
 



Woordje van de leiding 
 
Liefste leden, beste ouders en die andere die het boekje ook graag eens leest,  
 
Je hebt het kampboekje in handen, dat wil zeggen dat je een goede beslissing 
hebt gemaakt en van 11-21 juli tien megazotte dagen tegemoet gaat! Tien dagen 
samen met heel je groep, heel de meisjeschiro zelfs… allemaal samen ravotten, 
veel lekker eten, af en toe eens goed zot doen of ons kei vuil maken, … ja ja dat 
is kamp. Tien dagen vol plezier, de verhalen achteraf zullen niet op je vingers te 
tellen zijn!  
 
De leiding staat alvast te popelen om met jullie allemaal op kamp te vertrekken! 
We zijn de kampplaats al gaan bezoeken, hebben onze eerste vergaderingen 
achter de rug, … nu zijn we bezig met de voorbereidingen voor onze kampdans 
met coole moves, het toneeltje, opzoek- en puzzelwerk om jullie de leukste 
spelen en meest grappige opdrachten te kunnen voorschotelen! Van alles en voor 
iedereen wat, aan wilde ideeën en fantastische plannen geen gebrek!  
 
Vorig jaar was het thema van de drie biggetjes een musical, aangezien dit zo leuk 
was trekken we die lijn dit jaar een klein beetje door ----- Mamma mia! Wat een 
thema, verwacht de beste zang- en danstalenten van de leiding en sluit je hier 
maar bij aan 😊 Denk alvast na over wie je favoriete personage is, de aanstaande 
bruid of bruidegom, de zotte vriendinnen van Donna of Donna zelf, iemand van 
het personeel, … personages genoeg om uit te kiezen! Als je graag wat inspiratie 
wil opdoen, kan je het deeltje ‘thema’ in dit boekje lezen.  
 
Met dit boekje zetten we je alvast op weg door een samenvatting van het thema, 
per groep een woordje van je eigen leiding, een woordje van ‘ons Veke’, een 
voorstelling van de kampplaats, een dagplanning, … 
 
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 de 
uitleg op de kampavond en het lezen van dit boekje toch nog vragen, twijfel dan 
zeker niet en contacteer iemand van onze leidingsploeg, één van de twee 
hoofdleidsters (Sarah en Lynn) of onze VB Veronique Suys.  
 
 



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 Leisele! Hopelijk hebben jullie er 
even veel zin in J 
 
De leiding 
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Samenvatting: 
 
Sophie woont samen met haar moeder Donna in het 
hotel: ‘Villa Donna’, op een klein Grieks eiland 
genaamd Kalokairi. Haar vader kent ze niet, maar 
een van haar dromen is dat haar vader haar 
weggeeft op haar aankomende huwelijksdag met 
Sky. Ze leest haar moeders dagboek en komt tot de 
conslusie dat het een van de drie mannen moet zijn 
uit haar dagboek: Sam, Harry of Bill. Stiekem 
schrijft Sophie naar alle 3 de mannen een brief en 
doet zich voor als Donna en nodigt de mannen uit 
voor het huwelijk van haar dochter Sophie. Sophie 
denkt namelijk dat als ze de mannen ontmoet, ze herkent wie haar vader is. Maar 
als Sophie alle 3 de mannen tegelijkertijd ontmoet, kan ze niet zeggen wie nou 
haar echte vader is. Ze verbergt de mannen voor haar moeder ergens boven in een 
schuur en vertelt hen dat ze niet mogen vertellen dat zij hun heeft uitgenodigd.  
Als Donna haar vriendinnen Tanja en Rosie het hotel laat zien, botst ze op de 3 
mannen die in de schuur zitten. Ze vraagt hen wat ze hier komen doen.  
Sophie gaat de mannen opzoeken die zich aan het klaarmaken zijn om het eiland 
weer te verlaten en vraagt hun om toch te blijven voor het huwelijk. Ze gaat 
vervolgens naar Sky en samen praten ze op het strand over hun liefde. Op het 
strand zijn ook de vrienden van Sky aanwezig die voor hem een vrijgezellenavond 
hebben geregeld.  
Die avond heeft ook Sophie haar vrijgezellenavond. Haar moeder en Rosie en Tanya 
vormden vroeger de groep: ‘Donna en de Dynamos’ en deze avond zouden ze 
nogmaals voor Sophie optreden op haar feestje. Per toeval komen de 3 mannen 
langs en ze beginnen helemaal te stralen als ze Donna zien zingen.  
Tijdens de huwelijksceremonie beseft Donna dat de mogelijke vader aanwezig is, 
ze zoeken niet uit wie nu de echte vader is en ze blijven alle 3 vader van Sophie!  
Sam verklaart Donna na 20 jaar de liefde en vraagt haar om met hem te trouwen. 
Aangezien Sky en Sophie toch niet trouwen en eerste een grote reis willen maken, 
maken Donna en Sam van de gelegenheid gebruik en trouwen meteen.  
Na het huwelijk vertrekken Sophie en Sky op reis en ze laten Donna en Sam 
gelukkig achter op het eiland.  
 

