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INHOUD

Wow, jij gaat mee op ons supercool 
mexicaans kamp!! We gaan de wonderen van de 

mexicaanse cultuur ontdekken zoals lekkere 
taco’s, traditionele dansjes en zo veel meer! 

In deze weken gaan we ons ook voorbereiden voor 
een groot feest op dia de los muertos!

Je gaat de volle 2 weken (of 1 week) in een ander 
continent vertoeven. Exact wat we nu het meest 
nodig hebben! Heb jij er al zin in? Wij kijken er 

alleszins enorm hard naar uit! 

Dus zet die valies al maar klaar en tot binnenkort!!
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DAGINDELING
8u00 Iedereen staat op

8u30	 Ochtendformatie	en	ontbijt

9u15 Tanden poetsen en orde scheppen in de slaapzalen

9u30	 Lolproeven	en	spelactiviteiten

12u30 Middageten

13u30	 Platte	rust

14u45	 Spelactiviteiten

16u00 Vieruurtje

18u30 Avondeten

20u00	 Avondformatie	en	spelactiviteiten	wanneer de ribbels hun buikje 

gevuld is, gaan ze zich wassen en kruipen het bedje in

20u30 Speelclub gaan zich wassen

21u00 Speelclub gaan naar hun bedje kwiks gaan zich wassen

21u30 Kwiks zoeken hun nestje op Tippers gaan hard schrobben

22u00	 Tippers	begeven	zich	naar	hun	slaapzak,	tiptiens	en	aspi’s	

wassen zich

22u30	 Tiptiens	en	aspi’s	gaan	uitgeput	slapen

AANKOMST 
Dit	jaar	vertrekken	we	uitzonderlijk	niet	met	de	trein	of	de	fiets	maar	
verwachten we de leden op het terrein voor de start van het kamp. Je 
dochter	afzetten	gebeurt	in	shiften	van	een	half	uur.	We	vragen	om	je	
aan dit uur te houden zodat alles vlot en veilig verloopt. Dit gebeurt 
allemaal op zondag 4 juli.

De leiding zal iedereen ontvangen met mondmasker en handschoenen. 
De	leidsters	halen	de	valies	uit	de	koffer	en	de	leden	stappen	uit	de	auto	
zodat	de	ouders	in	de	auto	kunnen	blijven	zitten	en	onze	kampbubbel	
niet moeten betreden. Zorg er dus voor dat je op voorhand al afscheid 
nam.	Zussen	mogen	samen	afgezet	worden	tijdens	de	shift	van	het	
jongste lid.

Exacte uren:
•  Ribbels: 13u – 13u30
•  Speelclub: 13u30 – 14u
•  Kwiks: 14u- 14u30
•  Tippers: 15u30-16u
•		Tiptiens:	16u-16u30
•		Aspi’s:	16u30	–	17u

BELANGRIJK: Als je dochter vijf dagen voor het kamp symptomen van 
corona vertoont, mag ze, hoe jammer dat ook is, niet mee op kamp.  
Breng de leiding op de hoogte door een mail te sturen naar 
willebroek.chiromeisjes@gmail.com zo kan alles geregeld worden voor 
de terugbetaling.
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HOE RIJ IK NAAR KASTERLEE?
Om	de	files	richting	kust	te	vermijden,	rij	je	best	richting	Antwerpen	over	
Boom.  De ring rond Antwerpen op en vervolgens neem je afrit Turnhout-Has-
selt-Luik.  Nu rij je op de E313.  Nadat je ongeveer 10 km hebt gereden op deze 
E313	neem	je	de	afrit	Turnhout-Eindhoven:	de	E34.		Nu	mag	je	rustig	een	heel	
eindje rijden en kan je reeds genieten van de sparren langs de baan.  Je neemt 
afrit	nummer	24	TURNHOUT-KASTERLEE,	richting	kasterlee.		Aan	het	rondpunt,	
volg	je	richting	Lichtaart	tot	aan	het	volgende	rondpunt.		Daar	neem	je	rechts	
(eveneens	richting	Lichtaart).		Na	enkele	honderden	meters	ziet	u	op	de	rech-
terkant een Taverne.  Na ongeveer 100 meter zie je op je rechterkant een pijl 
‘Chiromeisjes	Willebroek’.		Aan	de	andere	kant	van	de	baan	staat	er	een	bord	
‘Provinciaal	Domein	Hoge	Mouw’.		Wanneer	je	dus	de	juiste	zandweg	rechts	
ingedraaid bent, zie je recht voor je het beroemde HUIZEKE staan. 

