Chirokamp 2021!

Wij gaan op kamp!!
Ga je met ons mee? 😊
Wanneer?
-

Sloebers: van 4 augustus tot en met 10 augustus
Speelclub, kwiks, tippers, tip-10’s en aspi’s: 31 juli tot en met 10 augustus

Hoe inschrijven?
Er komt en online document om uw kind in te schrijven. Daarna wordt de medische
fiche, de brief voor de mutualiteiten en het kampboekje opgestuurd via mail. Die
stuurt u ingevuld (best alles inscannen) terug door naar
chalina_vandevelde@hotmail.com. BIJ VOORKEUR DE MEDISCHE FICHE IN DE
BUS STEKEN + sticker mutualiteit (Langelysse 25a, 8470 Moere)

Betalen?
-

Sloebers: 95 euro
Speelclub, kwiks, tippers, tip-10’s en aspi’s: 140 euro

Gelieve dit te betalen tegen 23 juli op volgend rekeningnummer: BE49 8538 3510
6071
Vermeld duidelijk de naam en afdeling van uw dochter in de mededeling.
Voor diegene die recht hebben op een kansenpas, vergeet dit niet aan te vragen!

Bezoekdag?
Dit jaar is er opnieuw geen bezoekdag door de coronamaatregelen.

Adres?
De Chiromeisjes ontvangen op kamp graag een briefje! 😉

Chiromeisjes Koekelare
(naam kind + afdeling)
Kortakker 32B
3202 Rillaar

Corona maatregelen op kamp
We hebben goed nieuws gekregen. We mogen in bubbels van 100 op kamp.
Dit wil zeggen dat we in 1 bubbel op kamp kunnen gaan.
Jammergenoeg kunnen de huisbezoeken niet doorgaan. Dit wil zeggen dat
er online wordt ingeschreven. Wel doen we een collectieve zoomsessie om
jullie vragen te beantwoorden. De informatie omtrent de infosessie volgt later
op de facebookgroep.
Het is wel belangrijk dat iedereen boven de 12 jaar een mondmasker mee
heeft voor op het openbaar vervoer.
Het kamp zal nog steeds wat anders zijn. Handen wassen is belangrijk. We
vragen ook om een drinkfles mee te nemen, zodat iedereen steeds zijn
eigen fles heeft.

Vooravond vrijdag 30 juli
De valiezen kunnen gebracht worden vanaf 17u tot 17u 45.
Daarna gaan we met iedereen samen naar de kerk in Koekelare voor de
kampviering.
Na de viering tonen de leidsters al een stukje van het kampthema, het
kampdansje en zingen we al eens het kampliedje.
We doen een warme oproep aan alle sterke mama’s, papa’s en andere
sympathisanten om te helpen vullen met de camion.
Vertrek zaterdag 31 juli
We spreken af om 12 u af aan het station in Kortemark, spoor 1.
Vergeet niet je chiro-uniform aan te doen en goeie stapschoenen. Neem een
picknick, een vier-uurtje en een goed gevulde drinkfles mee in een rugzak.
Voor de oudere afdelingen niet vergeten een mondmasker mee te doen voor
op de trein.
Sloebers
De sloebers worden op 4 augustus om 14u verwacht aan het station in
Kortemark op spoor 1. Ook de valiezen van de sloebers worden op
vooravond al binnengebracht.
Ook de sloebers mogen hun chiro-uniform en goede stapschoenen niet
vergeten aan te trekken. Neem ook een picknick, vier-uurtje en goed
gevulde drinkfles mee.

Terugkeer 10 augustus
Na een fantastische 10 dagen komen we op 10 augustus terug. We komen
aan in het station van Kortemark op spoor 2 om 15u37.
Hierna kunnen de valiezen worden afgehaald in de chiro in Koekelare. We
doen opnieuw een oproep naar de sterke helpers om de camion te legen.

