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Allerliefste Chiropollekes,
Het was weer een uitzonderlijk Chirojaar waarin het
Coronavirus opnieuw de bovenhand nam. Het Chirojaar was
gevuld met veel online Chirozondagen, bubbels, bubbels en
nog eens bubbels en het gemis naar Chirozondagen waarop
we allemaal samen konden zijn. We zijn natuurlijk al heel
blij met de kansen die we gekregen hebben om toch nog
Chiro te kunnen geven gezien de ernstige situatie in de
wereld.
Na zo een speciaal (Chiro)jaar hebben wij toch één
zekerheid: ons zalige Chirokamp zal doorgaan!
We halen de schade van alle gemiste Chirozondagen
dubbel en dik in op ons kamp dat vol zal zitten met
p l ez i e r, r a v o t te n , l e k ke r e te n , l i e d j e s z i n g e n , h a n d e n
ontsmetten en onvergetelijke herinneringen. Wij hebben er
enorm veel zin in en kunnen niet wachten om te
vertrekken!
Haal jullie acht tentakels, clownvisjes, haaientanden,
snorkels, surfplanken & zeesterren al maar naar boven
want we dompelen jullie helemaal onder in de
onderwaterwereld!
Wij zijn alvast volop met de voorbereidingen bezig om
jullie het beste kamp ooit te bezorgen en jullie kunnen
ons daarbij helpen door jullie voor te bereiden op 10, 7
( p i n ke l s ) of 1 4 ( a s p i ’s ) l eg e n d a r i s c h e d a g e n v o l
Chiroplezier en vriendschap!!
Wij willen iedereen ook graag nog eens bedanken voor
jullie flexibiliteit en het vertrouwen in ons als Chiro in
deze moeilijke tijden! Jullie zijn de beste!
To t h e e l b i n n e n k o r t ! ! G r o e t j e s ,
Lobke & haar zeemeerminnen xxx
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MEENEMEN
Wat nemen we mee naar Geel?

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

~

Hoofdkussen

~
~
~
~

Warm deken (het zijn koude nachten in de Ardennen!)
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

Om goed te kunnen ravotten:

Om de hoekjes van de valies te vullen:

~

T-shirts, topjes en shortjes voor zonnige dagen

~

Linnenzak

~

Badpak of bikini

~

Aardappelmesje of -schillertje

~
~
~
~
~

Truien, broeken en jogging voor koudere dagen
Pet of zonnehoedje
Zonnebril

Voldoende ondergoed

Voor de pinkeltjes vragen we om de kleding per dag
in zakjes te steken: warme dagen, koude dagen,
regendagen, avonden aan het kampvuur, etc.

Om onze voetjes te verwennen:
~

Voldoende kousen

~

Stevige wandelschoenen

~
~
~
~
~

Compeed (!!!)

~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Zaklamp en reservebatterijen
Vuilniszak

Enveloppen (voor de kleinsten met adres op)

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

Keukenhanddoek (met naam op!)

Papieren zakdoeken, in plaats van een stoffen
Stripverhalen of leesboeken
Verkleedgerief in thema
Een beetje zakgeld
Drinkfles

Indien nodig, medicijnen

Sportschoenen

Om ons te beschermen tegen het virus:

Waterschoenen (voor in de rivier geen teenslippers!)

~

Laarzen

Reserveschoenen

Om ons te berschermen tegen regen:
~

~

Goede regenjas
Regenkledij

~

Mondmaskers (minsten 1 per dag)

Pennenzak met schaar, lijm, kleurpotloden, stiften en balpennen

VALIEZEN
Wanneer brengen we de valiezen?

De
valiezen
worden
binnengebracht
op
het
jeugdheem
op
31
juli.
Dit
zal
in
shiften
gebeuren
volgens de bubbels.
Ook het
afhalen van de valiezen
zal
gebeuren op het jeugdheem
in shiften. Dit vindt plaats op
15
augustus.De
uurregeling
voor
het
binnenbrengen en afhalen volgt.

