
‘t CHIROBOEKSKE
Chiro Fantasia



Dag allerliefste Chiromeisjes,

Afgelopen (Chiro)jaar verliep allesbehalve hoe we het voorzien hadden. Door 
het Coronavirus zijn er heel wat Chirozondagen 

weggevallen. Ook veel van onze evenementen waaronder het 
feestweekend voor ons 60-jarig bestaan, Het Magische 

Wonderland, heeft jammer genoeg niet kunnen plaatsvinden. Dit is 
natuurlijk niets ten opzichte van wat er zich allemaal in de wereld afspeelde 

maar het heeft toch ons Chirohart een beetje gebroken. 

Wij hopen dat jullie, jullie gezinnen en familie nog in een goede 
gezondheid verkeren en er toch het beste van hebben kunnen maken. 

Gelukkig moet het hoogtepunt van het jaar nog komen: Chirokamp. Als we 
van 1 ding zeker zijn, is het toch wel het volgende: KAMP 2020 WORDT 

ONVERGETELIJK! Zijn jullie akkoord? Maken we afgelopen Chirojaar meer 
dan goed op kamp? Wij zorgen voor de leuke spelletjes, het lekker eten, de 

legendarische avonden en jullie voor een goed humeur! 
Afgesproken?

We zijn zo hard aan het aftellen… Tot op kamp lieverds (of moet ik zeggen: 
eenhoorns, elfjes, trollen, draken, weerwolven en 

vampieren?!)

Fantasierijke groetjes,

Lore en haar zeemeerminnen x



Hierbij openen 
wij Het magiscHe 
boek en beginnen 

wij samen met 
jullie aan een 
nog magiscHer 

verHaal 
in wanlin...

  EenhoornsEenhoorns
  PinkelsPinkels

 TrollenTrollen
  KwiksKwiks

         
   ElfjesElfjes                  

SpeelclubSpeelclub



  DrakenDraken
  TippersTippers

 VampierenVampieren
  Aspi’sAspi’s

         
      WeerwolvenWeerwolven

TiptiensTiptiens

 ZeemeerminnenZeemeerminnen          
  LeidingLeiding

         
   ReuzenReuzen

KookploegKookploeg



Wat nemen We mee naar Wanlin?

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/haarspeldjes
 � Tandpasta, tandenborstel en beker
 � Muggenstick
 � Zonnecrème en after-sun
 � Indien nodig, maandverband en tampons

Jullie moeten je zeker 
voorbereiden op de magie 

van Chiro Fantasia, 
en dit kan zo:

MEENEMEN



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)
 � Voor de pinkeltjes vragen we om de kleding per soort  

 in zakjes te steken: shortjes, regenkledij, ondergoed,  
 T-shirts, etc...

Om onze voetjes te verwennen:

 � Voldoende kousen
 � Compeed (!!!)
 � Stevige wandelschoenen
 � 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)
 � Drinkfles
 � Indien nodig, medicijnen



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 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!

Alle vAlliezen worden 
binnengebrAcht op 31 juli 
tussen 17u en 19u op 

het jeugdheem!

VALIEZENWanneer brengen We de valiezen?  NIET VERGETEN



beste ouders,

Er kan ingeschreven worden vanaf 10 mei 2020 tot en met 1 juli 
2020. Gelieve het juiste bedrag te betalen voor 12 juli 2020

op het rekeningnummer BE45 0682 2722 8789.

Voor de Pinkels kost een weekje Chirokamp 90 euro. Wanneer 
jullie dochter het 2de kind in de Chiro is, bedraagt de kostprijs 70 

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 
160 euro.

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

BETAALT!

Alle praktische informatie vinden jullie ook terug op mail of op de 
site. 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 Lobke (0472 66 98 49).

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 3 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 3 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 3 augustus op de bus stappen zal er iemand van je leiding je 
identiteitskaart komen ophalen.

We komen allemaal samen terug met de bus op 13 augustus. U kan ons 
verwachten tussen 16u30 en 17u op het jeugdheem.

belangrijke WeetjesBETALEN WEETJES



onmisbaar onmisbaar !!! !!! nog Weetjes...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 Lobke (0472 66 98 49)

ieder kind neemt 
zijn eigen veldbed 
en slAApzAk mee op 
kAmp! dit is zeer 

belAngrijk!



