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Dag lieve meisjes,

Het cHirojaar is jammer genoeg alweer voorbij. Het is 
Dan nu ook weer tijD om uit te kijken naar ons jaarlijks 

cHirokamp.

van 4 tot 14 augustus maken we een reis Door De tijD. 
De tijDreizigers, jullie leuke leiDing, Halen Het beste in 
Hun naar boven om er weer een fantastiscH kamp van te 

maken. ons wassen in De rivier, zingen aan Het kampvuur, 
één- en tweeDaagse. we krijgen Het er alvast warm van. 

we nemen jullie Heel graag mee naar tenneville om er 
samen een topkamp van te maken.

Dikke kussen xxx

HoofDleiDster, lore



IN dIt bOEkjE kRIjGEN             
jullIE Al EEN vOORsMAAkjE EN           
wORdEN jullIE vOORbEREId OP 
dIE ZAlIGE REIs dOOR dE tIjd IN 

tENNEvIllE! 

 HOlbEwONERs

 PINkEls

 jONkvROuwEN 
 EN RIddERs

 kwIks

         
   GRIEkEN EN ROMEINEN         

sPEElClub



 FlOwER POwER

 tIPPERs

 IN tHE FutuRE

 AsPI’s

          
      NIllIEs   
      tIPtIENs 

 tIjdsREIZIGERs      
 lEIdING

        
    PROFEssORs

kOOkPlOEG



Voor jullie de      
tijdmachine zullen     

mogen instappen, zijn er 
een paar zaken die jullie  

zeker moeten weten!

wAt  NEMEN wE MEE OP ONZE REIs?

dE tROts vAN EEN CHIROMEIsjE:

  � cHiro-uniform: beige rok met roDe t-sHirt en cHiropull

 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

 � pyjama

 � je knuffelbeer

OM ONs tE vERFRIssEN:

 � HanDDoeken en wasHanDjes

 � DoucHegel en sHampoo (ecover, sanex zero% of een anDere biologiscH   
 afbreekbare DoucHegel en sHampoo zijn verplicHt!)

 � borstel en Haarrekkertjes

 � tanDpasta, tanDenborstel en beker

 � muggenstick

 � zonnecrème en after-sun

 � inDien noDig, maanDverbanD en tampons



OM GOEd tE kuNNEN RAvOttEN:

 � t-sHirts, topjes en sHortjes voor zonnige Dagen

 � truien, broeken en jogging voor kouDere Dagen

 � baDpak of bikini

 � pet of zonneHoeDje

 � zonnebril

 � volDoenDe onDergoeD voor 10 Dagen (pinkels: 7 Dagen)

OM ONZE vOEtjEs tE vERwENNEN:

 � volDoenDe kousen

 � compeeD (!!!)
 � stevige wanDel- en/of sportscHoenen

 � laarzen

 � waterscHoenen (voor in De rivier geen teenslippers!)
 � reservescHoenen

OM ONs tE bERsCHERMEN tEGEN REGEN:

 � goeDe regenjas

 � regenkleDij

OM dE HOEkjEs vAN dE vAlIEs tE vullEN:

 � linnenzak

 � zaklamp en reservebatterijen

 � aarDappelmesje of -scHillertje

 � vuilniszak

 � enveloppen (voor De kleinsten met aDres op)
 � postzegels (Deze worDen niet meer voorzien Door ons op kamp!!!)
 � scHrijfgerief

 � keukenHanDDoek (met naam op)
 � zakDoeken

 � stripverHalen of leesboeken

 � verkleeDgerief in tHema

 � voor pinkels, speelclub en kwiks: 1-Daagse rugzak

 � voor tippers, tiptiens en aspi’s: 2-Daagse rugzak

 � een beetje zakgelD (voor 1- of 2-Daagse)
 � Drinkbeker

 � inDien noDig, meDicijnen

Ook al aan het 
dromen over de   

10 leukste dagen 
van het jaar?



vAlIEZEN

AllE vAllIEZEN wORdEN 
bINNENGEbRACHt OP 31 

julI tussEN 17u EN 19u 
OP HEt jEuGdHEEM!

dIt MAG jE NIEt vERGEtEN!

vergeet jullie IdENtItEItskAARt niet af te geven aan jouw leiDing voor we vertrek-
ken!

