uit verschillende sprookjes een rol zullen spelen
in het verhaaltje en deze zullen samen komen.
Jaja dat heb jij goed gehoord verschillende geweldige personages van de sprookjes die samen
komen dat kan niet anders als goed zijn!
We duiken namelijk samen de wereld van Shrek in!! JOEPIEEEEE
Shrek zijn wereldje bevindt zich in het prachtige geel, vol mooie natuur en boorden vol avontuur.
Hij neemt ons mee in alles wat hij doet, wat hij meemaakt door heen zijn avontuur.
Dit doet hij samen met sommige personages uit de prachtige sprookjes. Hier en daar zijn er
natuurlijk ook wat nieuwe gezichten. Maar zal dit wel allemaal goed komen?
Ben jij klaar om te genieten van een spektakel vol plezier en enthousiasme?
Wel twijfel dan niet langer en kom het ontdekken samen met ons op kamp!
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Shrek: wie kent deze enge groene oger nu niet? Shrek woont in het
moeras en heeft geen moeite in het afschrikken van de bewoners van het
koninkrijk Far Far Away. Maar Shrek heeft een geheime kant die niet
iedereen mag zien, hij is namelijk super behulpzaam en wordt door
sommigen zelfs gezien als een ridder op het witte paard.

Fiona: deze pracht van een prinses was niet altijd een stoere oger, Fiona
was eigenlijk een mens maar is door stout repelsteeltje veranderd in een
oger, maar ze zou het niet anders willen, hierdoor heeft ze de liefde van
haar leven ontmoet, namelijk Shrek.

Donkey en Draak: dit komisch duo/ koppel kan niet ontbreken
in het verhaal, Donkey is de beste vriend van Shrek die graag
zingt en Draak is zijn vriendin die hij heeft ontmoet tijdens
terwijl hij op avontuur was met Shrek.

Gelaarsde Kat: deze sluwe kat kan en mag je ook zeker niet vergeten.
Met zijn schattige oogjes zorgt hij ervoor dat je opslag verliefd bent maar
met zijn zwaardkunsten wint hij elk gevecht met gemak. Ook mogen zijn
stijlvolle laarzen niet missen.

Peperkoekenmannetje: Ooit al een peperkoekenhuis gemaakt? Deze
schattige kameraad van Shrek is niet enkel heel lekker maar is ook zeer
behulpzaam en zou alles doen om zijn vrienden te redden.
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Prince Charming: De naam zegt het al; Prince Charming heeft geen moeite
in het verleiden van andere prinsessen, met de uitzondering van Fiona, ze
kan niet gelukkiger zijn met Shrek.

Fee: Wat kan er echt niet ontbreken in een goed sprookje zoals dit? Een
fee! Met haar mooie vleugels en coole glitters betovert ze iedereen in Far
Far Away.

Pinoccio: zelf al eens een leugen vertelt en bang geweest dat je betrapt zou
worden? Dan heb je geluk dat het niet zo opvallend is als bij Pinoccio, bij elk
leugentje dat hij vertelt, groeit de neus van deze jongen die tot leven kwam
als houten pop.

Spiegel: Spiegel, spiegel aan de wand, wie is de beste chiro van het land?
Overduidelijk Chiro Lombeek Meisjes. Deze spiegel is speciaal want het
heeft een antwoord op al je vragen.

Lord Farquaad: Hij is klein, hij heeft een vaag Kapsel en geen koning maar
doet er alles aan om het te kunnen zijn? Het is Lord Farquaad! Deze
slechterik is niet enkel grappig om naar te kijken maar is

Blinde Muis en wolf: Blinde muizen en een wolf verkleed in het kleed
van je oma? Dit vind je allemaal terug in het verhaal. Deze vrienden
van Shrek en Donkey zijn er altijd bij voor een goed avontuur!
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Repelsteeltje: Niemand weet, niemand weet dat ik repelsteeltje
heet… Dat weten de meisjes van Chiro Lombeek wel! Samen gaan we
deze schurk tegenhouden van weer iets stouts te doen in het
koninkrijk Far Far Away.

Doornroosje: Altijd moe en zin om te slapen? Je kan het niet beter doen
dan Doornroosje, ze heeft eens honderd jaar aan stuk geslapen! Probeer
dat maar eens te verslaan. Deze prinses is een goede vriendin van Fiona.
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Pinkels: “Ah, mijnen arm, mijnen arm est eraf!”
Peperkoekenmannetje
Dit jaar mogen de pinkeltjes zich verkleden als échte koekjes! Een
peperkoekenmannetje is natuurlijk mooi krokant bruin gebakken. Daar
bovenop is het ook nog eens mooi versierd met zoet glazuur. Vaak vormt dit
glazuur een soort kleren, maar wees hier vooral zo creatief mee als je zelf wilt!