Ook de postbode weet hoe die van jullie kamp iets magisch kan 
maken! Dus laat jullie mama, papa, oma, opa, vriendin, vriend, 

liefje, zus of broer maar heel veel briefjes schrijven!

chiro pol opwijk
voornAAm + FAmilienAAm + bAn

toussAint michel
rue du butiA 14
5564 wAnlin

POST wAAr gAAt ons zAlig kAmpje wAAr gAAt ons zAlig kAmpje 
nAArtoe?nAArtoe?  Post



ook wij denken AAn wAt ook wij denken AAn wAt 
goed is voor onze nAtuur!goed is voor onze nAtuur!

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!bedAnkt!

voor Al die bArcodes op de 
soubry-verpAkkingen te verzAmelen! de kids 
zullen kunnen smullen vAn Al die pAstA op 

kAmp!

less upsettiless upsetti
more spAghettimore spAghetti

NATUUR



vergeet zeker je drinkFles niet 
in je rugzAk te steken, wAnt 

vAn Al dAt  plezier mAken kAn 
je Al eens dorst krijgen.

bivAkliedbivAklied

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.

BIVAKLIED



bekijk de dAtum vAn het kAmp 
voor jouw dochter dus zeker 

goed, wAnt deze is 
uitzonderlijk verAnderd...

OPGELET
Pi n k e ls: 7 a u g u s tu s to t 13 a u g u s tu s

sP e e lc lu b : 3 a u g u s tu s to t 13 a u g u s tu s

kw i k s: 3 a u g u s tu s to t 13 a u g u s tu s

ti P P e rs: 3 a u g u s tu s to t 13 a u g u s tu s

ti P ti e n s: 3 a u g u s tu s to t 13 a u g u s tu s

as P i ’s: 1 a u g u s tu s to t 13 a u g u s tu s



benieuwd nAAr meer? benieuwd nAAr meer? 
lees verder in dit lees verder in dit 
mAgische boekje !!!mAgische boekje !!!

liefste Pinkeltjes, liefste Pinkeltjes,  

Wat spannend seg… Voor sommigen is dit de eerste keer op kamp, anderen 

gingen vorig jaar al mee! 

Zijn jullie er klaar voor?

Hebben jullie er zin in?

Wij alleszins wel! Slapen in tenten, elke dag leuke spelletjes samen met de 

vriendinnen, kampvuur, zangavond,… Laat er ons een geweldig kamp van 

maken! 

En oh ja, niet te vergeten lieve eenhoorntjes, vergeet jullie verkleedgerief niet 

voor ons grote eenhoornspel! 

Wij zijn alvast voorbereid, kan jij raden welk eenhoornvriendje bij welke 

leidster past?

Magische groetjes van jullie leidsters!

PINKELS



liefste sPeelclubbertjes,liefste sPeelclubbertjes,
Het is weer zover! Van 3-13 augustus vliegen wij naar het magische Wanlin 

als sierlijke elfjes!

Kenmerken van een elfje:

- Klein
- Vleugeltjes
- Magisch
- Vriendelijk
- Schattig
- Behulpzaam
- Enthousiast 
- Stilletjes praten (vooral ‘s nachts zijn elfjes heel stil)

Op ons magische kampterrein zullen jullie 10 dagen lang genieten van de 
meest gekke activiteiten, smullen van het lekkere eten gemaakt door de 

reuzen, aan tafel zitten in de gigantische eettent tussen de eenhoorns en de 
trollen en jullie wassen in een heldere rivier vol visjes. 

Neem jullie vleugeltjes, kleedje en toverstok mee en dan maken we er samen 
een onvergetelijk kamp van! 

Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Liefs

Hanne, Amber, Johanna, Hilke en Thea

kWikies,kWikies,
Of moeten we trollen zeggen?

Ja jullie lezen het goed, jullie zijn dit jaar griezelige trollen! 

Laten jullie ons dit kamp zien hoe goed jullie bruggen kunnen bewaken, de 
vuilste manieren kunnen bovenhalen en zo veel meer?