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 DocHters. wij zullen er Dan ook alles aan Doen om met Heel De 

leiDingsploeg 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!



Beste ouders,
gelieve Het juiste beDrag te betalen voor 12 juli 2019

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 kampboekje.
De betaling is maar pas gelDig wanneer u een bevestigingsmail Heeft 

ontvangen.

bij vragen omtrent De betaling kan u terecHt bij leiDster DieDe        
(0474 07 67 19).

wilt u iets meer weten over Het kamp, aarzel Dan niet om contact op te 
nemen met leiDster Hanna (0468 15 41 05).

op 31 julI worDen alle leDen gecontroleerD op luizen. De meisjes Die Dan bezoek 
Hebben van luizen, kunnen Deze 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.

De AsPI’s vertrekken samen met De leiDing op 1 AuGustus ricHting Het kampterrein 
om Het terrein kamp-klaar te maken.

op 4 AuGustus vertrekken De sPEElClub, kwIks, tIPPERs EN tIPtIENs om 14u op Het 
jeugDHeem met De bus.

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 telefoonnummers 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.

bElANGRIjkE wEEtjEs



ONMIsbAAR IN ONZE REIs 
dOORHEEN dE tIjd

!!! nog weetjes...

we willen vragen aan De ouDers om GEEN bEZOEk te brengen aan De kampplaats !!

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 postkaartjes 
(50 cent) en eventueel iets op een- of tweeDaagse te kopen.

in geval van nooD zijn er altijD 2 nummers waarop je ons kan bereiken:
leiDster lore (0472 09 83 32)
leiDster Hanna (0468 15 41 05)

ieDer kinD 
neemt zijn EIGEN                     

vEldbEdjE EN          
slAAPZAk mee op 

kamp! 
Dit is zeer belangrijk!



post

OOK de POSTbOde ReIST Mee MeT OnS dOORHeen de TIjd! dUS lAAT jUllIe MAMA, 
PAPA, OMA, OPA, vRIendIn, vRIend, lIefje, zUS Of bROeR MAAR Heel veel bRIefjeS 

SCHRIjven!

CHIRO POl OPwIjK

vOORnAAM + fAMIlIenAAM + bAn

GAUTHIeR MICHel

RUe de GenOvAl 1
6972 TennevIlle

waar gaat onze zalige reis 
doorheen de tijd naartoe?



ook wij denken aan wat 
goed is Voor onze natuur!
ook moeten onze tijDreizigers voorbereiD zijn op een wasbeurt in 

De rivier.

wij vragen Daarom een ECOlOGIsCH AFbREEkbAAR PROduCt zoals 
ecover, sanex zero% of een anDere sHampoo/DoucHegel uit 
De biosHop mee te geven. Dit zorgt ervoor Dat onze rivier niet 

vervuilD zal worDen. Bedankt!
voor al Die barcoDes op De soubry-verpakkingen te 
verzamelen! De kiDs zullen kunnen smullen van al 

Die pasta op kamp!

less upsetti
more spaghetti



vERGEEt ZEkER jE dRINkFlEs NIEt IN jE 
RuGZAk tE stEkEN, wANt vAN Al dAt  

REIZEN kAN jE Al EENs dORst kRIjGEN.

BiVaklied

leven OP HeT RITMe vAn de wInd en vAn de zOn,

zInGen OP de MelOdIe vAn bOS en beeK en bROn.
SlAPen MeT ‘T 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 één UIT de bOOT.