Voor	de	GPS	gebruikers:	Boskabouterpad	1	is	een	nieuwe	straatnaam	(2008)	
en zal je misschien niet terugvinden. De hoofdbaan is “Lichtaartsebaan”.

TERUGKOMST
GA JE 1 WEEK MEE OP KAMP? Dan volg je deze regels:

Het kamp eindigt op zondag 11 juli. We werken weer met het kiss & ride sys-
teem dat werd gebruikt bij de aankomst. De leden worden afgehaald op dezelf-
de uren dat ze werden afgezet, namelijk:

•  Ribbels: 13u – 13u30
•  Speelclub: 13u30 – 14u
•  Kwiks: 14u- 14u30
•  Tippers: 15u30-16u
•		Tiptiens:	16u-16u30
•		Aspi’s:	16u30	–	17u

GA JE 2 WEKEN MEE OP KAMP? Dan volg je deze regels:

Het kamp eindigt op vrijdag 16 juli. We werken weer met het kiss & ride sys-
teem dat werd gebruikt bij de aankomst. De leden worden afgehaald op dezelf-
de uren dat ze werden afgezet, namelijk:

•  Ribbels: 13u – 13u30
•  Speelclub: 13u30 – 14u
•  Kwiks: 14u- 14u30
•  Tippers: 15u30-16u
•		Tiptiens:	16u-16u30
•		Aspi’s:	16u30	–	17u
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HET UNIFORM
Wanneer we aankomen en vertrekken dragen we ons uniform! 

Dit is: 
• Beige chirorok of chiroshort
• Witte	chiro	t-shirt
• Onze chirotrui

Voor zij die geen uniform hebben:
• Beige rok of short
• Witte	t-shirt
• Een bordeaux sweater of trui

POST
Moeke, vake, mama,
Papa, oma, opa, moemoe,
Vava, bomma, bompa,
Broer, zus, lief,
Tante, nonkel, klasgenoot,
SCHRIJF EENS!!!

Naam van je lieveling 
Vakantiehuis	Sint-Lutgardis
Boskabouterpad 1
2460 Kasterlee

Het telefoonnummer van onze VB is 0497 83 46 85
ENKEL IN NOODGEVALLEN!

KAARTJESVERKOOP
De ideale gelegenheid dus om nog wat coole kaartje in te slaan! 
Via dit formulier kan jij onze exclusieve Chiro Meisjes Willebroek kaartjes 
bestellen. Elk kaartje bestaat uit een samenvoeging van tekeningen van onze 
leden.	Zo	heeft	elke	afdeling	zijn	eigen	uniek	ontworpen	design	en	heeft	elk	lid	
zijn steentje bijgedragen!

 PRAKTISCH
•  De kaartjes worden steeds verkocht in een pakketje van 6. (1 kaartje 
van	elke	afdeling)
•  1 pakketje = €5
•  De pakketjes worden uitgedeeld aan de poort op de laatste Chiro-zon 
dag	(27/06)

 BETALING
 •  OPTIE 1: Je kan een online overschrijving doen van het gepaste  
	 bedrag.	(Ten	laatste	mogelijk	tot	24/06)
 •  OPTIE 2: Je brengt cash geld mee wanneer je de kaartjes komt 
 ophalen.

Bestellen kan via deze link! https://forms.gle/HPituY2antouxaed8	

https://forms.gle/HPituY2antouxaed8  
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SNOEP, FRUIT EN FRISDRANK
Graag zouden we iets willen zeggen in verband met snoep, fruit en frisdrank 
op kamp. Snoepen is ongezond, dat weet iedereen. Maar wie snoept er niet 
eens graag? Zeker wanneer kinderen op kamp zijn, weg van de ouders die 
altijd	zeggen	‘dit	mag	niet	en	dat	mag	niet’,	is	snoep	iets	plezant.	Daarom	
vragen wij niet om de kinderen geen snoep mee te geven. Maar wel maxi-
mum 1 zakje snoep van 300gr. Elk jaar is er veel te veel snoep over, we doen 
ons best om deze terug meegegeven met het kind maar vaak moeten we het 
wegsmijten. De kinderen mogen geen chips en frisdrank meenemen, enkel 
snoep! 

