
 

  



Woordje van de leiding 
 

Beste leden en ouders, 

Wat waren we blij en opgelucht dat we dit kampboekje mochten maken. Een paar weken terug was het nog niet 

zeker of jij dit in handen zou krijgen, maar mits enkele maatregelen, gaan we dit jaar met z’n allen op kamp!  

De leiding heeft enorm hun best gedaan om het kampprogramma te behouden en dit aan te passen aan de 

corona-maatregelen. Eén ding weten we zeker, het worden weer tien zotte dagen vol plezier, avontuur, lekker 

eten, leuke spelen en nog veel meer. Ook onze fantastische kookploeg staat weer voor ons klaar. 

Het kamp gaat zoals elk jaar door van 11 juli tot 21 juli. Dit jaar trekken we naar Booischot! Op de kampplaats 

zullen we wel vertoeven in bubbels. Jullie hebben deze informatie en andere praktische zaken al reeds ontvangen 

via jullie mailbox. Lees deze informatie zeker nog eens na, houd onze Facebook-pagina goed in het oog en lees dit 

boekje grondig door. Hierin vind je nog een aantal zaken die van groot belang zijn: het vervoer van en naar het 

kamp, informatie over de kampplaats, hoe een dag op het kamp van Chiromeisjes Kalfort verloopt… Indien er 

nog vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel dan zeker niet om een leidster, de hoofdleiding, Joke Demeyere en 

Yanka Meeus, of Veke (VB) te contacteren (onze gegevens vindt u terug op onze website). 

Dit jaar is het kampthema ‘the Lion King’. Je kan je dus voor één keer verkleden in een dier. Wil je graag Simba 

zijn en word je later koning? Of ga je je verkleden in de wijze aap Rafiki? Of wat dacht je van lekker zot doen en 

Timon en Pumbaa tot leven brengen? Wij hebben maar één wens: doe eens lekker zot!  

De leiding kijkt enorm uit naar het kamp, meer dan ooit, aangezien we jullie lang hebben moeten missen. We hopen 

er, ondanks de speciale tijden, toch een ongelooflijk kamp van te maken en met jullie erbij kan dat zeker niet 

mislopen. Nog eventjes geduld en dan zien we elkaar terug in Booischot! 

Dikke (virtuele) kussen en knuffels, 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorstelling leiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Martha Debrabandere  

0470/43.42.96 

Martha.debrabandere@gmail.com 

 

Lize Vermeiren  

0490/43.06.23 

Lize.vermeiren@telenet.be 

 

Joke Demeyere  

0478/82.09.90 

Joke.demeyere@outlook.com 

 

Janne Van Steenwinkel  

0471/50.69.92 

Janne.vansteenwinkel@gmail.com 

 

Lynn Suys  

0472/07.84.25 

lynnsuys@telenet.be  

 

Lindsey Huyssens 

0472/65.48.44 

lindseyhuyssens@gmail.com 

 

Iris Van Den Eede 

0471/60.11.39 

Irisvandeneerde2001@gmail.com 

 

Esther De Groof 

0499/46.63.69 

Esther.degroof@hotmail.com 

 

Lyzanne Dielkens 

0473/46.92.07 

ldielkens@hotmail.com 
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Ine Schokkaert 

0476/47.25.41 

ineschokkaert@hotmail.com 

 

Yanka Meeus 

0485/83.43.04 

Yanka.meeus@gmail.com 

 

Lauren Vertongen  

0472/28.44.05 

Vertongenlauren10@gmail.com  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Myrthe Verhoeyen 

0476/03.34.57 

Verhoeyen.myrthe@outlouk.com 

 

Karen Vingerhoets  

0483/47.51.23 

Karenvingerhoets@hotmail.com 

 

Lynn Caluwé 

0497/55.41.99 

Lynncaluwe99@gmail.com  

 

Marie Debrabandere  

0492/67.76.71 

Debrabandere.marie@gmail.com 

 

Sarah Fostier  

0484/56.54.49 

Fostier.sarah@gmail.com 

 

Allessya Baldassarre  

0476/25.36.89 

Allessya2000@gmail.com  
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Woordje van de vb 
 

Hallo allemaal, 

 

De beslissing is gevallen: we mogen op kamp! Maar zoals jullie zelf waarschijnlijk al gehoord hebben, zal dat met 

de nodige voorzorgsmaatregelen en richtlijnen zijn. Dat het anders zal zijn daar kunnen we niet om heen. Maar ik 

ben ervan overtuigd dat de leiding alles in het werk zal stellen om het kamp in goede banen te leiden. Meer dan 

ooit zijn zij gemotiveerd om van dit kamp het hoogtepunt van 2020 te maken. Vol vertrouwen gaan we het 

bivak  tegemoet.  

 

We laten het coronavirus de pret niet bederven en gaan voor een spetterend kamp waarin samen ravotten, 

samen spelen, samen beleven centraal zullen staan.  

Nog nooit werd er zo hard uitgekeken naar 1O dagen vol spel en plezier, 10 dagen zorgeloos genieten.  

 

Ik wens jullie allemaal … 

 

een kamp vol avonturen en zonneschijn. 

een kamp vol lekkere maaltijden en voetballen op het plein. 

