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Woordje van de leiding 

Liefste lid, beste ouder, … 

 

Je hebt het kampboekje in handen, dat wil zeggen dat je een goede beslissing hebt 

gemaakt en van 11-21 juli een bangelijke 10 dagen tegemoet gaat. Tien dagen weg met 

vriendinnetjes, ravotten, heel véél lekker eten, eens zot doen en af en toe eens goed vuil 

worden, … het hoort er allemaal bij! 

Wij zijn alvast volop bezig om jullie weer een spetterend kamp te bezorgen. De wildste, 

spannendste maar ook de rustigste spelen komen naar boven. Van alles en voor iedereen 

wat, aan wilde ideeën en fantastische plannen geen gebrek!  

Nu je dit boekje in je handen hebt kan je ook al beginnen fantaseren over wat voor een 

leuke dingen we allemaal gaan doen in onze eigen groep en met iedereen samen. Je mag 

je Cruella De Vil, Dalmatiër of een kostuum voor een ander personage uit ‘101 dalmatiërs’ 

al in elkaar beginnen knutselen. Met dit boekje in je handen zetten we je alvast op pad 

om te dromen door een dagplanning, een voorstelling van de kampplaats, een 

samenvatting van het thema, …  

Het bevat naast zo’n leuke informatie ook heel wat praktische zaken. Laat het dus niet 

zomaar aan de kant liggen maar doorblader het van begin tot einde. Zo kom je te weten 

wat we elke dag ongeveer doen, hoe je dag er uit ziet, wat je moet meenemen, wanneer 

we vertrekken en terug toekomen, waar we je briefjes ontvangen, … op volgende 

bladzijden kom je het allemaal te weten! Heb je na het lezen van het boekje toch nog 

vragen, twijfel dan zeker niet en contacteer iemand van onze leidingsploeg, één van de 

twee hoofdleidsters (Leni en Sarah) of onze VB en tevens kookvader Paul Van Assche.  

We kijken er met onze voltallige leidingsploeg naar uit om jullie mee te nemen op dit 

bangelijk kamp. Net zoals alle andere jaren, staat ons top-kookteam paraat om jullie 

buikjes tien dagen te vullen met het lekkerste dat je maar kan wensen. Met andere 

woorden, jullie zullen niet te kort komen op kamp!  

Nog enkele weken en dan hopsa samen naar Langdorp! Hopelijk hebben jullie er even veel 

zin in 😊  

 

Groetjes,  

De leiding  

 

P.S.: gegevens om de leiding na de Chiro te bereiken, zijn terug te vinden op de site.  
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Thema 

 

Cruella De Vil, Cruella De Vil 
If she doesn’t scare you, no evil thing will 

To see her is to take a sudden chill 
Cruella, Cruella  

She’s like a spider waiting for the …. Kill 
 

 

Komt dit liedje jullie bekend voor? Dan kunnen jullie ons kampthema van dit jaar zeker 

en vast al raden… 101 Dalmatiërs ☺ 

Dit jaar zal ons kamp wit kleuren met de mooie zwarte vlekken van onze lieve kleine 

dalmatiërleden! Maak jullie stemmen alvast klaar om 10 dagen te blaffen, jullie poepjes 

om mee te kwispelen en maak jullie armen en benen al maar nat om op 4 pootjes te lopen 

in plaats van op 2!  

Wij zijn ervan overtuigd dat jullie de dalmatiërs natuurlijk enorm lief en schattig 

vinden, maar vindt iedereen dit? Roger en Anita zijn een gelukkig koppel met hun twee 

verliefde hondjes Pongo en Perdita. Cruella de Vil is wel heel geïnteresseerd in de 

puppy’s, maar zijn haar bedoelingen wel zo goed? Nadat er 15 puppy’s geboren zijn, wil 

ze deze kost wat kost hebben, maar dat laten hun baasjes Roger en Anita niet toe. 

Cruella stuurt twee boze inbrekers om de puppy’s te stelen. Wanneer dit nieuws bij een 

oude hond, Kolonel terecht komt, stuurt hij sergant Tibbs de kat op onderzoek uit. 

Wanneer blijkt dat Cruella 99 puppy’s wil laten afmaken om van hun vacht een 

bondmantel te maken, organiseert Tibbs een geniepige reddingsactie. 

Zijn jullie benieuwd of deze reddingsactie de puppy’s terug kunnen halen?  

Zouden ze veilig weer terug bij hun lieve familie geraakt zijn? Dat kom je allemaal te 

weten op kamp!  

 

 

 

 

 



De personages zullen zich even kort voorstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ik ben PONGO 
Het hondje van Roger en Anita 

en het liefje van Perdita 

 
Ik ben PERDITA 
Het hondje van Roger en ik hou 

heel veel van Pongo 

 
Ik ben ROGER 
De man van Anita en het 

baasje van Pongo en Perdita 

 
Ik ben ANITA 
Ik ben stapelverliefd op Roger en 

baasje van Pongo en Perdita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ik ben JASPER 

 
En ik ben HORACE 
Wij zijn de handlangers van 

Cruella De Vil 

 
Ik ben de kwaadaardige  

CRUELLA DE VIL 

 

 
Ik ben NANNY 
De huishoudster van 

Roger en Anita 

 
Ik ben DICKY 
Een van de puppy’s die heel 

veel houdt van eten 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ik ben VLEKJE 
En wij zijn 2 schattige puppy’s van 

Pongo en Perdita 

 
Ik ben 

LUCKY 

 
Ik ben de 

KAPITEIN 

 Ik ben de KOLONEL 

 

En ik ben SERGANT 

TIBBS 
Wij gaan de puppy’s proberen te 

helpen ontsnappen uit de handen van 

boze Cruella De Vil 



Ribbels 

Liefste ribbels, 

Na 10 fantastische maanden is het weer bijna zo ver! Jullie hebben hier 

waarschijnlijk al lang naar uitgekeken! En eindelijk vertrekken we bijna op kamp! 

