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KAMP 2020 

 



INHOUDSTABEL 

1. Voorwoord 

2. Sloebers 

3. Speelclubs 

4. Kwiks 

5. Tippers 

6. Tiptiens 

7. Aspi’s 
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Beste chirowietjes en ouders, 

Het is bijna zover, augustus is in zicht! Dit jaar wordt zeker een kamp dat we 

allemaal nooit zullen vergeten. We gaan voor het eerst maar 8 dagen op 

kamp en dit doen we in Kortrijk. De leiding en kookploeg zijn volop aan het 

voorbereiden om het kamp in goede banden te leiden.  

Zoals jullie reeds weten, gaan we dit jaar in bubbels op kamp. Deze zijn de 

volgende:  

BUBBEL A: sloebers+tiptiens  

BUBBEL B: speelclubs+aspis 

BUBBEL C: kwiks+tippers 

Voordat we op chirokamp vertrekken raden we jullie nog even aan om de 

kampsnuffel en de corona informatiebrief (die jullie eerder hebben 

ontvangen via mail en te vinden is op onze website) super grondig door te 

nemen (met mama/papa). Zo vind je specifieke zaken per afdeling, die je 

zeker niet mag vergeten en de veranderingen die we hebben ingevoerd met 

betrekking tot de coronamaatregelen! Indien er vragen zijn, contacteer je 

best de leiding van uw dochter en/of de hoofdleiding. 

 

Natuurlijk maken we ook heel wat leuke herinneringen op kamp, deze zullen 

we zo goed mogelijk proberen vastleggen op foto. Enkele van deze parels 

zullen gepubliceerd worden op onze Facebookpagina. Wij posten bijna 

iedere dag een paar foto’s op Facebook, wees vrij deze te bekijken.  

 

Wij zullen druk bezig zijn met uw dochter, hierdoor hebben wij geen tijd om 

berichtjes te beantwoorden over hoe uw dochter het stelt. In geval van nood 

mag u zeker een SMS achterlaten. 

 

Tot slot, voor kleine kwaaltjes hebben wij voldoende EHBO-spullen mee. Indien 

uw dochter extra medicatie moet nemen, geeft u dat door en mee aan de 

leiding. Zij zullen dat opvolgen.  

Mocht uw dochter een doktersbezoek brengen, houden wij u op de hoogte 

en wordt dit verrekend. 

 

Wij kijken er enorm naar uit om jullie allemaal terug te zien en er een geweldig 

leuk kamp te beleven!  

 

Heel veel chirogroetjes, 

 

Sam, Paulien en Sophie  

 



Tipje voor het kampthema 
 

Zoals ieder jaar kan je een gokje wagen over wat het kampthema dit jaar zou 

kunnen zijn! Degene die het kampthema juist raadt, krijgt natuurlijk een 

geweldig cadeau om het kamp goed van start te gaan. 

Wij geven reeds een tipje van de sluier! 

 

Jullie mogen jullie gokjes doorsturen naar onze facebookpagina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vertrek en aankomst 

Waar gaan we heen? 
Dit jaar ruilen we Mariakerke in voor 8 dagen vol plezier in Kortrijk.  

Natuurlijk betekent op kamp gaan niks minder dan hopen post krijgen, dit 

doe je zo:  

 

!LET OP! Dit is een ander adres dan waar jullie verwacht worden om je dochter 

af te zetten.  

 

 

 

 

       

        De Warande 

                        Chiro de Kaproenen 

                                           t.a.v. Naam Kind (afdeling + bubbel) 

          Ringlaan 30 a 

        8501 Heule  

      België 

 

 

 
 

Zoals elk jaar wint de creatiefste enveloppe, binnen het kampthema en dat wordt beloond… 

dus overtref jezelf! 

