‘t Chiroboekske

Chiro Pol Opwijk
Kamp Couvin 2022

Liefste Chiropollekes
Het chirojaar zit er jammer genoeg weer op. Corona heeft
dit jaar gelukkig minder roet in het eten gegooid en we
hebben terug kunnen genieten van ons normale zondagse
leventje.
We zijn dan ook super blij dat we ook dit jaar een normaal
chirokamp gaan hebben! Terug samen ravotten, liedjes zingen rond het kampvuur, een zotte 1- en 2-daagse… Kortom, jullie leidsters gaan weer zorgen voor een onvergetelijke 10 dagen!
Dit jaar gaan we naar Couvin, of beter gezegd Disneyland!
Met Winnie the Pooh, Elsa, Mowgli, Aladdin en nog zoveel
meer Disneyfiguren gaan we er weer een wonderlijk kamp
van maken.
Wij kijken er alvast ongelooflijk naar uit!!
Tot snel!
Kaat en haar prinsessen xx

Dit jaar dompelen we
jullie helemaal onder in
de magische wereld van

Disney

Gezocht!
Ergens in dit boekje heeft
Naveen, de kikker van de
film “Prinses en de
kikker” zich verstopt.
Zoeken maar!

Pinkels
Winnie de Poeh

Speelclub
101 Dalmatiërs

Kwiks
Frozen

Tippers
The Jungle Book

Tiptiens
Tangled

Aspi’s
Aladdin

Aspi +
Moana

Leiding
Prinsessen

Kookploeg
Ratatouille

Wat neem ik mee naar
Couvin?
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

Wat neem ik mee naar
Couvin?
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 de Pinkels 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
•
Compeed (!!!)
•
Stevige wandelschoenen
•
Sportschoenen
•
Laarzen
•
Waterschoenen (voor in de rivier geen teenslippers!)
•
Reserveschoenen
Om ons te beschermen tegen regen:
•
Goede regenjas
•
Regenkledij

Wat neem ik mee naar
Couvin?
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
•
Een beetje zakgeld
•
Drinkfles
•
Indien nodig, medicijnen

Onmisbaar!
Iedereen neemt een
eigen veldbed en
slaapzak mee! Zo kan je
zeker als een echt
prinsesje slapen op ons
magische kamp!

Drinkbus
Om genoeg te drinken
tijdens al het ravotten
door vragen wij dat
iedereen een drinkbus
meeneemt!

Bio afbreekbare
shampoo
Ook wij denken aan de natuur! Om de
rivier proper te houden vragen wij om
een ecologisch afbreekbaar product
zoals ECOVER, Sanex Zero% of een
andere shampoo/douchegel uit de bioshop mee te geven.

Valiezen
De valiezen worden
binnengebracht op
het jeugdheem
op 31 juli. Dit kan
tussen 17 en 19 uur.

Niet vergeten!
Vergeet jullie identiteitskaart niet af te geven aan jouw
leiding voor we vertrekken!
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 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 nog!
De pinkels gaan op kamp van 7 tot 14 augustus. Het
vertrekt vindt plaats op 7 augustus op het Jeugdheem.
Details volgen nog! Bij het vertrek wordt het uniform
aangetrokken.
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.
In geval van nood zijn er altijd 2 nummers waarop je ons
kan bereiken:
Leidster Kaat (0479 10 21 66)
Leidster Ellen Tersago (0477 38 59 47)

Niet vergeten!
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, Ipad,...
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.
Het is belangrijk om overal je naam in te zetten (vooral
in het uniform), want elk jaar verliezen vele voorwerpen
hun eigenaar! We vragen ook om voor de pinkels kleren
in zakjes te steken.
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!

Betalingen
Er kan ingeschreven worden tot en met 1 juli 2022. Gelieve het juiste
bedrag te betalen voor 12 juli 2022 op het rekeningnummer BE45
0682 2722 8789.
Voor de pinkels kost een kamp 110 euro. Wanneer jullie dochter het
2de kind in de Chiro is, bedraagt de kostprijs 100 euro.
Voor de speelclub, kwiks, tippers, tiptiens en aspi’s (die niet meegaan
op voorkamp) kost een kamp 150 euro. Wanneer jullie dochter het
2de kind in de Chiro is, bedraagt de kostprijs 140 euro. Voor de
aspi’s (die wel meegaan op voorkamp) kost een kamp 180 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 Ellen Tersago (0477 38 59 47).

Post!
Ook de postbode komt langs op ons Disneykamp! Dus laat jullie mama, papa, oma, opa,
vriendin, vriend, liefje, zus of broer maar heel
veel briefjes schrijven!

