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Voorwoordje 
Superleuk dat jullie meegaan op ons fantastisch tof 

Chirokamp in Neeroeteren. Het belooft weer een 

spetterende editie te worden dit jaar! Haal maar je 

beste dans- en zangtalenten naar boven, want ons 

kampthema is… 

 

MAMMA MIA !!! 

 

Op zaterdag 11 juli vertrekken we met onze Speelclubs, 

Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s op kamp. Op 14 juli 

komen onze Sloebers ook aan in Neeroeteren. 

Verder in dit boekje vinden jullie alle nuttige informatie 

die nodig is om er een onvergetelijk kamp van te 

maken. Jullie vinden: tijdstip van vertrek, welke 

maatregelen we zullen treffen omtrent covid-19, wat er 

allemaal in de bananendoos moet, ons kampadres en 

nog zoveel meer. 

Bij vragen kunnen jullie steeds terecht bij de leidsters 

van jullie dochter of bij hoofdleidster Steffi Baert (0492 

66 99 29). 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 er net 

zoveel naar als jullie leidsters!  

Veel kusjes en knuffels van jullie leidsters xx 



Maatregelen Covid-19 
Omdat we in bubbels van 50 mogen werken, zijn we 

verdeeld in twee bubbels. De eerste bubbel bestaat uit 

de Sloebers, Speelclub en Tippers. De tweede bubbel 

bestaat uit de Kwiks, Tiptiens en Aspi’s.  

Bij het binnenbrengen en afhalen van de bananendozen 

is het de bedoeling dat er telkens maar 1 ouder en 1 lid 

meekomt. Daarnaast zijn mondmaskers en 

handschoenen verplicht. De bananendozen van een zus 

uit een andere bubbel mogen dan ook meegenomen 

worden. 

De Sloebers komen later toe op kamp, waardoor de 

ouders de kindjes voeren naar de kampplaats. Alle 

uitleg wordt hierrond via Whatsapp besproken. Hou dus 

jullie Whatsapp in de gaten.  

Bij het vertrek zijn de ouders en kindjes verplicht om 

een mondmasker en handschoenen te dragen. We 

verzoeken om de nodige afstand te bewaren tijdens het 

uitzwaaien. Ook hier willen we vragen om niet met de 

hele familie uw kind te komen uitzwaaien.  

Tippers, Tiptiens en Aspi’s kunnen niet op twee- en 

driedaagse. We zoeken hiervoor een veilig en leuk 

alternatief. De Aspi’s nemen WEL hun fiets mee, 

Tippers en Tiptiens NIET.  

De daguitstap zal niet kunnen doorgaan, ook hiervoor 

wordt er een leuk en veilig alternatief voorzien. 

Iedere dag wordt de tempartuur van de kinderen twee 

maal genomen. Dit om zieke kindjes zo snel mogelijk 

op te sporen. 

Meer info rond de maatregelen vonden jullie al de 

mailbox ;p.    



De kampplaats 
Dit jaar gaan we voor 10 dagen op kamp naar 

Neeroeteren. Zoals ieder jaar ontvangt ieder 

Chirowietje wel eens graag een brief.  

De briefjes kunnen verstuurd worden naar volgend 

adres: 

 

Chiro Mago-Dobo Neeroeteren 
Zandbergerstraat 5 
t.a.v. (naam van uw dochter) 
3680 Neeroeteren 

 

 

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 op naar 

de verzekeringsmaatschappij. 

  



De kokjes 
Dit zijn de kokjes die ons tien dagen lang super lekker 

eten zullen geven: 

 

 

 

 

 

 

Margot Manca    Lise Wydooghe 

 

 

 

Lisa Vanacker Bieke Verhaeghe

  

 

 

  

Elien Keirsbilck         Justine Nollet 

Celine Baert      

  Josephine Horrée &   

    kids  

Davy Vanacker 

 



Belangrijke data 
Woensdag 8 juli: 

Op deze dag brengen jullie de bananendozen binnen 

van elk kind. Het binnenbrengen van de dozen gebeurt 

in bubbels:  

Bubbel 1 (Sloebers, Speelclub & Tippers): tussen 16u 

en 17u30  

Bubbel 2 (Kwiks, Tiptiens & Aspi’s) : tussen 18u en 

19u30  

 

Maatregelen: 

- Draag een mondmasker 

- Draag handschoenen  

- 1 ouder en 1 kind brengen de dozen binnen 

 

Zaterdag 11 juli:  

We vertrekken op kamp       

De exacte vertrekuren delen we jullie nog mee.  

 

Dinsdag  14 juli: 

De Sloebers komen ook aan in Neeroeteren. De kindjes 

zullen gevoerd worden door de ouders. Meer info kan je 

terugvinden bij de maatregelen. 