Evaluatievoorwerp: deegrol

Speelclubs: “Ogurrrrrr”
Shrek
Dit jaar op kamp worden onze speelclubs ogers! Shrek heeft een groene
huid en twee oren die uit zijn hoofd steken. Hij draagt meestal een witte
trui met een bruine riem en zijn kenmerkend jasje. Ook zijn bruine, strakke
broek en bruine schoenen kunnen niet ontbreken. Hij leeft natuurlijk in zijn
moeras, dus al te proper zien zijn kleren er niet meer uit.

Evaluatievoorwerp: potje oorsmeer

Kwiks: “Als ou muis jeukt, moeje krabben”
Gelaarsde kat
Ja Kwiks, trek jullie stoute laarzen al maar aan! De bekende rosse poes uit
Shrek draagt altijd zijn zwarte hoed met gele pluim erop. Daarbij
passend zien we hem ook met een zwarte riem en natuurlijk zijn zwarte
laarzen (zie: zijn naam). Vergeet ook zeker jullie zwaard niet, want scherpe
klauwen zijn niet zijn enige wapen!

Evaluatievoorwerp: (computer)muis
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Tippers: “E doooomme donkey”
Ezel
Ezels zijn zeer slimme beesten, maar zijn onze Tippers dat ook? De
rechterhand van Shrek is een zeer sociale grijze ezel met alles erop en eraan.
Twee grote oren, hoeven en een staart kenmerken dit dier. Zijn grote gebit
onderscheidt hem van zijn soortgenoten. Want om zo veel te praten en te
zingen heb je natuurlijk een grote mond nodig!

Evaluatievoorwerp: American pancakes

Tiptiens: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie
heeft den dikste nek van het land?”
Prince Charming
De Tiptiens mogen zich dit jaar van hun galantste kant laten zien! Met zijn
lange blonde haren verleidt deze prins iedereen uit het Shrek-universum (of
dat denkt hij toch). Hij draagt het vaakst zijn blauw pak met zwarte riem om
aan iedereen duidelijk te maken dat hij van adel is. Hierbij draagt hij steeds hoge
zwarte laarzen en zijn zwaard, maar of hij hier echt mee kan vechten blijft
natuurlijk de vraag…

Evaluatievoorwerp: spiegeltje

Aspi’s: “Heet van ver, ma verre van heet”
Draak
Onze fantastische Aspi’s, aka de lelijkste draken van de chiro,
worden dit jaar op kamp ook echte draken! De draak uit Shrek heeft
rode schubben en grote vleugels. Haar lange staart en groene ogen
kunnen haar wel eens angstaanjagend doen lijken, maar dat is verre van de
waarheid.

Evaluatievoorwerp: vuur
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Aangezien nog niet iedereen op de hoogte is van wat een kamp juist inhoudt, volgt hier nog wat
extra informatie.
Leidster, hoe ziet een dag op kamp eruit?
Wij hebben bijna elke dag een vaste planning die wij (zo goed als mogelijk) volgen. Deze ziet er als
volgt uit:
7u30 Kookploeg staat op
8u00 Leiding en leden staan op
8u30 Opening en ontbijt
9u15 Start diensten
10u00 Activiteit 1
12u00 Middageten
13u00 Platte rust
14u00 Activiteit 2

16u00 Vieruurtje
16u30 Activiteit 3
18u45 Sluiting en avondeten
20u00 Pinkels gaan slapen
20u30 Speelclubs gaan slapen
21u00 Kwiks gaan slapen
21u30 Tippers gaan slapen
22u00 Tiptiens en Aspi’s gaan slapen

Leidster, wat zijn dat diensten?
Diensten zijn bepaalde taakjes zoals de afwas, aardappelen schillen, de wc’s en kommetjes proper
maken, de tenten en kamers vegen en het terrein proper maken. Iedereen krijgt in het begin van het
kamp een bandje met parels. Elke kleur parel staat voor een bepaalde dienst.

Leidster, wat is dat platte rust?
Platte rust is nodig om iedereen te laten bekomen van de voormiddag en het middagmaal, zodat we
er weer tegenaan kunnen gaan in de namiddag. De platte rust duurt een uur: iedereen ligt eerst een
halfuur plat en mag daarna nog een halfuur lezen, schrijven... Dit is dus ook het ideale moment om
kaartjes te schrijven naar mama en papa, oma en opa... of de kaartjes die je gekregen hebt nog eens
te lezen. (Postkaarten zullen de kindjes op kamp zelf kunnen kopen, geef hun hiervoor dus apart geld
mee en reken dit niet bij het zakgeld.)