EEN DAGJE OP KAMP IN AARSCHOT
7u15: Een leidster duikelt uit haar bed.
7u30: Alle Chiromeisjes worden gewekt en kruipen enthousiast uit hun bed.
8u00: Mmmm, een lekker ontbijt wacht op ons.
8u30: Joepie, het is tijd voor de klusjes!
9u15: We verzamelen in de kring en openen de dag met:


Thema: de leidsters halen hun acteertalent naar boven



Duiding: even bezinnen over deze dag

9u30: De activiteiten gaan van start.
12u00: Tijd voor lekkere soep.
12u30: Van al dat ravotten krijgen we honger dus het is tijd voor een heerlijk middagmaal.
13u00: We doen samen de afwas 😊
13u30: Even rusten zodat we in de namiddag weer enthousiast kunnen spelen.
14u30: Joepie, de spelletjes gaan weer van start.
16u00: Chocostuutjes!
16u15: We spelen terug verder.
18u30: Onze hongerige maagjes worden gevuld met een overheerlijk avondmaal.
19u00: Afwasseeeeen!
19u30: We sluiten de dag af met:


Thema: de leidsters kruipen terug in hun rol



Duiding: even bezinnen na een leuke kampdag

19u45: De laatste activiteit van de dag begint.
21u00: De sloebertjes en speelclubjes kruipen onder de wol.
21u30: De kwiks mogen beginnen schaapjes te tellen.
22u00: Bedtijd voor de tippers.
22u30: Ook de tiptiens sluiten hun ogen.
23u00: De oogjes van de aspi’s vallen toe.
00u00: De leidsters en de keukenploeg gaan naar dromenland.

Ik ga op Chirokamp en ik neem mee…
Kledij:

 Het Chiro uniform dragen we bij
vertrek
 Genoeg spelkledij (korte en lange
broeken, T-shirts, truien, topjes,…)
 Regenjas
 Speelschoenen, goede stapschoenen,
teenslippers, regenlaarzen
 Voldoende ondergoed (ook
reserveondergoed)
 Sokken/kousen
 Zakdoeken
 Eventueel verkleedkledij (dit wordt per afdeling doorgegeven)
Zwemgerief:
 Badpak of bikini
 Badhanddoek
 Eventueel duikbril, neusknijper
 Zwembandjes voor de kleinsten indien ze niet kunnen
zwemmen
Toiletgerief:
 Handdoeken
 Washandjes
 Zeep en shampoo
 Borstel/kam
 Tandpasta, tandenborstel en bekertje
 GEEN SCHMINK
 Handig toiletzakje om alles in te stoppen
Slaapgerief:
 Pyjama of slaapkleed

 Onderlaken, kussensloop en slaapzak
 Veldbed of luchtmatras (geen dubbele tenzij er met 2 wordt op
geslapen) Dit is voor iedereen want er staan geen bedden.
Keukengerief:
 2 keukenhanddoeken
 Drinkbeker voor de soep (met je naam er op)
 Enkele wasknijpers (met naam)
 Dunschiller (geen patattenmesje om ongelukjes te vermijden)
 Brooddoos
 Drinkfles met naam erop
Allerlei:
 Rugzak (voor bij het vertrek)
 Schrijfgerief, briefpapier, enveloppen en voldoende postzegels
(Tip: Voor de jongste afdelingen is het gemakkelijk als de
adressen en postzegels al op de enveloppen staan)
 Strips/ boeken voor tijdens de platte rust
 Zonnecrème
 Vuilniszak voor de vuile was (met naam)
 Zaklamp
 Pasfoto (voor tippers, tiptiens en aspi’s)
Gsm’s, Ipod’s, Ipad’s,… laat je thuis, we hebben dit niet nodig op kamp!

Tip van de zomer: Het zakjessysteem
Veel sloebertjes of speelclubjes hebben het elke morgen lastig om te
kiezen wat ze zullen aandoen op kamp. Daar heeft het zakjessysteem
een oplossing voor! Maak voor elke dag een zakje met daarin een
slipje, sokken, een broek en een T-shirt. Vergeet zeker ook geen
zakjes met reservekledij!
We hebben elk jaar een heleboel verloren voorwerpen.
Probeer dit te vermijden door overal de naam van je dochter op te schrijven.

Fiets:
Vanaf de tippers gaat ook de fiets mee op kamp. Zorg dat je fiets
zeker in orde is!
Valies:
Neem geen harde valies mee op kamp. Hierdoor kunnen we beter
stapelen en besparen we plaats op de camion. Bind ook niets vast
aan je valies en probeer zo veel mogelijk (bv. slaapzak, kussen) in je
valies zelf te stoppen.
Geneesmiddelen:
Als je dochter geneesmiddelen moet innemen, gelieve dit vooraf te
melden aan de leiding en op de medische fiche met de juiste
aanwijzingen zodat er geen onduidelijkheden zijn voor de leiding.
Zakgeld:
Sloebers, speelclub en kwiks hoeven GEEN geld mee te nemen op
kamp. Bij de oudere afdelingen wordt er met de leiding afgesproken
hoeveel zakgeld nodig is op kamp.
Snoep:
Snoepjes zijn niet goed voor onze tandjes dus we doen dit niet mee
op kamp!
Identiteitskaart:
 Sloebers: Afgeven op de vooravond of de dag van vertrek aan
jullie leidsters.
 Speelclub & kwiks: Afgeven op de vooravond aan jullie leidsters.
 Tippers, tiptiens & aspi’s: Jullie zorgen hier zelf voor.

