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Thema 
 
Een kleine samenvatting… 

Het verhaal gaat over 2 zusjes, Anna en Elsa, Elsa heeft magische krachten waarmee ze Anna 

een keer bewusteloos mee heeft geslagen ze heeft namelijk de krachten van ijs en sneeuw. 

Sindsdien moeten haar krachten geheim blijven en sluit de kasteel zijn deuren. Elsa is de 

kroonprinses. De ouders van Elsa de koning en de koningin moeten op een dag op reis met de 

boot. Ze stierven door een hevige storm. 3 jaar later wordt Elsa volwassen, wat betekent dat 

ze het land mag besturen. En aangezien dit in de geschiedenis afspeelt moet ze 2 dingen 

dragen. Haar krachten komen ook uit haar handen, maar dat mag niet met haar 

koubestendige handschoenen aan. Anna zoekt naar haar liefde, die ze vindt. Hij heet Hans. Op 

de kroning van Elsa gaat het mis, haar krachten worden onthuld. Anna gaat op zoek naar Elsa. 

Onderweg ontmoet ze Kristoff en komt ze te weten dat Hans een verrader is die Anna en Elsa 

dood wil hebben zodat hij koning kan worden. Hij eindigt in de cel.  

Elsa heeft aangeleerd hoe ze iets moet ontdooien met deze versregel: Liefde mooie liefde 

ontdooit ijs. 
 

De personages 
 
Anna 
Anna is een durfal die dingen doet zonder er eerst over na te denken. Tegelijkertijd is ze 
optimistischer en zorgzamer dan de meeste mensen. Ze wil dolgraag weer contact met haar 
zus Elsa, waarmee ze heel close was toen ze nog jong waren. Wanneer Elsa per ongeluk haar 
magische krachten loslaat wordt het koninkrijk Arendelle in een eeuwige winter omhuld. Met 
haar onbevreesde aard, haar doorzettingsvermogen en haar geloof in anderen als enige 
wapens, is Anna vastberaden om zowel haar koninkrijk als haar familie te redden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elsa 
Aan de buitenkant ziet Elsa eruit als een verstandig, koninklijk en terughoudend meisje, maar 
binnen in haar woedt de angst en worstelt ze met een groot geheim. Ze werd geboren met de 
macht om ijs en sneeuw te maken. Dat is een prachtige gave, maar ook een gevaarlijke. Elsa 
kan het moment niet vergeten waarop ze bijna haar jongere zus Anna doodde met haar magie 
en leeft daarom in afzondering. Ze is dag en nacht bezig om haar sterker wordende krachten 
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de kop in te drukken. Echter, juist haar ophopende emoties ontketenen de ijskoude magie en 
zo zet ze per ongeluk een eeuwigdurende winter in beweging die ze niet ongedaan kan maken. 
Ze vreest dat ze een monster wordt en dat niemand, zelfs haar zus niet, haar kan helpen. 
Elsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans 
Hans is een knappe koninklijke hoogheid uit een 
nabijgelegen koninkrijk die afreist naar Arendelle voor Elsa’s 
kroning. Met 12 oudere broers is Hans vrijwel onopgemerkt 
opgegroeid… iets waar Anna over mee kan praten. Hans is 
slim, alert en galant. Anders dan Elsa belooft Hans dat hij 
Anna nooit zal buitensluiten. Hij zou wel eens degene 
kunnen zijn waarop ze al die jaren heeft gewacht. 
  
 
Olaf 
Olaf houdt van een lekkere warme knuffel. Hij is een brouwsel van Elsa’s toverkunsten en 

veruit de vriendelijkste sneeuwman in de bergen boven 
Arendelle. Zijn onschuld, spontaniteit en abnormale 
vaardigheid om zichzelf uit elkaar te halen op geschikte 
en minder geschikte momenten leidt tot vreemde, maar 
ook grappige avonturen. Hij zou ook wel eens de meest 
onmogelijke droom ter wereld kunnen hebben, maar 
wat niet weet wat niet smelt… toch? 