Wij hebben alvast SUPER veel zin om er met jullie 10 GEWELDIGE dagen van 
te maken!! Hopelijk jullie ook xxxx

Dingen die jullie zeker niet mogen vergeten zijn:

- Verkleedkledij om jullie helemaal te transformeren in echte trollen
- Legerkledij die vuil mag worden want misschien komen Tom, Fly en   
  Stijn ook wel eens langs?
- Wiite T-shirt die jullie niet meer nodig hebben
- Jullie goed humeur! (Zeker dat laatste niet vergeten he xxxxxx)

, hopelijk jullie ook! Xxx

Dikke slijmerige kussen van ons xx

SPEELCLUB KWIKS



liefste tiPPers, liefste tiPPers, 

WOEHOEEE BIJNA SAMEN OP KAMP!!!! Zijn jullie er klaar voor???

Wat jullie allemaal kunnen verwachten van de beste 10 dagen van het jaar:
- 10 dagen slapen in een tent
- Ons wassen in de rivier
- Onze stem kapot zingen tijdens de zangavond
- Supergezellig kampvuur
- Heerlijk eten
- Vettige doop
- Onvergetelijke 2-daagse
- Zalige kampdans
- Superveel zotte activiteiten
- Ons gewoon zot hard amuseren samen
- En nog zoveel meer ervaringen om nooit te vergeten!!!!

Vergeet zeker geen trekker en goede stapschoenen voor op 2-daagse (span-
nend!!!), een witte T-shirt, een knuffel (die kapot mag) en verkleedkleren in 

het thema “draken” mee te 
brengen!

Wij staan al te popelen om te vertrekken en er een zalig, leuk, supertof, onver-
getelijk kamp van te maken!! Hopelijk 

hebben jullie er al evenveel zin in als wij!! 
4 hete kusjes van jullie leidsters xxxx

 

liefste tiPtiens,liefste tiPtiens,

Liefste burgers van Wanlin,

Het is ochtend. Het dorp ontwaakt en iedereen opent zijn ogen. Deze nacht is 

er echter iets vreselijks gebeurd... Geruchten vertellen ons dat er een groep 

weerwolven is neergestreken in de bossen van Wanlin. Deze zeer gevaarlijke 

en beruchte groep blijkt afkomstig te zijn uit Opwijk en bestaat enkel uit coole 

chicks. Het ziet er naar uit dat ze zich hebben voorbereid om 10 dagen lang 

zich kapot te dansen op de beste schijven, luidkeels mee te huilen met de 

mooiste liedjes, zich af en toe te wassen in de ijskoude rivier, hun 

grommende magen te vullen met heerlijks, nachtenlang te waken over het 

terrein, de vetste roddels door te vertellen, grappen en grollen uit te halen, 

kortom te GENIETEN!

LEES SOWIESO VERDER OP 
DE VOLGENDE PAGINA OM 

MEER TE ONTDEKKEN...

TIPPERS TIPTIENS



De burgers hebben onmiddellijk maatregelen getroffen en in ruil voor 

verblijf verwachten ze dat jullie onderstaande opdrachten vervullen: 

• Breng Wanda mee.

• Verkleed je in een weerwolf met lekker veel haar.

• Verkleed je in een spreekwoord/gezegde. Laat je fantasie de vrije  

 loop! Opgelet: hou dit geheim voor de anderen + om ervoor te 

 zorgen dat iedereen iets verschillends kiest, stuur je jouw keuze   

 door naar één van ons (deadline 30 juli).

•  

• Neem een foto met Wanda in 10 verschillende steden. 

•	 Maak	een	filmpje	op	youtube	en	haal	minstens	500	views.

•	 Ontvang	500	brieven	op	kamp	met	de	hele	groep,	waaronder	3	van		

 bekende Opwijkenaren/BV’s.

•  

• Maak allemaal samen een tiktok op het liedje Me Too van Meghan  

 Trainor.

•	 Maak	een	foto/filmpje	met	5	BV’s.

• Film jezelf wanneer je huilt bij volle maan.

Het is terug nacht en alle burgers sluiten hun ogen.

We kijken er al naar uit om samen met jullie Wanlin onveilig te maken!

Harige kusjes en knuffels

Jullie alfa’s

Kerlijn, Amber, Merel en Tiffany

13 dagen lang trekken wij met jullie de wereld van de vampieren in!  We hebben

dit thema natuurlijk niet zomaar gekozen want vampieren beschikken namelijk

over de volgende kenmerken: Leven vooral 's nachts, worden minder snel oud

dan mensen (hierdoor onze eeuwige schoonheid), kunnen mensen hypnotiseren

(hierdoor krijgen we alles voor elkaar) Zo zien jullie maar wij kennen jullie als de

besten! Maar welke vampier ben jij nu echt? 