Chiro Pol Opwijk
Voornaam + Familienaam + Ban
Jean-Claude Dupont
Chemin de la brouffe 19
5660 Couvin

Waar gaat ons
kamp naartoe?

Verzamelen!
Door de flapjes aan de melkbussen van
Joyvalle en de barcodes van Soubry te
verzamelen, kunnen wij genieten van
lekkere melk en pasta op kamp!
De flapjes mag je bij leidster Karlot
(Wijngaardstraat 80
1745 Opwijk) in de brievenbus gaan
steken tot en met 26 juni.

Wanneer ga ik
op kamp?
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

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.

Benieuwd wat
jouw leiding van
plan is op
kamp?

PINKELS
Dag allerliefste pinkeltjes,
De zomer komt er bijna aan en dat betekent dat we eindelijk weer samen op kamp gaan!
7 augustus is het zover...
We zullen terecht komen in de magische wereld van Disney, waar jullie in de rol kruipen van niemand minder dan
Winnie de Pooh!
Zijn jullie klaar om te ravotten? Om samen te smullen van
het allerlekkerste eten? Om te dansen rond het kampvuur
& uit volle borst mee te zingen met jullie favoriete liedjes?
Wij alvast wel, dus bereid jullie maar voor op 7 dagen vol
plezier!

Vergeet in jullie koffer zeker geen verkleedgerief in ons
thema. Ben jij Teigetje, Knorretje, Konijn, Iejoor of Winnie
de Pooh zelf? Samen maken we er
een fantastisch kamp van!
Heel veel groetjes en tot dan!
Paulien, Ellen, Karlot, Iza en Thea

SPEELCLUB
Heyhey liefste speelclubbers,

Zijn jullie klaar om weer de 10 leukste dagen van het jaar te
beleven? Dit jaar zullen we ondergedompeld worden in een
wereld van magie en allemaal leuke personages, jaja jullie horen het goed wij gaan naar het Disneyland van Chiro Pol Opwijk!!! Haal die gekke dalmatiërs in jullie maar naar boven,
want wij zullen ons vertegenwoordigen als de 101 dalmatiërs.
Wat staat jullie te wachten? 10 knotsgekke zonnige dagen vol
activiteiten, heerlijk eten, schitterende eendaagse, een zangavond zoals nooit tevoren & natuurlijk ook de welbekende
doop! Ook doen we nog een onvergetelijke pyjamafuif en
avontuurlijke riviertocht! Benieuwd naar de andere activiteiten?
Kom het ontdekken op ons magische kamp! Wij verwachten jullie zo talrijk mogelijk zodat de 101 dalmatiërs compleet zijn ;))
Vergeet zeker jullie mooie outfit niet als dalmatiër en dan zien
wij jullie heel graag 4 augustus op het jeugdheem!! Wij kijken
er enorm naar uit, veel liefs en tot snel
Hannelore, Lien, Amber dv, Amber p & Charlotte

KWIKS
Heyyy liefste ijsprinsesjes!
Na een super leuk chirojaar is het nu tijd voor
CHIROKAMP!!!! Dit jaar trekken we met z’n alleen naar de
Ardennen als echte Anna’s en Elsa’s! Samen trotseren we de
koude nachten als echte ijsprinsessen, spelen we de leukste
spelletjes, gaan we op avontuur, eten we onze buikjes vol
en maken we ontzettend veel mooie herinneringen! Haal jullie magische krachten al maar boven om er een magisch
kamp van te maken! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin
in als ons, want “We can’t hold it back anymore”!
Veel liefs,
Lara, Caro, Linde en Nore xxx
PS: neem zeker een knuffel mee, maar let op want deze
haalt mogelijks het einde van het kamp niet ;))