EINDE 
 

Thema 



Personages:   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hallo iedereen! Mijn naam 
is Donna Sheridan en ik 

ben Sophie’s moeder! Ik 
ben de eigenaar van het 

hotel ‘Villa Donna’!  

En ik ben Sophie! 

Binnenkort ga ik hopelijk 

trouwen met mijn 

verloofde Sky! Maar 

eigenlijk wil ik nu vooral 

weten wie mijn vader is…
  

Mijn naam is Sky en ik ben 
de verloofde van Sophie! 
Ik hou zeer veel van de 

zee en ben speciaal voor 
Sophie hier komen wonen. 
Ik zou niet zonder haar 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn Bill, Harry en Sam. 
De 3 vaders van Sophie! We 
willen allemaal vader zijn en 

onze verantwoordelijkheden opnemen.  Sam: ‘Ik zie Donna na 20 
jaar nog steeds even graag, 
hopelijk zegt ze ‘ja’ op mijn 

huwelijksaanzoek!’ 

Wij zijn Tanja en Rosie! 

En samen met Donna 

vormen wij de 

muziekgroep ‘Donna and 

the Dynamos’. Wij zorgen 

er altijd voor dat Donna 

gelukkig is en lacht, door 

zotte toeren uit te halen.  



 

You can dance 
You can jive 

Having the time of your life 
See that girl 

Watch that scene 
Dig in the dancing queen 

Liefste ribbels,  

10 bangelijke maanden zijn al achter de rug! Jullie hebben hier waarschijnlijk lang naar 
uitgekeken! En eindelijk vertrekken we bijna op kamp! Voor vele Ribbels is dit 
waarschijnlijk de eerste keer dat jullie op kamp gaan, maar we gaan er alvast een super 
editie van maken!  

In dit boekje vinden jullie al een klein voorsmaakje van wat jullie allemaal te wachten 
staat op kamp. Maar wat nemen we nu eigenlijk allemaal mee op 
kamp? Wel dat zullen jullie nu allemaal te weten komen!  

Waarom zouden jullie nu eigenlijk moeten meegaan op kamp?  

 Voor sommigen is het de eerste keer op kamp, jullie 
weten dus nog niet wat te verwachten… We kunnen wel al 
zeggen dat het onvergetelijk gaat worden! 
 Iedereen wil toch kunnen meepraten over de geweldige 
momenten en grave spelen die jullie zullen meemaken op 
kamp. 
 Voor het lekkere eten van onze top kokers!  
 Voor de allercoolste spelen!  
 Om nog een beter band met elkaar te krijgen!  

 

Ribbels 



Wat nemen we nog extra mee?  

 Verkleedkleren voor boer / boerin 
 Verkleedkleren voor dokter, verpleegster,…  
 Kleren die vuil mogen worden 
 Verkleedkleren in het thema Mamma Mia  
 Witte tshirt 
 Goed humeur 
 Voor verdere informatie zie: ‘Wat nemen we mee?’ 
 De Ribbels moeten GEEN lunchpakket meenemen voor             

11 juli, de kokers voorzien eten!  

Nog enkele tips: 

 Sommige Ribbels zijn wel wat sloddervossen, dus kan je misschien kledij in zakjes 
steken per dag. Zo blijft ook de valies een beetje ordelijk! J  
 Aangezien alle Ribbels veel kleren meenemen, is het ook zeker handig om de naam 
van de Ribbel in elk kledingstuk te vermelden! Zo zal onze ‘verloren voorwerpen 
doos’ al een stuk lichter wegen!  
 Ongelukjes kunnen altijd gebeuren, dus neem daarom ook zeker extra pyjama’s 
en onderbroeken mee!  
 Je hoeft niet te overdrijven met snoepjes want de kokers zorgen ervoor dat er 
altijd iets lekkers staat op de tafel en onze buikjes goed gevuld zijn!  
 Aangezien de slaapkamers boven zijn moeten de Ribbels dus de trap op, handig is 
dan om een niet al te grote valies mee te brengen! Zo sparen jullie onze rug al 
een beetje! J  

Hopelijk tot op kamp!! Wij hebben er alvast zin in J  
 

Mamma mia, here I go again 
My my, how can I resist ya? 