Voor de meeste ribbels is dit de eerste keer dat jullie op kamp gaan en het 

belooft een kamp te worden om niet snel te vergeten! Samen met de 101 

dalmatiërs gaan we er een onvergetelijke 10 dagen van maken! 

In dit boekje vinden jullie al een klein voorsmaakje van wat jullie allemaal 

te wachten staat op kamp. Hopelijk kunnen jullie er samen met ons de gemene 

Cruella De Vil verslagen.  

♪♪ Cruella De Vil 

Cruella De Vil 

Als zij op je pad komt, hou je dan maar stil 

En berg je als je niet doet wat ze wil 

Cruellla, Cruella 

Zo onbetrouwbaar als de maand april 

Cruella, Cruella De Vil ♪♪ 

Wat nemen we nog extra mee? 

 Verkleedkleren voor een minion 

 Verkleedkleren voor een dier naar keuze  

 Een pop 

 Verkleedkleren in het thema China  

Nog enkele tips 

 Als je weet dat je een beetje slordig bent, steek dan je kledij in zakjes verdeeld 

per dag. 

 Iedere ribbel neemt heel wat kleren mee en daarom is het belangrijk dat jullie elk 

kledingstuk voorzien van je naam. 

 Ongelukjes gebeuren nog steeds, dus vergeet zeker geen extra pyjama en 

onderbroekjes. 

 Elke dag maken de kokers heel lekker eten voor ons klaar, overdrijf dus niet met 

snoepjes.  

 Gsm’s en andere elektronica laten we thuis.   

 

 

 

 



Ribbels 

Ziezo, met deze informatie weten jullie al een beetje meer over het bangelijke kamp. Wij 

kunnen haast niet meer wachten om te vertrekken! Hopelijk hebben jullie er minstens 

evenveel zin in als ons en kunnen we er een fantastisch kamp van maken! 

 

Dikke knuffels, 

Laura, Leni & Marie  

 

 



Speelclubs 
Dag schatjes van speelclubjes,  

 

Cruella De Vil, Cruella De Vil 
Als zij op je pad komt hou je dan maar stil  
En berg je als je niet doet wat ze wil 
Cruella, Cruella 
Zo onbetrouwbaar als de maand april 

Cruella, Cruella De Vil 
En zie je haar dan denk je 't 
is de duivel 
Wanneer je bent bekomen 
van de schrik 

 

Weten jullie nog hoe het verhaaltje ging over die 101 dalmatiërs? Over hoe 

de slechte Cruella De Vil alle dalmatiërs wil kopen om er een bontjas van te 

maken? Nee? Geen paniek want wij gaan jullie 10 dagen meenemen in het 

verhaal van die schattige 101 dalmatiërs! We gaan 10 dagen de tofste 

spelen beleven, samen ravotten en het allerlekkerste eten voorgeschoteld 

krijgen door onze allerliefste kookouders.  

Maar we hebben jullie eigenlijk allemaal nodig om er weer een onvergetelijke editie van 

te maken?  

Meenemen:  

- Verkleedkledij voor een dalmatiër (witte t-shirt en broek met zwarte stipjes, 

halsband,…).  

- Tinkywinky Dypsi Lala Po, Teletubbies Teletubbies, hé hallo 

De echte fans onder jullie zullen het liedje ongetwijfeld kennen dus breng zeker 

verkleedkledij voor een    mee (rode kledij, 

gele kledij, groene of paars/blauwe kledij). 

- Kledij die vuil mag worden  

- Witte T-shirt 

-  Sportkledij   

- Goed humeur  

 

Niet meenemen:  

- Te veel snoepjes, want we zullen weer verwend worden met super lekker eten van 

de kookouders , mmmmmmh!  

 

KUSJES & KNUFFELS,  

ELI & KATJE ❤ 
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Kwiks 

Hallooooooooooooooooooow! 
Woehoeeee, nu jullie EIN-DE-LIJK het kampboekje in handen hebben, wil dit zeggen 

dat het niet meer zo lang is tot het kamp!!! Kijken jullie er even hard uit als wij? Als je 

het ons zou vragen, reken dan maar van yes yes yes!!!!!!!! 

Wat zou het supermegacoole thema dit jaar zijn? Zijn jullie benieuwd?  

Het thema dit jaar is……..…. (tromgeroffel)……………… 

 

101 DALMATIËRS 😊  

 

 

 

 

Wat jullie zeker niet mogen vergeten: 

 Verkleedkledij voor 101 dalmatiërs 

 Kledij die vuil mag worden want aangezien we dit jaar nog geen doop hebben 

gedaan, wordt dit kamp jullie vuilste en tofste doop ooit 

 Jullie goed humeur 

 Verkleedkledij in een dier naar keuze 

 Verkleedkledij in een familielid zoals bijvoorbeeld een baby, een papa, een oma, … 

(we laten jullie nog weten in welk familielid jullie jullie mogen verkleden!) 

 Eventueel zullen wij nog vragen om iets mee te nemen om mee te knutselen, maar 

dan laten wij dit zeker nog tijdig weten via mail, houd deze dus ook zeker goed in 

de gaten  

 Alles wat achteraan dit boekje op het lijstje staat  

 Spullen voor een relax-avond (nagellak, massage spullen,…) 

 

 

 



Kwiks 

Wat laten jullie zeker thuis: 

 Gsm’s of andere elektronica  

 Jullie slecht humeur (maar dat hebben jullie natuurlijk nooit!) 