  
 
Kristoff 
Kristoff is een echt buitenmens. Hij woont hoog in 
de bergen waar hij ijs oogst en verkoopt aan het 
koninkrijk Arendelle. Kristoff is het type ruwe 
bolster, blanke pit en heeft zo zijn eigen regels. Hij 
lijkt een einzelgänger, maar heeft altijd zijn beste 
vriend bij zich; het loyale en extreem sjofele rendier 
Sven. 
Kristoff  
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Sven 
Een rendier met het hart van een labrador. Sven is 
Kristoffs loyale vriend, die zowel de slee trekt als het 
geweten van zijn baas vormt. Hij zorgt ervoor dat zijn 
metgezel uit de bergen strijdt voor het goede en 
rechtvaardigheid, en krijgt dat voor elkaar zonder ook 
maar een woord te zeggen. Met een paar empathische 
snuiven kan hij zijn mening over het algemeen goed 
overbrengen. Het leven zou helemaal perfect zijn als 
Kristoff die vreselijke rendierstem niet zou opzetten als hij voor Sven praat (alsof rendieren 
echt zo praten). 
 
Oaken 

Oaken is de baas van Wandering Oaken’s Trading 
Post and Sauna. Wanneer Elsa’s gigantische 
winterstorm door het land raast in hartje juli, blijft hij 
met een overschot aan zomerspulletjes zitten. Ben je 
op zoek naar een goede deal, pas dan op: hoewel 
Oaken het hart op de goede plaats heeft en 
hulpvaardig is, moet je hem niet boos maken. Hij 
deinst er namelijk niet voor terug om je zonder 
pardon uit zijn nederige etablissement te zetten. 

 
Marshmellow 
Marshmallow is een enorme ijzige sneeuwman die het resultaat is van Elsa’s krachten. Hij 
fungeert als een brute bodyguard die de opdracht heeft om indringers uit de buurt van haar 
ijspaleis te houden. Het dreigende witte beest zegt niet veel, maar deelt wel rake klappen uit. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De Duke of Weselton 
Wat de Duke of Weselton ontbeert aan lichaamslengte, compenseert hij met arrogantie en 
aanstellerij. Hij is vastberaden om een hele 
goede vriend te worden van de nieuwe 
koningin… totdat Elsa’s magische geheim 
wordt onthuld. Zodra dat gebeurt, is hij er als 
de kippen bij om haar zwart te maken en 
probeert hij om het hele koninkrijk tegen haar 
op te zetten. Dit alles om de kostbare 
goederen uit Arendelle te bemachtigen. 
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Wat nemen we mee? 
 

 Voor ons bedje:  

 Slaapzak 

 Hoofdkussen 

 Veldbed 

 (knuffel)                                           

 

 In de valies: 

 Kousen 

 Voldoende ondergoed 

 Warme pyjama 

 Regenjas  

 Dichte schoenen 

 Trui 

 T-shirt 

 Lange broek 

 Handdoeken 

 Handschoenen 

 Sjaal 

 Linnenzak  

 

 In de toiletzak 

 Tandenbostel                                                                   

 Tandpasta 

 Washandje 

 Zeep 

 Borstel 

 

 Extra:  

 Verkleedgerief in thema ‘Frozen’ 

 Boekje voor tijdens de platte rust 

 SIS-kaart/identiteitskaart  

 

NUTTIGE TIP 

Probeer in alle kleren/spullen van je kind haar naam te zetten, zo kunnen wij sneller alle spullen 

terugbezorgen aan die kleine ‘sloddervosjes’.   

 

 

 

 



 

 

Ribbels 
 

Laat het los laat het gaan 

Het roer moet om ja dat moet 

Laat het los laat het gaan 

Sluit de deuren nu voorgoed 

Wat men daar over mij beweert  

Raakt me hier niet meer 

En kou heeft me sowieso nooit gedeerd 

Halllooooow lieve Ribbeltjes!  

Deze tekst kennen vele van jullie misschien wel al! Maar voor degene die het nog niet zo goed 

kennen, zal daar snel verandering in komen!  

We hebben er even op moeten wachten maar het weekend van 22 tot 24 maart gaan wij samen met 

de 3 jongste groepen op weekend! Wij hebben er alvast heeeeel veeeel zin in en hopelijk jullie ook 

natuurlijk!  

Het thema van ons zaaaaalig weekend is Frozen! En samen met deze personages maken we er een 

bangelijk weekend van!  

Wat nemen we zeker mee?  

- Veldbed, slaapzak, kussen (en knuffel)  

- Verkleedkleren in het thema Frozen om ons goed te amuseren tijdens de Bonte avond!!  