Luizen op kamp
Het is belangrijk om uw dochter goed te controleren op luizen
voor het vertrek!
Indien uw dochter aan het begin van het kamp luizen heeft,
gelieve de behandeling te starten en eventueel mee te geven
op kamp.
Indien uw dochter tijdens het kamp luizen krijgt zal de chiro
dit betalen.

Giften
Wil je ons graag helpen tijdens ons kamp of
heb je nog veel lekkere groentjes over uit
de moestuin, dan zijn giften zeker welkom!!

THEMA
Niemand weet, niemand weet hoe het thema heet…

Sloebers
Liefste sloebertjes,
Hopelijk hebben jullie net zoveel zin als jullie leidsters in het kamp, want zonder jullie wordt
het zeker en vast een ramp. We hebben al heel wat toffe, zotte ideeën om er zeven top
dagen van te maken. Het lekkere eten zal ons ook wel smaken.
We gaan veel leuke avonturen beleven, zodat jullie je in de
zevende hemel beleven.
Tot op kamp!
Vele groetjes
Britt, Fien en Julie
-xxx-

Liefste Speelclubjes,
De chirozondagen zitten er alweer op
:( Maar niet getreurd, kamp is al snel
weer in zicht! Houden jullie allemaal
de datum 31 juli tot 10 augustus vrij?
Dan zijn jullie allen uitgenodigd in
ons koninkrijk! Er is wel een dresscode
om binnen te geraken in ons kasteel,
jullie zullen jullie mooiste
prinsessenkleed moeten meedoen! En
een wit t-shirt die vuil/kapot mag.
Gelieve te bevestigen of je kan komen
naar ons koninkrijk via de
inschrijvingen. (meer info zal volgen)
Tot dan!
Liefs prinses Marie, Maarit en Fee

Hey Kwiks!!!
Wij hebben alvast megafantastischwaanzinnig
veel zin in het kamp!!!
Nog een HEEEEEEEL belangrijke boodschap: zorg dat
jullie een tekening gemaakt hebben (maakt niet uit
over wat) tegen 15juli en toon deze aan niemand!
Vraag aan je mama of papa of ze dit willen doorsturen
via mail naar leidster Ellen. (ellendehullu@gmail.com)
PS zoek ergens op deze pagina de groepsfoto 
Tot snel!
Groetjes Ellen, Heleen en Aube

WIST JE DAT…
We naar Aarschot op kamp gaan?
Het super mega uber cool zal worden?
Iedereen daarom mee moet gaan?
We met de tippers enkele Guiness World of Records gebroken
hebben?
Manon de meeste records op haar naam heeft staan?
Febe het record hoelahoepen op haar naam staan heeft?
Fran D. zot is van eten?
Ze dan ook alle records met eten op haar naam kon schrijven?
Sarah graag WAP eet?
Ze dan ook de beste is in reclame maken voor appelmoes?
Ella R. de beste vieruurtjes kan maken?
Louise een beetje lomp is?
Ze daarom meer gewond dan gezond naar de Chiro gekomen is?
Ook Lize een pechvogel is?
Ze de dag voor Walibi haar voet brak?
Nina heel goed is in prankcalls?
De mama van Fran D. ons jammer genoeg door had?
June, Febe, Ella D. & Lize de slimste tippers zijn?
Omdat zij de quiz hebben gewonnen?
Zita, Ella R. , Ynthe & Louise niet zo goed zijn in een teamnaam
verzinnen?
Ze daarom maar voor de naam: “groepsnaam” gekozen hebben?
Het blauwe team niet zo goed is in zoeken?
De leden van dit team Lore, Louise, Ynthe en Ella D. waren?
Lore en Louise zichzelf ook niet zo goed kunnen verstoppen?
Fran S. jongens met een middensplit en bruin haar verkiest?
De leidsters super veel zin hebben in het kamp?
We hopen dat de tippers allemaal meegaan?

Aftelkalender

Spelletjes
Help deze mooie prinses de weg naar haar kasteel terug te vinden!