NIET VERGETEN
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!
Dit zouden we zeker enorm appreciëren bij de jongere bannen,
bedankt.
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! Wanneer uw dochter op
dat moment luizen zou hebben, gaat ze NIET mee op kamp.
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! Zie ‘Meenemen, wat nemen we
mee naar Geel?’

BETALEN WEETJES
Beste

ouders,

Er kan ingeschreven worden tot en met 1 juli 2021. Gelieve het
juiste bedrag te betalen voor 12 juli 2021 op het rekeningnummer
BE45 0682 2722 8789.
Voor de pinkels kost een kamp 100 euro. Wanneer jullie dochter
het 2de kind in de Chiro is, bedraagt de kostprijs 80 euro.

Voor de speelclub, kwiks, tippers, tiptiens en aspi’s (die niet
meegaan op voorkamp) kost een kamp 140 euro. Wanneer jullie
dochter het 2de kind in de Chiro is, bedraagt de kostprijs 120 euro.
Voor de aspi’s (die wel meegaan op voorkamp) kost een kamp
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 ook terug op mail of op de
site. De betaling is pas geldig wanneer u een bevestigingsmail
heeft ontvangen.
Let wel op: als je enkel betaald hebt en het inschrijvingsformulier
niet ingevuld hebt, is uw dochter NIET ingeschreven. Het is enorm
belangrijk om het inschrijvingsformulier in te vullen zodat wij alle
gegevens van uw dochter hebben.
Bij vragen omtrent de betaling kan u terecht bij leidster Lien
(0476 63 23 82). Wilt u iets meer weten over het kamp, aarzel dan
niet om contact op te nemen met leidster Iza (0471 31 31 45).

Belangrijke

weetjes

Op 31 juli doen wij een luizencontrole bij onze leden. 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 en komen 14 augustus
terug.
De speelclub, kwiks, tippers en tiptiens mogen mee van 4 tot
14 augustus. Zij worden verwacht op 4 augustus om 14u op het Jeugdheem
en zullen samen met de bus richting ons kampterrein vertrekken. Details
volgen.

De pinkels gaan op kamp van 7 tot 14 augustus. Het vertrekt vindt plaats op
7 augustus op het Jeugdheem. Details volgen.
Bij het vertrek wordt het uniform aangetrokken.
Vergeet jullie identiteitskaart (vanaf 12 jaar) niet mee te nemen op kamp.

!!!

Nog

Onmisbaar

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 Iza (0471 31 31 45)
Leidster Lobke (0472 66 98 49)

Ieder

kind neemt

zijn eigen veldbed
en slaapzak mee op
kamp! dit is zeer
belangrijk!

POST
Ook de onderwaterpostbode weet onze wondere oceaan te vinden! Dus laat jullie mama, papa,
oma, opa, vriendin, vriend, liefje, zus of broer maar heel veel briefjes schrijven!

Chiro Pol Opwijk
Voornaam + Familienaam + Ban
Guy Verellen
Hazenhout 23
2440 Geel

Waar

gaat ons zalig kampje
naartoe?

NATUUR

Less upsetti
More Spaghetti

Ook

wij denken aan wat
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.

Voor

Bedankt!
al die barcodes en flapjes te

verzamelen!

De

kids zullen kunnen

smullen van al die pasta en genieten van
het glaasje melk!

#savetheoceans

BIVAKLIED
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

plezier maken 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.

OPGELET
Dit jaar keert de data van het kamp weer terug
naar het ‘normale’.
De datum blijft dus ongewezijgd in
tegenstelling tot het vorige jaar.

Pinkels: 7 augustus tot 14 augustus
Speelclub: 4 augustus tot 14 augustus
Kwiks: 4 augustus tot 14 augustus
Tippers: 4 augustus tot 14 augustus
Tiptiens: 4 augustus tot 14 augustus
Aspi’s: 1 augustus tot 14 augustus

Pinkels
Hey
Benieuwd naar meer?
Lees verder wat jouw leiding van plan is
met jullie in deze wondere
onderwaterwereld

Hebben jullie zin om
(w)onderwaterwereld?
Wij

liefste pinkeltjes,

jullie

7

dagen te komen uit leven als octopusjes in de

hebben er alvast enorm veel zin in!

