CHIRO MAGAZINE
Chiro Pol Opwijk

reist doorheen de tijd

CHIROKAMP 4 TOT 14 AUGUSTUS 2019

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
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Wat

nemen we mee op onze reis?

De trots van een Chiromeisje:

Voor

 

jullie de

tijdmachine zullen

mogen instappen, zijn er

een paar zaken die jullie
zeker moeten weten!

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 de hoekjes van de valies te vullen:

Om goed te kunnen ravotten:



Linnenzak



Zaklamp en reservebatterijen



Aardappelmesje of -schillertje



Vuilniszak



Enveloppen (voor de kleinsten met adres op)



T-shirts, topjes en shortjes voor zonnige dagen



Postzegels (deze worden niet meer voorzien door ons op kamp!!!)



Truien, broeken en jogging voor koudere dagen



Schrijfgerief



Badpak of bikini



Keukenhanddoek (met naam op)



Pet of zonnehoedje



Zakdoeken



Zonnebril



Stripverhalen of leesboeken



Voldoende ondergoed voor 10 dagen (pinkels: 7 dagen)



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)

Om onze voetjes te verwennen:


Voldoende kousen



Drinkbeker



Compeed (!!!)



Indien nodig, medicijnen



Stevige wandel- en/of sportschoenen



Laarzen



Waterschoenen (voor in de rivier geen teenslippers!)



Reserveschoenen

Om ons te berschermen tegen regen:


Goede regenjas



Regenkledij

Ook al aan het
dromen over de
10 leukste dagen
van het jaar?

Dit mag je niet vergeten!

Valiezen
Alle valliezen 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
Wij zullen er dan ook alles aan doen om met heel de
leidingsploeg er weer een geslaagd kamp van te maken!

wordt voor jullie dochters.

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,

Belangrijke weetjes

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.

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.

Bij vragen omtrent de betaling kan u terecht bij leidster Diede
(0474 07 67 19).

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.

Wilt u iets meer weten over het kamp, aarzel dan niet om contact op te
nemen met leidster Hanna (0468 15 41 05).

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

!!! Nog weetjes...

Onmisbaar in onze reis
doorheen de tijd

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

Ieder kind

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

neemt zijn eigen

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.

slaapzak mee op

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)

veldbedje en
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 Genonval 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

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.

Vergeet zeker je drinkfles niet in je
rugzak te steken, want van al dat
reizen kan je al eens dorst krijgen.

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.

Dag

liefste pinkeltjes!

Kamp komt steeds dichterbij en wij hebben er al enorm veel zin in!

Nu

jullie helemaal
gepakt en gezakt zijn
voor deze spannende
reis doorheen de tijd
willen jullie leidsters
je nog een laatste
boodschap meegeven.

Voor velen van jullie is dit het eerste kamp, voor anderen al het
tweede. Hoe dan ook gaan we er een megaleuk, keicool en onvergetelijk 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 vriendinnetjes 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

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
augustus, maar daarover later meer.

Jullie hippie happy leiding
Tiffany, Kerlijne, Amber en Julie
Kleine tip xp

4

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		
Merelweg 31		
Neerveldstraat 89
1745 Opwijk 		
1745 Opwijk		
0471 61 40 07
0472 41 24 17		
merelfieremans@icloud.com maitedewel@gmail.com
		
Amber Meskens
Nanovestraat 111
1745 Opwijk
0479 27 11 54
amb.meskens@gmail.com
SPEELCLUB
Lore De Proost
Merelweg 27
1745 Opwijk
0472 09 83 32
lore_de_proost@msn.com

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

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

Lobke Uyttersprot
Baardegemsestraat 37
9280 Lebbeke
0472 66 98 49
uyttersprot.lobke@skynet.be

Silke De Smet		
Droeshoutstraat 116
1745 Opwijk		
0477 66 51 98		
silke.desmet1606@outlook.com

Sam Desire
Waaienberg 15
1745 Opwijk
0479 44 18 43
samdesire25@gmail.com

KWIKS
Sam Uyttersprot
Doortstraat 107
1745 Opwijk
0488 95 54 23

Hilke Verdoodt
Isolde Devalckeneer
Perreveld 65		
Zippe 1		
1745 Opwijk		
1785 Merchtem
0471 72 60 90
0472 66 02 48
sam.uyttersprot111@gmail.com hilke.verdoodt@hotmail.com isolde.devalckeneer@gmail.com

Luna Boelaerts
Bolstraat 3
1745 Opwijk
0489 95 50 70
luna.boelaerts@outlook.be

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

Amber De Vuyst
Poelstraat 1		
1745 Opwijk		
0487 61 86 62		
amber.opwijk@gmail.com

Julie Lenaerts
Nanovestraat 118
1745 Opwijk
0471 41 56 76
julie.lenaerts2000@gmail.com

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

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

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

TIPTIENS
Silke Van Lembergen
Nieuwstraat 54
1745 Opwijk		
0489 27 57 96

Kato Vermoesen
Broekstraat 44		
1745 Opwijk		
0472 31 66 97		
silke.vanlembergen@gmail.com katovermoesen@gmail.com
ASPI’S
Diede Vandergoten
Hulst 23		
1745 Opwijk		
0474 07 67 19

Hanne Ringoot
Schoolstraat 75
1745 Opwijk
0472 83 84 74
diede.vandergoten@hotmail.com hanne.ringoot@live.be

Hoofdleidster: Lore De Proost			

Kassier: Diede Vandergoten

Secretaris: Tiffany Van Campenhout			

V.B.: Lotte Ringoot en Emma De Coninck