Leidster, wat eten wij zoal op kamp?
Wij bieden jullie kindjes het lekkerste eten aan op kamp, gemaakt door onze geweldige kookploeg!
Enkele voorbeelden hiervan zijn: wentelteefjes, fishsticks met spinaziepuree en tartaar, gebakken
patatjes met spekjes en rauwe groentjes...
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Dag allerliefste Pinkelssssss,
Hier zijn we weer met een nieuw en ook het allerlaatste hutsepotje, het Kamphutsepotje!!!! Dit
betekent dat het bijna kamp is, nog 1 maandje en daarna gaan we samen 7 dagen lang plezier maken.
Onze hoofden barsten van inspiratie en creativiteit dus wees er zeker bij!
Het thema isss…… Shrek en jullie zijn de peperkoekmannetjes :)) Probeer er zo een schattig en lekker
uit te zien (Iedereen die niet braaf is eten we op, njammie).
Kamp klinkt een beetje vreemd in de oren voor de meeste, maar herinneren jullie zich weekend nog?
Het mega leuke weekend dat zo snel voorbij is gevlogen? Wel kamp wordt ook zo leuk alleen een
beetje langer… veel leuker dus ;) We zouden al zoveel willen vertellen maar dat gaan we niet doen…
een verrassing is veel leuker!
Hopelijk schrijven jullie zich in!!
Groetjes en knuffels van Peperkoekenmannetje, Lord Farquaad en Draak

(We gaan ons amuseren zoals op deze foto)
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Hey lieve Speelclubbers,