 Te veel snoepjes: een paar kleine snoepjes kunnen we eventueel door de vingers 

zien, maar onze kokers zullen zeker zorgen voor voldoende lekkers om jullie 

maagjes rond en gezond te vullen 

 

Handige weetjes: 

 Als je een sloddervos bent kan je best je naam op je kledij schrijven 

 Dit jaar gaan we ook werken met een rode draad doorheen het kamp: we doen dus 

een spel dat zal lopen over het hele kamp en waar jullie dus de volledige 10 dagen 

mee bezig zullen zijn! Moesten jullie hier nog iets voor moeten meebrengen horen 

jullie dit zeker nog! 

Kunnen jullie geloven dat dit alweer het laatste hoogtepunt is van jullie fantastische 

jaar als kwiks? Wat vliegt de tijd toch als je je amuseert!! 

Het laatste wat wij nog kunnen doen is zeggen dat jullie alvast heeeeel goed mogen 

oefenen voor ons kwikslied: 

 

Groen groen groen 

hier is wat te doen  

we spelen met elkander net zo goed als ander 

 

Groetjes en kusjes van Amber en Sara  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tippers 

Er waren eens … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren eens twee mamakippen. 

De twee kippen amuseerden zich rot met z’n tweetjes en gingen al kakelend doorheen 

hun kippenleventje. Maar al snel konden ze geen enkel spel meer bedenken dat ze met 

hun tweetjes konden doen en begonnen de kippen zich… te vervelen (dramatische 

muziek)!  

Op een dag kwamen er 15 kakelende kipjes voorbij hun kippenhok. Kippen Fimpie en 

Jules twijfelden geen seconde en spraken de kipjes onmiddellijk aan. Deze kans om 

extra vriendjes te maken konden ze niet missen. De mamakippen Fimpie en Jules 

nodigden de kipjes uit in hun kippenhok en maakten er een heel festijn van. Vanaf nu 

wilden ze geen enkele dag meer zonder deze kipjes doorbrengen. Daarom besloten 

Fimpie en Jules na een kippenoverleg in de kippenkeuken aan de kipjes voor te stellen om 

mee in hun hok te komen wonen voor een tijdje. Nadat ze dit te horen kregen, kakelden 

de 15 kipjes allemaal in het rond en waren ze zoooo gelukkig met de mamakippen dat ze 

enkel nog maar dansten en zongen van geluk.  

 

Er zaten 15 kippen in een zot kippenhok. 

Ze gaa-aan in juli allemaal op stok (allemaal op stok)! 

 

 



Tippers 

Maar wie zijn deze befaamde, kakelende kipjes? 

 

 
Didi, 

de Jumpchick 

 

 
Esther, 

de Lolchick 

 

 
Fran, 

de Dramachick 

 

 
Cato, 

de Swagchick 

 

 
Kaat, 

de Zangchick 

 

 
Luna, 

de Cutiepiechick 

 

 
Jana, 

de Derdemamachick 

 

 
Jade, 

de Giechelchick 



 
Gitte, 

de Roepenentierenchick 

 
Tijn, 

de Boogiewoogiechick 

 

 
Charlotte, 

de Haantjeschick 

 

 
Margot, 

de Bangvoorpaparazzichick 

 

 
Spiessens, 

de Onnozelechick 

 

 
Frauke, 

de Sportychick 

 

 
Yinthe, 

de Iedersvriendchick 

 

 

 



Tippers 

Voila nu iedereen weet wie onze allerliefste, kakelende kipjes zijn, willen wij (de twee 

mamakippen) ons nu richten tot hen! ☺ 

Allerliefste kipjes, zoals jullie al lazen gaan we dit jaar erg moeten oppassen. Met al die 

honden in de buurt wordt het namelijk een echte uitdaging om heelhuids terug te komen 

van het kamp. We hebben namelijk gehoord dat die hondjes niet bang zijn 

van een lekker kippensoepje! Ook moeten we oppassen voor Cruella De Vil, 

die misschien het idee krijgt om van onze mooie veertjes een bontjas te 

maken. Daarom denken we dat het geen slecht idee is om ons te 

verkleden in honden, zodat we minder kans lopen om herkend te 

worden tussen alle andere dalmatiërs.  

Behalve verkleedkledij voor een dalmatiër zijn er nog wat dingen 

die jullie moeten meebrengen. Wat hebben we nog allemaal nodig? 

 Verkleedkleren voor een kipje (alhoewel jullie daar niet veel 

moeite meer moeten voor doen ☺) 

 Verkleedkledij in de kleur …………………………. 

 Een geheim voorwerp dat jullie aan niemand mogen tonen (ook niet aan jullie 

medeleden). Jullie, gekend als kakelende kipjes, gaan dit misschien moeilijk 

geheim kunnen houden, maar dit zal zeker in jullie nadeel spelen!  

 Belangrijk: veldbed moet dit jaar niet!!! We hebben een knus kippenhokje voor 

jullie voorzien waar ieder zijn stokje zal krijgen. 

 Dit jaar gaan we met de fiets op kamp, aangezien kipjes niet kunnen vliegen! 

Verdere informatie over deze heuse fietstocht wordt later meegedeeld in een 

brief. 

 Indien er nog iets is dat jullie moeten meebrengen, laten we jullie dit op tijd 

weten! Verdere informatie in verband met de kampplaats en het kampthema 

vinden jullie terug in het verdere verloop van dit boekje. 

 

Voila!! Hopelijk hebben jullie er héél veel zin in!!! 

