
4 tot 14 augustus

Sprookjesbos





In dit boekje kom je alles te weten 
over ons betoverend kamp. 

Veel leesplezier!



      ag lieve meisjes,

Het chirojaar loopt weer op zijn eind. Na een jaartje vol 
plezier en vriendschap staat ons magisch kamp weer voor 

de deur. 

Op 4 augustus vertrekken we met onze sprookjesbus 
richting Han Sur Lesse waar we 10 magische dagen zullen 

beleven. 

De leiding haalt hun betoverende doos vol spelletjes boven 
om er een onvergetelijke tijd van te maken. 

Van samen een liedje zingen aan het kampvuur tot spelen 
in onze leuke rivier. Vervelen zullen we ons zeker niet doen.

Bij (financiële) vragen kan er altijd contact opgenomen 
worden. Aarzel zeker niet om iemand van de leidingsploeg 

aan te spreken. 

Wij kijken er alvast super hard naar uit en staan te popelen 
om jullie ons heus sprookjesbos voor te stellen! 

Veel magische groetjes xxx 

Hanna De Coninck
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PINKELS

Roodkapje

Sneeuwwitje
SPEELCLUB

KWIKS
De gelaarsde kat



ASPI’S

De 3 biggetjes
TIPTIENS

Hans en Grietje
TIPPERS



LEIDING

Koninginnen

Boswachters
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Koninginnen

Boswachters





De trots van een Chiromeisje:
� Chiro uniform: beige rok met rode T-shirt en de chiropul
              Het uniform wordt aangetrokken bij het vertrek!!

Om zacht te dromen:
� Slaapzak
� Warm deken (het zijn koude nachten in de Ardennen!!)
� Hoofdkussen
� Luchtmatras of moesje
� Veldbed
� Py jama
� Je knuffelbeer

Om ons te verfrissen:
� Handdoeken en washandjes
� Douchegel, shampoo (Ecover aan te raden!) 
� Borstel en haarrekkertjes
� Tandpasta, tandenborstel en bekertje
� Muggenstick
� Zonnecrème en after-sun
� Indien nodig maandverband/tampons

  at moet er in ons mandje?



Om goed te kunnen ravotten:
� Shorts en T-shirts
� Topjes en badpak (en badmuts) voor zonnige dagen
� Jogging, broeken en truien voor koudere dagen
� Pet/zonnehoedje
� Zonnebril
� Voldoende ondergoed voor 10 dagen (pinkels voor 7 dagen)

Om onze voetjes te verwennen:
� Voldoende kousen + compeed (!)
� Stevige wandel- of sportschoenen
� Laarzen
� Stevige schoenen voor in het water (geen teenslippers)
� Reserveschoenen

Om ons te beschermen tegen de regen:
� Goede regenjas
� Regenkledij
� Dikke pull

Om de hoekjes van onze valies te vullen:
� Linnenzak
� Zaklamp + reservebatterijen
� Aardappelmesje of schillertje (met naam op)
� Vuilniszak



� Indien nodig medicijnen
� Enveloppen (voor de kleinsten met adres op)
� Postzegels
� Schrijfgerief
� Keukenhanddoek (met naam op)
� Zakdoeken
� Stripverhalen/leesboeken
� Verkleedgerief in verband met het thema van je groep
� Voor pinkels, speelclub en kwiks: rugzak voor 1-daagse
� Voor tippers, tiptiens en aspi’s: trekkerszak voor 2-daagse
� Een beetje zakgeld (voor, postkaartjes, 1- en 2-daagse)

Altijd alles 
dubbel checken ! Ik zeg altijd, als ge alles 

hebt, zijde niks vergeten

Yokes, gaat kei 
tof worden 

Neem uw goed
 humeur mee eh! 

Yokes, gaat kei 

Ziet dat ge uitgerust zijt eh!



Valiezen
Alle valiezen worden 
binnengebracht op 

31 juli tussen 17u en 19u
 op het jeugdheem



Vergeet jullie identiteitskaart niet af te geven aan jouw leiding voor we vertrekken!

 
Het is belangrijk om overal je naam in te zetten (vooral in het uniform), want elk 

jaar verliezen vele voorwerpen hun eigenaar!

Gelieve jullie dochters goed te controleren op luizen, want dit kan een echte plaag 
worden op kamp. Uit voorzorg controleren we daarom op 31 juli, wanneer de 
bagage gebracht wordt, de kinderen op luizen, zodat we deze plaag zeker niet 

meenemen!

Het is belangrijk om te weten dat het chirokamp een onvergetelijke 10 daagse wordt 
voor jullie dochter.  Wij zullen er dan ook alles aan doen om met heel de leiding-

sploeg er weer een geslaagd kamp van te maken!