 

Wanneer worden jullie verwacht? 
Zondag 2 augustus  

 

Het chirokamp is dit jaar 3 dagen korter zodat de leiding genoeg tijd heeft 

om het terrein ‘corona-proof’ te maken. Hieronder vinden jullie de tijdsloten 

van de verschillende bubbels.  Wij vragen jullie om enorm rekening te houden 

met deze uren aangezien de verschillende bubbels niet met elkaar in contact 

mogen komen.  

Bubbel A: sloebers+tiptiens -> 10u  

Bubbel B: speelclubs+aspis -> 11u  

Bubbel C: kwiks+tippers -> 12u  

 

Het adres waar jullie verwacht worden is: Heirweg 132, 8500 Kortrijk.  

 



Het is de bedoeling dat iedereen toekomt is in perfect uniform. Dat wil 

zeggen: beige rok, rode chiro t-shirt (geen fuif t-shirt) en kousen (eventueel 

donkerblauwe trui of chirohemd) met haar bagage.  

 

 
 

Hierboven vinden jullie het plannetje over hoe de aankomst zal 

georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat jullie thuis afscheid nemen 

van jullie dochter. Onder geen enkele omstandigheden mogen ouders 

voorbij de rode lijn. We zullen dit goed afbakenen en hopen op jullie 

volledige medewerking bij het volgen van onze richtlijnen.  

 

Bij aankomst zullen jullie in de bufferzone door de leiding van uw dochter 

ontvangen worden. Jullie geven de enveloppe met identiteitskaart, twee 

klevers van de mutualiteit en recente foto (+ eventuele medicatie) af en krijgt 

uw dochter een polsbandje met het kleur van haar bubbel.  Daarna gaat u 

dochter zelf van het einde van de bufferzone naar het kampterrein waar ze 

later naar haar kamer/ tent zal gebracht worden.  

 

Ik wil nog niet naar huis! 
Zondag 9 augustus 

 

Opnieuw zal het afhalen van je dochter gebeuren in bubbels. De uren zijn 

dezelfde als het afzetten:  

 

Bubbel A: sloebers+tiptiens -> 10u  

Bubbel B: speelclubs+aspis -> 11u  

Bubbel C: kwiks+tippers -> 12u 

  

Het adres waar jullie verwacht worden jullie dochter te komen afhalen blijft 

ook hetzelfde, namelijk: Heirweg 132, 8500 Kortrijk. 

 



Bagage 

 

Voor de kleinste onder ons kan het nuttig zijn om per dag een pakketje kleren 

te maken: dit maakt de taak van leiding veel eenvoudiger. 

Neem enkel het gevraagde mee, beperk jullie tot één valies. Geen 

overbodige zakken want de chirowietjes moeten hem zelf kunnen dragen. Dit 

betekent dus ook dat de slaapzak in de valies wordt gestopt. 

Dit jaar zijn er geen dagtochten of tweedaagses. Het is dan ook niet nodig dat 

onze chirowietjes hiervoor een rugzak meenemen.  

Ook is het dit jaar niet nodig om bestek mee te geven aan je dochter. Dit is 

voorzien op de kampplaats.  

Om de hoge-verloren-voorwerpen-berg tegen te gaan, vragen we om echt 

ALLES te naamtekenen. Zo is er geen discussie achteraf. Wat jullie specifiek 

per afdeling nodig hebben, staat verder nog vermeld. 

Sloebers, speelclubs, kwiks en tippers: 

- Onderlaken (VERPLICHT) 

- Kussen  

- Kussensloop  

- Slaapzak  

Tiptiens en aspis: 

- Matje of opblaasmatras 

- Isolatiematje 

- Slaapzak 

- Hoofdkussen  

 

CHIRO DE KAPROENEN GAAT OP KAMP EN NEEMT MEE: 

(checklist) 

o Pyjama o T-shirts/ topjes  

o Knuffel o Truien (2)  

o Handdoeken (2)  o Kousen+ondergoed 

o Shampoo  o Badpak/bikini 

o Tandenborstel+tandpasta o Petje (VERPLICHT)  

o Kam/borstel 

+haarelastiekjes 

o Regenjas (VERPLICHT)  

o Shorts/rokjes o Vaste schoenen  



  

o Lange broeken (2)  o Gemakkelijke schoenen 

(slippers)  

o Keukenhandoeken (2)  o Drinkbus  

o Waterschoeisel 

(VERPLICHT)  

o Mondmaskers (2 + 

naamtekenen), pulletje 

handontsmettingsgel + 

enkele pakjes papieren 

zakdoekjes   

o Briefpapier, balpen en 

omslag (al beschreven!) 