Mamma mia, does it show again 
My my, just how much I've missed you? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Speelclubs 
 
 
 
 
 
Daaaaag allerliefste speelclubs!!! 
Na 10 fantastische maanden is het weer bijna zo ver! Jullie hebben hier 
waarschijnlijk al lang naar uitgekeken! Met dit kampboekje krijgen jullie al een 
klein voorsmaakje van het fantastische kamp. Begin al maar lekker te dromen! 
En ja hoor!! Jullie hebben dat goed gezien! Dit jaar is het thema Mamma Mia! 
Joehoeee!  

“Mamma Mia, help daar ga ik weer 
O jee, ‘t is nog niet gesleten 

Mamma Mia, ja daar sta ik weer 
Oh nee, ‘k kan je niet vergeten” 

 
Leer dit liedje alvast goed uit jullie hoofd, want op dit kamp gaat er veel 
gezongen worden! 
 
Wat hebben jullie eigenlijk allemaal nodig om er weer een onvergetelijke editie 
van te maken? 
 
Meenemen:   
- Verkleedkledij voor het thema Mamma Mia. 
- Welk diertje lijkt een beetje op ons? Bijtjes!! Zij zijn ook dol op de kleur 
geel! Verkleed jullie dus allemaal in deze gele vriendjes. 
- Wie is jullie idool? Breng verkleedkeren mee voor deze persoon, zodat jij voor 
één dagje jouw idool bent. 
-  Ga op zoek naar een mooi paar vleugels, want op kamp gaan we leven als echte 
elfjes in een toverbos. Verkleed jullie als elfjes!  
 
Niet meenemen:   

- Te veel snoepjes, want we zullen weer verwend worden met superlekker 
eten van de kookouders! Jullie maagjes zullen zeker niet grommen! 

 
Ziezo! Bereid jullie maar al goed voor op 10 dagen feest, want wij hebben er al 
ongelofelijk veel zin in!! 
Vele knuffels en kusjes van jullie lieve leidsters!     
Myrthe, Jana & Helena 
 



Kwiks 

 
Allerliefste kwiks,  
Eindelijk is ons 10-daagse kamp weer aangebroken! Mamma mia, maanden hebben 
we hier naar uitgekeken en met zo’n leuk thema kan het helemaal niet stuk? Ben 
je nog niet helemaal mee met ons verhaal? Een Grieks eiland, Sophie gaat 
trouwen maar ze weet niet wie van de drie mannen die ze heeft uitgenodigd haar 
echte papa is … 10 dagen samen dansen, zingen, eten, spelen, … en slapen in een 
tent! Ja je leest het goed, dit jaar slapen ook wij in een tent :)  
 
Zeker meenemen: 

• Dit jaar slapen we ook met de kwiks voor de eerste keer in tenten, 
spannend! Er zijn dus geen bedden voorzien, neem zelf een veldbed (geen 
super-de-luxe-bed) mee.  

• Verkleedkledij in het thema Mamma Mia, denk aan: disco, salopette, 
grieks eiland (zwemvliezen/losse kledij/ …), trouw, …  

• Kledij die vuil mag worden  
• Jullie fantastische lach en humor 
• Een witte onderbroek   
• Verkleedkleren (waar je ook in kan spelen 

uiteraard) in het thema “dierentuin”  
 
Nog enkele tips 

• In een tent is alles nog net iets gezelliger 
als in een slaapkamer dus voorzie elk 
kledingstuk zeker van een naam! Kijk tijdens het maken van je koffer wat 
je meeneemt en waar het zit zodat je je eigen spullen herkent en weet 
zitten.  

• We gaan 10 dagen weg, een reserve outfit mag zeker maar niet 
overdrijven met een giga-koffer graag "#$%  

• De kokers zorgen er elke dag tot zelfs 4 keer voor dat wij onze magen 
goed kunnen vullen, een snoepje mag maar bergen snoep is misschien een 
beetje overdreven! 

• Gsm’s en andere elektronica kunnen we alleen maar verliezen, we schrijven 
wel eens een briefje naar het thuisfront dus laat die elektronica maar 
thuis :) Als jullie een muziekje willen zijn verzoeknummertjes op de grote 
boxen natuurlijk altijd welkom!  