Wij vallen al bijna van ons stokje en staan al te popelen om op kamp te vertrekken!!  

xxxxxxxxxx 

 



Tiptiens 

Dag ‘dabbers’ van Tiptiens!  

Met deze mooie achtergrond en het doorbladeren van dit wondermooie 

boekje (samengesteld door Emily) hebben jullie het hopelijk al door dat het 

kampthema dit jaar 101 dalmatiërs geworden is! Ik hoor jullie nu al 

schreeuwen van geluk, want dit is toch een geweldig thema?! Dankzij dit 

thema mogen jullie dat kleine ukkepukje in jezelf nog eens naar boven 

halen. Aloewel ja… niet dat dat anders niet gebeurd natuurlijk 😉.  

Allesinds we kunnen jullie nu al zeggen dat dit kamp, een kamp wordt om ‘U’ 

tegen te zeggen. Wij zijn al in volle voorbereiding om er het megazaligste, bangelijkste, 

uitzonderlijkste kamp ooit van te maken  

Waarom zouden jullie nu eigenlijk moeten meegaan op kamp?  

 Voor sommige is het de eerste keer tweedaagse, jullie weten dus nog niet wat te 

verwachten… We kunnen wel al zeggen dat het onvergeetelijk zal worden 

#suprisesuprise#vriendschapzalnoggroterzijn 

 Niemand wil toch de meest intieme verhalen en leukste weetjes missen die 

verteld worden in de tent?  

 Iedereen wil toch kunnen meepraten over de geweldige momenten en grave 

spelen die jullie zullen meemaken op kamp #deleidsterszijneffedikkenekkeuh! 

 Jullie mogen voor de eerste keer bewijzen of jullie het leidinggeven in jullie 

hebben, want jullie organiseren de manuele markt. 

#laatmaarzienwatjullieinjulliemarshebben! 

 And last but not least  Throwback naar de leefweek. Als jullie hier aan denken 

kan je toch niet anders dan meegaan op kamp? 

#klokslag22uuraandekerk#leefweek#nu10dagenzo#feestjefeestjefeestje 

Na dat laatste kan het uiteraard niet anders, dan dat jullie allemaal voor 100% 

overtuigd zijn om mee te gaan op kamp naar Langdorp!  

Wat jullie zeker NIET mogen vergeten: 

 Jullie fantastisch humeur en humor (voor zover die humor er is 

natuurlijk 😉)  

 Jullie liefde voor de leidsters, aloewel wij weten dat jullie niet 

anders kunnen dan liefde te hebben voor ons. 

 Verkleedgerief in thema van ‘101 dalmatiërs’ 

 Verkleedgerief in de jeugd van tegenwoordig #menenmetdiehandel! 

 Kleren die kapot mogen #enECHTkapot 😉  

 Veldbed  



Tiptiens 
 

 Trekkersrugzak en een goede fiets  wij gaan namelijk voor het kamp van start 

gaat nog eens stevig in elkaars wiel rijden! #wegaaneenGregVanAvermaatekedoen 

 Jullie benodigdheden voor de manuele markt 

 Indien er nog iets is dat jullie dienen mee te nemen op kamp, 

laten we jullie dit tijdig via sociale media weten.  

Wat jullie WEL mogen vergeten 

 Jullie elektronische middelen (GSM mag, maar krijg je enkel tijdens 

2-daagse. We hopen wel dat deze niet continu gebruikt wordt 😊 )  

 Jullie haat voor elkaar #wijwetendatdezeernietis 

 Jullie luiheid, tamheid,…. 

 … Moest je nog iets weten, en je weet ook dat je dit beter thuislaat, laat het dan 

maar thuis 😉  

 

 

 

Tot op kamp Guurrrlsss!  Wij hebben er alvast 

ONGELOOFELIJK veel goesting in ! 

Veel lekjes, 

Emily & Lien 

 

 

 

 



Aspiranten  

 

Na het tellen van alle vlekken en hondjes hebben jullie het hopelijk ook wel door! Dit 

jaar gaan we op kamp naar het alom zeer bekend (ahum!) Langdorp samen met 101 

Dalmatiërs. 

  

Voor moest het nog niet helemaal duidelijk zijn, hebben we hier nog enkele van de 

redenen waarom je zeker mee moet gaan: 

 Voor sommigen onder jullie is het je laatste kamp als lid en je weet wat ze 

zeggen! #delaatstenzullendebestenzijn 

 Lekker gezellig dicht tegen elkaar, in 1 tent met heel de groep = vriendschap en 

liefde die je heimwee zal bezorgen na het kamp.  

 Je maakt deel uit van de oudste groep en je bent dus een voorbeeld voor onze 

kleintjes, zij kijken naar jullie op! Als dat niet leuk is ;)  

 Tijdens de dag van de aspiranten mogen jullie ons voor een laatste keer bewijzen 

hoe leidingwaardig jullie wel niet zien #echteskillsgespot  

 Naast zelf leiding geven hebben wij voor jullie natuurlijk een bangelijk 

programma gemaakt, we gaan geen seconden zonder plezier laten vliegen.  

 Om ons de nodige energie voor al dit plezier te bezorgen, nemen we al … jaar 

dezelfde kookploeg mee. Zij weten als geen ander hoe ze ons culinair kunnen 

verwennen, voetjes onder tafel en smullen maar.   

 Dankzij onze fantastische lippenbalsem kunnen we er dit jaar een awesome 

tweedaagse van maken! Bedankt aan iedereen die zich zo hard heeft ingezet!  

 Dit kamp gaan we elkaar nog beter leren kennen en een hechte band creëren! Het 

wordt een kamp met mooie herinneringen die we nooit zullen vergeten!  
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Aspiranten 

 

 

Wat jullie zeker niet mogen vergeten: 

 Een witte onderbroek 

 Kleren voor een seut, die kant van jullie willen we ook 

wel eens ontdekken!  

