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Joehoe! Kamp! 
Het is weeral lente. Dat wil zeggen, bijna zomer! Dat wil zeggen, bijna kamp! HOERAAAA!  

De leidsters zijn al volop bezig met het plannen van een nog maar eens ongelooflijk Chirokamp. Het zou 
supertof zijn als we weer met een hele bende op kamp kunnen vertrekken. En daar kunnen jullie voor zor-
gen! Schrijf je in, pak je koffers en we zijn weg!  

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt voor het kamp. Hieronder vind je een overzicht.  

Onze koffers staan al klaar. Die van jullie ook?  

Speelse, zomerse groetjes 

Joke, Sofie B, Annelies, Fien, Kato K, Louise, Sofie M, Larissa, Laura, Sterre, Demi, Mirthe, Kato VH, Myrthe, 
Mieke, Ellen, Margot, Hanne, Amber, Keturah, Yana, Lori, Karen en Stijn 
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De agenda  

Uiteraard wil je supergraag mee op kamp! Dan is inschrijven de boodschap! Maar hoe laat je uw leidsters dat weten?  
Er is nog maar 1 manier om je in te schrijven, namelijk via een online formulier.  De link staat vermeld op de site en in 
je mailbox.  

De inschrijving is pas volledig als je €120 hebt gestort op het rekeningnummer van de meisjeschiro:  
BE36 7360 2243 7881 met duidelijke vermelding “naam dochter + afdeling + kamp”.  

Inschrijven kan t.e.m. 30 juni. Wie later inschrijft of niet op tijd betaalt, zal gevraagd worden €10 extra te betalen.  

Ging je dochter niet mee op weekend? Zorg er dan zeker voor dat je een juist  ingevulde medische fiche bezorgt aan 
de leidsters van je dochter.  

Er kan ook geld worden teruggetrokken via het ziekenfonds. Kijk dit zeker na.  

Inschrijven maar! 

Koffers binnenbrengen 

Op 18 juli worden alle koffers verwacht aan de voorkant van de Chiro. Om drukte te  
vermijden, zijn de jongste leden welkom tussen 17u en 18u en de oudsten  tussen 18u 
en 19u.  
Elk kind mag maar 1 koffer meebrengen. Gelieve ook geen losse zakken aan de koffer 
vast te binden. Dit is heel lastig voor het laden en lossen van de camion. Je veldbed 
mag je uiteraard wel apart meegeven.   

Gelieve de volledige inhoud van de bagage te tekenen met de naam van uw kind. Dit 
geldt ook voor de oudsten. Zo wordt het een stuk makkelijker om je spullen terug te 
vinden. 

18 juli: koffers binnenbrengen 

 

De luizencontrole 

Elk kind dat meegaat op kamp moet ook aanwezig zijn op de avond van de koffers binnenbrengen, omdat we hier 
een luizencontrole houden. We controleren even of er mogelijk luizen te vinden zijn bij uw dochter. Dit duurt niet 
lang. We doen dit puur uit voorzorgen.  

 

Fietsende Tiptiens en Aspiranten 

Jullie gaan met de fiets op kamp! Je fiets moet deze avond langs de fietsencontrole op de Chiro.  
Zorg ervoor dat je fiets helemaal in orde is (goede remmen, lichten, reflectoren, opgepompte banden, …).  

Als je fiets hier niet gecontroleerd werd, kan je niet vertrekken.   
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Het is zover! We vertrekken op kamp!   

Om 9u15 verzamelen we in perfect(!) uniform aan de ingang van de Sint-Jozefkerk om met z’n allen, zowel de jon-
gens als de meisjes, nog gezellig een Chiroviering bij te wonen.  

Nadien wandelen we onder begeleiding van de muziekkapel naar de jongenschiro. Hier nemen we afscheid van de 
mama, papa, broer, zus, tante, nonkel, … , en sluiten we af met een formatie.  

De Pagadders, Mazzels, Speelclub, Kwiks en Tippers gaan met de bus op kamp. Wat neem je mee?  

• een rugzak voor een dagtocht 

• een gevulde drinkbus 

• eten voor ‘s middags  

• een 4-uurtje 

• een boek, strip, … , om jezelf te entertainen op de bus 

• identiteitskaart of kids-ID 

De Tiptiens en Aspiranten vertrekken met de fiets. Zorg voor goede fietszakken. Een hele dag met een rugzak fietsen 
is niet zo aangenaam. Neem voldoende eten en drinken mee, zonnecrème, een petje tegen de zon en ingesmeerde 
kuiten! 