Hier zijn we dan… de laatste hutsepotje van het Chirojaar…
Het volgende Hutsepotje zal reeds het Kamphutsepotje zijn!!!!! OMG
We hebben er al een fantastisch jaar opzitten!
Een superleuke Gewestdag!
Speelclubweekend
Warme Chiro zondagen
Iets koudere Chiro zondagen
Stickers kleven voor het goede doel
Ijsjes eten op het etentje van de jongens
…
Maar dat is nog lang niet het volledige lijstje!!!
En daarbij zal de lijst nog aangevuld worden met enkele
uuuultra leuke activiteiten zoals:
Inspelen op!!!
Uitstap naar de zee!!!
…… en KAMP!!!!
Ons weekend was TOP, naast het accidentje met ons Lia’ke natuurlijk. Wij hebben er enorm van
genoten! Dit kan alleen maar betekenen dat het kamp superduperultramegafantastisch episch wordt!
Om af te sluiten willen we jullie
nog eens vertellen wat een
geweldige meisjes jullie zijn en dat
we van heel veel geluk mogen
spreken met zo’n toffe groep!
Heel veel kusjes en knuffels van
jullie favoriete trio
Mila, Riet & Marthe
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Ǝɾsooɹuɹoop uǝ ɐuoıɟ 'ןǝzǝ
Uɐʌ sǝɾʇǝoɹƃ ǝuǝoɹƃ ןǝǝʌ
˙ p: ɾıpǝןʞpǝǝןʞɹǝʌ ǝıןןnɾ ɹɐɐu pʍnǝıuǝq ןǝǝɥ ǝʍ uɾız uǝ ʇın ɹɐɐu pɹɐɥ ɹǝdns ןɐ ɹǝ ǝʍ uǝʞɾıʞ uǝız ǝıןןnɾ
sןɐoz
¡uɐɐƃ ǝʇ ʇɥɔoʇʞǝɹʇ do ɹooʌ uǝqqǝɥ ƃıpou ɹǝʞǝz ǝʍ uɐɐƃ ǝıp ʇuɐʍ uı pǝoƃ suǝǝ ןɐ uǝuǝoɥɔsdɐʇs
ǝıןןnɾ ɹǝʞǝz doo˙ ןuǝƃuız uǝɹǝ ןuǝʇınquɐʌ sǝɾpǝıןoɹıɥɔ ǝʇsǝq ǝp uǝ uǝuuǝʞ uǝɹǝ ןɹǝʇǝq uǝdǝoɹƃ ǝɹǝpuɐ
ǝp uɐʌ sǝɾsıǝɯ ǝp ʞoo ǝıןןnɾ uǝןןnz ʇsɐɐuɹɐɐp ˙sǝɾʇǝןןǝds ǝןooɔ ןoʌ uǝɹǝʇʞop ǝʇ ʇın ƃuıuuɐןd doʇ uǝǝ
ʇǝɯ uǝpnoɥ ƃızǝq ƃuɐ ןuǝƃɐp 01 puɐɥɹooʌ do ɥɔız ןɐz ƃuıpıǝ ןǝp ןǝʍ ¿uǝƃɐp 01 ǝıp suǝpɾıʇ uǝop ןɐoz
ɾıʍ uɐɐƃ ʇɐʍ ˙ɹǝʇǝq ɹɐɐɯ uǝǝןןɐ ƃuıɹɐʌɹǝdɯɐʞ ǝp ʇʞɐɐɯ ʇɐp uǝƃɹoz uǝǝƃ ɹɐɐɯ 'uǝʇuǝʇ uı uɾız dɯɐʞ
ɹǝǝʞ ǝʇsɹǝǝ ǝp ʇǝɥ ןɐz uǝƃıɯɯos ɹooʌ
˙uǝdɐןs ǝʇ do uǝƃɐp 01 ıןnɾ uı ɯo ʇsǝʇǝƃ pǝoƃ suǝǝ ןɐ sǝɾpǝqpןǝʌ ǝp ǝıןןnɾ uǝqqǝɥ uǝ puɐןɹǝpuoʍ uɐʌ
pןǝɹǝʍ ǝpɹǝǝʞǝƃɯo ǝıooɯɹǝpuoʍ ǝp ʇınuɐʌ ƃnɹǝʇ ןɐ ǝıןןnɾ uɾız uǝssnʇɹǝpuo ¡ʞǝɹɥs ʇǝɯ dɯɐʞ do
uɐɐƃ ɾıʍ uǝzǝ ןuǝƃoɯ ןɐ ʇǝɥ uǝqqǝɥ ǝıןןnɾ
¿uǝʇʇɐʞ ǝpsɹɐɐןǝƃ ǝɹǝoʇs uǝƃƃǝz ǝʍ uǝʇǝoɯ ɟo ¡sǝıʞʞıʍʞ ƃɐp
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Dag liefste Tippertjes!!
Het jaar is al bijna gedaan :,( maar we hebben nog een paar leuke dingen in petto voor jullie!!! Van 1315 mei gaan we op weekend en daarna komt kamp ook nog! Wij kijken hier alvast naar uit en hopen
dat jullie dat ook doen. Het wordt beter weer want het is EINDELIJK lente, dus we hopen op veel
zonnige zondagen zodat we eens wat nieuwe dingen kunnen doen (ja, ook waterspelletjes). Wat
vinden jullie van het kampthema? We zijn SUPER benieuwd hoe jullie jullie gaan verkleden. We gaan
de komende zondagen nog een beetje moeten werken aan de kampdans, maar jullie leiding is er zeker
van dat jullie er een kunstwerk van zullen maken.
Véééééééél liefs van jullie leiding!
Nel en Yitse xxxxxxxx
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OMGGGGG en heyyyyyy Tiptiens,
Holysh*t holyyyysh*t, hoezo is het al bijna mei??????!!!! Leuke maand wel want we gaan op weekend
en Tessie is jarig hehe!!!! Ouh BOY nee ma even serieus hoe snel gaat dit Chiro jaar voorbij? We love
ALL of our baby’s so much maar ej rustig het is nog niet gedaan eh gek! Want eerst weekend zien te
overleven en dan kunnen we met een gerust hartje op kamp. Over kamp gesproken dit jaar
organiseren jullie zelf schrikkeltocht dus neem zeker genoeg creepy stuff mee, want hoe meer hoe
beter jullie schrikkeltocht!!!

OMGGG dit wordt echt een episch kamp. En zoals jullie al gezien hebben zijn jullie de enige echte
Prince Charming. Nouww we weten allemaal dat jullie echt hete brokken zijn en natuurlijk ook verry
charming dus voor jullie kostuums wordt het niet moeilijk eh
.

Moesten jullie niet weten hoe Prince Charming eruitziet en jullie te lui zijn om het te googlen … don’t
worry jullie leiding is veel minder lui en is zo vriendelijk om hem en een paar andere charmings
hieronder te zetten.

We know en graag gedaan!
Ook even snelle update over jullie money’s want u all deserve 2 know, jullie hebben zo enthousiast
gewerkt en met resultaat!! We wouden gewoon even zeggen GOED GEDAAAAANNNNN, nu chille
dagen op de Chirooooo!! En een zalig 2-daagse op kamp, zonder het geld was het waarschijnlijk ook
zalig geweest want de sfeer in de groep zit echt goed!!

