
 

 
 



Beste ouders, 
 
Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor het vertrouwen.  We begrijpen dat het in deze 
onzekere tijden niet eenvoudig is om je kinderen de wijde wereld in te sturen.  We beloven 
dat we er alles aan zullen doen om er een veilig en onvergetelijk kamp van te maken! 
 
We hebben de voorbije weken hard gewerkt om alles naar de opgelegde richtlijnen aan te 
passen.  Een chirokamp zit vol tradities en gewoonten, deze zullen we dit jaar op een 
andere, originele manier moeten invullen.  Wat niet wil zeggen dat we zomaar alles 
overboord zullen gooien.  Sommige dingen horen er gewoon bij! 
 
Dit jaar kiezen we ervoor om geen bus in te leggen voor de terugreis.  Aangezien dit ook per 
bubbel moet georganiseerd worden, zou dit een grote hap uit ons budget zijn.  Daarom 
willen we jullie vragen om zowel jullie kinderen te brengen als terug op te halen aan het 
kampterrein.  We begrijpen dat dit een hele opgave is, maar denken dat dit ook de veiligste 
manier is. 
 
Helaas zullen we het kamp dit jaar ook met 2 dagen moeten inkorten.  De oudste groepen 
worden verwacht op 22 juli, de kleinsten op 24 juli.  De kinderen keren huiswaarts op 30 juli. 
Waarom doen we dit?  We huren het kampterrein voor 10 dagen, normaal zetten we met 
z’n allen de tenten op 21 juli en breken we samen af 30 en 31 juli.  Dit zijn altijd hectische 
dagen en op die momenten zou het te moeilijk zijn om de bubbels gescheiden te houden. 
Daarom zal de leiding (per bubbel) 21 juli vertrekken om in alle rust alles klaar te zetten en 
ook de afbraak zullen we zo organiseren.  We rekenen hiervoor op jullie begrip. 

 
 

Prijs 
 
 

6 dagen voor Ribbels en Speelclub     90€ 
9 dagen voor Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspiranten  120€ 
 
Hoe betalen: 
Gelieve het bedrag te storten op het rekeningnummer van de chiro: BE05 4091 0447 2175 
Graag betalen voor 30 juni en dit voor elk kind apart met de vermelding: 
Kamp 2020 – Naam en voornaam – afdeling 
 
Medische fiche en toestemmingsformulier moeten ook voor 30 juni binnengebracht 
worden!  Dit mag in de chiro brievenbus. 
 
We kiezen er bewust voor om de prijs van ons kamp dit jaar niet op te trekken.  We beseffen 
dat dit in deze tijd niet altijd evident is, aarzel dus ook niet om ons te contacteren moest de 
prijs een hindernis zijn.  Elk kind verdient een leuk chirokamp! 
 
Zitten jullie nog met vragen, dan kunnen jullie ons steeds contacteren.  Alle contactgegevens 
vind je terug op onze website: https://chiromeisjeselzestraatonline.wordpress.com/ 
 



 
Aankomst en Vertrek 

 
Elke bubbel krijgt een tijdsslot waarin ze verwacht worden aan het kampterrein.  Ouders zijn 
niet toegelaten op het kampterrein, dus zullen de leidsters klaarstaan om de kinderen op te 
vangen en te begeleiden naar hun tent.  We willen jullie ook uitdrukkelijk vragen om het 
afscheid kort te houden, zodat het afzetten vlot verloopt.   
 
Ribbels en speelclub: 24/7 om 10u 
 
Kwiks: 22/7 om 16u 
 
Tippers/Tiptiens: 22/7 om 15u 
 
Aspi’s: 21/7 
 
Uiteraard mogen zussen samen naar het kampterrein komen, zij zullen dat door hun eigen 
leidsters opgevangen worden.  Zij mogen toekomen en vertrekken met de eerste shift. 
Op 30 juli zullen we op dezelfde manier te werk gaan. 
 
Ribbels en speelclub: 30/7 om 10u 
 
Kwiks: 30/7 om 11u 
 
Tippers/Tiptiens: 30/7 om 14u 
 
Aspi’s: 30/7 om 19u 
 

 
 

Ons Adres 
 

Chiromeisjes Elzestraat 
Naam van je kind + afdeling 

Zonhoevestraat 3A 
3740 Beverst 

 
Onze leden kunnen op kamp gepersonaliseerde chirokaartjes en postzegels aankopen: 

Kaartje: 1,5 € per stuk 
Postzegel: 1 € per stuk 

Gelieve voor de kleinsten onder ons voorgeschreven enveloppen of etiketten mee te geven. 



 
 

Eerste Chirozondagen 
 

In september vliegen we er weer vol enthousiasme in! 
 
 

Zondag 5 september 
 

OVERGANG 
Vandaag kom je te weten wie jullie nieuwe leiding wordt voor het komende jaar. 