 

een kamp vol spelen en waterpret. 

een kamp vol gezelschapspelletjes en pas na tienen naar bed. 

 

een kamp vol leuke toneeltjes en spannende verhalen. 

een zangstonde vol liedjes in alle talen. 

 

een kamp vol lieve woordjes en complimentjes geven. 

een kamp vol pret en nieuwe dingen beleven. 

 

een kamp vol muziek van oost, zuid, noord en west. 

een kamp, een kamp op zijn best! 

 

 

Maak er iets onvergetelijks van! 

Lieve groetjes, 

Veke 

 

  



Thema 
 

De leeuwenkoning Mufasa woont samen met zijn vrouw Sarabi en de andere leeuwen op de Koningsrots en is de 

trotse heerser over de alle dieren van de savanne. In Mufasa's schaduw staat zijn jaloerse broer Scar, die 

graag zelf koning wil worden. Mufasa's zoon Simba wordt geboren. De jonge Simba leert van zijn vader wat het 

latere koningschap inhoudt. Voor diegene die niet goed meer wisten hoe het zat, zetten we de personages nog 

even op een rijtje. 

MUFASA & SARABI 

Mufasa is de Koning en vader van Simba. Hij leert Simba 

alles en zorgt ervoor dat hij niet in gevaar komt, hij wil 

altijd het beste voor Simba. 

Sarabi is de moeder van Simba en de vrouw van Mufasa. 

Ze is heel aardig en heeft alles voor haar zoon over. 

 

 

SIMBA & NALA 

Simba is de zoon van Mufasa en Sarabi. Nu is hij prins, 

later als hij groot is zal hij koning worden. Hij is zeer 

dapper, heeft een groot hart en is soms heel 

ondeugend. 

Nala is de lieve vriendin van Simba. Ze zijn al sinds hun 

geboorte vriendjes en ze moeten er niet aan denken 

verliefd te zijn op elkaar. Samen halen ze heel wat 

kattenkwaad uit. 

  

 

ZAZOU 

Zazou is de trouwe hulp van de Koning. Als er gevaar dreigt is 

hij de eerste die het ziet, daarom is hij diegene die moet 

passen op Simba en Nala. Hij is erg eigenwijs maar luistert 

altijd naar de Koning. 

 

 

 

 

 

 



RAFIKI 

Rafiki is een goeie vriend van Mufasa. Hij is een baviaan en 

heeft de kracht om met de geesten te praten. 

 

 

 

 

TIMON & PUMBA 

Timon is de vriend van Pumba! Hij denkt altijd beter te zijn 

dan Pumba en denkt zelf ook dat hij super slim is. Toch zal hij 

er altijd voor Pumba zijn omdat hij alles voor zijn vrienden over 

heeft. 

Pumba is de dikke vriend van Timon. Hij houdt van eten! 

 

SCAR 

Scar is de slechte broer van Mufasa en wil eigenlijk zelf 

koning zijn in plaats van zijn broer. Hier heeft hij veel voor 

over want hij werkt samen met de hyena’s om Mufasa van 

de troon proberen te stoten.  

 

 

 

SENZI, BANZAI & ED  

De Hyena's zijn dienaren en vrienden van Scar. Ze willen 

absoluut niet dat Simba geen koning wordt en proberen 

hier dan ook een stokje voor te steken. 

 

Hoe het verhaal verder verloopt, komen jullie op kamp 

te weten.  

ZEKER MEEGAAN DUS!!! 

  



Ribbels 

 

Hallo liefste paarse meisjes,  

Jammer genoeg hebben we dit jaar niet zoveel Chirozondagen samen gehad als normaal... Daarom gaan we deze 

dubbel en dik inhalen op kamp! 10 dagen samen plezier maken en genieten van het super lekkere eten van onze 

kokers, joepie! Wij zijn er alvast helemaal klaar voor. We hebben er super veel zin in, jij ook?  

In dit boekje staat alles wat je moet weten voor we op kamp vertrekken. Blader straks gerust nog een beetje 

verder want er staan nog leuke spelletjes op je te wachten!  

Wat nemen we nog extra mee?  

 Verkleedkleren Mexico  

 Verkleedkleren Chinees  

 Kleren die heel vuil mogen worden  

 Legerkledij  

 Verkleedkleren in het thema Lion King  

 Goed humeur  

 Je allerbeste moppen  

 Voor verdere informatie: ‘Wat nemen we mee?’  

 Dit jaar is het ook verplicht op een mondmasker mee te nemen  

 Een keukenhanddoek 

! BELANGRIJK: ook dit jaar moeten de ribbels geen lunchpakket voorzien voor 11 juli, de kokers voorzien iets 

lekkers ☺  

 



Nog enkele tips!  

  Voor de sloddervosjes onder ons is het misschien handig om de kledij in zakjes te steken per dag. 

Zo blijft de valies een beetje ordelijk! En verloopt de ochtend zo vlot mogelijk ☺  

  Aangezien alle Ribbels veel kleren meenemen, is het ook zeker handig om de naam van de Ribbel 

in elk kledingstuk te vermelden! Zo gaat iedereen naar huis met haar eigen spullen en zal onze 

‘verloren voorwerpen doos’ een heel stuk lichter wegen!  