TIPPERS

Hey liefste tippers
Het is bijna zover, ons jaarlijkse chirokamp! En jazeker, jullie
hebben het goed gelezen, wij zijn Jungle Book! Doe de test en
ontdek welk in personage je je het best verkleed!
Wat doe jij het liefst op zaterdag- Wat is je favo chiro-activiteit?
avond?
A. Telefoontje
A. Rustig in de zetel een film
B. Kapiteinbal
kijken
C. Vleeshoop
B. Gezellig met familie
D. Scheur-je-rokje
gezelschapsspelletjes spelen
E. Dode vis
C. Slaapfeestje met vriendinnen
D. Fakkeltocht
Wat is je lievelingseten?
E. Gewoon slapen
Hoe ziet jouw droomvakantie er- A. Spinazie met fishticks
B. Pizza
uit?
C. Taart
A. Naar de zee
D. Spaghetti
B. Met het gezin gaan kamperen E. Biefstuk met frietjes
in Frankrijk
C. Met de vriendinnen naar
Wat is je favoriete kamp-outfit?
Spanje
D. Gaan bergklimmen in de
A. Gewoon short en t-shirt
Alpen
B. Een kleedje
E. Nergens beter dan thuis
C. Chiro-uniform
D. Bikini
Wat zou jij het liefst krijgen voor je E. Jogging
verjaardag?
A. Een boek
B. Een escaperoom gaan doen
C. Een bon voor te shoppen
D. Gaan paintballen
E. Ik vier mijn verjaardag niet

TIPPERS
Heb je meestal..
A: Jij bent Bagheera! Een persoon die iedereen
kan vertrouwen en die met zijn wijsheid iedereen goede raad kan geven

B: Jij bent Raksha, een persoon die heel veel
geeft om anderen, een luisterend oor en iemand die door het vuur gaat voor haar geliefden.
C: Jij bent Baloo! Een echt feestbeest die volop
geniet van het leven. Plezier komt voor jou op
de eerste plaats!
D: Jij bent Mowgli, jong en vol leven. Nooit bang
voor een avontuur. Je hebt veel vertrouwen in
anderen.
E: Jij bent Shere Khan, vol passie, maar een sterk
karakter. Je bent intelligent en streng, maar
ook meedogenloos.
Tot op kamp! Liefs, Noa, Nienke, Kaat en Noor

TIPTIENS
Heyheeey tiptiens!!!
We hebben er lang naar uitgekeken, maar eindelijk is de leukste tijd van
het jaar aangebroken: CHIROKAMP!!!
Dit jaar wordt het kampterrein omgetoverd tot een prachtig Disneyland
waarin wij toch wel de meest zalige Disneyfilms ever zijn (al zeggen we
het zelf ;)). Laat dus alvast jullie haar al maar groeien, zoek een kameleon en haal jullie beste koekenpan boven want wij zijn Rapunzel!!!
Hier ter voorbereiding enkele toffe weetjes over deze Disneyfilm:
•
Het uiterlijk van Flynn Rider is gebaseerd op een combinatie van de
knapste mannen in Hollywood
•
De film zit vol met verwijzingen naar Disneypersonagers en -films zoals Pinokkio, Assepoester en Ariël
•
Pascal (het huisdier van Rapunzel) zou eerst een eekhoorn zijn, maar
werd later ontworpen op basis van een echte kameleon van één van
de werknemers
•
Het koninkrijk in de film heet ‘Corona’, gebaseerd op een Frans eiland

Met dit thema en jullie stralende aanwezigheid zijn we ze zeker van dat
het dit jaar weer een onvergetelijk kamp gaat worden met zalige activiteiten, gezellige momenten en last but not least een fantastische 2daagse.
Wij kunnen al niet meer wachten om te vertrekken en twijfelen er niet aan
dat dit bij jullie ook het geval is!
xxx van jullie zalige leiding
Nette, Joke en Sara

PS: binnenkort kunnen jullie in de FBgroep een lijst verwachten met
enkele leuke opdrachten die jullie
voor het kamp moeten volbrengen :))

ASPI‘S
Hey aspissssssssssssss!!
Eindelijk is het bijna zover, 14 dagen opperst genieten in a
whole new world.
We trekken dit jaar niet naar het Arabische Agrabah
maar wel naar de prachtige Ardennen. Het mooie Couvin
om precies te zijn. Daar ontmoeten we prinses Jasmin, de
sultan , het aapje Abu en onze beste vriend Aladdin natuurlijk! Ook de rest van het disney universum lopen jullie
vast en zeker eens tegen het lijf.
Reizen jullie mee met ons op ons vliegend tapijt? Onze reis
gaat naar 4 geweldige dagen (jullie eerste) voorkamp en
10 dagen puur genieten van de zon, elkaars gezelschap
en tal van magische activiteiten. Hou zeker onze facebook
groep in de gaten want misschien komt daar wel een lamp
tevoorschijn waar je drie maal op moet wrijven… en wie
weet komen daar tal van mooie cadeaus uit hihi x
Magische groetjes van jullie prinsessen
Luna, Ellen, Ynke en Merel <3