 

Dinsdag 21 juli: 

We vertrekken alweer richting het thuisfront.       

 

 

 



Afhalen bananendozen in de chiro:  

bubbel 1 (Sloebers, Speelclub & Tippers) : 16u. 

bubbel 2 (Kwiks, Tiptiens & Aspi’s): 17u.  

Meer info kan je terugvinden bij de maatregelen. 

 

Het vertrek 
De volgende zaken neem je zeker mee bij vertrek: 

o Uniform (Dat je natuurlijk al van ‘s morgens hebt 

aangetrokken      ) 

o identiteitskaart (geef je af aan jullie leiding) 

o Tippers, tiptiens en Aspi’s: €15 zakgeld (geef je af 

aan jullie leiding) 

 

We werken dit jaar met bubbelbussen waarbij we met 

twee bussen rijden per bubbel.  

Bubbelbus 1 (Speelclub & Tippers):  

- Wanneer: 12u  

- Waar: Markt Gits  

Bubbelbus 2 (Kwiks, Tiptiens & Aspi’s)  

- Wanneer: 12u  

- Waar: cultureel centrum Gits .  

Meer info kan je terugvinden bij de maatregelen. 

 

 

 

 



Op kamp met de fiets 
Dit jaar brengen enkel de Aspi’s hun fiets mee op 

kamp.  

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

ook helemaal in orde zijn. Dit wil zeggen dat: 

o Je remmen werken 

o Je voor- en achterlicht werken 

o Er een fietsslot aanhangt (of je desnoods eentje 

extra meeneemt) 

o Een rekker of fietstas is handig 

 

  



Afspraken 
 

o Snoep mag, maar overdrijf niet! 

o Voor en na het eten wast iedereen de handen. 

o Tijdens het eten blijf je aan tafel zitten!  

o De kokjes doen iedere dag hun uiterste best om 

een overheerlijke maaltijd te bereiden. Het zou dus 

wel fijn zijn mocht je eens van alles proeven. 

o 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! 

o Neem kleren mee om te ravotten (Die dus vuil 

mogen worden). Chirokamp is geen modeshow. 

o Dure elektronische apparaten zoals tablet, mp3… 

laat je thuis. Vanaf de Tippers is GSM-gebruik 

toegestaan op momenten die afgesproken worden 

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 meegeven. 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 voor het kamp 

wanneer uw kind luizen heeft. Gelieve dan ook 

product mee te geven zodat wij de behandeling 

kunnen verderzetten op kamp. 

 



Een dag op kamp 

 



  

  



Kampthema 

 
Zoals ieder jaar is er natuurlijk een supermegasjiek 

kampthema en dit jaar is dat MAMMA MIA!!! Elke 

morgen 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 Chirowietjes zullen per bubbel zitten om te kijken. 

Donna bezit als vrijgezelle Amerikaanse moeder een 
hotel op een Grieks eilandje. Haar twintigjarige 
dochter Sophie staat op het punt te gaan trouwen met 
haar verloofde Sky. Zij wil voor ze in het huwelijk 
treedt dolgraag weten wie nu eigenlijk haar vader is, 
waarover haar moeder nooit iets heeft losgelaten. 

Wanneer Sophie in het dagboek van haar moeder leest, 
ontdekt ze dat ze drie mogelijke vaders heeft. Ze is 
ervan overtuigd dat ze haar vader zal herkennen zodra 
ze hem ziet en heeft daarom in naam van haar moeder 
alle drie de mannen uitgenodigd voor de bruiloft. 
Enkele dagen voor de trouwerij komt het drietal samen 
op een boot aan. Het zijn de Amerikaanse 
architect Sam, de Britse bankier Harry en de Zweedse 
romanschrijver Bill. 

Alle drie de mannen zijn twintig jaar niet meer op het 
eiland geweest en reuze benieuwd waarom 'Donna' na 

al die tijd contact met ze heeft gezocht. Deze wordt 
compleet verrast en raakt in verwarring als ze hen alle 
drie tegelijk weerziet. Sophie's overtuiging dat ze haar 
vader direct zou herkennen, komt bovendien niet uit. 
Haar bedrog met de uitnodigingen komt uit, maar ze 
haalt het drietal tegen de wil van Donna over toch te 
blijven voor de bruiloft, zonder haar eigen motieven 
prijs te geven. In de tussentijd hoopt ze meer over 



Sam, Harry en Bill te weten te komen om wellicht zo 
haar ware vader te achterhalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Wat moet er in de bananendoos? 
Slaapgerief 

o Luchtmatras voor 1 persoon! (sloebers NIET, die slapen in een 

bed) 

o Slaapzak of donsdeken 

o Onderlaken! 