 Een festivaloutfit 

 Kleren om achteraf weg te smijten  

 Verkleedkleren voor een personage uit 101 

Dalmatiërs 

 Vergeet ook zeker geen trekkerszak en veldbed 

 Programma voor de dag door de aspiranten 

 Et comme toujours: een overdosis van je mooiste lach, een doos vol goed humeur, 

een stralende zon, tonnen vriendschap, een beetje liefde, je mooiste geschrift 

voor je brieven,... 
 

 

P.S.: Als jullie nog zaken moeten meenemen, laten we dit nog op tijd weten. 

P.S. 2: Onvoorstelbaar hoeveel zin wij al hebben in dit kamp met jullie! 

 

 

Lots of love, kisses, hugs,.. 

van jullie liefste leidsters Sarah & Helena 
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Voorstelling kampplaats 

Voorstelling kampplaats  

 

Wasplaats: Wanneer jullie ’s morgens uit jullie bedje komen kunnen jullie hier de 

handen wassen en de tanden poetsen! 

 

 

Terrein: Hier is plaats genoeg om voor het eten samen de kampdans te doen!  



 

Terrein: Er is voldoende plaats om overdag te spelen in ons bos! 

 

 

Terrein: De Leiding is dit alvast voor jullie gaan inspecteren! 

 



  
Toiletten: Ook niet onbelangrijk!  
 

 

Keuken: Hier gaan de kokers lekker eten voor ons maken, zodat wij veel energie 

hebben om te spelen ! 



 

Refter: Hier zullen we steeds samen ontbijten, middageten, avondeten en tot slot pap 

eten.  
 

 

Douches: Hier zullen jullie na het zwoegen en het zweten een frisse douche kunnen 

nemen.  
 



 
 

 
Slaapzalen: Voor de Ribbels, Speelclubs, Kwiks en Tippers zijn er slaapzalen voorzien. 

 



 

Tenten: Hier is plaats voor de tenten van de Tiptiens en de Aspiranten. 
 

  



Voorstelling kokers   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bikke bikke bik, hap hap hap, eerst de soep en dan de pap, ... - 

Er zijn acht mensen op kamp die dit liedje al meer dan eender wie hebben kunnen 

aanhoren: onze fantastische kokers! Ondertussen staan ze al voor de 11e keer samen 

achter de potten en pannen. De meesten onder jullie zullen hen zeker al wel kennen maar 

voor de nieuwelingen stellen we hen met alle plezier nog eens voor. Hieronder kom je 

mits wat denkwerk te weten hoe lang elk koppel onze maagjes al komt vullen.  

 

 

Kris  

& Ria 

 
 

Ann 

& 

Bart 

 
 

Els  

& 

 Jan 

 

 

Hilde 

& 

Paul 

 



Woordje van de VB 

Het jaarlijks  chirokamp… ja het lijkt nog ver weg en toch beginnen we er allemaal al wat 

van te dromen. We trekken deze keer in de eerste vakantiemaand naar Langdorp. 

Langdorp is een Vlaamse deelgemeente van de stad Aarschot in de provincie Vlaams-

Brabant.  

Het jeugdverblijf Heidebloem wordt voor tien dagen onze vakantiethuis. 

           

Nog maar pas hebben onze vindingrijke leidstertjes het kampthema vastgelegd… 

benieuwd? Wel, met de 101 dalmatiërs wordt het weer brullen en schateren (en blaffen) 

tijdens de vele toneeltjes en verkleedpartijen. 

Zoals steeds slapen onze kleintjes in gebouwen, lekker knus. De grotere dames slapen in 

tenten uiteraard, stoer dat ze zijn. En ja, de vaste kookploeg trekt weer mee op. 

Onlangs werden nog nieuwe kookspullen aangekocht om voor de grote groep allerlei 

lekkers op tafel te toveren. Lekker eten dragen we hoog in ons vaandel! 

Het is ook de laatste keer dat ik meega als VB van deze fantastische meisjesgroep. 

Toch wel met wat pijn in het hart hoor. Ze verdienen allemaal een mooie pluim op hun 

hoed! 

Wij kijken er alvast naar uit om samen met jullie een prachtig kamp te beleven. Geniet 

nog even van de mooie lentedagen en tot binnenkort allemaal! 

Jullie VB, 

Paul  

 



Kampverloop 

 

11 juli 

Vandaag vertrekken de chiromeisjes van Kalfort op reis, 

Om ons te gaan amuseren in een echt paradijs. 

We zijn 10 dagen samen bij elkaar  

Zijn jullie hiervoor wel klaar?  

 

 

 

12 juli 

Zingen, optreden, dansen 

Vandaag krijgt ieder van jullie kansen 

Om je talenten te onthullen 

Of om gewoon lekker mee te brullen! 

 

 

13 juli: 

Lachen, gieren, brullen 

We gaan onze dag weer goed vullen 

In onze eigen groep doen we allerlei zotte dingen,  

We gaan met onze tijd goed omspringen! 

 

 

14 juli:  

De Tiptiens en Aspiranten gaan vandaag voor twee daagjes weg,  

Hopelijk hebben ze niet te veel pech onderweg,  

Want met hun fiets en hun rugzak in de hand 

Trekken ze zo doorheen Langdorp het land!  

 

 

15 juli: 

Vandaag vertrekken de jongsten ook op pad,  

Naar het platteland, het zwembad of de stad. 

Pret zal alvast niet ontbreken,  

Want daar is zeker niet overgekeken! 