Enkele

van jullie zijn al eens meegeweest, maar nu nemen we graag onze nieuwe

pinkeltjes mee op avontuur.

Wij

hebben de kampkriebels al enkele jaren te pakken,

hopelijk kunnen we deze doorgeven aan de kleinsten van de hoop!

Laat

ons er samen een onvergetelijk kamp van maken!

P.S. Vergeet

zeker je octopus outfit niet mee te nemen.

XXX Joke, Merel, Julie, Caro & Noa

Speelclub
Allerliefste
Deze zomer
zien, maar

speelclubbers,

nemen we een diepe duik in de oceaan.

We

zullen octopussen en haaien

ook duikers en zeesterren, en nog veel meer!!

die we zullen zien zijn jullie, namelijk
vraag: zijn jullie klaar om
worden als vrolijke

Dory

10

Kwiks

Nemo

en

Maar

Dory! Daarom

de leukste dieren
deze belangrijke

dagen letterlijk ondergedompeld te

of speelse

Nemo? Wij

kunnen alvast niet meer wachten en

kijken er naar uit
jullie te verwelkomen in onze blauwe zee.

Kies

in afwachting tot het vertrek al

welke van de twee
visjes jij wilt zijn en leg je mooiste outfit al klaar.

Veel

dikke knuffels van jullie leidsters,

TOT DE VIERDE AUGUSTUS OP HET JEUGDHEEM XXXX

Haai
Samen

haaien!

hebben we al heel wat leuke zeetjes doorzwommen, maar het

tofste moet er nog aankomen…

Samen

op kamp gaan!

Maak

jullie klaar om een duik

te nemen in een kamp vol zalige spelletjes, vriendschappen, avontuur, gezelligheid,
zotte nachten, lekker eten en vooral vol
plezier!

Om

jullie voor te bereiden om echte haaien te zijn, zijn hier nog enkele

interessante weetjes!

-Als haaien stoppen met zwemmen, dan zinken ze!
-Een haai heeft geen botten, maar enkel kraakbeen!
-Haaien gebruiken hun tanden niet om te kauwen, ze
alleen om prooien te vangen!
Wij

gebruiken ze

kijken er alvast heel hard naar uit om samen met jullie er een top kamp van

te maken!

Veel liefs,
Lara, Sara, Nette & Amber
PS:

neem zeker een knuffel mee, maar let op, deze knuffel haalt

mogelijks het einde van het kamp niet…

Jippie,
gelezen,

Tippers

Tiptiens

Beste Duikers,

Hi Tiptiens,

het is weer zover,

Chirokamp

staat voor de deur!

wij gaan deze editie het water in duiken.

Na

En

ja dat heb je goed

een spetterend jaar kunnen we

stilletjes beginnen aftellen naar de leukste tijd van het jaar: kamp!!

Wat staat jullie te wachten tijdens de 10 zaligste dagen van
- Een tweedaagse om “U” tegen te zeggen
- 10 dagen in een tent slapen met zalige Chirochicks
- Heerlijk eten en drinken
- Bibberen in de rivier
- Zingen tijdens de zangavond tot we geen stem meer hebben
- Onvergetelijke doop, hou jullie al maar klaar…
- Immens veel zotte activiteiten
- Niet te vergeten: het kampvuur
- Jullie volledig inleven in het thema: DUIKERS!
Kom
Wij

het jaar?

dus met de meest oogverblindende outfit naar het kamp!
hebben er alvast heel veel zin in liefste

Dikke

kussen van jullie leidsters

Tippers,

Amber, Lien, Paulien

jullie ook?

en

Saar

xxx

Er

staat

met

de

jullie
camera

slechts
van

je

1

ding

smartphone

doen.

te
en

de

rest

Scan

deze

komt

vanzelf

code

:)

Aspi’s
Blub

blub aspi’s/stars of the
sea,

Hou jullie adem maar in want we duiken 14 dagen onder in het diepste van
Maak jullie vijfarmige borst maar nat, want we zullen ons amuseren. Zwier
5 armen los op de swingende golven in het wilds van de nacht. Drink niet
zeewater met schuim, anders zie je sterretjes.
Z(o)(a)tjes
Eten tot je erbij neervalt
Enthousiast
Samen door dik en dun
T(eam)werk
Eeeeeeeeeeeeeeeel goe weer <3333
Racen naar de WC
Regen en zonneschijn, aan de doop

zal geen

ontsnappen zijn

EHBHK = Eerste Hulp Bij H________K____________(vul
Niet douchen, stinkies xp
Scan

deze code en kom meer te weten!