Postzegels en een leuk 

kampkaartje kan je bij ons 

kopen dus een klein 

centje hiervoor (max 5eu).  

o Identiteitskaart, twee 

klevers van de mutualiteit 

en recente foto in 

enveloppe. (af te geven 

aan de leiding bij 

aankomst.)  

 

Dit laat je thuis: HIER WORDT STRENG OP TOEGEZIEN 

- Snoep 

- Spuitdeo (verboden door de kampplaats)  

- MP3-speler of Ipod 

- Tablet of Ipad 

- GSM 

- Juwelen 

- Rookgerief  

- Andere waardevolle voorwerpen 

 

 

 

OPROEP VAN ALGEMEEN NUT: 

Mogen wij u vragen om uw kind te 

controleren op luizen. Indien uw 

dochter luizen heeft, brengt u de 

leidsters op de hoogte. Wij zetten de 

behandeling verder op kamp. 

 

 

 



Wie gaat er mee? 

LEIDING 

SLOEBERS 

Amandine Van Laer 0468 18 17 18 

Eva De Lange 0474 92 23 04 

Luna Schoonjans 0471 10 20 21 

 

SPEELCLUBS 

Emma De Broe 0492 63 71 89 

Sophie Buysse  0471 22 16 12 

 

KWIKS 

Amber De Freyne 0471 42 52 96 

Anais Ongenaet 0471 22 05 32 

 

TIPPERS 

Aurélie Duremeax 0493 53 52 08 

Leonie Bourguillioen 0471 42 57 27 

Lotte Speeckaert 0491 14 01 16 

 

TIPTIENS 

Margot Van Coillie  0471 21 43 43  

 

ASPIS 

Astrid Vermeulen 0494 35 43 38 

Sam Vanden Borre 0498 90 42 65 

 

 



EXTRA LEIDING 

Charlotte Matton 0474 10 29 64 
Eva Marynissen  0472 06 45 51 

Julie Vanackere 0470 03 73 49 

Mieke Verbeke 0479 19 50 33 

Paulien Van Coillie  0479 92 85 57 

Silke Gieshelmann 0491 31 52 94 

 

KOOKPLOEG 

Het volgende team zal opnieuw voor het overheerlijke eten 

zorgen op kamp. 

Kurt Bourguillioen & Sofie Wieme 

Christine Steurs 

Christel Van den Abeele  

Babin Ruigrok  

Lara D’hondt & Peter Peirens 

Kenneth Van den Abeele & Evi Vandenbussche 

 

 



 

 

 

 

SLOEBERS 
 

 
 



Dag allerliefste sloebertjes, 

Nog maar 22 nachtjes slapen en dan is het zover! De leukste week van het 

jaar: CHIROKAMP!  

Zeven dagen lang zullen wij de grootste avonturen meemaken met al onze 

vriendinnetjes. We zullen samen op zoektocht gaan naar de gezonken kist 

diep in de zee. Hierdoor zullen jullie allemaal verkleed moeten zijn in een 

zeedier. Om te weten welk zeedier jij bent moet je het raadsel oplossen! Ook 

zullen we heel wat spelen, knutselen en we zullen naar het bos trekken om 

daar zoals echte kabouters in een paddenstoel te gaan wonen! Het terrein 

waar wij zullen verblijven is ongelooflijk groot en heeft verschillende 

waterpartijen waarin wij ook mogen spelen, neem dus zeker je 

waterschoentjes mee!  