 Ongelukjes kunnen altijd gebeuren, neem daarom ook zeker een paar extra pyjama’s en 

onderbroekjes mee!  

 Normaal gezien is het toegelaten om wat snoepgoed mee te geven. Deze werden dan allemaal 

verzameld in een grote doos zodat ze er elke dag na de platte rust een snoepje kunnen 

uitkiezen. Gezien de maatregelen vragen wij u om dat dit jaar NIET te doen. We doen echt heel 

hard ons best om alles zo goed mogelijk volgens de richtlijnen te laten verlopen, we hopen dat 

jullie dit begrijpen. Wij zullen als leiding zelfs iets voorzien voor de Ribbels.  

 

Wij beginnen alvast met aftellen!  

Dikke zoenen,  

Lize, Joke en Martha  

 
  

 

  



Speelclubs 
 

Dag allerliefste speelclubjes! 

 

De leidsters hebben jullie enorm hard gemist. Na dit toch wel ongewone (chiro)jaar 

hebben we toch het goede nieuws gekregen dat we op kamp mogen. Wij zijn alvast 

suuuuuuuuper blij dat we samen met jullie naar Booischot mogen trekken. We gaan 

ons jammer genoeg wel aan enkele regeltjes moeten houden, maar dat houdt ons 

natuurlijk niet tegen om er een onvergetelijk en geweldig kamp van te maken. 

 

Tien dagen ons rot amuseren en gekke dingen doen met al onze vriendinnetjes van de 

chiro! Wie kan daar nu nee tegen zeggen? 

 

Jullie kunnen dit jaar ook het beest in jezelf naar boven laten komen, met zo’n super 

cool thema als The Lion King. Dit zal voor jullie geen probleem zijn, varkentjes en 

aapjes genoeg. 😉 

 

Wat nemen we zeker WEL mee in onze valies:  

                                                                                                                              

 Veldbed, want zelfs de grond in Booischot is vrij hard. 

Verkleedkleren voor boer of boerin, want patatten rooien zichzelf nog niet en onthoud de tijd vliegt zei de 

boer en hij gooide zijn horloge door het raam.  

Enkele mondmaskers, als er geen 1,5 m kunnen bewaard blijven tussen ons en mensen die niet in onze bubbel 

horen, zullen we deze moeten gebruiken. 

Verkleedkleren voor The Lion King 

Verkleedkleren in het thema corona (het virus, Marc Van Ranst, de dokter... )  

Een mooie outfit voor een chique avond, om indruk te maken op de jongens ps. we hebben gehoord dat er 

mooie jongens wonen in Booischot! 

     (mopjeeee, we blijven in onze bubbel en zullen dus geen jongens zien) 

Een witte linnenzak of kussensloop die niet wit terugkomt 

 

Wat nemen we NIET mee op kamp: 

Geen snoep want het eten van de kookouders is al lekker genoeg, wij gaan wel voor kleine tussendoortjes 

zorgen, zodat dit ook binnen onze bubbel blijft en het aan de strikte hygiëne normen voldoet. 

 

We kijken al heel hard uit naar het kamp. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij!!! 

 

 

 

 



Kwiks 
 

Hallo hallo hallooooooo allerliefste, gekste, onnozelste en prettig gestoorde KWIKS van ons (of was het kiwiks?). 

Wat hebben wij jullie lang moeten missen! Maar we zijn weer helemaal van terug geweest. Dit jaar zal het kamp 

er een beetje anders uitzien zoals jullie allemaal wel weten, MAAR niet getreurd, wij durven te verzekeren dat 

het net daarom alleen maar cooler, leuker en beestiger zal zijn. Want tenslotte is er niets meer nodig dan een 

leuke groep en ongelooflijk enthousiaste leiding om er de meest geslaagde tien dagen van ons leven van te maken. 

Jullie horen het… wij hebben er ongelooflijk veel zin in!!! 

Dit jaar wanen we ons in de Afrikaanse Savanne bij ‘The Lion 

King’!!! Haal het meest stoere beest al maar in je naar boven. 

Benieuwd, benieuwd wat voor een beestenboel dat daar gaat 

worden in Booischot! 

Wij hebben alvast besloten wat ons motto wordt voor deze 10 

fantastische dagen op kamp: HAKUNA MATATA of vertaald: 

HEB GEEN ZORGEN. Gedaan met al die zorgen over school of 

over vanalles en nog wat. Het enige wat jullie op kamp moeten 

doen is genieten van alles: het eten, de groep, de sfeer, de 

spelen, jullie lieve leidsters en (hopelijk) het goede weer.  

 

Om er een beestig kamp van te maken hebben jullie wat spulletjes nodig en zeker niet nodig.  

Wat neem je zeker mee? 

 Veldbed 

 Enkele mondmaskers (zeker voor +12-jarigen) 

 Drinkbus(sen)! Zet er zeker je naam op!  

 je eigen bestek: bord, mes, vork, lepel, soepkommetje, tas 

 2 keukenhanddoeken 

 Verkleedkledij in thema ‘The Lion King’ 

 Verkleedkledij om je te verkleden in je idool. 

 Verkleedkledij voor een bepaald land. Hier een paar ideetjes van welk land je kan pakken  

o Amerika, Italië, Frankrijk, Nederland... 