TReK eR Mee OP UIT, bReeK GRenzen OPen;
SAMenSPel wORdT TeKen OM Te HOPen.

vlIeG eRIn, dOe Mee, en blIjf nIeT STAAn;
een nIeUwe weReld ROePT OM dOOR Te GAAn.



nu jullie helemaal 
gepakt en gezakt zijn 
Voor deze spannende 

reis doorheen de tijd 
willen jullie leidsters 

je nog een laatste 
Boodschap meegeVen.

dag liefste pinkeltjes! 
kamp komt steeDs DicHterbij en wij Hebben er al enorm veel zin in! 

voor velen van jullie is Dit Het eerste kamp, voor anDeren al Het 
tweeDe. Hoe Dan ook gaan we er een megaleuk, keicool en onver-

getelijk kamp van maken! 

vergeet zeker en vast jullie goeD Humeur niet en jullie outfit om 
Helemaal in De stijl van De preHistorie te komen! 

zijn jullie klaar om 7 Dagen vol plezier te beleven? Haal jullie 
knots maar boven want wij Hebben er al zin in! 

kusjes, amber, Hanna, lobke, maite en merel



allerliefste speelcluBBers,
Deze zomer trekken we in onze teletijDmacHine DoorHeen alle eeuwen. we 
starten onze reis in De oertijD en maken zelfs een tocHt naar De toekomst! 
De belangrijkste stop op Dit avontuur is wellicHt Die van jullie: De tijD van 

De grieken en De romeinen. Daarom Deze belangrijke vraag: zijn jullie klaar 
om 10 Dagen onDergeDompelD te worDen in De cultuur van De grieken en 

romeinen? wij kunnen alvast niet meer wacHten en kijken er naar uit jullie 
te verwelkomen in onze goDDelijke tempel. kies in afwacHting tot Het vertrek 
al een griekse of een romeinse goD of goDin uit Die jullie willen zijn en leg je 

mooiste outfit klaar. 

veel Dikke knuffels van jullie oppergoDDinnen!

lore = minerva: als goDin van De wijsHeiD staat zij Heel Het kamp klaar om op 

jullie vragen te antwoorDen met wijze raaD 

kerlijn = vesta: als goDin van Het HaarDvuur zorgt zij voor vele gezellige en 

onvergetelijke avonDen aan Het kampvuur

sam = apollo: als goD van De muziek en De levensvreugDe zal zij ervoor 

zorgen Dat jullie steeDs aan Het lacHen zijn en af en toe een Dansje kunnen 

placeren 

silke = amor: als goDin van De liefDe maakt zij jullie De allerbeste vrienDin-

netjes waarDoor we vrienDen voor Het leven worDen 

tot De vierDe augustus op Het jeugDHeem xxxx



geachte hoogheden, de kwiks 
bij Deze willen wij jullie uitnoDigen voor een groot 10-Daags bal in          

tenneville! Het belooft een gewelDige tijD te worDen! vol avontuur, plezier 
en gezelligHeiD brengen jullie als ecHte riDDers en jonkvrouwen De tijD van 

jullie leven Door! 

zaken Die jullie zeker niet mogen vergeten zijn:
 - jullie goeD Humeur 
 - gepaste kleDij voor een jonkvrouw of riDDer 
 - een witte t-sHirt Die niet meer zo wit zal terugkeren

 - en jullie manieren, want in De tijD van jonkvrouwen en riDDers was alles 
tip top in orDe! tot Dan! 

wij Hebben er al zin in! 
luna, isolDe, sam en Hilke x

elaBa tippertjes, 
wij Dagen jullie uit: wij weten Dat jullie stuk voor stuk rasecHte cHiromeisjes 

zijn, maar zijn jullie klaar om tijDens Deze 10 Dagen: 
  
 ontzettenD veel keer ‘gelukkige verjaarDag’ te zingen? wij zitten  
 namelijk met enkele feestvarkens Dit kamp! 
 