- Washandje en handdoek  

- Kleren die ook vuil mogen worden  

- Schoenen  

- Kousen  

- Ondergoed  

- Pyjama  

- Voor verdere info → zie ‘wat nemen we mee?’  

Vergeet zeker het strookje niet in te vullen en af te geven of je meegaat op weekend.  

Ons weekend zal plaatsvinden in Chiro Altena in Kruibeke. Om hier te geraken hebben we enkele 

ouders nodig die zouden willen rijden. Indien u dit ziet zitten, graag het strookje invullen verder in dit 

boekje.  

 

Hopelijk zijn jullie met veel aanwezig om er samen een onvergetelijk weekend van te maken.  

Dikke kussen,  

Allessya, Joke en Lynn  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



 

 

Speelclubs 

 
Let it go, let it go 

Can’t hold it back anymore 
Let it go, let it go 

Turn away and slam the door 
I don’t care what they’re going to say 

Let the storm rage on 
The cold never bothered me anyway 

 
 
Heloooo Speelclubjes!! 

 
Joepie! Het op één na leukste Chiromoment van het jaar staat weer voor de deur. Ja 

hoor, wij gaan op ‘klein kamp/weekend’! Als dat geen geweldig nieuws is!? 
 

Kennen jullie Frozen? Het verhaal gaat over twee prinsessen die in het koninkrijk 
Arendelle leven: Elsa en Anna. Door de magische krachten van Elsa laat ze Arendelle in 

een eeuwige en vrieskoude winter achter. De dappere en optimistische Anna gaat op 
zoek naar haar zus en belooft dat de zomer weer in Arendelle zal terugkomen. 
 
Wij vinden dat dit thema op jullie lijf geschreven is, waaaaaant 

 
 Jullie kunnen het liedje ‘Let it go’ luidkeels meezingen 
 Jullie kunnen even gekke toeren uithalen als Olaf 

 Jullie zijn even mooi als Elsa en Anna, hihi 😉 
 
 
Kijk zeker en vast naar de ‘wat nemen we mee’ zodat jullie helemaal klaar zijn om er 
een echt ‘Frozen weekend’ van te maken!  
 
Olaf staat alvast te popelen om met jullie aan dit avontuur te beginnen! 
Wij hebben er alvast heel veel zin in!  
 
Dikke kusjes & knuffeltjes,  
Jana, Myrthe & Helena 

 

  



 

 

Kwiks 
 

We hebben er weer even op moeten wachten maar eindelijk is het zo ver! Weekend, een 

voorsmaakje voor ons groot kamp :) Nu moeten jullie niet na amper vier uurtjes spelen, zoals op 

zondag, afscheid nemen van ons. We doen alles samen, van tandenpoetsen tot eten en yes zelfs 

slapen. 

 

Wat mogen jullie zeker niet vergeten: 

● Alles van de lijst ‘wat neem ik mee’ 

● Een outfit in het thema ‘Frozen’ (sneeuwman, rendier, Anna, Elsa, prins, …)  

● Veldbed + slaapzak 

● Een minder goed t-shirt 

● Je allerbeste humeur :)  

 

Wij gaan jullie niet bevriezen zoals Elsa in het verhaal doet maar hopelijk kunnen we jullie  

tussen de toneeltjes door een beetje opwarmen met leuke spelen! 

 

Tot op weekend kwiks!!! 

Lindsey, Rune & Sarah 

 

  



 

 

Naar waar gaan we op weekend? 
 

We gaan dit jaar op weekend naar de chirolokalen in Kruibeke van Chiro Altena. We zullen ons een 

heel weekend in deze gebouwen en de omgeving kunnen uitleven. 

 

Om iedereen  al in de sfeer te brengen, zijn hier enkele mooie beelden. 

 

                       

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan u altijd terecht op volgende site:  

https://chiro.be/ik-wil-naar-de-chiro/zoek-een-groep/chiro-altena-kruibeke-

oj2304?gclid=EAIaIQobChMIjcnfnMLD4AIVzOR3Ch2N1wZ2EAAYASAAEgKLefD_BwE 
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Algemene informatie 
 

 

Beste ouders, 
Hierbij zetten we nog even de belangrijkste zaken voor jullie op een rijtje. 
 

Vrijdag 22 maart 2019 
 worden de leden (+ ouders die rijden) om 19.00u stipt op de Chiro verwacht zodat 
we om 19u30 zeker kunnen vertrekken naar onze weekendplaats. 
 
