
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMPBOEKJE 
Beringen-Mijn 2018 

11 juli- 21 juli 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOORWOORDJE 
Aan alle kindjes ingeschreven voor het supermegasjieke 

chirokamp in Beringen-Mijn, proficiat, want het belooft weer 

een spetterende editie te worden dit jaar! Haal maar je beste 

zangtalent naar boven, want ons kampthema isss…. 

 

SING 
 

Op woensdag 11 juli vertrekken we met onze speelclubs, kwiks, 

tippers, tiptiens en aspi’s op kamp en op 14 juli  komen onze 

lieftallige sloebertjes ook aan in Beverlo. 

Verder in dit boekje staat alle nuttige informatie die je nodig 

hebt om er een onvergetelijk kamp van te maken, zoals tijdstip 

van vertrek, wat er zoal in de bananendoos moet, ons 

kampadres waarnaar mama en papa een briefje kunnen 

schrijven… Moesten er nog vragen zijn over ons chirokamp 

kunnen jullie altijd eens bellen naar de leidsters van jullie 

dochter of naar hoofdleidster Lise Wydooghe op het nummer 

0495 46 95 96. Ook tijdens het kamp zijn we voor dringende 

vragen bereikbaar.  

 

Zo, nu het startschot van ons kamp is gegeven, kan het aftellen 

beginnen! Hopelijk verlangen jullie net zoveel als jullie 

leidsters! 

Veel kusjes en knuffels van jullie leidsters xx 



DE KAMPPLAATS 
Dit jaar vertoeven we 10 dagen in de Kompel in Beverlo. Wist je 

dat dit niet de eerste keer is dat we naar deze kampplaats gaan? 

In 2010 beleefden jullie leidsters en sommige van de oudsten al 

een superleuk kamp in de Kompel. 

De briefjes kunnen verstuurd worden naar volgend adres: 

De Kompel 

t.a.v. (naam van uw dochter) 

Laan op Vurten 61 

3581 Beverlo 

 

 

 

 

  

 

 

DE VERZEKERING 
Zoals tijdens het Chirojaar is ook iedereen verzekerd op kamp 

via Chiro Nationaal. Wanneer er iets zou gebeuren tijdens het 

kamp, zullen wij zorgvuldig een formulier invullen en dit 

sturen we dan op naar de verzekeringsmaatschappij. 

 



BELANGRIJKE 

DATA 
 

Maandag 9 juli: jullie kunnen jullie volgepakte 

bananendozen binnenbrengen in de chiro van 16u  tot 18 u. 

Ook de sloebertjes moeten hun bananendozen al 

binnenbrengen! 

 

Woensdag 11 juli: We vertrekken op kamp!!  

Zaterdag 14 juli: de sloebertjes komen ook aan in Beverlo! 

Ze worden verwacht in het station van Brugge om 12u. Alle 

sloebertjes hebben een picknick bij en hebben hun uniform aan! 

 

Zaterdag 21 juli: helaas pindakaas… we vertrekken al weer 

richting het thuisfront. 

De bananendozen kunnen opgehaald worden vanaf 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HET VERTREK 
De volgende zaken neem je zeker mee bij vertrek:  

• Uniform (dat je natuurlijk al van ’s morgens hebt 

aangetrokken ☺)  

• Paspoort 

• Sloebers en speelclub, kwiks: €10 zakgeld 

• tippers, tiptiens en aspi’s: 15€ zakgeld 

• Picknick? 

 

 

OP KAMP MET DE FIETS 
Enkel de tippers, tiptiens en aspi’s moeten hun fiets meenemen. 

Om met de fiets op kamp te gaan, moet deze natuurlijk ook 

helemaal in orde zijn. Dit wil zeggen dat:  

• Je remmen werken 

• Je voor-en achterlicht werken 

• Er een fietsslot aanhangt (of je desnoods 

eentje extra meeneemt) 

• Een rekker of fietstas is handig 

 



Denk eraan dat het een fiets moet zijn waar je toch wel een 

degelijke afstand mee moet kunnen afleggen.                                                       

(klein mopje) 

AFSPRAKEN 
❖ Snoep mag, maar overdrijf niet! 

❖ Voor het eten wast iedereen zijn handen. Tijdens het eten blijf 

je aan tafel zitten! 

❖ De kokjes doen iedere dag hun uiterste best om een 

overheerlijke maaltijd te bereiden. Daarom proef je ook eens 

van alles! 

❖ Iedere dag is er bij ons op kamp van 13u tot 14u platte rust. 

Dit wil zeggen dat je stil bent en op je bed ligt. Neem gerust 

wat boeken of strips mee! 

❖ Neem kleren mee om te ravotten (die dus vuil mogen 

worden). Chirokamp is geen modeshow.  

❖ Dure elektronische apparaten zoals tablet, mp3… laat je 

thuis. Vanaf de tippers is GSM-gebruik toegestaan op 

momenten die afgesproken wordt met de leiding.  