VOOR DE PINKELS

Gelieve de kleren van je dochter per dag in een zakje te steken. Dit maakt het 
makkelijker voor de leiding!

    it mag je niet vergeten



Beste ouders

Gelieve het juiste bedrag te betalen voor 20 juli 2017
op het rekeningnummer BE45 0682 2722 8789.

Voor de Pinkels kost een weekje Chirokamp 100 euro, 
wanneer jullie dochter het 2de kind in de Chiro is, 

bedraagt de kostprijs 80 euro. 

Voor de Speelclub, Kwiks, Tippers en Tiptiens kost 10 
dagen Chirokamp 140 euro. Wanneer jullie dochter het 2de 

kind in de chiro is, bedraagt de kostprijs 120 euro. 

Voor de Aspi’s kost 10 dagen Chirokamp net zoals de andere 
groepen 140 euro. Wanneer jullie dochter ook mee zal gaan 
op voorkamp (vertrek op 1 augustus = optioneel) bedraagt 

de kostprijs 170 euro.

VERMELD DUIDELIJK NAAM + GROEP ALS MEDEDELING BIJ 
DE BETALING, ZEKER ALS JE VOOR MEER DAN 1 KIND 

BETAALT! 

Alle praktische informatie vinden jullie terug in ons kamp-
boekje. 

De betaling is maar pas geldig wanneer u 
een bevestigingsmail heeft ontvangen. 

Bij vragen omtrent de betaling kan u terecht bij 
leidster Lore (0472/098.332). 

Wilt u iets meer weten over het kamp, 
aarzel dan niet om contact op te nemen 

met leidster Hilke (0471/726.090).

Betaling



Op 4 augustus vertrekken de speelclub, kwiks, tippers en de tiptiens om 14u op 
het jeugdheem met de bus. 

De aspi’s vertrekken samen met de leiding op 1 augustus richting het kampterrein om 
het terrein kamp-klaar te maken. 

De pinkels vertrekken op 7 augustus om 14u op het jeugdheem met de auto. Wij 
zouden graag enkele ouders vragen om hen naar de kampplaats te brengen. Indien dit 
zou lukken, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de pinkelleiding. (De telefoonnum-
mers kan je achteraan terugvinden) 

Bij het vertrek wordt het uniform aangetrokken. 

Vergeet jullie identiteitskaart (vanaf 12 jaar) niet mee te nemen op kamp. Voor we op 
4 augustus op de bus stappen zal er iemand van je leiding je identiteitskaart komen 
ophalen. 

We komen allemaal samen terug met de bus op donderdag 14 augustus. U kan ons 
verwachten tussen 16u30 en 17u op het jeugdheem. 

Alle valiezen en veldbedjes worden op vrijdag 31 juli binnengebracht tussen 17u en 
19u op het jeugdheem.

     elangrijke weetjes
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We willen vragen aan de ouders om geen bezoek te brengen aan de kampplaats !!

Op 31 juli worden alle leden gecontroleerd op luizen. De meisjes die dan bezoek 
hebben van luizen kunnen deze dan weg wassen met luizenshampoo en ervoor 
zorgen dat ze weg zijn tegen 4 augustus. Het is de bedoeling dat er niemand met 
luizen vertrekt op kamp.

Laat dure voorwerpen thuis. Je hebt dit op kamp niet nodig, je kan ze enkel 
verliezen. We denken dan aan een GSM, horloge, Ipod,… 

We vragen om geen snoep mee te geven aan de jongste groepen (pinkels, 
speelclub, kwiks) !!! Wanneer ze dit toch meenemen, wordt dit afgegeven aan de 
leiding en op het einde van het kamp teruggegeven. 

Veel zakgeld op kamp is niet nodig. Je hebt deze centjes enkel nodig om kaartjes en 
iets op een- of tweedaagse te kopen.  

Er wordt verwacht dat elk kind zijn eigen postzegels meeneemt. Neem er dus 
genoeg mee om genoeg briefjes te kunnen versturen!

In geval van nood zijn er altijd 2 nummers waarop je ons kan bereiken:

o Hanna De Coninck: 0474 07 82 98 
o Hilke Verdoodt:  0471 726 090



Broodnodig
Ieder kind brengt 

zijn eigen veldbedje 
en slaapzak mee op kamp. 

Dit is zeer belangrijk!

Ieder kind neemt ook
een drinkbus mee voor op kamp. 

!!Schrijf hier duidelijk je naam op!!

Neem zelf voldoende blarenplakkers 
mee, Compeed is een aanrader!!



Wij hebben ook een postbode in ons sprookjesbos! 
Dus laat je mama, papa, oma, opa, zusje, broertje, liefje,.. 

maar heeeeeeel veel briefjes schrijven! 