Om ook hier zo veilig mogelijk te werk te gaan vragen we u om het snoep van 
uw kind in een aparte verpakking mee te geven. Vermeld hier ook duidelijk 
haar naam op, zodat er geen verwarring kan ontstaan!

Fruit zoals appels, peren, perziken, watermeloen,… is heel gezond, maar 
wordt	wel	snel	rot	en	stinkt	dan	vreselijk.	Wij	vragen	dan	ook	van	GEEN fruit 
mee	te	geven.		Elke	middag	krijgen	wij	na	de	maaltijd	een	stuk	fruit,	dus	
iedereen krijgt voldoende vitaminen. We hebben uitstekende kookouders dus 
… aan eten geen tekort!! Wij hopen dat wij op uw begrip mogen rekenen.

ROKEN, DRUGS EN ALCOHOL
Sigaretten,	drugs	en	alcohol	zijn	verboden	voor	leden	op	kamp.	Indien	toch	
iemand	betrapt	wordt,	kan	dit	zware	sancties	tot	gevolg	hebben.	
Indien u vindt dat uw dochter op kamp toch mag roken, moet u dit persoon-
lijk	aan	iemand	van	de	leiding	melden	EN	dit	ook	op	een	briefje	schrijven	en	
ondertekenen. De LEIDING zal dan een moment bepalen waarop dit kan.

AFDELING SPOEDGEVALLEN
Op	onze	website	vind	je	ook	een	medische	fiche,	gelieve	deze	zorgvuldig	in	te	
vullen en te bezorgen aan Frauke Aerts (Via email: aerts.frauke@gmail.com / 
via	brief:	Jozef	De	Blockstraat	16	(Tisselt))	en	dit	voor	zondag	27	juni.	

Vergeet ook zeker niet de kids ID in de portefeuille  van je dochter te steken, 
zodat je dochter die meteen kan afgeven bij aankomst in Kasterlee.

Ook vragen wij om:
•  Duidelijk de naam en de te nemen hoeveelheid	op	de	medicatie	van	
uw dochter te schrijven.
•  Speciale aandachtspunten te melden	op	de	medische	fiche	(en	
eventueel	bij	vertrek	bij	iemand	van	de	leiding).
•  Twee  klevertjes	van	de	mutualiteit	samen	met	de	medische	fiche	af	
te geven.
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WAT MOET ER IN JE VALIES?
BELANGRIJK! AL DEZE ZAKEN ZIJN VOOR 1 WEEK KAMP, ALS JE 2 WEKEN 
GAAT MOET JE DE KLEDING/WASSPULLEN VERDUBBELEN!!

• Hoeslaken
• Kussen + Kussensloop
• Dekbed of slaapzak
• 1 pyjama of nachtkleedje
• Toiletzak met daarin:
 o Zeep + zeepdoos of douchezeep
 o Kam of borstel
 o Tandenborstel, bekertje en tandpasta
 o Shampoo
 o Eventueel rekkertjes voor het haar
 o Zonnecrème
	 o	After-sun
• 2 Grote handdoeken
• 2 Kleine handdoeken
• 2 Washandjes
• Ondergoed: 8 slipjes
• 6 Shorten
• 6 T-shirten
• 8 paar Kousen
•	Schoenen	(in	een	aparte	zak):
	 o	1	paar	sleffers	of	sloefen
 o 1 paar gesloten schoenen
	 o	1	paar	botten
• 1 Regenjas
• 3 Truien
• 2 Lange broeken
• Badpak of bikini
• 1 Pet of hoedje 
• 1 Vuillinnenzak 
• Zakdoeken
•	Leesboeken	of	strips	(voor	tijdens	de	platte	rust)
•	1	Knuffel

• Briefpapier + enveloppen (denk aan de adressen van de mensen waarnaar je 
wil	schrijven).	
• Zaklamp
• Drinkbus MET JE NAAM OP 
• Herbruikbaar mondmasker
•	Gamel/ijzere	bakje	om	uit	te	eten	en	een	leger	outfit
•	Zakgeld	(10	euro,	liefst	in	muntstukken	)
• Je hebt je uniform aan als je aankomt, dus steek dit niet in je valies. 
• Voor vertrek behandelen en controleren op luizen. Gelieve aan   
leiding te melden indien er problemen zijn. 