 
DIA-AVOND 

Vanaf 17u zijn ouders en vrienden welkom in het grote lokaal voor onze traditionele dia-
avond. 

Hoe we dit concreet zullen organiseren, zal afhangen van de maatregelen die dan van kracht 
zijn. 

 
 

Zaterdag 12 en zondag 13 september 
 

JUNGLE-TD 
We steken van was met onze spetterende JUNGLE QUIZ op vrijdagavond 11 september. 

Op zaterdag 12 september bouwen we een feestje in het park! 
Op zondag slapen we met z’n allen uit … GEEN chiro 

 
 

Zondag 20 september 
 

OLE PISTOLE 
’s Morgens verwelkomen we iedereen op het basketbalplein voor onze gratis brunch. 

In de namiddag is het chiro, voor iedereen van 14-17u 
 
 
 

 



Uniform 
 

Alle leden hebben hun uniform aan bij aankomst op het kampterrein. 
Het chiro-uniform bestaat uit: 

 
• Een beige short, broek of rok 
• Een rode T-shirt of een T-shirt van Chiromeisjes Elzestraat 
• Een blauw hemd of trui of een trui van Chiromeisjes Elzestraat 

 
Voor de Ribbels en Speelclub volstaat het om een rode T-shirt of Chiro T-shirt te dragen. 

 
Ons uniform wordt enkel gedragen tijdens het slot en uitstappen, voorzie zeker ook 

voldoende andere speelkledij! 
 

Waar te koop? 
 

De Banier (Chirowinkel) 
Onze-Lieve-Vrouwestraat 34 

2800 Mechelen 
 

Check ook eens bij de leiding of er nog tweedehands uniformen te verkrijgen zijn. 
 

 
 
 
 

Het is erg belangrijk dat iedereen een uniform heeft. 
Ons unifom is een belangrijk herkenningsmiddel. 

 
 
 
 
 
 



 

Wat brengen we zeker mee 
 
Aangezien de kinderen hun bagage en bed zelf in de tent moeten installeren is het uiterst 

belangrijk dat alles voorzien is van een naam!!! 
 
 

• Identiteitskaart 
• Briefpapier, enveloppen, postzegels en adressen 
• Veiligheidsspelden en wasspelden 
• Speelkledij 
• Zaklamp 
• Stevige rugzak 
• Eetgerei en bestek (bord, kommetje, tas of beker, mes, vork en lepel) In een goed 

afsluitbare zak (type turnzakje) 
• Keukenhanddoek 
• Mondmasker (Tippers, Tiptiens en Aspi’s) 
• Slaapzak 
• Veldbed 
• Toiletzak 
• Grote zak voor vuile was 
• Goed humeur en een stralende lach 

 
 

Wat laten we zeker thuis 
 

• Snoep (snoep die meegegeven wordt, wordt verdeeld) 
• Juwelen 
• Sjieke kleren 
• Spelletjes 
• Laptops, gsm 
• Geld (een klein zakcentje mag natuurlijk) 
• Een slecht humeur 
• Voor de rokers (sigaretten worden afgenomen) 

 
 
 



Duurzaam op kamp 
 
Chiromeisjes Elzestraat gaat zoals elk jaar weer duurzaam op kamp! 

We springen zuinig om met water!  
 
We gebruiken ecologisch afwasmiddel en maken gebruik van milieuvriendelijke drinkbussen. 
We nemen een brooddoos mee op uitstap en kiezen voor een heroplaadbare zaklamp. 
 
 

 

 
 

 
 

 



Bagage Checklist 
 
 
KLEDIJ 
 
T-Shirts 
Truien 
Shorts 
Lange Broeken 
 
ONDERGOED 
 
Onderbroeken 
BH’s 
Kousen/sokken 
 
ANDERE 
 
Badpak/bikini 
Pyjama 
Regenjas 
Uniform 
Verkleedkledij thema Tirol 
 
TOILETGERIEF 
 
Tandenborstel 
Tandpasta 
Bekertje 
Shampoo/zeep 
Deodorant 
Zonnecrème 
Aftersun 
Maandverband 
Handdoeken (groot en klein) 
Washandjes 
Mondmasker (Tippers-Tiptiens-Aspi’s) 
 

SLAAPCOMFORT 
 
Slaapzak 
Stevig veldbed 
Zaklamp 
Kussen 
 
SCHOEISEL 
 
Laarzen 
Sportschoenen 
Lichte schoenen 
 
EETGEREI (in een goed afsluitbare zak) 
 
Bord 
Soepbord 
Dessertkommetje 
Bestek (vork, mes, lepel) 
Tas/beker 
Aardappelmesje 
Keukenhanddoeken 
Brooddoos 
 
ANDERE 
 
Medicatie 
Briefpapier 
Enveloppen 
Adressen 
Schrijfgerief 
Stripverhalen 
Zonnebril 
Pet 
Rugzak 

 



 
Hoe ziet onze dag er uit? 