 

  

 



Kampverloop 
 

16 juli: 

De Tiptiens voorzien een hele knutselnamiddag,  

Je denkt misschien: is dit dan een rustdag?  

Neen hoor, ook ruig zijn komt aan bod!  

Éen ding is zeker: we amuseren ons weer rot! 

 

 

17 juli:  

Vandaag zullen andere meiden voor jullie klaarstaan,  

Die er ook zeker tegenaan gaan!  

Het zijn onze oranje grieten, 

Die jullie zullen doen verschieten! 

 

 

18 juli:  

Ribbels, Speelclubs, Kwiks 

Vandaag een supercoole mix,  

Samen met de Tippers, Tiptiens en Aspiranten,  

Zullen ze zich tonen van hun beste kanten! 

 

 

19 juli:  

Nog eens een dag in groep vol spel en plezier,  

Wat had je anders verwacht op dit leuke kamp hier? 

We doen zotte dingen, ravotten en amuseren ons een hele dag,  

Op elk gezicht verschijnt er dan ook een lach! 

 

20 juli:  

Het hoogtepunt van het kamp is aangebroken,  

Want het heuse kampvuur wordt aangestoken! 

Neem jullie dansbeentjes maar mee,  

Want deze laatste avond wordt meer dan oké!! 

 

21 juli:  

De 10 dagen zijn voorbijgevlogen, 

We krijgen allemaal traantjes in onze ogen. 

Maar de laatste dag was wonderbaar, 

Laat ons maar al uitkijken naar volgend jaar! 
 



Dagindeling 

 

7u30:  De leidsters staan op!  

 
 

7u45:  Joehoe, de leiding maakt jullie ook 

wakker! Jullie mogen jullie tandjes 

gaan poetsen en kleedjes 

aantrekken…  
 

 

8u15:  Hopelijk hebben jullie goed geslapen want de ochtendgym 

kan nu beginnen!  

 
 

8u30:  Ontbijten maar…  

 
 

10u00:  Zet jullie klaar want het toneeltje gaat beginnen!  

 
 

10u10:  Voormiddagactiviteit  

 
 

12u15:  Onze kokers hebben een lekkere 

maaltijd voorzien. Laat het jullie 

smaken! 

 
  

13u15:  Even een dutje doen zodat we er deze namiddag terug 

tegenaan kunnen  

 
 

14u15:  Namiddagactiviteit  
 

 

16u00:  Vieruurtje! Njamnjamnjam… 

 



16u15:  We gaan verder met onze activiteit  
 

 

17u30:  Laten we genieten van onze avondmaaltijd  
 

 

18u30:  Avondactiviteit  
 

 

19u30:  En dan nog de pap!  

 
 

20u45:  Ribbeltjes en Speelclubjes, het is tijd om te gaan slapen…  
 

 

21u30:  Kwiks, ook jullie mogen naar jullie bedje gaan…  

 
 

22u00:  Tippers, jullie programma zit er voor vandaag ook op…  
 

 

22u30:  En Tiptiens, voor jullie zit het er ook op…  
 

 

23u00:  Slaapwel Aspiranten!  
 
 

…   De leidsters gaan ook slapen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat nemen we mee? 

Om te slapen: 

▫ Veldbed voor de Tippers en Tiptiens  

▫ Slaapzak  

▫ Kussen  

▫ Kussensloop  

▫ Hoeslaken  

▫ Eventueel een knuffel  

 

In onze toiletzak:  

▫ Tandenborstel + tandpasta  

▫ bekertje 

▫ Haarborstel  

▫ Handdoeken  

▫ Washandjes  

▫ Zeep/shampoo  

▫ Maanverband  

 

Om ons aan te kleden:  

▫ Uniform om te vertrekken en terug te 

komen  

▫ Pyjama  

▫ Kledij dat vuil mag worden  

▫ Ondergoed  

▫ T-shirts/topjes  

▫ Truien  

▫ Shorts  

▫ Lange broeken  

▫ Kousen  

▫ Wandelschoenen voor de trektocht  

▫ Linnenzak  

▫ Verkleedgerief mbt het thema 

▫ Zwemkledij  

▫ Regenjas  

▫ Pet 

Andere zaken:  

▫ Een boekje voor tijdens de platte rust  

▫ Zaklamp  

▫ Zonnecrème  

▫ SIS-kaart  

▫ Identiteitskaart  

▫ Zakgeld om postzegels en postkaartjes 

te kopen  

 



Belangrijke weetjes 

Vertrek: Dinsdag 11 juli 2017 

Ribbels, Speelclubs en Kwiks gaan met de trein naar Langdorp op dinsdag 11 juli. We 

verzamelen allemaal om 12u30 aan het station van Puurs. Breng zeker allemaal een 

lunchpakket mee om ’s avonds op te eten.  

Tippers, Tiptiens en Aspiranten vertrekken met de fiets richting Langdorp. Zij 

vertrekken op dinsdag 11 juli. ( Breng zeker niet teveel handbagage mee voor op de fiets 

want dit is extra gewicht) Verdere info (het vertrekuur,...) volgt nog! 

 

Terugkomst: Vrijdag 21juli 2017 

Alle leden komen vrijdag 21 juli aan met de trein om 13u in het station van Puurs. Vanaf 

hier trekken we met zen allen te voet richting Chiro zodat u uw dochter op de Chiro kan 

afhalen om +-13u10.  

 

Binnenbrengen van de valiezen 

De valiezen en andere bagage van alle leden dienen op 8 juli tussen 19u en 20u op de 

Chiro worden binnengebracht. De Tippers, Tiptiens en Aspiranten brengen ook hun fiets 

mee zodat hun leidsters deze kunnen nakijken (lichten, remmen,...). 