 Heel veel liefde voor de mensen in je bubbel 

 Een heel pak humor :)  

 

Wat neem je zeker NIET mee? 

 Snoepgoed (het is niet de bedoeling dat leden onderling snoep gaan delen etc. Daarom is snoepgoed 

volledig verboden. Dit wil ook zeggen dat pakketjes met snoep niet opgestuurd mogen worden!) 

 Ochtendhumeur 

 Elektronica zoals gsm, ipad,....  

 

 

Dikke kusjes xxxx 

Iris- Esther - Lyzanne 



Tippers 
 

Jaja, we mogen op kamp!!!  We hoeven het kamp niet langer meer te missen want nog één volle maand en we 

vertrekken weer op en super, geweldig, mega, fantastisch,… kamp. Hopelijk kan iedereen gezond mee op kamp 

vertrekken en kunnen we er samen 10 dagen volledig tegenaan gaan. Nu jullie elkaar en ons al zolang hebben 

moeten missen hebben we maar één boodschap:  het wordt een knaller van formaat!!!  

Het thema hebben jullie ondertussen al wel duidelijk: THE LION KING!! Een thema volledig op onze lijven 

geschreven! Want wie is er meer hakuna matata dan onze fantastische rode grieten?? Ja oké, misschien de 

leidsters van die rode grieten, maar dat kan ook niet anders…. Wie heeft jullie zo opgevoed       Voor dit thema 

neem je dus ook al zeker verkleedkledij mee!  

Dus meegaan staat zeker op jullie to do lijst!!!                    

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

 Verkleedkleren in het thema  

 Slaapzak       

 Veldbed 

 Drinkbus  

 Enkele mondmaskers 

 Verkleedkleren in het thema leger 

 Witte sokken 

 Witte t-shirt 

 Beschermingskledij tegen corona (verkleedkleren)  

 Outfit voor de vuilbak  

Wat laat je beter thuis  

 GSM 

We gaan natuurlijk met de fiets op kamp! Het uur van vertrek en andere praktische zaken zullen later 

meegedeeld worden!!!!  

Virtuele kusjes en knuffels  

Ine, Yanka & Lauren  

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.want.nl%2Fdisney-the-lion-king-2019-review%2F&psig=AOvVaw0MBIuZjt-HcIWxlgCqZ03H&ust=1590584662522000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDN6ODL0ekCFQAAAAAdAAAAABAH


Tiptiens 
 

Halloooooo lieve schatten, 

EIN-DE-LIJK elkaar weer zien! Na een heel vreemd jaar, gaan we 

toch nog op Chirokamp. Jippie! We kunnen alvast verklappen dat het 

een spetterend kamp zal worden. Tweedaagse zal jammer genoeg niet 

kunnen doorgaan, maar ook hiervoor is er een fantastisch alternatief! 

Het kamp zal in teken staan van ‘THE LION KING’. 

 

 

Wat nemen we ZEKER mee? 

 Verkleedkleren in thema van the lion king, het leger, een hele coole grave jongensoutfit & foute 

kerstmiskleren 

 Jullie fantastische lach en goede humeur 

 Ook jullie moeten een drinkbus meenemen om een heel kamp uit te drinken! 

 Vergeet zeker geen mondmaskers 

 Neem eventueel een handcrème mee aangezien we heel vaak onze handen zullen moeten wassen 

 

Zoals jullie al weten vertrekken we dit jaar 11 juli op kamp met de fiets. Verdere praktische zaken delen we later 

nog mee! 

Wij hebben er alvast hééééééééél véééééél zin in om al jullie zotte hoofdjes weer te zien! Laten we er samen een 

fantastisch kamp van maken!!! 

 

Kei vele kusjes en tot dan, 

Karen – Myrthe – Lynn 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspiranten 



Voorstelling kampplaats 
 

Dit jaar zullen we 10 dagen verblijven in de gebouwen van Chiro Booischot. Hier kunnen jullie al een beetje zien 

hoe de kampplaats er zal uitzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het wat minder goed 

weer is kunnen we in 

deze grote speelruimte 

terecht.  

In de keuken zal onze 

kookploeg er alles aan doen 

om ons van lekkere 

maaltijden te voorzien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

In deze grote eetzaal 

zullen onze 3 jongste 

groepen de voetjes onder 

tafel mogen schuiven. 

De toog die voorzien is 

zullen we gebruiken voor 

ons doorgeefsysteem 

tijdens het eten.  

Ruimte genoeg om onze bubbels 

gescheiden te houden op deze 

velden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook niet onbelangrijk is 

de sanitaire ruimte. 

Toiletten, wastafels en 

douches genoeg om ons 

proper te houden.  

In de slaapzalen zal iedereen 

goed kunnen uitrusten van de 

spelen.  



Voorstelling kokers 
 

 

Ook dit jaar gaat onze vertrouwde kookploeg mee op kamp. Trouwe kampgangers kennen deze 

fantastische kookploeg al enkele jaren. Maar we stellen ze graag nog eens aan jullie voor.  