BELANGRIJK! Bij het artikel van je afdeling kan ook nog iets staan dat je 
zeker niet mag vergeten! 

Voor de ouders van de kleinsten hebben we nog een TIP. We hebben onder-
vonden	dat	het	voor	ribbels	niet	altijd	makkelijk	is	om	na	een	paar	dagen	hun	
kousen, onderbroeken,... in hun grote valies te vinden.  Daarom raden wij aan 
om op voorhand per dag een zakje te maken met kledij, onderbroek en kou-
sen.	Je	kan	dan	bijvoorbeeld	een	etiket	plakken	op	het	zakje	met	een	zonnetje	
op voor dagen met mooi weer en met een wolkje voor de iets koudere dagen.

WAT LATEN WE ZEKER THUIS?
• Juwelen
• iPod, iPad, tablet of mp3-speler
• Al  je waardevolle spullen
• Gsm

	•	Tippers,	tiptiens	en	aspiranten	mogen	hun	gsm	meenemen	op	kamp,	maar	
moeten deze sowieso afgeven aan de leiding Steek je gsm samen met je op-
lader in een apart zakje, zodat er zeker niets verwisseld of verloren kan gaan! 
Enkel wanneer de leiding het nodig acht krijgen de leden hun gsm (bv. voor 
een	spel).	Deze	regels	gelden	enkel	voor	de	drie	oudste	afdelingen.	De	drie	
jongste	afleveringen	hebben	geen	gsm	nodig	op	kamp.

•  Handgel en dergelijke producten moet je niet meegeven. Wij zorgen ervoor 
dat	dit	aanwezig	is	en	iedereen	zich	op	de	juiste	momenten	kan	ontsmetten.
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RIBBELS
Liefste ribbels,

Joepie! Jullie gaan mee op kamp! Zijn jullie klaar om er 1 of 2 geweldige weken 
van te maken? Wij alvast wel. We zouden liefst nu meteen vertrekken. 
Een paar weken geleden zijn we al eens op verkenning geweest op de kamp-
plaats. Daar zagen we toen al dat Kasterlee ook voor jullie een tweede thuis zal 
worden!	We	zijn	er	daarom	heel	zeker	van	dat	dit	een	spetterende	afsluiter	zal	
worden van dit toch wel speciale jaar. 

In	jullie	koffer	moeten	jullie	nog	een	paar	dingen	extra	stoppen:

Week 1:
 • Unicorn	outfit
 • Outfit	van	een	dier	uit	de	jungle
 • Leger	outfit	
 • Witte	T-shirt	zonder	opdruk	(komt	niet	meer	wit	terug)
 • Astronauten-outfit
 • Kleren die heel erg vuil mogen worden

Week 2:
 • Sportoutfit
 • Prinsessenkleed
 • Kleren die heel erg vuil mogen worden

Veel kusjes en tot snel!!
Amber,	Chayenne	en	Sofie

SPEELCLUB
Lieve speelclub,

Na dit lange coronajaar kijken wij enorm uit naar kamp. Hopelijk jullie ook! 
We hebben al mooi weer besteld zodat we veel veel buiten kunnen spelen en 
een groot kamp kunnen bouwen.