En we gaan het blijven herhalen WE LOVE ALL OUR BABY’S!!!!!
Kusjes uit Far Far Away van De Fee en De Blinde Muis
Xxxxxxxxxxxxx
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Liefste aspi’s
Wat een jaar, wat een jaar
Wat zijn we blij dat we jullie leidsters mochten zijn
Wat hopen we dat ons kamp net zo gezellig als on jaartje met jullie is, oh zo fijn
-Ons jaar zat vol met nieuwe ervaringen, nieuwe dingen leren, over jezelf en de anderen van de groep
maar ook over je leiding, een gezellig leefweek, aspiweekend, gewest, samen stressen voor
Aspighetti, … Wij hebben er zwaar van genoten zijn super trots om leidsters te mogen zijn van zo’n
zotte en beetje chaotische maar vooral geweldige groep.
Ook al is het jaar bijna tot een einde gekomen is er nog veel om naar uit te kijken op kamp, nog meer
leuke herinneringen die we met jullie mogen beleven. Tweedaagse, aspidag, voorkamp, en nog
zoveel meer momenten om nieuwe inside jokes te maken.
Wij kijken er alvast superhard naar uit om er een onvergetelijk kamp van te maken, hopelijk jullie ook.

Xxxx
Shrek & Oma Wolf
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Heb jij zin om 10 dagen omringd te worden door Shrek en al zijn vrienden? Schrijf je dan zeker in voor
ons fantastische kamp! Dit jaar gaat de kampinschrijving terug door aan de chiro zelf. Je kan je kind
inschrijven op volgende dagen NA de Chiro zondag:
19 juni vanaf 17u30
26 juni vanaf 17u30
Indien je op deze dagen je kind niet kan komen inschrijven, neem dan voor 26 juni contact op met een
van de hoofdleidsters.

Wat neem je mee wanneer je je dochter komt inschrijven?
Ingevulde medische fiche
2 kleefbriefjes van de mutualiteit
Medicijnenlijst indien nodig
De betaling gebeurt via overschrijving (BE) of Payconiq en de bedragen hangen af van het aantal
dochters die mee op kamp gaan. Voor de pinkels en speelclubs gelden deze prijzen min €25.

LID
1e kind
2e kind
3e kind

PRIJS 10 dagen
155 euro
150 euro
145 euro

PRIJS 7 dagen
130 euro
125 euro
120 euro

Omdat wij uit ervaring weten dat het niet voor iedereen even makkelijk is om het kamp te betalen kan
er ook voor gekozen worden om in schijven te betalen. Voor meer informatie neemt u best contact op
met leidster Mila (financiën).
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Eindelijk vertrekken we op kamp! Het zal een zalig kamp worden, waar jullie kunnen genieten van
lekker eten, toffe activiteiten en een onvergetelijk kampvuur. Onderstaand staat alle nodige
informatie met betrekking tot het vertrek, de bezoeknamiddag en de terugkomst. Gelieve dit grondig
door te lezen zodat er geen vergissingen gebeuren.

Vertrek 11 juli – enkel voor de kwiks en Tippers
We spreken af om 12u30 aan de Chiro lokalen van de jongenschiro. Leden dragen hun uniform bij
vertrek! Elk lid neemt een rugzak mee met daarin haar drinkbus, een lunchpakket en eventueel wat
spelletjes voor onderweg. Ouders en familie zijn welkom om hun meiden uit te wuiven.

Aankomst pinkels en speelclubs + bezoeknamiddag 14 juli
Op 14 juli verwachten wij ons pinkels en speelclubs op de kampplaats. Om alle ouders (ook van de
andere groepen) de kans te geven om de kampsfeer eens op te snuiven en hun dochter een
bezoekje te komen brengen, zijn jullie welkom tussen 14u en 17u. Het is ook de bedoeling dat de
pinkels en speelclubs arriveren tussen deze uren en dat ze zich samen met hun ouders kunnen
installeren.
Op de kampplaats wordt er een bar voorzien waar je terechtkan voor een koud drankje en een kleine
snack.

Terugkomst 21 juli
Wij komen terug met de bus naar Lombeek. Wij voorzien om terug te zijn rond 15u. Op de dag zelf
zullen er op ons facebookaccount updates verschijnen over het exacte uur van aankomst.