• Wanneer je thuis een beetje mist of er is iets anders mag je zoals altijd 
naar de leiding komen voor een babbel of een dikke knuffel, samen maken 
we het weer leuk voor iedereen!  

 
 
Voila voila, met deze info weten jullie hopelijk al een beetje meer over het 
bangelijke kamp. Alle geheimpjes kunnen we nog niet verklappen, zo blijft de 
spanning er toch nog een beetje in! Wij kunnen al niet meer wachten om te 
vertrekken, hopelijk hebben jullie minstens evenveel zin als ons en dan kunnen we 
er weer een fantastisch kamp van maken! 
 
 
 
 
   

GROEN GROEN GROEN  
HIER IS WAT TE DOEN 

WE SPELEN MET ELKANDER  
NET ZO GOED ALS ANDER  

 
 
 

  
 
 

 
Dikke knuffels, 
Lindsey  
Rune  
& Sarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tippers 
 
Halllooow bangelijke, rode tippertjes!! 
 
Eindelijk is het zo ver. Het KAAAAMP! Wij kijken er al heel lang naar uit, 
hopelijk jullie ook? 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 
zaligste, bangelijkste, uitzonderlijkste kamp ooit van te maken.  
Zoals jullie al hebben gezien is het kampthema dit jaar ‘Mamma Mia’. Voor 
diegene die dit niet kennen, zet je televisie nu aan en kijk naar deze bangelijke 
film. Hopelijk kunnen jullie op kamp dan meebrullen met de zalige liedjes in deze 
film. 
 

Mamma mia, here I go again 
My my, how can I resist you? 

Mamma mia, does it show again 
My my, just how much I've missed you? 

 
 
BELANGRIJK! 

v Vergeet zeker geen verkleedkleren van je favoriete personage 
v Veldbed en slaapzak mogen ook niet ontbreken, want dit is  

jullie eerste kamp in een tent. SPANNNEEEUND! 
v GSM laten jullie beter thuis! Kan je alleen maar kwijtspelen '()* 

Ga dus ZEKER mee op kamp omdat: 
v Wij super toffe spelen voor jullie ineengestoken hebben. 

v Dit de 10 bangelijkste dagen van het jaar zijn!  
v Jullie dit jaar in een tent mogen slapen. Dit kan soms koud zijn dus neem 

een warme pyjama mee!  

v Het eten op kamp super lekker is! Wij kijken daar nu al naar uit  
v We hopelijk mogen genieten van dat mooie zonnetje op onze bolletjes 

 

v Jullie ons anders heel lang moeten missen  

 



 
Nu wij jullie allemaal overtuigd hebben om mee te gaan op kamp zit onze taak er 
voorlopig op. WIJ HEBBEN ER AL ZIN IN!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel veel dikke kusjes en knuffels  
Karen, Lyzanne & Ine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiptiens 
 
 
Helloooow liefste Tiptiens!  
 
Het is weer zover! Na een donkere periode gevuld met examens, stress en 
angstzweet, mogen we smachtend uitkijken naar de zaligste 10 dagen van het 
jaar! Zoals jullie al aan onze prachtige voorpagina konden zien, is het thema dit 
jaar MAMMA MIA! geworden!  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wat je zeker NIET mag vergeten om er een onvergetelijk kamp van te maken: 

 Bij het binnenbrengen van de valiezen: boter 
 Verkleedkledij in het thema Mamma Mia 
 Matje 
 Slaapzak 
 Trekrugzak  
 De rest van de verkleedkledij zal later nog worden meegedeeld!  

Zoals jullie al wel weten zullen we op 10 juli met onze fiets op kamp vertrekken! 
Het uur van vertrek en andere praktische zaken zullen later nog meegedeeld 
worden!  
 
Wij kijken er al enorm naar uit om samen met jullie op kamp te vertrekken!  
 
Kusjes en tot dan!! 
Lien, Marie en Amber 

Voor onze memorabele 
tweedaagse!  

Mamma mia, here I go again 
My my, how can I resist you? 

Mamma mia, does it show again 
My my, just how much I've 

missed you?  
 



Aspiranten 
 
 

“Mamma mia, here I go again 
My my, how can I resist you? 

Mamma mia, does it show again 
My my, just how much I've missed you?” 