Kris & Ria, Els & Jan, Ann & Bart, Hilde & Paul 

Samen staan ze sterk in de keuken. Dit jaar is het wat anders, ook onze kookploeg moet zich wat 

aanpassen. Maar dat houdt ze niet tegen om voor ons lekkere maaltijden klaar te maken. Ze zullen 10 

dagen al ervoor zorgen dat ons maagje gevuld wordt. Dus jullie horen het al: honger zullen we zeker 

niet hebben. Maar ze zorgen niet alleen voor lekker eten, ze zorgen ook nog eens voor dikke sfeer en 

gezelligheid.  

Wij kijken al uit naar overheerlijke Luikse sla, de kroketjes met gebraad en de bloemkool! Daarom zingen 

we alvast ‘bikke bikke bik, hap hap hap, eerst de soep en dan de pap …’ 

  



Kampverloop 
 

Zaterdag 11 juli: 

Na een tocht met de fiets of de voiture 

beginnen we aan ons groot avontuur 

We installeren ons op het Booischotse kampterrein 

Voor wat verzekerd een super kamp za l zijn! 

Met de dieren van The Lion King en de leidsters op kop 

Maken we deze 10 dagen top 

 

Zondag 12 juli: 

Nu kunnen we het kamp echt beginnen  

Maak je klaar voor een hele dag spelen met je vriendinnen 

We geven er vandaag een dikke lap op  

En amuseren ons non-stop  

 

Maandag 13 juli: 

Een liedje hier, een liedje daar  

Neen dat valt ons echt niet zwaar 

Zingen moeten we niet meer leren  

Op de zangstonde zullen we dat eens demonstreren  

 

Dinsdag 14 juli: 

Wat een bende, wat een troep, 

Tijd voor een dagje in onze groep 

Even puffen in de zon en wat water 

Met veel gelach en veel geschater 

Onze leidsters hebben een leuke dag gemaakt 

En dat wordt zeker en vast door ons gesmaakt 

 

Woensdag 15 juli:  

We hebben nu al 3 fantastische dagen achter de rug 

Kom maar uit je bed voor een nieuwe dag, en vlug! 

We zullen het klusje hier eens klaren  

En maken zo veel plezier dat zelfs Timon en Pumbaa het niet kunnen evenaren  

 

Donderdag 16 juli:  

Een groot groepsspel met Simba, Pumbaa en Timon 

Hoe leuk als dat even kon 

Helemaal in thema laten we het wildste beest in ons bovenkomen  

En ondertussen kunnen we al van de worstjes op de BBQ dromen  

 

 

 

 



Vrijdag 17 juli: 

Vandaag staat onze wekker wat later  

Om te bekomen van onze bonte-avondkater 

Het was weer tof, het was weer super graaf 

Hopelijk zijn jullie vandaag een beetje braaf 

 

Zaterdag 18 juli:  

Simba hier, Simba daar  

Alweer een dagje met elkaar  

De leidsters verzinnen weer megaleuke spelen 

Één ding is zeker: we gaan ons niet vervelen 

 

Zondag 19 juli: 

Het einde van dit kamp komt nu plots heel dicht 

Het kampvuur is zelfs al in zicht  

Toch tellen we belange nog niet af 

Want wat we voor jullie nog in petto hebben is écht straf 

 

Maandag 20 juli: 

Vanavond gaan we nog een laatste keer helemaal uit ons dak 

Kom maar mee naar buiten in je dikste frak  

Samen zingen we aan het kampvuur plechtig het avondlied 

Je zal zien dat ieder kind echt geniet.  

 

Dinsdag 21 juli:  

We onthouden het motto van het kamp: HAKUNA MATATA 

en bedanken onze kookouders voor de lekkere patata 

We geven jullie jammer genoeg geen afscheidsknubbel,  

maar wat was het fijn in onze bubbel! 

 

 

 

 

 

 



Dagindeling 
 

7u30:  Jullie leidsters staan op!  

 

7u45:  Jaja, nu is het ook tijd voor jullie om uit je bedje te komen! 

Kleertjes aandoen, tandjes poetsen, … 

 

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!  

  … 

  Zijn jullie klaar voor de ochtendgym? 

 

8u30:  Njammie, lekker smullen van het ontbijt! 

 

10u:  Voormiddagactiviteit  

 

12u15:  Onze kokers hebben weer een lekkere maaltijd voorzien. Smakelijk! 

 

13u30:  Even uitrusten! Platte rust doet wel eens goed na een voormiddag vol leuke spelletjes! 

 

14u30:  Namiddagactiviteit 

 

16u:  Vieruurtje! Njamnjamnjam …  

 

16u15:  Namiddagactiviteit verder zetten! 

 

17u30:  Avondeten. Smakelijk! 

 

18u30:  Neenee, het is nog niet gedaan. Jullie leidsters hebben nog een fantastische avondactiviteit 

gepland! 

 

19u30:  Afsluiten doen we met pap! 



 

20u30: Ribbeltjes, tijd om te gaan slapen! 

 

21u:   Ook de speelclubjes mogen gaan slapen… droomzacht!  

 

21u30:  Kwiks, ook voor jullie tijd om de oogjes te sluiten, 

slaapzacht! 

 

22u:  Tippers, voor jullie zit het er ook op. Slaapwel! 

 

22u30: Tiptiens, kruip maar in jullie tent! 

 

23u:  Slaapwel, aspiranten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Corona en kamp 
 

 

 

DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR! 