 De tijD volleDig uit Het oog te verliezen, om op 14 augustus tHuis te  
 komen met Het  iDee Dat Het kamp nog wel 5 Dagen langer HaD mogen  
 Duren? 
 
 wakker te worDen met Het geloei van De koeien op De weiDe naast  
 ons?
  
 elke Dag Heel je valies om te gooien om verse sokken te vinDen, Deze  
 “spoorloos” blijken te zijn om Dan op 13 augustus nog 5 paar   
 propere sokken terug te vinDen? 
 
 een tweeDaagse te beleven om “u” tegen te zeggen? 
  
 
 te leven in Het gezelscHap van verscHillenDe soorten insecten? 
  
 
 luiDkeels mee te brullen op alle cHiro-klassiekers? leer alvast Het  
 bivaklieD uit jullie HoofD (Dit vinD je 6 pagina’s terug)! 
  
 
 elke Dag te willen winnen tijDens De talloze spelletjes? (tip:   
 valsspelen is uiteraarD ook spelen) 
 
 tijDens Het uitDelen van De post te Hopen Dat er een briefje voor jou  
 van Het tHuisfront, je liefje, bestie… tussen zit? 
 



 te genieten van De 5-sterren-maaltijDen Die De kookploeg voor ons  
 klaarmaakt? 

 10 Dagen wifi-loos te leven??? 
  
 
 De leukste momenten aan jullie tenten te beleven? Deze samen   
 versieren tot De kleurrijkste plek van Heel Het kampterrein? 
  
 jullie 10 Dagen te wassen in De rivier? 
  
 en als laatste, jullie volleDig in te leven in jullie tHema: flower  
 power! snuister eens ronD op Het internet voor iDeeën en kom met  
 De fleurigste en graafste outfit naar Het kamp! 

 nemen jullie ook allemaal een wit kleDingstuk mee? Dit zullen we  
 goeD kunnen gebruiken! 

Hopelijk zijn jullie klaar voor al Deze uitDagingen???     
wij kunnen alvast niet meer wacHten!

wij Hopen jullie voltallig te zien op 4 augustus om met onze Hippiebus  
ricHting tenneville te rijDen! 

peace out
jullie Hippie Happy leiDing

tiffany, kerlijne, amber en julie

ela tiptiens,
yo britney spears’ en justin timberlakes, we’re so fetcH! Deze 10-Daagse 

Dompelen wij jullie onDer in tHe magic worlD van De nillies. Haal jullie fancy 
boDywarmers en buffalo’s maar boven, trek een topje aan over je t-sHirt (cuz 

wHy not???) en steek je Haar vol spelDjes en (te veel) rekkers want aan De 
tiptiens van cHiro pol opwijk Hun Deur of tentzeil geen fasHion police! nu al 

zin om samen met katrijn, cHantal, evy en marie-france De pannen van Het 
Dak te swingen? eeeen break, even geDulD nog! 

afspraak op 4 augustus op ons geliefDe jeugDHeem! 
be tHere or be ewww x 

greetz van jullie vier musketiers 

ps: on weDnesDay we wear pink x 

pps: wie Denkt er makkelijk van af te zijn, tHink again baby. jullie krijgen 
nog een bescHeiDen lijstje met opDracHten Die jullie moeten vervullen vóór 4 
augustus, maar Daarover later meer.

Kleine tip xp



dag lieVe aspi’s
na De gewelDige cHirozonDagen, wiggle tHat asspi, een zalig aspiweekenD, 
spagHettizwier,…. staat einDelijk Het langverwacHte cHirokamp voor De Deur. 
voor sommigen onDer jullie zal Dit Het laatste jaar als liD worDen, anDeren 
kunnen De eerste keer mee op voorkamp. 