Post



Hou het bos schoon!
Na al dat ravotten in ons speelbos moet er natuurlijk 

ook tijd gemaakt worden voor een 
verfrissende wasbeurt.

Wij vragen dan ook om SANEX 
(of een ander merk) mee te nemen op kamp.

Dit is een ecologisch a�reekbaar 
product en dus perfect voor in de rivier 

in ons sprookjesbos.



        aar waar ligt ons 
magisch sprookjesbos?

Hier zijn enkel de leden van ons sprookjesbos 
toegelaten!! Zo kunnen we allemaal samen 

genieten van ons kamp! 



Bedankt
Voor aaaaaaaaaaal die flapjes! 
Door jullie verzamelwerk hebben 
we weer heel wat bussen melk 

voor op kamp! 

Dikke duim voor jezelf!





Hey allerliefste Pinkels, 
 

De zomer komt eraan en dat betekent dat we weer op kamp 
vertrekken, yes yes yes! 

 
Denk aan leuke en vuile spelletjes, eendaagse, de rivier, pyjamafuif, 
... Plezier verzekerd! Hopelijk hebben jullie er zin in? Wij staan alvast 

te popelen om ons samen te amuseren! 

 

Ga maar op zoek naar die rode cape, dat kleedje van oma of 
wolvenpak, want wij gaan in thema roodkapje naar Han-Sur-Lesse! 

 

Veel liefs, 

Kato, Kerlijn, Lotte, Hilke & Elien 
  

Hey allerliefste 
pinkels



Hey hoi allerliefste speelclubjes!!!!!

Staan jullie ook al te popelen om te vertrekken naar onze mega fantastische 

coole kampplaats? Wij kunnen alvast niet meer wachten!

Tien dagen lang staan wij paraat voor jullie in ons prachtig sprookjesbos.

Zijn jullie klaar om samen te ravotten? Om te smullen van het lekkere eten? 

Jullie douche te ruilen voor de rivier? Maar last but not least, te weten te komen 

welke rol jullie krijgen in ons betoverend sprookjesbos. 

Kom het te weten in ons volgende schema:

Groetjes Hanne, Joke, Hanna en Mien xxx



hola gatitos!
Si, jullie kunnen het al raden! Oefen jullie Spaans al maar, trek je stoutste laarzen 

aan, knoop die cape al maar rond je nek en zet je hoed recht want dit jaar zijn wij 

de gelaarsde katten op kamp!

Zien jullie het al zitten om samen met ons het kampterrein onveilig te maken met 

wat kattenkwaad?

Vamos a medir 4 augustus op het jeugdheem!

Hasta entonces gatitos traviesos!

PS: breng je persoonlijke bucket-list mee van 5 dingen 

die jij zeker wil doen of beleven op kamp!

Adios!

Marte, Julie, Johanna en Tiffke 



Dag liefste Tippers,
Het superleuke Chirojaar sluiten we zoals elk jaar af met een nog leuker kamp!

Dit jaar zal het doorgaan in het betoverende sprookjesbos van Han-Sur Lesse. 

Zijn jullie klaar om als echte Hans en Grietje jullie weg te vinden? Zijn jullie klaar 

om de 10 meest fantastische dagen van het jaar te beleven? Zijn jullie (net zoals 

ons) klaar om er een GE-WELDIG kamp van te maken? 

Als jullie onderstaande rebussen oplossen, komen jullie al enkele dingen te 

weten die op het programma zullen staan dit jaar! 

Dit jaar gaan sommigen van jullie voor de eerste keer op tweedaagse. Vergeet 

zeker geen grote trekkerrugzak waar onder andere jullie slaapzak in past.

Dikke kussen van jullie leiding!

Sam, Silke, Lissa en Diede!



Liefste tiptiens

Welkom, welkoooom bij de drie biggetjes
Welkom, welkoooom wat hebben we plezier!

Welkom, welkoooom bij de drie biggetjes
Kom maar snel naar hieeeeeer

Zoals jullie misschien al door hebben, heten wij jullie welkom in ons wondermooi 
sprookjesbos in Han-Sur-Lesse ;-)

We zijn heel blij dat jullie er weer talrijk bij zijn en hebben er alvast super veel zin in!

De mooiste 10 dagen van het jaar mogen we natuurlijk niet zo maar laten voorbij gaan 
zonder enige voorbereiding. Jullie horen de bui misschien al hangen… In onze Face-

bookgroep staan 13 opdrachten die jullie zorgvuldig moeten uitvoeren voor we op kamp 
vertrekken. Probeer zo goed mogelijk samen te werken om de opdrachtjes te vervullen 

want er hangt natuurlijk een mooie beloning aan vast (te ontdekken op kamp)!

Super veel succes!!
Wij kijken er naar uit jullie te zien op 4 augustus voor ons onvergetlijk kamp!