Ondanks dat positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn. Lees 
daarom deze maatregelen zeer aandachtig door. 

 

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 
 

 
 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, 
diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 

 
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf. 

Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een 

dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen. 

 
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen 

en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en 

respecteert. 

Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 
 

GOED OM TE WETEN 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. Chirojeugd 

Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en verantwoorde manier 

laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en 

experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  jullie ook! Zo kunnen we onze leden de 

nodige ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


 
 

2. Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en 
de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp 
beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. 

 
 

 

3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel 
leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen 
de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte 
momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet 
anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We 
maken dus een soort minikampjes in ons kamp. 

 
Zo zullen onze bubbels eruitzien: 
 

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten en slapen. De drie jongste groepen 

(ribbels, speelclubs en kwiks) zullen een bubbel vormen en de drie oudste groepen (tippers, tiptiens 

en aspiranten) zullen een andere bubbel vormen. De kokers vormen een derde bubbel of sluiten aan bij 

een andere bubbel afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

Elke bubbel zal gesplitst het kamp doorbrengen. Hiermee wordt bedoeld dat ze allebei apart eten, slapen 

en spelletjes zullen spelen. De bubbels zullen ook eigen voorzieningen toegewezen krijgen zoals eigen 

toiletten, douches en speelmateriaal. 

 

 

 

 

 

 

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen tijdens het eten en de afwas, werkt elke groep met haar eigen 

materiaal box. We vragen daarom om zelf een bord, vork, mes, lepel, soepkommetje, tas, drinkbus en 

2 keukenhanddoeken mee te geven met uw dochter.  

Elk jaar vragen we ook om per groep één voedingsmiddel (bv. ribbels brengen choco mee, speelclubs 

brengen boter mee, ...) mee te nemen op kamp. Dit jaar gaan we dit nog steeds doen maar zullen de 

verschillende voedingsmiddelen verdeeld worden per groep. Dit om te vermijden dat de verschillende 

voedingsmiddelen wisselen tussen bubbels. Elke groep verdeelt zelf de verschillende voedingsmiddelen 

binnen haar groep. Deze voedingsmiddelen worden dan ook verzameld in de eigen materiaal box. De 

leiding van jouw groep zal later nog laten weten wie welk voedingsmiddel moet meebrengen.  

BUBBEL 1 

 Ribbels 

 Speelclubs  

 Kwiks 

BUBBEL 2 

 Tippers 

 Tiptiens  

 Aspiranten 



 

 

 

4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, 
papieren handdoeken en handschoenen. We  vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

• Mondmasker: verplicht vanaf kwiks, nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel 

• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 

• Eventueel handcrème (van je handen veel te wassen worden ze wat droger) 

• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 
 

 

5. Belangrijk 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, 

zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – 

bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee 

activiteiten. 

 

 
Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de kampverantwoordelijken:  

Lindsey Huyssens  -   0472/65 48 44 

Martha Debrabandere  -  0470/43 42 96 

Marie Debrabandere  -  0492/67 76 71   

OF via mail: kampchiromeisjeskalfort@gmail.com  

 

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!  

  

OPGELET: 

Het kan zijn dat zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijdsgenoten 
ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen heb- 
ben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet 
toegelaten. 

mailto:kampchiromeisjeskalfort@gmail.com


Belangrijke weetjes 
 

Vertrek: zaterdag 11 juli  

Door de maatregelen zullen we dit jaar uitzonderlijk niet als groep samen vertrekken vanop de Chiro. We vragen 

aan de ouders van de jongste groepen (ribbels, speelclubs en kwiks) om hun kind en haar bagage zelf naar de 

kampplaats te brengen met de auto. Op deze manier vermijden we het contact tussen de twee bubbels bij het 

valiezen binnenbrengen op de Chiro en het mengen van de bagage van de verschillende bubbels in de camion. 

 

Op 11 juli mogen de ouders van de jongste groepen hun kind afzetten op het kampterrein te Booischot (Ter 

Laken 2A). Er zal een kiss & ride zone zijn waar ouders hun kind(eren) kunnen afzetten met hun bagage. Ouders 

mogen niet uitstappen aan het kampterrein, afscheid nemen gebeurt dus in de auto. Er zal een leidster helpen 

met het uitladen van de wagen en het dragen van de bagage. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen werken 

we met tijdsloten.  

- Kwiks worden verwacht tussen 17u en 17u30. 

- Speelclubs worden verwacht tussen 17u30 en 18u. 

- Ribbels worden verwacht tussen 18u en 18u30. 

We zijn ervan op de hoogte dat de jongens met hetzelfde systeem werken en sommige ouders dus zowel hun zoon 

als dochter moeten wegbrengen naar verschillende kampplaatsen. Lukt het niet om jouw dochter(s) binnen 

bovenstaand tijdslot naar de kampplaats te brengen? Laat dat dan even weten aan de leiding van jouw 

dochter(s). Zij spreken met jou een ander uur af.  

 

Tip: carpoolen is mogelijk. We vragen wel aan de ouders om dit onderling zelf te regelen. Carpool 

steeds per bubbel en wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden is het verplicht 

voor de +12-leden en de chauffeur om een mondmasker te dragen.  