Om er een geweldig kamp van de maken, zullen jullie nog een aantal dingen 
moeten meenemen: 

Week 1:

 • Rode	en	blauwe	outfit
 • Dierenoutfit	
 • Slechte	kleren	(worden	vuil	en	komen	niet	meer	heel	terug)
 • Witte	T-shirt	waarop	geschilderd	mag	worden
 • Nagellak, maskertjes en andere verwenproductjes 
 • Gala	outfit/mooi	kleedje

Week 2:
 • Oma, baby of een bepaald beroep

Kusjes,
Jullie leiding
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KWIKS
Gegroet groentjes, 
Jullie beweren dat jullie klaar zijn om op kamp te vertrekken met ons. Maar is 
dat echt zo? Hier is een checklist:

 • Ik heb moppen verzameld waarmee we ons een deuk kunnen
 lachen.
 • Ik ben klaar om elke dag mijn buik vol te proppen met overheerlijk  
 eten van de kookies.
 • Ik weet de beste plekken in het bos voor een kamp en heb al 
 geoefend om er een te bouwen!

Wij	hebben	al	megaveel	zin	in	de	spetterende	twee	weken	die	ons	te	wach-
ten staan. Om er zeker van te zijn dat jullie echt helemaaaaal voorbereid zijn, 
volgt hier nog een lijstje met extra benodigdheden:

Week 1:
 • Een	VOLLEDIG	groene	outfit
 • Kleren	die	viesvettigvuil	mogen	worden
 • Zaklamp
 • Een	70’s	sportoutfit

Week 2:
 • Bommakleren
 • Diva-kledij
 • Nagellak/gezichtmaskertjes/...	(als	je	dit	hebt,	je	hoeft	dit	niet	extra		
	 aan	te	kopen)

Daarnaast	zullen	jullie	nog	2	outfits	mee	moeten	nemen	(tipje	van	de	sluier:	
een	dierenoutfit	en	een	groente-outfit),	maar	daarvoor	geven	we	jullie	na-
dere	instructies	van	zodra	jullie	ingeschreven	zijn!	Hou	jullie	maar	klaar,	want	
het worden 2 on-ver-getelijke weken! Wij kunnen alvast niet wachten om 
jullie	allemaal	te	verwelkomen	op	kamp	met	superleuke	activiteiten	die	jullie	
te wachten staan!! 

See u later kwikkies chickies xoxo

TIPPERS
Ewaaaaaaaaa	T(r)ippers,

Eerst en vooral applaus voor de strijders die het afgelopen jaar Chiro verkozen 
tot hobby nummer één. Maar weet dat onze liefde nog steeds even groot is 
voor	iedereen.	Na	de	buien	van	de	afgelopen	dagen,	beginnen	wij	stilaan	weg	
te dromen denkend aan zon, vrienden, eigenlijk simpelweg aan ons amuseren! 
En misschien voelen jullie de bui al hangen… wij denken dan instant aan het 
Chirokamp waar we met onze tent gaan kamperen. Covid-19 strooide ook dit 
Chirojaar wat roet in het eten – het was allemaal wat raar. 

MAAR GA AUB MEE OP KAMP,	zo	zijn	we	maar	liefst	voor	een	vette	twee	
weken	lekker	bij	elkaar!	Wij	hebben	met	z’n	drietjes	alvast	een	kamp	
voorbereid dat ongetwijfeld in de geschiedenisboeken gaat verschijnen en 
jullie	de	tijd	zal	doen	vergeten.		

En nu nog een lijstje van dingen die jullie EXTRA moeten meenemen en die dus 
handig zijn om te weten: 
 •  Disco-outfit
 • Leger-outfit
 • Chique	60’s	jurk	en	accessoires
 • Witte	T-shirt	of	witte	sokken
 • Donkere	kledij	(trui	en	lange	broek)	
 • Een grote overall (en indien jullie dit niet hebben, een oversized  
	 T-shirt	en	broek)		
 • Lippenstift
 • Zaklamp
 • Peaky	Blinders	petje	(gebruik	google	om	te	weten	wat	dit	is)	
 • Bovenstuk in kaki kleur
 • Een vierkanten doek die jullie rond jullie nek kunnen knopen 
 • 90’s	outfit
 • Een	outfit	in	1	felle	kleur	
 • Enge	kledij	en	attributen	(niet	verplicht)	

Lots of Love
MC Han, the Notorious M.V.B en Krayzie Kate xxx
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TIPTIENS