ASPI+
Liefste aspi+
Na een chirojaar dat toch wel wat speciaal was voor jullie
en ook voor ons, een jaar vol activiteiten maken, maar ook
zelf jullie best doen om onze activiteiten tot een goed einde te brengen, komt ons kamp er weer aan. Wij kijken al
uit naar onze eendaagse, de gezellige babbels, de leuke
dingen die jullie gaan maken en alles wat wij voor jullie in
petto hebben! De klassieke kampactiviteiten, een zalig
voorkamp en de rustige siësta's kunnen natuurlijk ook niet
ontbreken.
Jullie gaan ook al wat meer kunnen proeven van het kampleven als leiding en we kijken er al naar uit om samen met
jullie de kampvoorbereidingen mee te maken!
Haal ook jullie beste Frans al maar boven want we gaan
terug op kamp naar Wallonië!
Eén ding is zeker: het wordt een onvergetelijk kamp
waar jullie nog meer van gaan kunnen genieten
nu het jullie laatste kamp
als lid is!
Vergeet zeker jullie
Vaiana outfit niet om jullie
volledig te kunnen inleven
in het kampthema!
Dikke kus,
Amber en Lob

Wij kijken er al
enorm hard naar
uit om jullie te
ontvangen op
ons magische
Disneykamp!

PINKELS
Paulien De Baerdemaeker

Thea De Pauw

Iza Van den Driessche

Karlot Aelbrecht

Ellen Goossens

Groenstraat 19

Klei 20

Markstraat 6

Wijngaardstraat 80

Mazelstraat 29

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

0477 75 35 94

0491 19 89 91

0471 31 31 45

0478 41 56 59

0471 60 26 30

pauliendeba@me.com

thea.de.pauw@gmail.com

vddiza@gmail.com

karlotaelbrecht@hotmail.com

goossens.ellen4@outlook.com

Lien Van Haudt

Amber Palmans

Amber De Vuyst

Charlotte Breye

Hannelore Van Moer

Schoolstraat 80

Neerveldstraat 138

Poelstraat 1

Millenniumstraat 18

Korruit 15

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

0476 63 23 82

0478 35 98 63

0487 61 86 62

0468 27 84 80

0472 66 10 55

lien.vanhaudt@hotmail.com

amber.palmans@gmail.com

amber.opwijk@gmail.com

charlotte.breye@gmail.com

hannelore.van.moer@gmail.com

Nore De Ridder

Caro De Valck

Lara De Raes

Linde De Smedt

Droeshoutstraat 126

Beekveldstraat 35

Karenveldstraat 44

Neerveldstraat 244

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

0491 74 29 09

0470 09 12 10

0477 54 39 01

0489 95 14 70

norederidder@telenet.be

carodevlack@gmail.com

lara.deraes@proximus.be

lindedesmedt03@gmail.com

Nienke Leemans

Kaat Seuntjens

Noa Rabaut

Noor Dejonghe

Hulst 37

Steenweg op Merchtem 72

Beekvelstraat 31

Steenweg op Aalst 161

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

0468 28 52 30

0479 10 21 66

0479 81 87 49

0494 16 77 57

nienkeleemans@gmail.com

kaat.seuntjens@hotmail.com

noa.rabaut@hotmail.com

noor@zoni.be

Sara Leyers

Nette Donies

Joke Meskens

Boogstraat 49

Hulst 45

Nanovestraat 111

1745 Opwijk

1745 Opwijk

1745 Opwijk

0496 25 43 23

0468 23 43 66

0477 52 36 07

leyerssara@gmail.com

nettedonies@gmail.com

jokemeskens@gmail.com

Merel De Pauw

Ellen Tersago

Ynke Van Lembergen

Luna Boelaerts

Klei 60

Bosstraat 104

Nieuwsstraat 54

Bolstraat 3

1745 Opwijk

9255 Buggenhout

1745 Opwijk

1745 Opwijk

0472 31 73 68

0477 38 59 47

0471 47 96 02

0489 95 50 70

merel_de_pauw@hotmail.com

tersago44@gmail.com

ynke.vanlembergen2@icloud.com

luna.boelaerts@outlook.be

SPEELCLUB

KWIKS

TIPPERS

TIPTIENS

ASPI’S

ASPI +
Lobke Uyttersprot

Amber Meskens

Baardegemsestraat 37

Nanovestraat 111

9280 Lebbeke

1745 Opwijk

0472 66 98 49

0479 27 11 54

uyttersprot.lobke@outlook.com

amb.meskens@gmail.com

Hoofdleidster:

Kaat Seuntjens

Secretaris:

Amber Meskens

Kassier:

Lien Van Haudt

Volwassenbegeleiders:

Emma De Coninck
Lotte Ringoot