 

Belangrijk: ook dit jaar moeten de drie jongste groepen geen lunchpakket voorzien voor ’s avonds. De 

kokers voorzien voor iedereen iets lekkers!  

 

Tippers, tiptiens en aspiranten fietsen of wandelen op 11 juli naar de kampplaats. Verdere info volgt per groep! 

 

Terugkomst: dinsdag 21 juli 

We vragen aan de ouders van alle groepen om hun kind(eren) en hun bagage op te halen op de kampplaats te 

Booischot (Ter Laken 2A). Dit tussen 9u en 11u. Er zal opnieuw een kiss & ride zone zijn om dit moment zo kort 

mogelijk te houden. De fietsen van de oudste groepen komen wel terug mee naar Kalfort met de camion. Je kan 

jouw fiets 21 juli tussen 13u30 en 14u30 komen halen op de Chiro.  

 

Tip: carpoolen is mogelijk. We vragen wel aan de ouders om dit onderling zelf te regelen. Carpool 

steeds per bubbel en wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden is het verplicht 

voor de +12-leden en de chauffeur om een mondmasker te dragen.  

 

Binnenbrengen van de valiezen 

De valiezen van de oudste groepen (tippers, tiptiens en aspiranten) mogen op 9 juli tussen 19u en 20u op de 

Chiro worden binnengebracht. Kom met max. 2 personen je valiezen binnenbrengen en houd tijdens dit moment 

steeds 1,5m afstand.  

 



Kostprijs 

De kostprijs van het kamp bedraagt 140 euro en mag overgeschreven worden naar de meisjesrekening BE39 

7332 3230 4219 (met vermelding van naam, voornaam en afdeling van uw kind). We zouden willen vragen om 

dit zo snel mogelijk in orde te brengen, ten laatste tegen 1 juli. Let op: je inschrijving is pas officieel nadat je het 

bedrag van 140 euro hebt overgeschreven. 

 

Volgens de richtlijnen mag je niet mee op kamp wanneer je ziek bent of vijf dagen voor het kamp 

symptomen hebt (hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen). Wanneer dit zou 

voorvallen, storten we de kostprijs van 140 euro terug. 

 

Zakgeld 

Elk lid mag een beetje zakgeld meenemen op kamp voor het aankopen van postkaartjes en postzegels. Dit geld 

kan ook gebruikt worden op een eventuele dagtocht (we wachten de richtlijnen hiervoor nog verder af).  

Ribbels, speelclubs en kwiks:  10 euro 

Tippers, tiptiens en aspiranten: 20 euro 

 

Uniform 

We vertrekken en komen terug naar huis in ons Chiro-uniform. Een volledig uniform ziet er als volgt uit : 

 Beige broek/rok 

 Rode T-shirt 

 Blauwe sweater van onze eigen Chiro (met kap) 

 Sjaaltje in de afdelingskleur 

Ben je nog op zoek naar een Chiro-uniform? Voor broeken/rokken en T-shirts, één adres: De Banier. Je kan zelf 

langsgaan bij een van de winkels van Banier of online jouw nieuwe Chiro-outfit bestellen 

https://www.debanier.be/chiro.html.  

Wil je graag een nieuwe trui (25 euro) bestellen of een sjaaltje (4 euro) aankopen? Laat dat dan even weten 

aan Joke Demeyere, leidster van de ribbels (je kan haar gegevens terugvinden vooraan in het kampboekje).  

Belangrijk:  

 Vanaf kwiks is het dragen van een volledig uniform verplicht. 

 Het dragen van een sjaaltje is verplicht voor elke groep. 

 

Medicatie 

Indien jouw dochter medicatie moet innemen tijdens het kamp, mag je deze in haar rugzak stoppen. Zo vinden 

wij de medicatie makkelijk terug. De medicatie zelf aan de leiding overhandigen bij aankomst zal dit jaar niet 

mogelijk zijn omdat ouders niet mogen uitstappen op de kampplaats. 

 

Kids-ID 

Steek de Kids-ID in de rugzak van je dochter. Zo vinden wij deze makkelijk terug indien we deze nodig zouden 

hebben. 

 

Luizen 

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

 

 

 

https://www.debanier.be/chiro.html


Post 

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 

Kamphuis Chiro Booischot - Ter Laeken 

Ter Laken 2A 

2221 Booischot 

 

 

Belangrijk: 

 Dit is een postadres, geen bezoekadres!  

 Vergeet zeker geen adressen mee op kamp te nemen om een brief of een kaartje te sturen naar het 

thuisfront om te vertellen hoe leuk het wel is op kamp. 

 Het is mogelijk om kaartjes en postzegels te kopen op kamp. Voorzie een beetje zakgeld indien je kaartjes 

en/of postzegels wil kopen.  

 Dit jaar zullen Aloïs en Georgette niet kunnen langskomen op kamp omdat het volgens de richtlijnen niet 

toegestaan is om bezoek te ontvangen tijdens het kamp. Dit betekent dat je dit jaar geen brieven, 

pakjes of vergeten spulletjes kan meegeven met Aloïs. Wil je toch een pakje opsturen, stuur dan een 

pakketje op via de post.  