Check zeker nog eens jullie e-mails voor de kamppowerpoint! 

Hopelijk hebben jullie er nu even veel zin in als wij!  

 

Dikke kussen en knuffels, 

Amandine, Eva & Luna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit zijn de belangrijkste dingen die je zeker moet inpakken: ALLES MOET 

GENAAMTEKEND WORDEN, als je het niet wilt kwijtraken 

 Pet of hoed tegen de zon 

 Bril  

 Voorgeschreven medicatie (aan de leidsters geven + briefje met 

hoeveelheden en wanneer) 

 Zonnebril ☼ 

 Zonnecrème  

 Riem 

 Schoenen (waterschoenen, laarzen, teenslippers, speelschoenen,…) 

 Jas 

 Broeken 

 Regenkleding 

 Shortjes, rokjes en kleedjes ☼ 

 Kleren die enorm vuil mogen worden (vuilspel) 

 Chiro-uniform 

 Sweaters 

 Bikini 

 T-shirts 

 Ondergoed (best een paar reserve onderbroekjes) 

 Joggingbroek 

 Pyjama 

 Verkleedkleren!!! (zie    ) 

 Sokken 

 Handdoeken 

 Douchespullen 

 Kam of borstel 

 Lippenbalsem 

 Tissues 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Zaklamp en batterijen 

 Herbruikbare fles 

 Schrijfpapier, enveloppen en adressen ✉ 

 Knuffeldier  

 Boek, strip,…  

 GEEN iPads of GSM 

 HANDGEL 

 2 MONDMASKERS 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEEL 

CLUBS 
 

 



Dag allerliefste speelclubbers,  

 

Allereerst willen we zeggen dat we jullie MEGA HARD gemist hebben tijdens 

de quarantaine. Elke zondag dachten we aan hoe leuk we had dit jaar al 

samen hebben gehad. We kijken er naar uit om jullie avonturen opnieuw te 

horen! Een EXTRA TOF kamp zal voor jullie klaar staan zodat we onze verloren 

tijd kunnen inhalen. Nog even op een rijtje wat jullie zeker niet mogen 

vergeten: 

 

- Drinkbus 

- Petje/zonnecrème 

- Kleren voor vuilspel 

- Bikini/badpak + handdoek 

- Alle kleren naamtekenen 

- Enveloppe met adres + postzegel voor jullie brieven 

- Niet verplicht, maar max €5 zakgeld voor kaartjes 

- Versiering voor jullie hippe kamer 

- Strips, boeken, kleurpotloden voor tijdens siësta 

- Zaklamp 

- Knuffel 

- GEEN Ipad/Ipod/gsm/andere elektronica 

- GEEN snoepgoed 

- GEEN tranen 

- En zeker GEEN corona 

- Wit stuk laken/ doek dat beschilderd mag worden  

 

Om al een beetje in de sfeer te komen thuis, mogen jullie thuis een 

luizencontrole organiseren voor je op kamp vertrekt. Indien je deze huisdiertjes 

zou meenemen op kamp, moeten je mama en papa dit laten weten aan de 

leidsters. Ook medicatie en noodzakelijke medische info worden op 

voorhand meegedeeld met ons. 
 

Rosanne kan jammer genoeg niet mee met ons op kamp ;(( maar we krijgen 

versterking van een andere toffe oudleidster, kunnen jullie al raden wie? Dit 

blijft een verrassing tot op kamp! Spannend…  

 

Indien jullie dit kunnen lezen, zijn jullie geslaagd voor de wetenschapstest. Op kamp mogen jullie zich verkleden in een 

mega coole wetenschapper. Vergeet ook geen koksuniform mee te nemen. 😉 



 

 

 

 

KWIKS 

 

 

 



Lieve kwikkies (en mama’s en papa’s die de valies helpen maken),  

 
Na elkaar heel lang te moeten missen, hebben we iets heel leuk kunnen 

beslissen: ONS CHIROKAMP GAAT DOOR!!! Joehoeeee zeiden we in koor!!! Er 

zullen natuurlijk heel wat dingen anders zijn, maar dat maakt het absoluut niet 

minder fijn. Lees zeer goed de algemene zaken, want de anti-corona-politie 

gaat streng over ons domein waken.  