 
 
 
Jaja, inderdaad, hier gaan we weer! We hoeven het kamp niet langer meer te 
missen want nog twee volle maanden en we vertrekken weer met zijn allen! Hopelijk 
zijn we voltallig zodat we er volop tegenaan kunnen gaan! Voor sommigen is dit 
immers het laatste kamp als lid of zelfs leidster L L DUUUUUUUS 1 boodschap: 
het wordt een knaller van formaat! 
 
Het thema is sowieso al duidelijk: Mamma Mia!! Iets wat duidelijk op onze lijven 
geschreven is! Want wie kan er beter show verkopen en synchrone danspasjes 
tonen als die oranje grieten?? Ja oké, misschien de leidsters van die oranje 
grieten, maar dat kan ook niet anders…. Wie heeft jullie zo opgevoed hehe :D Begin 
maar al te oefenen op die karaoke-versies en die dansjes!!  
Voor diegenen die nog nooit van Mamma Mia gehoord hebben (wat echt onmogelijk 
lijkt): bekijk zeker de film!!!!! Voor dit thema neem je dus ook al zeker 
verkleedkledij mee! Als er nog iets van verkleedkledij moet zijn, komt dit later 
(maar wel op tijd)! ;)  
 
Nu een kamp zonder strenge regels bestaat niet! Mooooopje! Maar hieronder toch 
een opsomming van enkele basisregels! J 

• Iedere dag neem je uw goed humeur mee!  
• Zoals we jullie kennen, wordt iedere dag één waar we u tegen kunnen zeggen. 

Met het nodige gelach en geschater, maar toch één waarop jullie laten zien 
dat jullie de oudsten zijn!  

• Eén dag op het kamp staan jullie niet onder ons strenge toezicht, namelijk 
de dag dat jullie de fakkel even overnemen! De rest van de dagen zullen 
jullie naar ons moeten luisteren, hehe ;)  

• Het liefdevol uithangen mag! Van zodra het té veel wordt, gaan we u hier 
toch eventjes op wijzen!!   

• We zijn druk in de weer geweest met het in elkaar flansen (J) van 
knotsgekke programma’s om jullie een supertoffe tijd te geven, dus (liefst 
positieve hehe) feedback mag!!  

 



• Moe zijn kan al eens voorvallen, maar samen komen we er wel door! Als je 
moe bent, worden namelijk de beste mopjes gemaakt!  

• Geniet van de gezelligheid in de tent!  
• Geniet van jullie tweedaagse!  
• Geniet van het kampvuur!  
• Geniet van elkaars gezelschap! We zijn er immers voor elkaar op ieder 

moment van de dag!  
• Als laatste regel: geniet van deze 10 dagen!! Sommigen krijgen namelijk 

vanaf volgend jaar een leidingsfluit rond hun nek!!  
 
DUS meegaan staat zeker op uwen to do lijst! J J  
Wat als voorbereiding zeker niet kan ontbreken is hetgeen wat hieronder staat! 
De cijfertjes die omringd staan geven een aanduiding van het aantal kilometers 
die we ongeveer gaan moeten fietsen!!! Tof vooruitzicht hehe!! J En ja, we doen 
het op twee dagen ;)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot op kamp!!! 
Geestje & Jules 
xxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorstelling kampplaats 
 
Dit jaar trekken we, zoals jullie ondertussen wel al weten, naar het prachtige 
Leisele! Benieuwd naar het prachtige terrein waar we tien dagen mogen vertoeven? 
Kijk dan snel verder!  
 

 

 
Gebouw: Tijdens het vieruurtje hebben we de mogelijkheid om heerlijk aan het 
water (hopelijk in het zonnetje) te zitten! 
 



 
Slaapzalen: Voor de Ribbels en de Speelclubs zijn er slaapzalen voorzien! De 
andere groepen slapen in tenten op de mooie terreinen.  

 
Tenten: Voldoende ruimte voor de tenten van de Kwiks, Tippers, Tiptiens en 
Aspiranten!  
 



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

 
Toiletten: Ook niet onbelangrijk!   



 
Keuken: Onze kokers krijgen een prachtige keuken om zoals elk jaar heeeerlijke 
maaltijden te bereiden.  

 
Leidingshut 
 
 
 
 
 



Voorstelling Kokers 
 
Trouwe kampgangers onder jullie kennen onze fantastische kookploeg al enkele 
jaren! Ondertussen staan ze al voor de 13e keer samen achter de potten en 
pannen. Voor de nieuwelingen stellen we hen met alle plezier nog eens voor. Vul 
dit kruiswoordraadsel in om meer te weten over onze kokers! 
 