 

Kostprijs 

De kostprijs van het kamp bedraagt 130 euro en dient gestort te worden op 

rekeningnummer BE39 7332 3230 4219 met vermelding: Kamp 2017 + naam en afdeling 

van het kind.  

 

Voedingsmiddelen  

Elk lid dient één voedingsmiddel mee te nemen op kamp en dit af te geven tijdens het 

binnen brengen van de valiezen. 

Ribbels: boter 

Speelclubs: confituur 

Kwiks: boter 

Tippers: smeerkaas 

Tiptiens: choco 

Aspiranten: chocolade 

 



Belangrijke weetjes 

Zakgeld  

  

Elk lid mag een klein beetje zakgeld meenemen op kamp voor het aankopen van  

postkaartjes, enveloppen en postzegels. De oudere groepen kunnen dit geld  

gebruiken op trektocht of op 2-daagse.  

  

Ribbels, Speelclubs en Kwiks:    10 euro  

Tippers:       15 à 20 euro  

Tiptiens en Aspiranten:     25 à 30 euro 

 

Dit bedrag is ook afhankelijk van hoeveel postzegels en kaartjes uw kind moet kopen op 

kamp. Een postzegel kost 0.70 cent en een kaartje 0.20 cent.  
 

 

Medicatie  

  

Op de dag van vertrek mag (indien nodig) de medicatie van uw dochter afgegeven  

worden aan de leidsters van uw dochter.  

  
 

SIS-kaart  

  

Op de dag van vertrek moet de SIS-kaart (en eventueel paspoort) meegegeven  

worden aan de leidster van uw dochter.  

 
 

Luizen  

  

Gelieve uw kind voor het vertrek grondig te controleren op luizen.  
  
 

Bereikbaarheid  

  

Slechts in het geval van nood zijn wij op kamp telefonisch bereikbaar via:  

  

Hilde (kookouder): 0495/ 53 21 39  

Paul (kookouder en VB): 0472/65 29 35  

Leni Tersago (hoofdleidster): 0476/62 40 11 

Sarah Fostier (hoofdleidster): 0484/56 54 49 

 



Post 

 

Liefste leden, 

 

  

Iets leuks op kamp is dat je zoveel brieven krijgt. Perfect om tijdens te platte rust te 

doen: rustig een briefje lezen van mama of papa, broer of zus, vriend of vriendin… Geef 

aan iedereen van wie je een briefje wil krijgen het volgende adres:  

 

 

Heidebloem 

 

Oude Mechelsebaan 398 

 

3201 Langdorp 
 

 

 

Weetjes:  

 

- Dit is een postadres, geen bezoekadres.  

 

- Vergeet zeker geen thuisadressen mee op kamp te 

nemen om een brief of  

een kaartje te sturen om te schrijven hoe leuk het er 

wel niet is…  

 

- Op vrijdag 14 juli zal onze ex-volwassen begeleider 

Aloïs Rottiers samen met zijn vrouw Georgette ons een 

bezoekje brengen op onze kampplaats. Ouders of 

andere kennissen kunnen bij hun terecht voor brieven, 

pakjes of vergeten spulletjes voor 20u.00 op 13 juli. 

Zij zullen deze brieven en pakketjes de volgende dag 

aan ons bezorgen. Adres: L. Nutenstraat 26 in 

Kalfort. PS: Aloïs rijdt niet met een vrachtwagen, dus 

overdrijf niet met extreem grote pakjes/dozen ☺

 

 
 

 

 



Wij zijn de chiro, 

Wij doen het goed! 

Wij amuseren ons zo als het moet, 

we maken veel plezier en daarom zijn wij hier. 

Wij zijn de chiro van Kalfort!! 

Bivakkorrels 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Heer, d ’avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

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 we ontvingen, 

en vragen, heer, verlaat ons niet! 

 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze bee 

Luist’rend fluist’ren kruinen mee 

en steren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree 

Oefen jullie eigen 

afdelingslied , het 

avondlied en het chirolied 

goed, zodat jullie de 

andere groepen  omver 

kunnen blazen 



Spelletjes 

 

Zoek de verschillende personen in het kruiswoordraadsel en vul de 

overgebleven letters in op de stippenlijn en dan zal een verborgen 

boodschap verschijnen!  

https://www.pinterest.pt/pin/566890671822486929/


Spelletjes 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/273382639852362561/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiHoubDt73TAhVFnRQKHTxSAvkQjRwIBw&url=http://www.disneykleurplaten.com/101-dalmatiers/&psig=AFQjCNFoLhDeM7ZWtqf221lsVeKbDBLMCg&ust=1493134879948944&cad=rjt


Spelletjes 

 

 

1. Help Pongo en Perdita hun puppies terug te vinden! Maar let op voor 

Cruella de Vil!  

2. Welke puppy is verschillend van de anderen? Zoek diegene die niet bij de 

andere hoort.  

3. Rolly is klaar om te eten, help hem de verborgen beenderen te vinden door 

ze te omcirkelen.  
 



  



 

ATTEST INZAKE UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN 

MINDER DAN 12 JAAR (i) 

Te bewaren voor de belastingaangifte 2017 

Vak I 

Ondergetekende : 

GEMEENTEBESTUUR PUURS – TIM VAN GOOL EN HILDE VAN DER POORTEN 
 
 

Bevestigt dat (3) : CHIROMEISJES KALFORT 
 
 

Erkend is op basis van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid. 

 
 

Gedaan te Puurs, op 25/04/2017. 
 
 

Handtekening, 

TIM VAN GOOL, HILDE VAN DER POORTEN, 

Diensthoofd jeugddienst Schepen van jeugd 
 

  

 

Vak II  (in te vullen door het jeugdwerkinitiatief) 

 

1. Volgnummer van het attest : 
 

2. Naam, voornaam van het kind : 
 

3. Geboortedatum van het kind : ............................................................................................................... 
 