Chiro woordzoeker!

Gegevens leidsters en keukenploeg
Sloebers:

Speelclub:

Britt Broucke
Britt.broucke@gmail.com
0472 62 06 99

Maarit Vandenberghe
Maarit.vandenberghe@hotmail.be
0471 66 72 25

Fien Vandepoele
Fien.vandepoele@hotmail.com
0471 68 97 98

Fee Viane
Feeviane@gmail.com
0468 10 83 48

Julie Maertens
Juliemaertens@telenet.be
0483 58 38 46

Marie Debruyne
Marie.debruyne@telenet.be
0494 65 85 33

Kwiks :

Tippers :

Ellen Dehullu
Ellendehullu@gmail.com
0471 12 23 70

Janne Gilles
Gilles.Janne@hotmail.com
0476 02 21 73

Aube Tylleman
Tylleman@live.be
0475 36 96 60

Justine Olivier
Justine.olivier00@hotmail.com
0491 12 33 47

Heleen Beernaert
Heleen.beernaert@gmail.com
0496 51 08 73

Marte Vandepoele
Marte.vandepoele@hotmail.com
0471 75 80 38

Tiptiens:

Aspi’s:

Chalina Vandevelde (hoofdleidster)
! contactpersoon !
Chalina_vandevelde@hotmail.com
0492 82 84 68

Carolien Portier
Carolien.portier160@gmail.com
0477 82 78 65

Emma Vanbiervliet
Emmavanbiervliet@hotmail.be
0492 63 45 14

Jolien Tyvelin
Jolien-thyvelin@hotmail.com
0496 13 38 62

Keukenploeg :

Jolien Cooman
Jolien.cooman@hotmail.com
0484 74 07 23

Ellen Dobbelaere

Aline Matthieu
alinematthieu@hotmail.com
0473 85 53 50

Klaas monbailliu

Liselotte Vandooren
! contactpersoon !
liselottevandooren@hotmail.com
0485 54 32 02

Lore cooman
loreke153@hotmail.com
0493 70 09 41

0479 31 13 37

0479 63 51 31

Wist je dat….
-

Het kamp voor de deur staat?
Jullie leidsters niet kunnen wachten om eraan te beginnen?
Jullie leidsters heel veel leuke spelletjes hebben voorbereid voor jullie?
Leidster Aube geen mondmasker hoeft mee te doen op kamp?
Ze deze nu permanent op haar gezicht heeft?
Dit door de zon komt?
Leidster Fee een speciaal ritueel heeft voor haar examen?
We niet zeker zijn of dit wel goed werkt?
Leidster Marte hier ook niet zo’n grote fan van is?
Leidster Britt graag saus eet bij haar frietjes?
Ze er zo van houdt dat ze er soms pardoes op gaat zitten?
Leidster Ellen dan moet helpen met opkuisen?
Leidster Carolien een harde tante is?
Leidster Jolien niet veel mag trunten van haar?
De tiptiens bang zijn van leidster Emma en leidster Chalina?
Ze veel strenger zijn dan leidster Annelien en leidster Ellen?
Zeker van leidster Chalina, want die is heel boos?
Leidster Ellen een speciale band heeft met plopsaland?
Daarom 10 keer per dag belt?
Plopsaland de politie heeft gebeld voor stalking?
Dit vorige wist-je-datje een mopje is?
Plopsaland nog altijd niet opneemt?
Dit geen mopje is?
Leidster Janne, Chalina en Ellen vier keer na elkaar op de Heidi mochten?
Ze hierna wel een emmertje konden gebruiken?
Waterspelletjes in de regen echt tof is en spaarzaam?
De aspi’s dit kunnen bevestigen?
Het tegenovergesteld van superieur sufferieur is?
Of was het nu fusserieur?
Je het best een aan Fee vraagt?
Leidster Marie soms wel eens een trede mist?

-

Ze daar goed tegen kan?
Leidster Fien niet proper kan eten?
Er overal chocolade hing?
Het leek op kaka?
Leidster Julie niet zo graag kaas eet als leidster Jolien?
Dit onaanvaardbaar is?
Leidster Maarit een sluikstorter is?
Ze hier niet mee kon lachen?
Justine het heeft gehad met tellen?
Leidster Fee nu zal moeten tellen?
We niet goed weten of ze dit wel kan?
Leidster Jolien niet zo goed is in wist-je-datjes?
Het kamp megasuperduperfantamazingtastisch wordt?