Medicatie 

Als uw kind geneesmiddelen moet innemen tijdens het kamp, gelieve deze dan aan de leiding te geven. Voeg er een  
briefje aan toe met: naam van het kind, naam van het geneesmiddel, de reden van inname en de gebruiksaanwijzin-
gen. Zo kan de leiding mee een oogje in het zeil houden.  

21 juli: vertrek 

31 juli: afbraak + aankomst + koffers 

De afbraakploeg vertrekt  aan de Chiro om hun dochters ‘s ochtends al in de armen te vliegen en nadien hun energie 
boven te halen om mee tenten af te breken, de camion in te laden, etc.  

Rond 15u30 zullen de bussen terug aankomen op de Chiro. Na de formatie, het tonen van de verloren  
voorwerpen en een laatste keer de kampdans dansen, mag u uw dochter mee naar huis nemen om haar in een warm 
badje te steken.  

Tussen 19u00 en 19u30 kan u uw koffers weer komen halen op de meisjeschiro.  

19 juli: kampopbouw 
Op kamp slapen, eten, koken en spelen we in tenten. Deze tenten moeten worden opgezet en dat kunnen de  

leidsters niet alleen. Wil je graag het kampterrein al eens bewonderen en zien waar je dochter de komende 10  

dagen gaat doorbrengen? Ga dan zeker mee opbouwen! Wij kunnen alle helpende handen gebruiken. We vertrek-

ken om 7 uur ‘s morgens op de Chiro. Wil je graag mee gaan opbouwen? Stuur dan even een mailtje naar             

demivda.sintjozef@gmail.com . Dit kan u ook aangeven in het inschrijvingsformulier. 

We zouden willen vragen om je kinderen niet mee te nemen tijdens de opbouw. Uit ervaring weten we dat dit niet 

het veiligste speelterrein is voor kinderen. 

Tiptiens en Aspiranten zijn ook zeker welkom. Leer zelf je tent al opzetten of misschien maak jij wel de put van de 

Hudo dit jaar.  
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Kasteel met te veel  

torens in Oedelem 

Waar gaat het verhaal 

juist over? 

Willem en Nelle Ter Toren zijn 

een doodgewone tweeling die 

in het weeshuis ‘Het Onge-

twijfeld Ongelukkige Kind’ 

wonen. Tijdens een stormach-

tige nacht worden ze door 

een nogal vreemde butler 

‘ontvoerd’ en naar het adellijk 

domein ‘Trop de Tours’ ge-

bracht. Daar krijgen ze een 

oude voorspelling te horen 

over twee kinderen die moe-

ten zoeken naar een schat. 

Als ze die niet vinden voor de 

dertiende toren gevallen is, 

dan is het geslacht Ter Torens 

reddeloos verloren. 

We trekken dit jaar niet naar Limburg, maar 

naar West-Vlaanderen!  Het is een klein dorpje 

ten Zuidoosten van Brugge. Wil je graag wat 

meer weten? 

Wist je dat .. 

 Oedelem een deelgemeente is van Beer-

nem? 

 Oedelem 6357 inwoners heeft? 

 op ons kampterrein koeien zitten? 

 de boer Andy heet?  
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Mazzels  

- Vuile Jules kleren  
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De leidsters 

Joke: 
Door haar studie Kinderverzorging is ze zeker te ver-

trouwen op kamp.  
Annelies: 

In haar eerste jaar leiding doet ze het perfect met de 
kleinsten van de Chiro.  

Sofie B: 
Sofie, Bossie of Bosje? Allemaal gelijk!  

Ze is al klaar om te vertrekken met de pagadders. 
Fien:   

Ze houdt haar armen al open voor de vele pagadder-
knuffels en kusjes! 

 
Joke: 0489/40.95.21 

Annelies:0471/55.57.51  
Sofie B: 0477/06.02.07 

Fien: 0478/42.91.00  

Sofie M: 
Wist je dat leidster Sofie graag een boke 
choco lust? 
Louise:  
De mazzels zijn verzot op Louise haar 
knuffels! 
Kato:  
Wist je dat leidster Kato vroeger in de 
scouts zat?  
 