Hier alvast ene kleine aspi-bucketlist : 
o meegaan op voorkaaaaamp.
o zelf leDen wekken als je De DienstleiDing mag Helpen, jeeeuj!!
o Hout sprokkelen voor De gezelligste avonDen ooit, joepie.
o lekker cHillen op tweeDaagse waar we ecHt Héél ver voor gaan   
 moeten stappen. wat zeggen we, super ver. we gaan onze voeten niet  
 meer voelen, zo ver gaan we moeten stappen. 
o liefDesbrieven scHrijven en krijgen van onze zeer geliefDe   
 buurjongens, De ksa.
o sHowke in elkaar steken voor Het kampvuur.
o traantje wegpinken tijDens Het kampvuur, en Dan vooral bij forever  
 young.
o naDat we ons verDriet Hebben verwerkt, tocH nog samen frietjes eten  
 om Het gewelDige kamp af te sluiten, mmmHHH.
o …
 (zelf aan te vullen)

nog 1 tip: laat jullie niet misleiDen Door Het verleDen, wij gaan 14 Dagen 
lang recHt naar De toekomst. 

Doooeeei,
H&D

lAtEN wE sAMEN IN dE     
tElEtIjdMACHINE stAPPEN

en eR een OnveRGeTelIjK 
KAMP vAn MAKen!!!



PINKELS
Merel Fieremans  Maite De Wel  Hanna Geeroms Lobke Uyttersprot 
Merelweg 31  Neerveldstraat 89 Nieuwstraat 114 Baardegemsestraat 37
1745 Opwijk   1745 Opwijk  1745 Opwijk  9280 Lebbeke
0471 61 40 07 0472 41 24 17  0468 15 41 05 0472 66 98 49
merelfieremans@icloud.com maitedewel@gmail.com geeromshanna@gmail.com uyttersprot.lobke@skynet.be
  
Amber Meskens
Nanovestraat 111
1745 Opwijk
0479 27 11 54
amb.meskens@gmail.com

SPEELCLUB
Lore De Proost  Kerlijn De Pauw Silke De Smet  Sam Desire
Merelweg 27  Klei 20  Droeshoutstraat 116 Waaienberg 15 
1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk
0472 09 83 32 0471 61 04 36 0477 66 51 98  0479 44 18 43
lore_de_proost@msn.com kerlijn.de.pauw@gmail.com silke.desmet1606@outlook.com samdesire25@gmail.com

KWIKS
Sam Uyttersprot  Hilke Verdoodt   Isolde Devalckeneer  Luna Boelaerts 
Doortstraat 107 Perreveld 65  Zippe 1  Bolstraat 3
1745 Opwijk  1745 Opwijk  1785 Merchtem 1745 Opwijk
0488 95 54 23 0471 72 60 90 0472 66 02 48 0489 95 50 70
sam.uyttersprot111@gmail.com hilke.verdoodt@hotmail.com isolde.devalckeneer@gmail.com luna.boelaerts@outlook.be

TIPPERS
Tiffany Van Campenhout  Kerlijne Van Den Eede Amber De Vuyst  Julie Lenaerts 
Kerseveld 9  Nieuwstraat 41 Poelstraat 1  Nanovestraat 118
1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk 
0491 08 59 94 0471 10 05 31 0487 61 86 62  0471 41 56 76
tiffanyvc@hotmail.com kerlijne.vdeede@gmail.com amber.opwijk@gmail.com julie.lenaerts2000@gmail.com

TIPTIENS
Silke Van Lembergen Kato Vermoesen  Mien De Plecker  Johanna Spinoy
Nieuwstraat 54 Broekstraat 44  Nanovestraat 72 Hulst 35
1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk 
0489 27 57 96 0472 31 66 97  0477 52 79 00  0496 13 40 26
silke.vanlembergen@gmail.com katovermoesen@gmail.com mien.deplecker@hotmail.be johanna.spinoy@gmail.com

ASPI’S
Diede Vandergoten  Hanne Ringoot 
Hulst 23  Schoolstraat 75
1745 Opwijk  1745 Opwijk
0474 07 67 19  0472 83 84 74
diede.vandergoten@hotmail.com hanne.ringoot@live.be

 Hoofdleidster: Lore De Proost   Kassier: Diede Vandergoten

 Secretaris: Tiffanuy Van Campenhout   V.B.: Lotte Ringoot en Emma De Conick