•  THE  ASPI  DIARIES•

WELKE VAMPIER BEN JIJ?

STEFAN
Ben jij een Stefan? Ben

je knap en leuk, maar

hou je je graag onder

de radar? Wil je altijd

goed doen voor

iedereen? Doe jij graag

een gezellige avond

onder een partytent ,

of speel je graag een

quiz? Dan ben jij een

echte Stefan!

DAMON
Ben jij een Damon? Ben

je knap en leuk, en heb

je graag dat iedereen dit

weet? Is zangavond

jouw hoogtepunt van

het kamp en blijf je liefst

tot laatste? Zijn vuile

spelletjes echt jouw

ding? Dan ben jij een

echte Damon!

ELENA
Ben jij een Elena? Ben je

knap en leuk, maar bloei

je maar helemaal open

als je bij de juiste

mensen bent? Is

kampvuur en fakkeltocht

jouw favoriete moment?

Mag riviertoch echt niet

ontbreken? Dan ben jij

een echte Elena!

xoxo Silke, Julie, Isolde en Hanna

PS, hou jullie Facebook in de gaten
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PINKELS

Lore De Proost  Lara De Raes  Diede Vandergoten Sam Uyttersprot  Lien van haudt
Merelweg 27  Karenveldstraat 44 Hulst 23  Doortstraat 107  Schoolstraat 80
1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk
0472 09 83 32  0477543901  0474 07 67 19  0488 95 54 23  0476632382
lore_de_proost@msn.com lara.deraes@proximus.be diede.vandergoten@hotmail.com sam.uyttersprot111@gmail.com lien.vanhaudt@hotmail.com

SPEELCLUB

Hanne Ringoot  Hilke Verdoodt  Johanna Spinoy  Thea De Pauw  Amber Meskens
Schoolstraat 75  Perreveld 65  Hulst 35  Klei 20  Nanovestraat 111
1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk
0472 83 84 74  0471 72 60 90  0496 13 40 26  0491 19 89 91  0479 27 11 54
hanne.ringoot@live.be hilke.verdoodt@hotmail.com johanna.spinoy@gmail.com thea.de.pauw@gmail.com amb.meskens@gmail.com

KWIKS

Luna Boelaerts  Sam Desire  Amber Palmans  Kerlijne Van Den Eede
Bolstraat 3  Waaienberg 15  Neerveldstraat 138 Nieuwstraat 41
1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk
0489 95 50 70  0479 44 18 43  0478 35 98 63  0471 10 05 31
luna.boelaerts@outlook.be samdesire25@gmail.com amber.palmans@gmail.com kerlijne.vdeede@gmail.com

TIPPERS

Lobke Uyttersprot Maite De Wel  Merel De Pauw  Silke De Smet
Baardegemsestraat 37 Neerveldstraat 89  Klei 60  Droeshoutstraat 116
9280 Lebbeke  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk
0472 66 98 49  0472 41 24 17  0472317368  0477 66 51 98
uyttersprot.lobke@outlook.com maitedewel@gmail.com merel_de_pauw@hotmail.com silke.desmet1606@outlook.com

TIPTIENS

Merel Fieremans Kerlijn De pauw  Amber De Vuyst  Tiffany Van Campenhout
Merelweg 31  Klei 20  Poelstraat 1  Kerseveld 9
1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk
0471 61 40 07  0471 61 04 36  0487 61 86 62  0491 08 59 94
merelfieremans@icloud.com kerlijn.de.pauw@gmail.com amber.opwijk@gmail.com tiffanyvc@hotmail.com

ASPI’S

Isolde DEvalckeneer Silke Van Lembergen Hanna Geeroms  Julie Lenaerts
Zippe 1  Nieuwstraat 54  Nieuwstraat 114  Nanovestraat 118
1785 Merchtem  1745 Opwijk  1745 Opwijk  1745 Opwijk
0472 66 02 48  0489 27 57 96  0468 15 41 05  0471 41 56 76
isolde.devalckeneer@gmail.com silke.vanlembergen@gmail.com geeromshanna@gmail.com julie.lenaerts2000@gmail.com

Hoofdleidster:    Lore De Proost
Secretaris:    Amber Meskens
Kassier:     Diede Vandergoten
Volwassenbegeleiders:   Emma De Coninck
     Lotte Ringoot