o Kussen en kussensloop 

o Pyjama 

o Teddy 

Toiletgerief 

o Zeep 

o Shampoo 

o Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

o Borstel of kam 

o Zonnecrème en aftersun 

o Muggencrème 

o Voldoende washandjes en handdoeken 

Kledij 

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

o Voldoende kousen 

o Voldoende T-shirts/ topjes 

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

o Voldoende shortjes en broeken (neem zeker wat lange broeken 

mee!) 

o Sportschoenen, sandalen, pantoffels/ slippers en eventueel 

laarzen 

o Zwempak/ bikini 

o Regenjasje/ KW 

 

 



 

Allerlei 

o Pet of chirosjaaltje tegen de zon 

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

o Zaklamp 

o Boeken/ strips om te lezen in de platte rust 

o Enveloppen, papier en postzegels (Kaartjes kunnen niet meer 

gekocht worden op kamp zelf).  

o Boterhamdoos en drinkbus 

o 5 mondmaskers  

o 1 flesje ontsmetting 

 

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. 

Wat neem je niet mee? 
o Tonnen snoep 

o Alcoholische dranken 

o Sigaretten en andere drugs 

o Zakmes 

o Elektronische spullen 

o Superveel geld 

o Familieleden 

o Slecht weer 

o Jouw slecht humeur 

o 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. 

 

 

 

 

 

  



 

Beste Sloebertjes … 

Als jullie dit boekje lezen wil dat zeggen dat jullie meegaan 

op ons megazot, maar zeer speciaal kamp. Zoals elk jaar 

sluiten we het chirojaar af met een fantastisch kamp en dat 

is jaar niet anders. Ons chirojaar zag er iets anders uit dan 

normaal en daarom hebben wij zeven dag gevuld met 

spelletjes en plezier zodat jullie dit jaar niet rap zullen 

vergeten. Wij zijn er alvast helemaal klaar voor, wij hopen 

jullie ook.  

 

Dit jaar is ons thema        REIS ROND DE WERELD  

 

 

 

Omdat we dit jaar niet veel op reis kunnen gaan, gaan wij met zen alles een reisje rond de wereld 

maken vanuit ons kamp. Wij willen de verschillende landen samenbrengen en daarom vragen wij aan 

jullie om je te verkleden in jou favoriete land. 

 

Wat moet er zeker in jullie bananendoos  🍌🍌 zitten: 

- Verkleedkleren van een bepaald land (BV. frankrijk, China, 

Schotland, …) 👗 

- Een witte T-shirt, die na ons kamp niet meer zo wit zal zijn 👕 

- Kleren die heel vuil mogen zijn en misschien zelf weggesmeten 

mogen worden 👚 

- Een gezonde portie aan enthousiasme 😁 

- Jullie coolste dancemoves 💃 

- Zakgeld (maximum €10 💰) 

- Muggenspray, luizenspray… 💦 

 

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als jullie leidstertjes en maken we 

er samen een onvergetelijke 7 daagse van!! (we zullen zo veel plezier 

hebben dat we de mama en papa niet eens zullen missen 😊)  

Groetjes Steffi, Renée en Aline xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 
 

 

Sloebers 



Dag allerliefste speelclub 

Hebben jullie ook suuuuuuper veel zin in dit kamp?? 

Wij hebben er alvast heel veel zin in om samen met jullie 

een fantastische tijd te beleven! 

Dit jaar is ons thema AFRIKA  

 

Wat je zeker niet mag vergeten 

mee te nemen:  

• Verkleedkleren thema Afrika 

• Goed humeur 

• De zon  

Wat mag thuisblijven: 

• Pestmicrobe 

• Luisjes 

Hier heb je enkele voorbeeldjes hoe je je kan verkleden: 

Vele kusjes van Margaux, Lore & Julie  

Tot op kamp! xxx

Speelclub 



Dingen die je zeker niet mag vergeten: 

 Barbie- kleren (roze kledij) 

 Mooie kledij (kleedje, jumpsuit…) 

 Barbiepop die vuil mag worden 

 Kleren die heel vuil mogen worden 

 Mondmaskers 

 Witte T-shirt (zonder bedrukking)  

 LAST BUT NOT LEAST:  

Act voorbereiden (wees origineel)  

- Zorg ervoor dat de act ongeveer 5  

  minuten duurt.  

 

              

       Dag lieve groene Barbie Girls                                                     

 

       We vinden het super-Barbie- tof, want 

 als je dit boekje in je handen hebt, wil het zeggen 

       dat je meegaat op super-barbie kamp! 

 

Yesyes, you’re a Barbie Girl in a Chiro World.  

               And that’s just fantastic!  

 

        We gaan er samen een fantastisch  

                Barbie kamp van maken!  
 

                     Jullie Barbieleiding, 

                   Lise, Audrey en Laure 
 

 

 

 

 

Alleen hebben we een probleem…  

We hebben net te horen gekregen dat Ken geen lief 

meer heeft! 