 

Bereikbaarheid 

In geval van nood kan u ons telefonisch bereiken via: 

Jongste groepen (bubbel 1) 0472/65 48 44 Lindsey Huyssens 

Oudste groepen (bubbel 2) 0492/67 76 71 Marie Debrabandere 

Kookouders 0472/65 29 35 Paul Van Assche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat nemen we mee? 
 

Coronaproof: 

o Drinkbus 

o Koffietas 

o Kommetje voor soep 

o Bord 

o Bestek (mes, vork en lepel) 

o 2 keukenhanddoeken met naam van uw kind op  

o 2 mondmaskers met naam van uw kind op: verplicht vanaf kwiks 

o Papieren zakdoeken 

 

Om te slapen:  

o Veldbed (alle groepen!) 

o Slaapzak 

o Pyjama  

o Kussen  

o Kussensloop  

o Eventueel hoeslaken voor rond veldbed  

o Eventueel knuffel  

In onze toiletzak:  

o Tandenborstel + tandpasta  

o Bekertje  

o Haarborstel  

o Handdoeken  

o (Wegwerp) washandjes  

o Zeep + shampoo  

o Maandverband  

Om ons aan te kleden:  

o Uniform voor te vertrekken en terug te komen  

o Kledij dat vuil mag worden  

o Ondergoed  

o T-shirts + topjes  

o Truien  

o Shorts  

o Lange broeken  

o Kousen  

o Stevige schoenen (wandelschoenen)  

o Linnenzak  

o Verkleedgerief in het thema ‘The Lion King’ 

o Zwemkledij  



o Regenjas  

o Pet  

Andere zaken: 

o Boekje voor tijdens de platte rust 

o Zaklamp  

o Zonnecrème  

o Identiteitskaart of kids-ID 

o Briefpapier en enveloppen  

o Zakgeld voor postkaartjes en postzegels 

 

Tip: voorzie alle kledij en spullen van jouw dochter met haar naam! Zo gaat 

iedereen naar huis met haar eigen spullen en zal onze ‘verloren voorwerpen 

doos’ een heel stuk lichter wegen      .   



Bivakkorrels 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Kwiks  

GROEN GROEN GROEN, 

hier is wat te doen.  

We spelen met elkander, 

net zo goed als ander!  

 

 

Hallo lieve Chirovrienden!  

Hieronder vinden jullie een heleboel leuke 

liedjes. Oefen deze maar goed zodat we op 

kamp jullie zangtalent kunnen horen!  

Ik ben er alvast klaar voor        

 

 

Ribbels   

PAARS PAARS PAARS,  

wat is dat voor iets raars. 

Een bende vol met pit,  

dat staat zwart op wit!  

 

Speelclubs  

GEEL GEEL GEEL, 

hier is geen te veel. 

Iedereen is onze maat,  

de speelclubs staan paraat! 
 

Tippers 
ROOD ROOD ROOD, 

de tippers zijn er ook.  

Ze kunnen niet ontbreken, 

met hun toffe streken!  

 

Tiptiens 

BLAUW BLAUW BLAUW, 

ik hou van jou. 

Ik blijf je eeuwig trouw, 

tot in de rouw!  

 

 Aspiranten 
ORANJE ORANJE ORANJE, 

voor ons alleen champagne. 

Want wij zijn +16 

maar dat had je wel gezien!  

 



 

Chirolied  

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!!  

 

Avondlied 
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, 

Wij vragen, Heer, verlaat ons niet! 

 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê! 

 

Bivaklied 
Leven op het ritme van de wind en van de zon, 

zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de morgendauw we zijn weer op bivak! 

 

Ieder die ons ziet, kijkt raar, 

Wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot, 

in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

 

Trek er mee op uit, breek grenzen open, 

samenspel wordt teken om te hopen. 

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan, 

een nieuwe wereld roept om door te gaan.  

 



Spelletjes 

 

Vinden jullie de juiste weg om tot bij Simba te geraken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



The Lion King Woordzoeker: 

Je kan de woorden zowel horizontaal, verticaal als schuin vinden! 

 

 

 

 

 

 



 



 

ATTEST INZAKE UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN 

MINDER DAN 12 JAAR ( 1) 
Te bewaren voor de belastingaangifte 2020 

VAK I 

Ondergetekende bevestigd dat: (3) 

CHIRO Meisjes 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. 

Onderhavig attest is geldig voor het tijdperk van 01/01/2020 tot 31/12/2020 

Gedaan te Puurs-Sint-Amands, op 21/04/2020 

 

Koen Van den Heuvel 
Burgemeester 

VAK II 

1. Volgnummer van het attest: 

2. Naam en voornaam van het kind: 

3. Geboortedatum van het kind: 

4. Periode Waarin het kind is opgevangen: 

van …./....20…. Tot …./..../20…. van …./....20…. Tot …./..../20…. van …./....20…. 

Tot …./..../20…. van …./....20…. Tot …./..../20…. 

5. Aantal opvangdagen 

6. Dagtarief:…........................................................................EUR 

7. Totaal ontvangen bedrag:…..................................................EUR 

Ondergetekende bevestigd de juistheid van de hierboven vermelde inlichtingen.  

Gedaan te Puurs-Sint-Amands, op: 

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 van het erkende jeugdwerkinitiatief 

 

 