 

LUISJES 



Op kamp zitten we met heel veel meisjes met heel veel haar 

dicht bij elkaar. Hierdoor kunnen de luisjes zich natuurlijk veel 

sneller verspreiden. Daarom willen we jullie graag nog een tip 

mee geven. Als het kan, geef dan met jullie kind 

lavendelspray mee om in het haar te spuiten. Dit 

is gewoon in de apotheek te verkrijgen. We 

zouden het ook appreciëren om ons te verwittigen 

vòòr het kamp wanneer uw kind luizen heeft. 

Gelieve dan ook product mee te geven zodat wij 

de behandeling kunnen verder zetten op kamp. 

DIT LUST IK NIET BON 
 

Natuurlijk kan je niet alles lusten. En misschien is er op kamp 

wel iets dat je eeeeeecht niet lust, maar daar hebben wij een 

oplossing op, namelijk de lust-ik-niet-bon. Wanneer je neusje 

gaat krullen van iets, dan kan je deze bon inleveren bij een van 

de leidsters en dan moet je dit niet opeten. Maar let op, deze 

bon kan je slechts 1 keer gebruiken. Dus wanneer je de bon al 

hebt ingeleverd, zul je toch moeten proeven. 

 

 

 

 

Deze bon is van _______________________ en ik 

lust_______________ EEECHT niet omdat __________________ 

 



 

 

 

 

 

 



EEN DAG OP KAMP 



 



KAMPTHEMA 
Zoals ieder jaar is er natuurlijk een supermegasjiek kampthema 

en dit jaar is dat SING!!! 

Elke ochtend na het ontbijt, zullen de leidsters een stukje 

naspelen van de film en op het einde van het kamp zal je de 

film helemaal ‘gezien’ hebben ( weliswaar beter omdat het door 

de leidsters gemaakt is ☺ ) 

De optimistische Buster Moon, eigenaar van een slecht 

draaiend theater, organiseert een zangwedstrijd om zijn 

schulden af te lossen. Met moeite weet hij een prijzengeld van 

1000 dollar bijeen te schrapen. Per ongeluk worden er flyers 

gedrukt met daarop een te winnen bedrag van 100.000 dollar. 

Wanneer de flyers door een ventilator uit het raam naar buiten 

worden geblazen, komen ze op straat terecht. In korte tijd weet 

iedereen van de zangwedstrijd. Een muis, een olifant, een 

varken, een gorilla en een stekelvarken die graag mee willen 

doen aan de talentenjacht hebben allen zo hun eigen 

bestemming voor het prijzengeld. 
 

 

 



WAT MOET ER IN DE 

BANANENDOOS? 

SLAAPGERIEF 

❖ Slaapzak of donsdeken 

❖ Onderlaken 

❖ Kussen en kussensloop 

❖ Pyjama 

❖ Teddy 

❖ Matje voor op twee-/driedaagse (enkel voor tippers, tiptiens 

en aspi’s 

 

TOILETGERIEF 

❖ Zeep 

❖ Shampoo 

❖ Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

❖ Borstel of kam 

❖ Zonnecrème en aftersun 

❖ Muggencrème 

❖ Voldoende washandjes en handdoeken (neem zeker ook een 

extra handdoek mee om te gaan zwemmen!) 

 

KLEDIJ 

❖ Voldoende onderbroeken (neem er zeker wat extra mee!) 

❖ Voldoende kousen 

❖ Voldoende T-shirts/topjes 

❖ Voldoende truien (neem ook zeker wat dikke truien mee) 

❖ Voldoende shortjes en broeken (neem zeker wat lange 

broeken mee!) 



❖ Sportschoenen, sandalen, pantoffels/slippers en eventueel 

laarzen 

❖ Zwempak/bikini 

❖ Regenjasje/ KW 

 

ALLERLEI 

❖ Pet of chirosjaaltje tegen de zon 

❖ Een grote plastieken/stoffen zak om je vuile kleren in te 

doen 

❖ Zwembandjes voor kindjes die nog niet zo goed kunnen 

zwemmen 

❖ Zaklamp 

❖ Boeken/strips om te lezen in de platte rust 

❖ Boterhamdoos en drinkbus 

 

Zoals iedereen weet is het weer in België soms niet altijd even 

best. Kijk daarom enkele dagen voor het kamp naar het 

weerbericht. Zo is de kans dat je oververhit raakt in je veel te 

warme kleren of staat te bibberen in je shortje kleiner.  

Bekijk zeker ook het programma van jullie dochter, want soms 

moet er nog extra kledij mee.  

Steek je uniform NIET in je valies, maar doe dit aan wanneer 

we vertrekken, zo herkennen we iedereen. 

 Dit jaar mogen de jullie zelf hun picknick samenstellen voor 

daguitstap, dus vergeet zeker niet een boterhamdoos en 

drinkbus mee te nemen. 