 
Horizontaal 
2. Koker Jan maakt dit als 
de beste 
5. Juf die onze kleinste 
patotters ook goed in het 
oog houdt. 
6. Dit eten we de eerste 
dag op kamp! 
7. Wanneer staat de 
lekkere stoofvlees met 
frietjes op het menu? 
9. Bikke bikke bik, hap hap 
hap. Eerst de … en dan de 
pap. 
 
 

Verticaal 
1. Juf die al 13 keer meegaat op 
kamp om te koken. 
3. Dit is het aantal jaren dat Kris & 
Ria mee gaan op kamp om onze 
buikje te vullen. 
4. Hij was voor Veke onze VB. 
6. Hij helpt met zijn handige 
handen en forse spierballen ons 
zeer goed met de camion uit te 
laden. 
8. Zij gaat al een dikke 25 jaar 
mee koken op kamp! 
 
 
 



Woordje van de VB 
 

IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE... 
 

Kamp, je kijkt er al een heel jaar naar uit. De dagen voordien zijn 
altijd spannend. Heb je alles mee? Die extra onderbroeken, die 

warme sokken, je slechte kleren en je lievelingsknuffel? Alles wordt 
keurig in zakjes gestoken, mama of papa verstopt hier en daar een 

snoepje en… oh nee, je tandenborstel nog! 
Maar wat vind ik nu belangrijk?  

Wat mag je volgens mij écht, écht niet vergeten? 
Vriendschap, want chirovrienden maak je voor het leven. 

Je beste humeur, want zo zal de zon altijd schijnen. 
Open armen, om samen nieuwe dingen te beleven. 
Een lege maag, om die vol kampeten te steken. 
Een warme lach, mét choco in de mondhoeken! 

Een goed paar longen, om te roepen, gieren en brullen! 
Stevige voeten, om te stappen en soms eens niet te wassen. 

En tot slot, de goesting die je drijft naar nieuwe plekken die je 
wereld zoveel ruimer kunnen maken. 

 
Veel plezier op kamp, meisjes! 

Veke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kampverloop 
 
 
11 juli: 
11 juli is een vaste datum in de agenda! 
Op deze dag zeggen we ons mama en papa dada, 
Want de Chiromeisjes vertrekken voor 10 dagen, 
Maar de leiding gaat zeer goed zorg voor jullie dragen!  
 
12 juli: 
Van karaoke tot een heus optreden,  
De zangstonde is een vaste waarde tot op heden!  
Vandaag krijg je de kans je talenten te onthullen,  
Of om gewoon lekker mee te brullen! 
 
13 juli: 
Spelen, ravotten, lachen en gieren 
In eigen groep gaan we een hele dag zegevieren!  
We beleven een hele leuke tijd, 
Dat we ons zeer goed amuseren is een feit!  
 
14 juli: 
Op het programma een mix van iedereen, 
Door teamwork winnen we het themaspel op één been! 
Met een bonte avond en een feestje sluiten we deze dag af, 
Maar opgelet, morgen enkel een uurtje langer slapen en geen vrijaf! 
 
15 juli:  
Ben je een creatief persoon? 
Dan heb je vandaag voor de blauwe meiden zeker een boon! Een middag vol 
knutselen en kleuren, 
Jou horen we zeker niet zeuren!  
 
 
 
 



  
16 juli:  
De jongsten blijven deze dag nog op vertrouwd terrein, 
Terwijl de Tiptiens en Aspiranten op tweedaagse zijn!  
Met hun fiets en trekrugzak op hun rug,  
Fietsen ze doorheen Leisele vliegensvlug!  
 
17 juli:   
Niemand is vandaag te bespeuren op het kamp, 
Dit is zeker geen ramp! 
Want ook de jongsten zetten hun beste beentje voor,  
Op de trektocht zingen ze ‘we zijn er bijna’ in koor!  
 
18 juli:  
Deze dag staat in het teken van 14 supertoffe personen, 
Die vandaag hun kennen en kunnen mogen tonen!  
De Aspiranten laten zich van hun beste kant zien, 
Het zijn jullie toekomstige leidsters bovendien!  
 
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 gezichtje verschijnt er dan ook een lach! 
 
20 juli: 
Le moment suprême van het kamp is er weer, 
Met het kampvuur zingen we ‘ooh heer’!  
Het wordt een avond vol herinneringen,  
Met natuurlijk ook dansen en zingen!  
 
21 juli: 
Tien dagen zijn alweer voorbij,  
Nog eenmaal staan we in een rij!  
Dit kamp was weer wonderbaar, 
Laat ons maar al uitkijken naar volgend jaar! 
 