Zondag 24 maart 2019  
zullen we rond 11.00u terug aankomen op de Chiro. Deze zondag is het dan ook 
geen Chiro meer in de namiddag. 
 
Om op de weekendplaats te geraken en op zondag terug naar de Chiro te gaan 
zouden we graag beroep doen op jullie. Als jullie ons willen brengen en/of 
komen halen, gelieve dan het rijstrookje ingevuld af te geven aan de leiding (zie 
verder). De ouders die willen terugrijden worden om 10.30u op de 
weekendplaats verwacht (zie onderstaand adres). 
 

Adres weekendplaats: 
Broekdam-Noord 53 

9150 Kruibeke 
 

Kostprijs: 
De prijs voor dit weekend is 25 euro per persoon. Gelieve dit te storten op 
rekeningnummer BE39 7332 3230 4219 met vermelding: Weekend 2019 + 
naam en afdeling van het kind. 
 

Medicatie: 
Op de dag van vertrek mag (indien nodig) de medicatie van uw dochter afgegeven 
worden aan de leidsters van uw dochter. 
 
Inschrijven: 
Achteraan dit weekendboekje kunnen jullie het inschrijvingsformulier vinden. 
Gelieve dit in te vullen en aan de leiding van uw dochter te bezorgen. 



 

 

 

 

Ik, ...................................................................................................................................., ouder 
van ......................................................................................................... wil: 

o Heenrijden op vrijdag 22 maart (verzamelen om 19.00u) en heb ......... 
plaatsen. 

o Terugrijden op zondag 24 maart (verzamelen om 10.30u op de 
weekendplaats) en heb ......... plaatsen. 

 

 

  



 

 

Spelletjes  
 

 

 



 

 

 

 



 

 

Woordzoeker 
 

Zoek de verschillende personages uit Frozen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L M E R A B S D L O S V E N N 

A I R O A A T A L A P A O A R 

K J E G D T R E M H O Z U S E 

R P A A  N N A G A J L T Y D P 

I M N R P H S T E K U B E F I 

S A E K H L L S O D J N L H L 

T X L A A P K X W V T I S N T 

O Z D K K O H B Q O J K A C B 

F L R J M D A P M M S O B J M 

F H E B Q V N M L E D P N L A 

F C I C I M S H N R Y D I J L 

H K K W O B N T D G B S L T A 

L Q L M R Z T R S H O A K E N 

V P B O S E R K F E T R L E D 

X O O L A F A I A Z A T T R F 



 

 

        Inschrijving weekend 2018-2019  

  

 

 

 

 Afdeling: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Naam vh kind: ……………………………………………………………………  Geboortedatum :………/………/……………  

 Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Postcode: …………………………… Gemeente: …………………………………………………………………………………………  

 Telefoon:………………/………………………………… GSM nummer: …………………/…………………………………………  

 E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

 Adres waar we terecht kunnen indien u afwezig bent.  

 Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Telefoon: …………/………………………………… GSM nummer: ……………………/……………………………………………  
  

 Mag uw kind deelnemen aan normale jeugdactiviteiten:  

- Sport                            Ja  / Nee  

- Spel                              Ja  / Nee  

- Trektocht                     Ja  / Nee  

- Zwemmen                      Ja  / Nee  
  

  Medische gegevens  

  Naam en telefoonnummer van huisarts: ………………………………….…………………………………………………………………………  

   

  Zijn er punten waar de leiding rekening moet mee houden? (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen)  

  …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………  

  Zijn er ziekten te melden?  

  ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………  

  Moet uw kind tijdens de jeugdvakantie geneesmiddelen innemen? (welke, hoeveel, hoe dikwijls)  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

  Is uw kind allergisch of gevoelig voor: geneesmiddelen, bepaalde stoffen of levensmiddelen? Welke?  

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

  Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)?   Ja / Nee  In welk jaar?…………………………………………  

  

  Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze dochter een dosis via de                  

. apotheek verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen.: Ja / Nee  

  

  Eventuele opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………  

  Mogen er foto's van uw kind verschijnen op de site? Ja / Nee  
  

  Ik, ondergetekende, geef de toelating dat mijn kind ……………………………………………meegaat op   .   

;;Chiroweekend van 22 tot 24/02/2019 georganiseerd door Chiromeisjes Kalfort.  

 

  Handtekening                                                                                 Datum ………/………/……………  

 

 