Kato: 0471/21.32.54 
Louise: 0476/79.89.44 
Sofie: 0492/99.68.03 
 

Pagadders 

Mazzels 
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Larissa: 
Samen met haar gele kroketjes is ze klaar om  

10 dagen lang Oedelem onveilig te maken.  
Laura: 

Met Laura als leidster zullen de speelclubs 
zich zeker niet vervelen.  

Sterre: 
Wist je dat leidster Sterre graag naar  

Sterrestof luistert? 
 

Larissa: 0474/45.94.18 
Laura: 0479/01.87.98  
Sterre: 0470/34.14.95 

 

Mirthe:  
Wist je dat Mirthe haar kat tweetalig op-
voedt?  
Demi:  
Als leerkracht in spé weet ze perfect hoe ze  
haar leden kan entertainen. 
Kato: 
Met al haar creativiteit zal leidster Kato er 
een bangelijk kamp van maken! 
 
Mirthe: 0471/92.31.11 
Demi: 0472/61.64.05 
Kato: 0491/36.50.84 
 

Speelclub 

Kwiks 
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Ellen: 

Een probleempje groot of klein? Ellen 

heeft altijd een oplossing klaar!   

Myrthe: 

Als creatieve leidster weet ze weer bange-

lijke spelen te maken voor haar Tippers. 

Mieke: 

Voor een babbeltje kunnen de Tippers 

zeker terecht bij leidster Mieke. 

 

Ellen: 0493/17.23.57 

Myrthe: 0470/54.87.16 

Mieke: 0491/91.99.70 

 

Hanne: 

Met Hanne haar levendige verhalen zullen de 

Tiptiens zich geen seconde vervelen. 

Margot: 

Met haar 5 jaar ervaring als leidster zal ze er 

een bangelijk kamp van maken. 

Amber: 

Wist je dat Leidster Amber bijna altijd Harry 

Potter sokken draagt? 

  

Hanne: 0471/56.15.10 

Margot:0474/49.41.28 

Amber: 0471/86.50.46 

Tippers 

Tiptiens 
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Aspiranten  

Lori: 

Bruin, blond of roos haar? Lori is er klaar voor 

om een bangelijk kamp te beleven. 

Yana: 

Yana is heel behulpzaam en staat altijd met een 

luisterend oor klaar voor haar leden.  

Keturah: 

Ze staat met al haar mopjes klaar om er een on-

vergetelijk kamp van te maken. 

Lori: 0494/94.33.94 

Yana: 0479/44.23.20 

Keturah: 0479/96.77.24 

Voor noodgevallen:  

Stijn: 0485/75.39.39 

Karen: 0494/93.32.13 

VB’s 
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Woordje van de VB’s 
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Wat neem ik mee? 
Hieronder staat een hele lijst met wat je best kan meenemen op kamp. Omdat we beperkt zijn in plaats, 

mag elk kind maar 1 (niet te grote!) koffer meenemen. Een slaapzak en veldbed mag wel apart. Belang-

rijk is dat je ALLE SPULLEN van een NAAM voorziet! Zo kunnen we verloren voorwerpen gemakkelijker 

terug aan  hun eigenaar bezorgen! 

• veldbed of luchtmatras met handmatige pomp (GEEN MATJE) 

• slaapzak 

• extra deken  

• kussen 

• knuffel 

• 2 pyjama’s + warme trui 

slaapgerief 

• toiletzak  

• tandenborstel + tandpasta + beker 

• zeep (Ecover) 

• kam of borstel en voldoende haarelastiekjes 

• shampoo  

• zonnecrème 

• washandjes 

• handdoeken 

• iets tegen de muggen, insecten,…  

wasgerief 

• voor elke dag: proper ondergoed en kousen + reserve ondergoed 

• voldoende speelkledij: T-shirts, shorts, lange broeken, truien  

• stevige schoenen 

• reserve schoenen 

• waterschoenen/sandalen 

• regenlaarzen 

• regenjas 

• zwemgerief 

• uniform (aandoen bij vertrek) 

• Vuile Jules  outfit (kleren die op kamp in de vuilbak gaan)  

kledij 
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• zaklamp  

• schrijfgerief, adressen, enveloppen, postzegels, papier 

• een strip of boek voor tijdens de platte rust (niet de hele bibliotheek!)  