Helpende handen
Aangezien op 21 juli onze camion toekomt aan de Katharina Kring vragen wij enkele ouders om te
helpen deze uit te laden. Ziet u het zitten om een handje te helpen? Stuur een berichtje naar leidster
Riet of Leidster Jill: 0473 47 87 87 of 0476 85 58 13. Wij zijn jullie eeuwig dankbaar!
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Bivakadres
Wil jij je kleine of grote kapoen laten weten hoe het jullie thuis vergaat of gewoon vragen hoe het bij
ons gaat? Dat kan! Stuur een kaartje naar volgend adres:
(Naam van het kind) “in het moeras”
De kruiskwacht
Kruiskwacht z/n
2440 Geel

Enkel voor héél dringende gevallen kan ons bereiken op volgende nummers:
Riet en Jill (hoofdleidsters): 0473/47 87 87 en 0476/85 58 13
Veerle (kookploeg): 0496/05 90 59

Verboden
Wat neem ik vooral niet mee op kamp? Dure spullen zoals juwelen, uurwerken, smartphone...
Sigaretten en alcohol zijn ten strengste verboden! Snoep wordt ook thuisgelaten, uw kind krijgt iedere
dag een heerlijk ontbijt, middagmaal, vieruurtje en avondmaal voorgeschoteld. Indien je toch
snoepjes meeneemt, houdt de leiding deze bij en zijn deze voor de hele groep.
Gsm’s op kamp zijn niet nodig! De leiding en kookploeg zijn steeds bereikbaar op bovenvermelde
nummers en de nummers achteraan het hutsepotje.
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Voortgaand op ervaringen van vroeger vinden we het nodig om een maximumbedrag vastte stellen
voor zakgeld. Met de volgende bedragen heeft uw kind zeker voldoende om het bivak door te komen.
Let op, hier is het geld voor kaartjes en postzegels niet bijgerekend!

Pinkels: €5

Tippers: €10

Speelclubs: €5

Tiptiens: €30

Kwiks: €5

Aspi’s: €30

Kaartjes en postzegels
Kaartjes en postzegels zijn op kamp verkrijgbaar aan héél democratische prijzen: €0,30 voor een
postkaartje en €0,70 voor een postzegel.
Het is zeer handig (vooral voor de kleinsten) om voorgeschreven etiketten mee te geven.
De leidsters weten namelijk niet waar iedereen zijn meme en pepe woont
. Een paar enveloppen
komen ook altijd van pas!

Voorzorgsmaatregelen
Een kamp is voor luizen een goed broeinest. Mogen wij daarom vragen uw kind reeds preventief te
controleren en indien nodig behandelen alvorens zij vertrekt op kamp. Wanneer uw kind toch met
luizen op kamp zou vertrekken, gelieve de leidsters hierover in te lichten zodat we haar kunnen
behandelen en niet iedereen met jeuk zit. Merken wij dat de venijnige beestjes aanwezig zijn, zullen
wij meteen iedereen behandelen.
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In de valies:
10 paar blauwe kousen + reservekousen
Voldoende ondergoed
Shorts en/of rokjes
T-shirts
Lange broeken
Warme truien
Badpak/bikini + zwemmuts
Loopschoenen en/of turnsloffen
Stevige stapschoenen (voor de trektocht)
Een rugzak (niet met dunne koordjes want dit snijdt aan de schouders!)
Watersloffen en/of slippers
Pyjama
Regenjas
Rubberlaarzen
Zakdoeken
Verkleedkleren (zie vooraan in dit hutsepotje)
Evaluatievoorwerp (zie vooraan in dit hutsepotje)
Vuillinnenzak

In de toiletzak:
Handdoeken
Washandjes
Douchegel + shampoo
Tandenborstel + tandpasta + bekertje
Haarborstel
Zonnecrème + Aftersun (belangrijk!!!)

Indien nodig:
Deodorant
Scheermesje
Maandverband en/of tampons
Pil

Niet te vergeten:
Veldbed + slaapzak voor IEDEREEN
Kussen
Zaklamp
Drinkbus
Brooddoos
Knuffel
Schrijfgerief + postzegels + enveloppen + adressenlijst voor de kleinsten
Een beetje zakgeld (zie ‘belangrijke info’ voor het juiste bedrag)
Mondmaskers!!
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Handig (dit is niet verplicht):
Kapstok om kleren op te hangen
Netje van Ikea om spulletjes in op te bergen
Tijdschriften om je bezig te houden tijdens de platte rustRekkertjes en speldjes zodat je haar je niet stoort tijdens een spel
Een plattegrond van je valies zodat je alles snel terugvindt
Andere handige dingen die voor jou het kamp makkelijker maken

Om te vertrekken:
UNIFORM
Beige rok/short
Blauwe chiro Lombeek t-shirt/rode chiro t-shirt
Blauwe of groene chiro Lombeek pull/ Chirohemd
Donkerblauwe kousen
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Net zoals de vorige jaren vragen wij ook dit jaar aan iedereen om een drinkbus mee te nemen op
kamp. Deze zullen wij het hele kamp door gebruiken om te drinken overdag. Zo proberen wij onze
afvalberg te verkleinen en het verspreiden van virussen en bacteriën te voorkomen!
Uiteraard zullen de drinkbussen elke avond grondig uitgespoeld worden, zo blijft alles hygiënisch en
proper.
Gelieve de naam van uw kind op haar drinkbus te zetten, zo kunnen misverstanden vermeden worden.