 
 



Dagindeling 
 
 
7u30:  jullie leidsters staan op!  
 
7u45:  jaja, nu is het ook tijd voor jullie om uit 

jullie bedje te komen. Jullie mogen jullie 
tandjes poetsen, kleren aandoen, 
gezichtjes wassen…  

 
8u15:  1, 2, 3, 4 hup naar achter, hup naar voor 

1, 2, 3, 4 even rust en dan weer door 
1, 2, 3, 4 links en rechts en spreid en sluit 
1, 2, 3, 4 adem in en adem uit 
…  
Is iedereen klaar voor de ochtendgym?  
 

8u30:  hmmm… er staat een overheerlijk ontbijt voor jullie klaar. 
Geniet ervan!  

 
10u00:  zet jullie klaar want het toneeltje gaat beginnen! 
 
10u10:  voormiddagactiviteit 
 
12u15:  onze kokers hebben een lekkere maaltijd voorzien. Laat het 

jullie smaken! 
 
13u30:  na een voormiddag vol plezier en spelletjes hebben we even 

nood aan een dutje. Zo kunnen we er deze namiddag terug 
tegenaan!  

 
14u30:  namiddagactiviteit 
 
16u00:  vieruurtje! Njamnjamnjam… 
 



16u15:  we gaan verder met onze bangelijke activiteit!  
 
17u30:  tijd voor het lekkere avondmaal. Smakelijk! 
 
18u30:  neenee, het is nog niet gedaan hoor! Jullie leiding heeft nog 

een fantastische avondactiviteit op het programma staan!  
 
19u30:  afsluiten doen we met de pap! 
 
20u30:  ribbeltjes, het is tijd om te gaan slapen… Droom zacht!  
 
21u00:  ook de speelclubjes mogen gaan slapen… Goedenacht!  
 
21u30  kwiks, voor jullie is het nu ook tijd om te gaan snurken… 

Slaapwel!  
 
22u00:  tippers, voor jullie zit het er ook op… 

Goodnight!  
 
22u30:  tiptiens, kruip maar in jullie tent… Slaapwel!  
 
23u00:  slaapwel aspiranten! 
 
…   de leidsters gaan ook slapen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat nemen we mee 
 
Om te slapen: 
§ Veldbed (kwiks, tippers, tiptiens en aspiranten) 
§ Slaapzak 
§ Kussen 
§ Kussensloop  
§ Hoeslaken (voornamelijk voor de niet-veldbedslapers) 
§ Eventueel een knuffel 
 
In onze toiletzak: 
§ Tandenborstel + tandpasta 
§ Bekertje  
§ Haarborstel  
§ Handdoeken 
§ Washandjes 
§ Zeep + shampoo 
§ Maandverband  
 
Om ons aan te kleden: 
§ Uniform om te vertrekken en terug te komen 
§ 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: 
§ Keukenhanddoek met naam van uw kind op 
§ Boekje voor tijdens de platte rust 
§ Zaklamp 
§ Zonnecrème 
§ Identiteitskaart 
§ Zakgeld voor postkaartjes, postzegels en trektocht 

 
 
 
 
 
 



Belangrijke weetjes 
 
Vertrek: Donderdag 11 juli 2019 
 
Ribbels, Speelclubs, Kwiks en Tippers gaan met de bus naar Leisele op 
donderdag 11 juli. Wij verzamelen allemaal om 12u30 op de Chiro. Dit jaar 
hoeven jullie geen lunchpakket mee te brengen. Onze kookouders voorzien 
speciaal voor jullie een lekkere maaltijd! 
 
Tiptiens en Aspiranten vertrekken met de fiets richting Leisele. Zij 
vertrekken op woensdag 10 juli 2019. ( Breng zeker niet teveel handbagage 
mee voor op de fiets want dit is extra gewicht) Verdere info (het 
vertrekuur,...) volgt nog! 
 

 
Terugkomst: Zondag 21juli 2019 
 
Alle leden komen zondag 21 juli aan met de bus om 13 uur op de Chiro. 
 

 
Binnenbrengen van de valiezen 
 
De valiezen en andere bagage van alle leden dienen op 8 juli tussen 19u en 20u 
op de Chiro te worden binnengebracht. De Tiptiens en Aspiranten brengen ook 
hun fiets mee zodat hun leidsters deze kunnen nakijken (lichten, remmen,...). 
 