• enkele wasspelden 

• 1 kapstok om je uniform aan te kunnen hangen (vooral voor pagadders en speelclub) 

• linnenzak voor je vuile kledij 

• zonnebril 

• petje of hoedje tegen de zon 

Extra’s 

• goede stevige trekkersrugzak (Als je dit enkel op kamp gebruikt, probeer er dan één te lenen. Dit kan anders 
een grote kost zijn.)  

• matje om op te slapen 

• goed ingelopen stapschoenen 

Voor Tippers  

• goede, stevige trekkersrugzak 

• goede, stevige, waterdichte fietszakken 

• matje om op te slapen 

Voor Tiptiens en Aspiranten 

• waardevolle spullen zoals gsm’s, smartphones, Ipod’s, tablets, …  

• snoep of koeken (de leidsters en kookploeg zorgen voor lekkere tussendoortjes) 

• sigaretten, (sterke) drank, drugs 

Wat neem ik NIET mee? 
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WIJ WLLEN POST! WIJ WILLEN POST! WIJ WILLEN POST! WIJ WILLEN POST! WIJ WILLEN POST! 

Geen Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchats of doodgewone sms’en op kamp. Wij sturen brieven naar elkaar!  

Wil je uw dochter graag een briefje, kaartje, … sturen? Doe het dan op dit adres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u zelf graag post krijgt van uw dochter, kan u er best voor zorgen dat zij daarop voorzien is. Geef de adressen 

mee of schrijf ze al op de enveloppen. Dat is een stuk handiger. Op het kampterrein hebben we zelf ook een klein 

winkeltje. Je kan je dochter gepast geld meegeven zodat zij volgende dingen op kamp kan kopen.  

een echt Chirokampkaartje + postzegel + enveloppe =  €1,30 

postzegel = €0,80 

kaartje (+enveloppe) = € 0,50 

 

Dit jaar zijn er nieuwe Chirokampkaartjes. De kaartjes zijn nu met foto’s van de mooiste momenten op ons kamp.  

Op het kampterrein hebben we 2 postbussen voor de leden. 1 postbus voor de post die ze naar de buitenwereld 

versturen en 1 postbus voor de binnenpost. Met de binnenpost kunnen de leden briefjes, postjes of tekeningen 

naar elkaar sturen. Zo krijgt zeker iedereen post op kamp.  Zorg er dus zeker voor dat je schrijfgerief en papier bij 

hebt.  

Wij willen post! 

Chiro Sint-Jozef meisjes Merksem  

Naam kind + afdeling  

(Andy Verdonck) 

Zomerstraat—West 3 

8730 Oedelem 
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Dagplanner 
7u30  Goedemorgen iedereen! 

8u00 Ontbijten  

9u30  Spelen maar! 

12u00  Bikke bikke bik! Hap hap hap! 

14u00 Je leiding heeft een leuke activiteit gemaakt voor jullie 

16u Vieruurtje! 

16u30 Nog een leuke activiteit 

18u Smakelijk! 

19u30 Tijd voor het toneeltje!  

20u Daal nu bij het zinken, van deze dag... 

20u30 Slaapzacht Pagadders , Mazzels en Speelclub 

21u Slaapzacht Kwiks 

21u30 Slaapzacht Tippers 

22u Slaapzacht Tiptiens 

22u30  Slaapzacht Aspiranten 
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Doolhof 

Zoek de 10 verschillen  
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Tel je mee af? 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 

 

1 juni 2 juni 

3 juni 4 juni 5 juni 

 

6 juni  7 juni  8 juni 9 juni 

10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 juni 15 juni 

 

16 juni 

17 juni 18 juni 19 juni 20 juni 

 

21 juni 22 juni 

 

23 juni 

24 juni 25 juni 

 

26 juni 

 

27 juni 28 juni 29 juni 30 juni 

 
1 juli 2 juli 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 

8 juli 9 juli 10 juli 

 

11 juli 12 juli 13 juli 14 juli 

15 juli 16 juli 17 juli 

 

18 juli 

 

19 juli 

 

20 juli 

 

21 juli 

HOERA! 1 

30 

10 

koffers opbouw 

20 

40 

50 