GELIEVE EEN ECHTE DRINKBUS MEE TE GEVEN EN GEEN PETFLESJE!!

Daarnaast vragen wij ook om een brooddoos mee te nemen. Voor de kwiks en Tippers is dit dezelfde
brooddoos waarin ze hun lunchpakket voor de eerste dag meenemen, gebruik dus geen zilverpapier
(dit is slecht voor het milieu!).
Deze brooddoos zullen wij gebruiken om de picknick voor de trektocht in mee te nemen

. Ook deze

zal daarna proper afgewassen worden.
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10 juli tussen 18u en 20u kan iedereen zijn valies, veldbed en andere bagage binnenbrengen aan de
Katharinakring. (Rodestraat 28, 1742 Ternat).
Wat breng je nog mee? Je medische fiche en kleefbriefjes, identiteitskaart (of kids-ID) en een
keukenhanddoek (deze blijft na het kamp in de Chiro).
Gelieve ook nog het volgende mee te nemen:
Pinkels : speculoospasta
Speelclubs: choco
Kwiks: confituur
Tippers: hagelslag
Tiptiens: choco
Aspi’s: smeerboter
Dit geldt dus ook voor de pinkels en speelclubs. Zo is je bagage al ter plekke wanneer jullie 14 juli
toekomen, op die manier kan alles dan wat sneller en vlotter verlopen. Natuurlijk mag je je
lievelingsknuffel nog bijhouden en meenemen in je handbagage

.

Gelieve je bagage ietwat te beperken. We hebben geen plaats in onze camion voor 27 valiezen/zakken
per persoon!
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Omdat een kamp de ideale broedplaats is voor deze venijnige
beestjes en omdat luizen zich zeer snel verspreiden, willen wij
vragen om uw kind preventief te controleren en indien nodig
behandelen.
U hoeft niet te panikeren, en u hoeft zich zeker niet te schamen,
want ondanks de beste hygiëne bij u thuis kan uw kind toch luizen
krijgen.
Indien uw kind luizen heeft bij het vertrek, gelieve dit dan ook zeker
en vast te melden aan de leiding. Zo kunnen wij hier extra aandacht
aan besteden.
Daarnaast willen we jullie ook informeren over het mogelijke gevaar van tekenbeten. Op kamp zullen
de leidsters zeer regelmatig controleren op teken, maar ook na het kamp is het belangrijk dat uw
dochter nog eens grondig gecontroleerd wordt. Wanneer er een tekenbeet wordt opgemerkt, zal de
teek uiteraard verwijder worden. Er wordt ook bijgehouden wanneer en waar uw dochter een teek
had.
Indien uw dochter op kamp een tekenbeet had, zullen wij u na het kamp hierover inlichten. Het is
immers zo dat besmetting door een tekenbeet niet onmiddellijk optreedt, maar maanden na de beet
kan opduiken.
Er is geen reden tot paniek. Een tekenbeet is pas zorgwekkend voor
de mens als de teek besmet is met de bacterie Borrelia Burgdorferi.
Een teek die besmet is, kan (kan!) bij de mens de ziekte van Lyme
veroorzaken (borreliose).
Het is van belang om de plek waar de teek zat goed in de gaten te
houden. Wanneer er een rode kring rond de plek van de tekenbeet
ontstaat, gaat u best naar de huisarts.
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Leer deze liedjes alvast uit je hoofd, zodat je zo op kamp elke dag
luidkeels kan meezingen!

OPENINGSLIED
Wij hijsen bij het gloren van de morgen
Ons vlagge als een biddend lied
Want heilig is ’t geschenk van elke morgen
Dat God ons weer t’ aanvaarden biedt
Draag door weer en wind ons vlagge
Teken van de heldentijd
Laat ze waaien laat ze werven
Allen voor de grote strijd (2x)

SLUITINGSLIED
Daal nu bij het zinken, van deze dag
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag
Gij zijt zegen, troost en lach
Daal in d’ avondzon, o vlag
Heer wij bergen in ons hart uw vlag
Zegen haar en onze jonge wacht
Goede avond vlag en dag,
Christus koning goede nacht (2x)