 



BELANGRIJK!!!!!!: Dit jaar gaan wij met bussen van de Lijn 

op daguitstap. Iedereen die een buzzypas of tienbeurtenkaartje 

e.d. heeft neemt deze dus mee, want dan reizen zij gratis.  

 

WAT NEEM JE NIET MEE? 

❖ Tonnen snoep 

❖ Alcoholische dranken 

❖ Sigaretten en andere drugs 

❖ Zakmes 

❖ Elektronische spullen 

❖ Superveel geld 

❖ Familieleden 

❖ Slecht weer 

❖ Jouw slecht humeur 

❖ De pestmicrobe 

 

We willen uitdrukkelijk vragen om op de kledij, maar ook 

washandjes en handdoeken, de naam of een herkenningsteken 

aan te brengen. Dit zorgt ervoor dat we op het einde van het 

kamp geen overvolle doos verloren voorwerpen overhouden! 

Een tip is om samen met je dochter haar valies te maken zodat 

ze weet wat ze mee heeft. Zo zal ze des te vlugger haar kledij 

herkennen. Op zaterdag 21 juli kunnen jullie de bananendozen 

terug ophalen, maar neem dan ook zeker een kijkje tussen de 

verloren voorwerpen. 

 

 

 



SLOEBERS 
Dag allerliefste sloebertjes 

Als jullie dit boekje in handen krijgen betekent dit dat jullie mee mogen samen 

met ons op een super-leuk-fantastisch kamp!!! 

wij hebben er alvast heel veel zin in om samen met jullie een 

fantastische tijd te beleven en dit kamp nooit meer te vergeten!  

   Als jullie de foto hiernaast eens goed bekijken 

   hebben jullie misschien wel een idee wat ons 

   thema dit jaar is…..DIEVEN EN BOEVEN!!! 

            

   Om een goede boef te zijn moeten jullie een  

   volledig witte T-shirt meenemen als jullie jullie  

   bananendozen komen brengen. (zorg wel   

   dat het een T-shirt is dat vuil mag worden ☺ ) 

Enkele tips: 

o Steek de kleren voor 1 dag in een plastic zakje (zon of wolkje 

opzetten voor goed of slecht weer) 

o Zorg dat op ALLES je naam staat! 

o Neem zeker kleren mee die vuil mogen worden 

o Neem geen te grote snoepzak mee zodat je geen buikpijn zal 

hebben ☺  

o Wegwerpwashandjes zijn altijd heel gemakkelijk 

o Vergeet jullie geel sjaaltje niet zodat we jullie goed kunnen 

herkennen ;)  

o Voorgeschreven enveloppen voor de postkaartjes  

o Vergeet ook jullie witte T-shirt en een foto van jezelf niet die 

jullie afgeven aan jullie leiding! 

Veeeeel kusjes van Lise, Celine, Sarah en Luna 



SPEELCLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



TIPPERS 
Dag lieve tippers, 

Na een jaar vol enthousiaste zaterdagnamiddagen, loopt het derde trimester jammergenoeg bijna op 

zijn einde, maar niet getreurd. Er staat jullie nog een supervetmegacool chirokamp te wachten waar 

we talloze leuke spelletjes spelen, op tweedaagse gaan, zingen rond een kampvuur en nog zoveel 

meer. Wij zien het alvast superhard zitten, hopelijk jullie ook! 

Veel groetjes 

Hanne, Margaux, Joke en Elien 

 

Wat je zeker niet mag vergeten mee te nemen: 

• Kleren die heel vuil mogen worden (doop) 

• Witte T-shirt 

• Verkleedkleren in een Teletubbie:   Tinky Winky   -   Dipsy   -   Laa-Laa   -   Po 

 

 

 

 

 

 

 



TIPTIENS 
Tip10 Tribe 
Hello my friends 

We nodigen jullie graag uit op onze African Village van 11 tot 21 

Juli!! Wohooow wil je je optimaal voorbereiden? 

Volg dan volgende tips!!  
~dans een reggae dansje 

~eet kippenboutjes rond een kampvuur 

~gebruik een speer om een kippetje te vangen 

~bouw een boomhut 

~leer trommelen 

~ga in olifantenpas naar school 

~roep af en toe eens ‘SLAAAAANG’ om je reactiesnelheid te 

verbeteren. 

~klim eens in een boom 

~eet een insect 

( BRENG SKEELERS OF ROLSCHAATSEN 

MEE!!) 



SPELLETJES 
 

Kleur deze mandala in om boven je bed te hangen op kamp! 

 



 

 
 

 

 

 

 

Kampcomplimentje 

Neem dit strookje mee op kamp, schrijf er een 

complimentje op en geef het aan de persoon die dit 

verdient. Je kan het natuurlijk ook altijd stiekem in 

iemand haar chirorok steken.  
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