 

Dat kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan. 

Én daarvoor hebben we jullie nodig! 

 

Op kamp gaan we op zoek naar de meest passende 

Barbie voor Ken. 

 Bereid jullie dus maar al goed voor.  

Yes, Barbieeeeee, you can do this!     

 

 

Wij zijn alvast helemaal Barbie-proof!                                                                                                           
 



Tippers 
Hallo lieve tippertjes!!! 

 

Het is al een eindje geleden dat we elkaar nog gezien hebben, maar niet getreurd, want het 

allerbeste moet nog komen! Ons megafantastische CHIROKAMP natuurlijk!!! (georganiseerd 

door de beste leidingsbende van Gits en omstreken) 

Wij zijn alvast klaar voor een schitterend kamp. 10 dagen vol ambiance waarop jullie je geen 

moment zullen vervelen! 

We hopen dat jullie bananendozen al in het mooiste rood zijn geschilderd zodat je ze kan 

vullen. Volgende zaken mag je zeker niet vergeten: 

• Doopkledij (shortje en T-shirt die mag worden weggesmeten)  

• Goeie stapschoenen 

• Leeg bierflesje/Cola flesje/ Fanta flesje …   

• Foto van jezelf (deze foto is best niet groter dan bovenstaand flesje)  

• Je beste tiktok moves  

• Je fiets mag je thuislaten want jammer genoeg mogen we dit jaar niet op 2-daagse 

door de coronamaatregelen☹  

 

PS: Hieronder alvast een tipje van de sluier van ons thema op kamp.  

 

 

 

 

 

 

PPS: Groetjes jullie prachtige, onmisbare, superlieve, megazotte leiding 

Elise & Pauline😊 

 

 

 

 

 

 

  



TIPTIENS 
 

Liefste tiptientjes, 

 

Het is al enkele maanden geleden dat we elkaar in het echt mochten zien. Dat was zeker een 

overlevingsperiode voor jullie. Dus jullie zijn al goed voorbereidt op ons kamp, wij kozen 

namelijk voor het thema Expeditie Robinson. Toekomstige survivors smeer jullie kietjes maar 

goed in want dit wordt alweer een onvergetelijk kamp. Het zal natuurlijk geen kamp zijn 

zoals alle andere, maar daar vinden we wel iets op. We hopen vooral dat jullie er naar 

uitkijken, corona zal er geen stokje meer voorsteken. Maar pas toch maar goed op 

Robinsonners. Jullie fysieke en mentale gezondheid zal uitmuntend moeten zijn om alle 

proeven te doorstaan.  

Niet getreurd we geloven in jullie! 

Knuffel van op afstand, 

Leidsters Joke en Alex 

  

Tip 

Breng zeker overlevingskleren 

mee! 



 

EIN DE LIJK! Het kamp is er. Hét kamp waar jullie leidstertjes jullie al een heel jaar voor aan het 

warm maken zijn. Hét kamp waar jullie voor de allerlaatste keer als lid kunnen genieten van jullie 

zorgeloosheid en vooral van elkaar. Hét kamp waar jullie leidsters al een heel jaar voor aan het werken 

zijn en al uuuuuuuuuuuuuuuuren lang over gepraat en gefantaseerd hebben. Ho ho ho, het wordt 

fantastisch !!  

En nu het spannendste der spannendste: ons aspirantenthema. Het is een thema waar 

jullie leidster geen seconde hebben moeten over twijfelen. Ons ideetje hebben we opgedaan tijdens 

inleefweek (haha what else       ). Ons thema is : WINX !!! Breng maar je eigen, creatieve, 

kleurrijke, extravagante, zelfgemaakte winx-outfit mee.  

Nu even praktisch. Wat brengen jullie mee op deze zomer:  

- Veldbed / luchtmatras 

- Bergschoenen (Niet sexy maar wel echt nodig ;p )  

- Gamel  

- Goeie (trek)rugzak.  

- Winx verkleedkleren  

 

 

 

meanwhile in chiro Westrozebeke:  

 

 

 

 

 

 

  

Mozeg gaan ze dan 

op da kamp weer 

filmpjes posten da 

ze aan het dansen 

zijn  

Awel nint nji 

Stormy ze 

moeten hun gsm 

afgeven 

Chance wi  

kga wel moeten 

zien dak de 

drakenvlam nie 

kwijtraak in die 

tente ze 

Kga dan nekeer 

zeggen da de boykes 

op hun luchtjetski 

langskomen hoor 

Ja Brandon zei al 

datie een kaartje 

ging schrijven 

YEEEEEEET ASPIRANTEN 

VAN 2020!!!!!!!! 

TRITANUS 

OUT 



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.  