25

AVONDLIED
Oh heer, d’ avond is neergekomen
De zonne zonk, het duister klom
De winden doorruisen de bomen
En verre sterren staan alom
Wij knielen neer om u te zingen
In ’t slapend woud, ons avondlied
Wij danken u voor wat w’ ontvingen
En vragen Heer verlaat ons niet
Knielen, knielen, knielen wij neder
Door de stilte weerklinkt onze bêe
Luisterend, fluisterend kruinen neer
En sterren staren teder
Geef ons Heer, zegen en rust en vree

BIVAKLIED
Leven op het ritme van de wind en van de zon
Zingen op de melodie van bos en beek en bron
Slapen met getrommel van de regen op het dak
Ontwaken met de morgendauw, we zijn weer op bivak
Ieder die ons ziet kijkt raar
Wat niet kon dat wordt hier waar
Vreemd wordt vriend en klein is groot
In onze ploeg valt geen een uit de boot
Trek ermee op uit, breek grenzen open
Samenspel is teken om te hopen
Vlieg erin doe blijf niet staan
Een nieuwe wereld roept om door te gaan
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… dat de leiding is gaan kijken naar onze kampplaats en het een megagroot en cool terrein
is?
… de Aspi’s eindelijk op gewest weekend zijn kunnen gaan?
… dat het nog maar een paar weken Chiro is voor we op kamp gaan?
… dat leidster Gitte H. al met de auto naar de Chiro kan rijden?
… dat de Speelclubs op weekend zijn gegaan en het keileuk was?
… het Tiptienlokaal vol met modder hangt en dit komt door de jongens?
… de komende Chirodagen nog speciale dingen gaan doen?
… Leidster Nel, Gitte H., Gitte P., Yitse, Alyah, Amelie, Phaedra, Mila en Tess dit schooljaar
afstuderen?
… de Aspi’s nog Aspighetti organiseren?
… Mila, Alyah en Tess jarig zijn in mei?
… onze lokalen nog nooit zo proper zijn geweest?
… de Tippers en Tiptiens nog op weekend moeten gaan?
… dat dit jaar inspelenop door kan gaan? Woehoeeee
… Dit al het laatste wist-je-datje van dit jaar is?
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Ook de fantastische kookploeg gaat meeeeeee! Zij zorgen niet alleen voor overheerlijk eten op kamp
maar zijn er ook voor pijntjes, een babbeltje, goede raad, praktische zaken en nog zo veel meer.
Maar leidster wie gaat er dan allemaal mee???????????
- Willem en Veerle
- Lies en haar kei schattig babytje Mon
- Tine, Mona en Gert
- Astrid
- Lisse en Fil
- Elke
De kookploeg staat al te popelen en kan niet wachten om het lekkere eten te maken en jullie kindjes
plezier te zien maken!
Hieronder enkele sfeerbeelden van onze geweldige kookploeg:
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Pinkels
Phaedra Baele

Amelie Fieuw

Bosstraat 123

Heidestraat 151A

1742 Lombeek

1741 Wambeek

0475/90 70 34

0471/60 72 61

°30 januari 2004

°11 december 2004

Gitte Holemans
Wijk Pelink 32
1790 Essene
0476/56 62 35
°5 december 2004

Speelclubs
Mila Cortoos

Riet Hertens (hoofdleiding)

Notestraat 59

Rodestraat 35

1742 Lombeek

1742 Lombeek

0497/22 07 01

0473/47 87 87

°11 mei 2004

°22 augustus 2001

Marthe Pattyn
Processiestraat 89
1742 Lombeek
0471/82 85 34
°27 februari 2001
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Kwiks
Gitte Pitteurs

Jill Metsler (hoofdleiding)

Bosstraat 68D

Kleemstraat 29

1742 Lombeek

1741 Wambeek

0485/67 42 57

0476/85 58 13

°4 november 2004

°4 juli 2003

Alyah Boulakhrif
Sibbekensveldstraat 15
1742 Lombeek
0489/28 79 72
°30 mei 2004

Tippers
Nel Moonens

Yitse Van de Putte

Notestraat 47

Muilemlaan 33

1742 Lombeek

1742 Lombeek

0495/23 93 45

0487/73 81 87

°5 januari 2004

°6 april 2004

Tiptiens
Margot Rapoye

Tess fieremans

Lombeekstraat 87

Tenbroekstraat 4

1790 Essene

1700 Dilbeek

0477/39 67 76

0473/24 77 33

°15 januari 2003

°28 mei 2003
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Aspi’s
Maya De Mulder

Feryal Al Sawlha

Bosstraat 27

Hortensialaan 33

1742 Lombeek

1740 Ternat

0491/32 82 14

0470/63 40 35

°14 december 2000

°2 september 2003

Voor al jullie vragen kunnen jullie steeds een mailtje sturen naar ons emailadres:

chirolombeekmeisjes1742@gmail.com
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