!! Gelieve bij de kleinste er zeker voor te zorgen dat de naam van uw dochter in 
kleren, schoenen, … staat. Zo is het makkelijker om verloren voorwerpen terug 
te geven aan de juiste persoon.!! 
 
Tijdens het binnenbrengen van de valiezen is er ook al de mogelijkheid om 
kaartjes en/of postzegels te kopen. Een kaartje kost 30 cent en een postzegel 
90 cent. 
 

 

Kostprijs 
 
De kostprijs van het kamp dit jaar bedraagt 140 euro en dient gestort te 
worden op rekeningnummer BE39 7332 3230 4219 met vermelding: Kamp 2019 
+ naam en afdeling van het kind. 
 

 



Keukenhanddoek 
 
Wij zouden willen vragen dat elk lid voor een eigen keukenhanddoek kan zorgen. 
Zorg er ook zeker voor dat deze keukenhanddoek voorzien is van een naam, zo is 
het makkelijker om ervoor te zorgen dat iedere handdoek bij de juiste persoon 
blijft. 
 
Voedingsmiddelen 
 
Elk lid dient één voedingsmiddel mee te nemen op kamp en dit af te geven 
tijdens het binnen brengen van de valiezen. 
 
Ribbels: choco                                             Tippers: smeerkaas  
Speelclubs: choco                                       Tiptiens: boter  
Kwiks: chocolade                                         Aspiranten: confituur 
 

 
Zakgeld 
 
Elk lid mag een klein beetje zakgeld meenemen op kamp voor de aankoop van 
postkaartjes en/of postzegels. De oudere groepen kunnen dit geld gebruiken 
tijdens hun 2-daagse 
 
Ribbels, Speelclubs en Kwiks:                                 10 euro 
Tippers:                                                                 15 euro 
Tiptiens en Aspiranten:                                    …   25 euro  
 

 
Medicatie 
 
Op de dag van vertrek mag (indien nodig) de medicatie van uw dochter afgegeven 
worden aan de leidsters van uw dochter. 
 

 
Kids-ID 
 
Gelieve de kids-ID van uw dochter bij vertrek af te geven aan 1 van de leidsters 
van uw dochter.  
 

 
Luizen 
 
Gelieve zeker jullie dochter voor het vertrek grondig te controleren op luizen.  
 

 



Keuken 
 
Als u denkt thuis keukengerei (zoals: soepkommen en kommen, klein keukengerei, 
presspotten, sauslepels, ...) te hebben dat u niet meer gebruikt, is dat altijd 
welkom op de Chiro.  
 
Bereikbaarheid 
 
Slecht in het geval van nood kan u ons telefonisch bereiken via: 
 
Paul (koker): 0472/65 29 35                                                                                          
Marie (kampverantwoordelijke): 0492/67 76 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 
 

Liefste leden, 
 
Er is niets leuker op kamp dan veel brieven krijgen. Perfect om tijdens de 
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: 
 
Afdeling + Naam kind 
De Pannenhoeve - De Meers 
Groenestraat 76  
8691 Leisele 
 
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 op kamp is… 

 
- Op zondag 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 op 13 juli voor 20u.00. 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! 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bivakkorrels 
 
Leer zeker je eigen afdelingslied, het avondlied en het chirolied goed vanbuiten 
zodat je de andere groepen omver kunt blazen met je zangtalent!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAARS PAARS PAARS 

Wat is dat voor iets 

raars. 

Een bende vol met 

pit, 

Dat staat zwart op 

wit. 

GEEL GEEL GEEL hier is geen te veel. Iedereen is onze maat,  de speelclubs staan paraat. 

GROEN GROEN GROEN 

hier is wat te doen. 

We spelen met elkander, 

net zo goed als ander. 
 

ROOD ROOD ROOD 

de tip
pers z

ijn er o
ok. 

Ze kunnen niet 

ontbreken,  

met h
un to

ffe
 str

eken. 

BLAUW BLAUW 

BLAUW 

ik hou van jou. 

Ik blijf jou eeuwig 

trou, 
Tot in de rou. 

ORANJE ORANJE ORANJE 

Voor o
ns a

lleen 

Champagne. 

Want w
ij z

ijn
 +16, 

Maar d
at h

ad je wel 

gezie
n. 

Wij zijn de chiro, 

Wij doen het goed! 

Wij amuseren ons zoals het moet, 

We maken veel plezier en daarom zijn 

wij hier. 

Wij zijn de chiro van Kalfort!! 

O Heer, d’avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bommen 
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. 



Spelletjes 
 
Help Donna terug de weg vinden naar haar hotel! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 