Sterrige groetjes
Lobsters, Samster

en

Tifster

in)

de zee.
jullie
teveel

WIJ

KIJKEN

NAAR

UIT

ZIEN
GRAAG

ER
EN

JULLIE
IN

ONZE

O N D E RWAT E RW E R E L D

PINKELS
Julie Lenaerts		
Merel De Pauw		
Nanovestraat 118
Klei 60		
1745 Opwijk		
1745 Opwijk		
0471 41 56 76		
0472 31 73 68		
julie.lenaerts2000@gmail.com merel_de_pauw@hotmail.com

Noa Rabaut		
Beekveldstraat 31
1745 Opwijk		
0479 81 87 49		
noa.rabaut@hotmail.com

Joke Meskens		
Nanovestraat 111
1745 Opwijk		
0477 52 36 07		
jokemeskens@gmail.com

Caro De Valck
Beekveldstraat 35
1745 Opwijk
0470 09 12 10
carodevlack@gmail.com

SPEELCLUB
Kaat Seuntjens
Steenweg op Merchtem 72
1745 Opwijk		
0479 10 21 66
kaat.seuntjens@hotmail.com

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

Isolde Devalckeneer
Iza Van den Driessche
Zippe 1		
Markstraat 6
1745 Opwijk		
1745 Opwijk
0472 66 02 48		
0471 31 31 45
isolde.devalckeneer@gmail.comvddiza@gmail.com

Lara De Raes		
Karenveldstraat 44
1745 Opwijk		
0477 54 39 01		
lara.deraes@procimus.be

Nette Donies		
Hulst 45		
1745 Opwijk		
0468 23 43 66		
nettedonies@gmail.com

Sara Leyers
Boogstraat 49
1745 Opwijk
0496 25 43 23
leyerssara@gmail.com

Lien Van Haudt		
Schoolstraat 80		
1745 Opwijk		
0476 63 23 82		
lien.vanhaudt@hotmail.com

Saar Van Steenkiste
Hoppeveld 36		
1745 Opwijk		
0468 23 27 00		
vansteenkiste.saar@gmail.com

Paulien De Baerdemaeker
Groenstraat 19
1745 Opwijk
0477 75 35 94

Thea De Pauw		
Klei 20		
1745 Opwijk		
0491 19 89 91		
thea.de.pauw@gmail.com

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

Ynke Van Lembergen
Nieustraaat 54		
1745 Opwijk		
0471 47 96 02		

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

Lobke Uyttersprot
Baardegemsestraat 37
9280 Lebbeke
0472 66 98 49
uyttersprot.lobke@outlook.com

KWIKS
Amber Meskens
Nanovestraat 111
1745 Opwijk		
0479 27 11 54
amb.meskens@gmail.com
TIPPERS
Amber Palmans
Neerveldstraat 138
1745 Opwijk		
0478 35 98 63		
amber.palmans@gmail.com
TIPTIENS
Luna Boalaerts
Bolstraat 3		
1745 Opwijk		
0489 95 50 70		
luna.boelaerts@outlook.be

ynke.vanlembergen2@icloud.com

Ellen Tersago
Bosstraat 104
9255 Buggenhout
0477 38 59 47
tersago44@gmail.com

ASPI’S
TIffany Van Campenhout
Kerseveld 9		
1745 Opwijk		
0491 08 59 94		
tiffanyvc@hotmail.com

Hoofdleidster:
					
Secretaris:			
			
Kassier:							
Volwassenbegeleiders:					
							

Lobke Uyttersprot
Amber Meskens
Lien Van Haudt
Emma De Coninck
Lotte Ringoot