GO GO GOOOOO
Maite, Kerlijne, Lore & Hanne 



Voor sommigen is dit de eerste keer voorkamp, voor anderen is het hun laatste kamp 

(als lid). Dit betekent dat het voor iedereen een speciale 14daagse wordt. Wij zijn 

klaar om samen met jullie de mooiste herinneringen vast te leggen van deze zomer. 

Als rapunzel mogen we ons soms als prinsesjes gedragen maar trek u brakke 

schoenen  maar aan want in ons speelbos kan het er al nekeer vuil aan toe gaan xp 

WA MOOGDE ZEKER NIE VERGETEN?

 Uwe kam, want knopen in azo een lang haar is geen lacherke

 U schoonste kleed (ook nie te schoon, kan al is vuil worden)

 U kroontje bcs we’re queens

 U goed humeur xxx

Wij hebben der echt ziekelijk veel zin in. 

Dus gelle zijt obviously ook verplicht om 

der even neig naar uit te kijken…

Dikke kussen van jullie favo drieling, 

Tot snel deugenieten (en duivels) 

Bisou, 

xxx

 Uwe kam, want knopen in azo een lang haar is geen lacherke

 U schoonste kleed (ook nie te schoon, kan al is vuil worden)

 U kroontje bcs we’re queens

 U goed humeur xxx







PINKELS: 
Elien Deelen
Molenveld 13 
1745 Opwijk
0474 03 39 96
deelenelien@gmail.com

Kato Vermoesen 
Broekstraat 44
1745 Opwijk
0472 31 66 97
katovermoesen@gmail.com

Lotte Ringoot 
Schoolstraat 75 
1745 Opwijk
0475 67 94 44
lotteringoot@icloud.com

Hilke Verdoodt
Perreveld 35
1745 Opwijk
0471 72 60 90
hilke.verdoodt@hotmail.com

Kerlijn De Pauw
Klei 20
1745 Opwijk
0471 61 04 36
kerlijn.de.pauw@gmail.com

SPEELCLUB:
Hanne Peeters
Processiestraat 23
°1745 Opwijk
0499 16 54 67
peeters.hanne@hotmail.com

Joke Seuntjens
Steenweg op Merchtem 72
1745 Opwijk
0470 52 68 97
joke.seuntjens@hotmail.com

Hanna Geeroms
Nieuwstraat 114 
1745 Opwijk 
0468 15 41 05
geeromshanna@gmail.com

Mien De Plecker
Nanovestraat 72
1745 Opwijk 
0477 52 79 00
mien.deplecker@hotmail.be

KWIKS:
Johanna Spinoy
Hulst 35 
1745 Opwijk
0496 13 40 26
johanna.spinoy@gmail.com

Marte Elias
Nieuwstraat 38
1745 Opwijk
0471 65 14 52
marte.elias@skynet.be

Julie Lissens 
Pluimhofweg 28
1745 Opwijk
0479 02 00 60
julie.lissens@hotmail.be

Tiffany Van Campenhout
Kerseveld 9
1745 Opwijk
0491 08 59 94
tiffanyvc@hotmail.com

TIPPERS:
Sam Uyttersprot
Doorstraat 107
1745 Opwijk
0488 95 54 23
sam.uyttersprot@icloud.com

Lissa De Pauw
Sint-Ursmarusstraat 172
9200 Baasrode
0472 44 87 34
depauwlissa@gmail.com

Diede Vandergoten 
Hulst 23
1745 Opwijk
0474 07 67 19
diede.vandergoten@hotmail.com

Silke van Lembergen
Nieuwstraat 54
1745 Opwijk
0489 27 57 96
silke.vanlembergen@gmail.com

TIPTIENS:
Kerlijne Van Den  Eede
Nieuwstraat 41
1745 Opwijk
0471 10 05 31
kerlijne.vdeede@gmail.com

Lore De Proost 
Merelweg 27
1745 Opwijk 
0472 09 83 32
lore_de_proost@msn.com

Hanne Ringoot 
Schoolstraat 75
1745 Opwijk
0472 83 84 74
hanneringoot@live.be

Maite De Wel 
Neerveldstraat 89
1745 Opwijk
0472 41 24 17
maitedewel@gmail.com

ASPIS:
Eva Elias
Nieuwstraat 38
1745 Opwijk
0471 65 14 53
eva.elias1996@gmail.com

Lisa Clauwers
Hoppeveld 31
1745 Opwijk
0497 63 59 97
lisamuziek@outlook.com

Hanna De Coninck 
Heirbaan 216
1745 Opwijk
0474 07 82 98
hanna.de.coninck@hotmail.com

Hoofdleidster: Hanna De Coninck

Secretaris: Tiffany Van Campenhout

Kassier: Lore De Proost

V.B.: Emma De Coninck & Laura De Pot