Yow	chicks,	

het	kamp	komt	dichterbij	dus	grote	nood	aan	uitkijken	naar	een	zotte,	crazy,	
hilarische 2 weken. Uitkijken naar chillen op het plein, giechelen in de tent, 
snacken heel de dag en dagen vol spelplezier! Maar daarvoor hebben we jullie 
hulp nodig! Volgende dingen mogen jullie zeker niet vergeten meenemen: 

•				Bomma	outfit
•    Kampeerstoel 
•    Versiering voor de tent
•    Hollandse kleding 
•    Kleren die vuil mogen worden
•				Mexicaanse	outfit

Zijn jullie er klaar voor? *jaaa 
We horen jullie niet? *Jaaaa 
Dat kan luider!! *JAAAAAAAAAA
We zien jullie daar! 

Groetjes, 
Imaani, Mirte, Jana en Jana

ASPIRANTEN
Liefste vriendjes,

Na een iets te kort jaar kijken wij alvast enorm uit naar het kamp. Daar zullen 
we 2 volle weken mogen genieten van al jullie gekke stoten en uitspraken (en 
jullie	natuurlijk	ook	van	die	van	ons	;)	).

Omdat we die 2 weken hebben volgestampt met alles wat we nog moeten 
inhalen van dit Chirojaar hebben jullie een paar zaken nodig, namelijk:

•				Gala	outfit	+	make-up/nagellak
•				Gangster	outfit	
•    Kookschort
•				Leger	outfit	
•				Celebrity	-outfit
•    And as usual: Kleren die heel vuil mogen worden

Hopelijk hebben jullie er al even veel zin in als ons!!

XOXO De leiding
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LIEDJES
Ochtendlied
Wij hijsen bij het gloren van de morgen
Ons vlagge als een biddend lied.
Want heilig is het geschenk van elke morgen
Dat God ons lied aanvaarde biedt.
Draag door weer en wind ons vlagge,
Teken	van	de	heldere	tijd,
Laat ze waaien, laat ze wuiven, 
Allen	voor	de	grote	strijd.	(x2)

Avondlied
O Heer
O	Heer,	d’avond	is	neergekomen,
De zonne zonk, de duister komt. 
De winden doorruisen de bomen
En verre sterren staan alom.
Wij knielen neer om u te zingen
In	’t	slapend	woud,	ons	avondlied.	
Wij	danken	u	voor	wat	w’ontvingen	 	
En vragen Heer, verlaat ons niet.  
Knielen, knielen, knielen wij neder
Door	de	stilte	weerklinkt	onze	bee.
Luisterend,	fluisterend	kruinen	mee
En sterren staren teder,
Geef ons Heer
Zegen en rust en vree.Daal nu
Daal nu bij het zinken van deze dag. 
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag.
Gij zijt zegen troost en lach. 
Daal in avond zonnevlag.
Heer, wij bergen in ons hart uw lag.
Zegen haar en ons uw jonge wacht. 
Goede avond, vlag en dag. 
Christus	Koning,	goede	nacht.(x2)

DE TIEN GEBODEN

Boven al bemin ALLE leidsters
ze verzorgen immers je wondjes met pleisters

Wees	tijdig	in	de	formatie,	respecteer	de	rust	van	anderen
en	de	stilte	in	de	slaapzaal	zal	je	niet	veranderen

Draag steeds uniform op de dag des Heren
ook al komt de ma met kleren

Sigaretten,	drugs	en	drank	zult	gij	weren
kookies, proost en naasten zult gij eren

De	kampplaats	is	je	‘nieuwe’	thuis
zonder toestemming ga je niet van huis

en ze wordt dan ook elke dag gekuist

Mijd juwelen, gsm en waardevolle spullen
Ook het ijzer voor je krullen

Zo wordt het een aangenaam bivak
en	zitten	we	allemaal	op	ons	gemak!!!!



BINNENKORT LEVEN WE OP HET 
RITME VAN DE WIND EN VAN 
DE ZON,
EN ZINGEN WE OP DE MELODIE 
VAN BOS EN BEEK EN BRON.
DAN GAAN WE SLAPEN MET’T 
GETROMMEL VAN DE REGEN OP 
HET DAK?
ZULLEN WE ONTWAKEN MET 
DE MORGENDAUW:
WE GAAN WEER OP BIVAK!