4. Periode waarin het kind is opgevangen (1) : 
 

van ..…/..…/20..… tot ..…/..…/20..… van …../..…/20..…tot …../..…/20..… 
 

van ..…/..…/20..… tot ..…/..…/20..… van …../..…/20..…tot …../..…/20..… 
 

7. Aantal opvangdagen : 
 

7. Dagtarief:  ........................................................  EUR 
 

 

8. Totaal ontvangen bedrag : .................................. EUR 
 

 

 

Ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven vermelde inlichtingen. 

Gedaan te  ....................................... , …/.…/20… 
 
 

Handtekening, 

(1) Dit attest, dat slechts in één exemplaar moet worden ingevuld, moet worden uitgereikt, aan de schuldenaar van de 
uitgaven, die het bij zijn aangifte in de personenbelasting zal voegen. 

(2) Naam of benaming van het openbaar bestuur 

(3) Naam of benaming van het erkende jeugdwerkinitiatief 



CHIROJEUGD KALFORT  

L. Van Kerckhovenstraat 66 

2870 Puurs  

        

Beste ouder, lid, sympathisant, 
 
Nu de lange winterdagen achter de rug zijn, begint de leiding alweer van de zomermaanden te 
dromen!  Juli is traditioneel bivakmaand, maar ook daarna zitten we niet stil. Kalfort Kermis is voor 
velen de perfecte afsluiter van de zomer en naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook nu weer 
ons café-restaurant “Bij Mie Kalfut” om wat geld in het laatje te krijgen. Hiermee wordt spelmateriaal 
aangekocht, bepaalde activiteiten voor de leden, helpers en sympathisanten worden 
medegefinancierd, de terreinen en gebouwen worden onderhouden,… Alles wat de Kalfortse 
Chirojeugd ten goede komt! 
 
Om dit alles tot een goed einde te brengen, zijn wij op zoek naar bereidwillige mensen die ons een 
handje willen komen toesteken. Voelt u zich geroepen om ons te komen helpen, aarzel dan niet om 
onderstaand strookje in te vullen en aan iemand van de leiding te bezorgen! Ook wie nog nooit kwam 
proeven van de gezellige werksfeer is meer dan welkom. De leiding is altijd bereid om de nodige uitleg 
te geven en eventuele vragen te beantwoorden. 

Alvast bedankt en wij hopen u terug te zien, voor of achter de schermen, “Bij Mie Kalfut”. 

Groetjes, 

De leiding 

Indien u ons een handje wil komen toesteken, gelieve dan de 2 strookjes in te vullen. Gelieve het 
onderste strookje af te geven aan leiding of op de Chiro zelf. Vergeet ook het tijdsblok niet in te vullen 
(een ‘M’ of een ‘A’ opschrijven a.u.b.) en uw gegevens onderaan.  

 

Ook dit jaar kan u ons bereiken via email: miekalfut@hotmail.com.  
U kan de juiste gegevens mailen en u kan er ook terecht met eventuele vragen.  
Of voor verdere informatie:  Laura De Ceulaerde  0476/36.70.21  
           Julie Caluwé   0474/06.48.49 
 

WAT HOUDEN DE TAKEN IN: 

Tap: de dranken tijdig uitschenken. 

Keuken:  1)   de koude schotels klaarmaken 

2)   de spaghetti klaarmaken 

3) afwassen en afdrogen 
4) ijsjes (en gebakjes) klaarmaken en/of brood snijden 

(Gelieve het nummertje van uw voorkeurtaak op de strookjes te vermelden.) 

Mosselen: de mosselen bereiden. 

Paling: de paling klaarmaken. 

 

De uurregeling bestaat uit twee blokken: Een middagshift (M) van 10u30 tot ongeveer  

14u30 à 15u, en een avondshift (A) van 16u30 tot ongeveer 22u. Vanaf 22u neemt de leiding zo snel 

mogelijk de taken over en kunnen de helpers een hapje eten. OPGELET: de eerste zondag is het 

traditioneel bijzonder druk en durft de middagshift wel eens uit te lopen aangezien de keuken 

doorlopend open blijft. Gelieve hiermee rekening te houden. 



Opmerking: Wij vragen vriendelijk aan de helpers om steeds een half uurtje voor de opening van de 

keuken aanwezig te zijn. Dit wil zeggen in de voormiddag om 10u30 en in de namiddag om 16u30,  zo 

is iedereen tijdig voorbereid!  

 Tap Keuken (nr!) Mosselen Paling 

za 26/08 

vanaf 16u30 

    

zo 27/08 

vanaf 10u30 

    

ma 28/08 

vanaf 16u30 

    

di 29/08 

vanaf 16u30 

    

don 31/08 

vanaf 16u30 

    

vrij 01/09 

vanaf 16u30 

    

za 02/09 vanaf 

16u30 

    

zo 03/09 

vanaf 10u30 

    

 

------ 

 

--------- 

 

------ 

 

--------- 

 

--------- 

 

 tap Keuken (nr!) Mosselen Paling 

za 26/08 

vanaf 16u30 

    

zo 27/08 

vanaf 10u30 

    

ma 28/08 

vanaf 16u30 

    

di 29/08 

vanaf 16u30 

    

don 31/08 

vanaf 16u30 

    

vrij 01/09 

vanaf 16u30 

    

za 02/09 vanaf 

16u30 

    

zo 03/09 

vanaf 10u30 

    

 
Naam:  
Adres:  
Telefoonnummer/ GSM-nummer: 