 
Dit jaar verkleden we ons in Chinezen om te kijken waar alles is begonnen en 

daarnaast ook nog in dokters zodat het virus zo wordt overwonnen. Naast 

deze 2 verkleedoutfits nemen jullie natuurlijk ook jullie enthousiasme mee en 

een mondmasker of twee. Snoepen, gsm’s en ipod/ipads laten jullie thuis, 

want de leiding vindt ze toch tijdens de grote kuis. Boeken, spelletjes, 

kruiswoordraadsels, kamerversiering... om jullie bezig te houden tijdens de 

platte rust zijn daarentegen een echte must! Nog een ding dat niet kan 

ontbreken op kamp is vuil spel, haal jullie kleren die heel vuil mogen worden 

dus maar snel. Andere zaken die jullie niet mogen vergeten, hebben we 

vooraan in deze snuffel al eens op papier gesmeten. Je spullen naamtekenen 

kan nooit kwaad, zo zijn we zeker dat alles het kampterrein in de juiste valies 

verlaat.  

 
We hopen dat jullie het weten, maar dit wordt een kamp om nooit meer te 

vergeten! 
 
 Indien er nog vragen zijn, vinden we een berichtje altijd fijn!  

 
Vele groetjes,  
Leiding die heel hard uitkijkt naar het kamp!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TIPPERS 
 

 



Liefste tippertjes, 

Na een speciaal en kort Chirojaar mogen we gelukkig op Chirokamp!! Plezier 

gegarandeerd! De leiding is alvast druk in de weer om elke dag vol te proppen 

met spelletjes en leuke momenten. We maken er een onvergetelijk kamp van, 

ongeacht de maatregelen       

Wat mogen jullie zeker niet vergeten? 

- Verkleedkledij: 

o We keren terug in de tijd van de prehistorie. Spannend!! We 

kunnen natuurlijk niet reizen zonder aangepaste outfits dus haal 

jullie innerlijke oermens maar naar boven. 

o Daarnaast gaan we ook een dag terug naar school. Tot welk 

groepje behoor je? 

▪ Cheerleader: Mona DB, Janne, Dorien, Linde, Fee-lien en 

Lore 

▪ Gothic: Mia, Elena, Lisa, Elise, Emma en Anaïs 

▪ Rugbyspeler: Mona DK, Lara, Stien, Zita, Héléna en Mona I 

▪ Nerd: Lies, Mona DV, Leonie, Klara, Rozemarijn en Kato S 

▪ Bitch: Blanca, Lieze, Imaan, Kato A en Lise 

- Kledij voor vuilspel 

- Extra versiering om jullie slaapruimtes te pimpen is zeker welkom        

- Willen jullie muziek? Dan mogen jullie gerust een box met een MP3 

meenemen. (Belangrijk: met een MP3 bedoelen we een toestel zonder 

internetaansluiting.) 

- Jullie mogen ook snoep en chips meenemen. Overdrijf niet want de 

leiding zorgt hier ook voor. 

- Bijna vergeten: JULLIE GOED HUMEUR EN SPANNENDE VERHALEN!! 

- … 

! Laat je GSM ook maar beter thuis zodat er geen ongevallen mee kunnen 

gebeuren ! 

Voilà, nu kunnen we echt beginnen aftellen! Joepie!! We hebben er alvast 

suuuuuuper veel zin in!! Hopelijk jullie ook! Bij vragen mogen jullie gerust een 

mailtje sturen naar ons mailadres.  

Kusjes en knuffels, 

Lotte, Leonie en Aurélie 



 
           

 

 

 

TIPTIENS 



 



 

 

 

 

 

 

 

ASPI 
 



 