 
Ook onze dagindeling ziet er dit jaar iets anders uit. 

We leven in onze bubbel dus voor elke bubbel ziet de dag er een beetje anders uit. 
Ochtendgym, Opening, Eten, Diensten, … alles doen we in onze bubbel. 

 

7u30 Bubbel 1 staat op. 

8u Bubbel 1 gaat ontbijten en bubbel 2 staat op 

8u30 Bubbel 2 gaat eten en bubbel 3 staat op 

9u Bubbel 3 gaat eten 

 

Elke bubbel doet zijn eigen afwas en doet zijn dienst  

 

12u00 Middageten bubbel 1 

12u45  Middageten bubbel 2 en 3 

 

Platte rust!!! 

 

14u SPELEN !!! 

16u 4-uurtje 

 

18u Avondeten Bubbel 1 

18u45 Avondeten Bubbel 2 en 3 

 

20u We sluiten de dag samen af, over de bubbels heen. 

 

20u30 De Ribbels en Speelclub kruipen in bed 

21u De Kwiks hebben er genoeg van 

21u30 Nu vallen ook de oogjes van de Tippers toe 

22u De Tiptiens gaan naar dromenland 

22u30 Ook de Aspi’s sluiten hun dag af 

 
 
 
 



 
 



 
 

Heyhoi speelclubbers, 
 

Wat zijn we blij dat we met jullie op kamp gaan! 
We maken er een tijd van om niet te vergeten. 

Oefen alvast maar op jodelen, want je gaat het nodig hebben! 
Wij staan al klaar om met jullie naar de bergen te vertrekken, 

hopelijk jullie ook. 
Vergeet zeker geen potje sneeuw mee te nemen,  

maar pas op! Zie dat het niet smelt ;-) 
 

Tot snel! 
Groetjes jullie leiding, 
Lisa, Julie, Iris en Lara 

 

 

 

 

!! Brengen jullie een witte t-shirt mee die vuil mag worden !! 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dag lieve kwikjes 

Jullie leiding is geitgantisch blij dat wij met jullie toch op kamp mogen gaan en jullie mogen 
verwelkomen in de leukste bubbel van Tirol en omstreken. 

Trek jullie bottinnen maar aan want we gaan er tegenaan. Vergeet jullie leukste Tiroler outfit niet, wees 
geen deugniet! 

Het wordt een leuke tijd, vooruit met de geit! 
 

e-e-e-e-i-i-i-ndeeeee 
 

 
 

xxx Liefs, jullie leiding xxx 
Frances, Jana, Femke en Margot 

 
 

 



 

 

Joehoe, liefste tippertjes 
zijn jullie klaar voor een 
geweldige 8daagse 
skivakantie?  

 
Omg ons 

Noor kan 
ni skiën 

 

Ik ga op ski reis en ik 
neem mee: witte kledij 
en een knuffel die ik 
niet meer leuk vind. 



 



 
  



Natuurlijk kunnen we ook dit jaar niet op kamp zonder een fantastische kookploeg! 
Ze staan te popelen om elke dag te vullen met braadworst en Schnitzel! 

   De Kookploeg    
 

 
 

Erwin Segers 
 

 
 

 
Jo Daems en Leen De Cat 

 
 

Hanne Hendrickx 
 
 

Rozanne Biesemans 
 
 
 

Ook onze VeeBee is dit jaar weer van de partij. 
Skiën doet ze niet als de beste, maar dat nemen we er graag bij! 

 
Nele Daems 

0478 60 80 15 
 

 
 
 

 
 



USB 
 
 

 
 

Om een mooie herinnering over te houden aan dit spetterende kamp, gaan we opnieuw USB sticks 
samenstellen met de mooiste plaatjes. 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om voor iedereen dezelfde foto’s op de stick te plaatsen.   
Ze zullen te koop zijn op onze Dia-avond. 
 

 
 

 
 

Trooper 
 
 

 
 

Graag doen we ook nog een warme oproep om ons te steunen.  Dit kan heel makkelijk om jullie online 
aankopen via Trooper te plaatsen. 

 



LUIS TE LIJF! 

Iedereen kan luizen krijgen. Dat is helemaal geen schande. Overal waar kinderen samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging of 
sportclub…) kunnen luizen worden doorgegeven. Ook volwassenen kunnen er hebben. Ondanks de aandacht en de zorg van veel 
ouders blijken deze vervelende insecten telkens opnieuw de kop op te steken. Sommige kinderen blijken ook extra gevoelig te zijn. 
Het is van het grootste belang dat een besmetting vroeg wordt opgespoord en behandeld. Zo help je niet alleen je eigen kind, maar 
ook zijn omgeving (gezinsleden, klasgenoten, vrienden). 

Hoe zien ze eruit? 

De hoofdluis is een langwerpig, vleugelloos insect, dat leeft op de hoofdhuid van de mens. Jonge luisjes zie je amper, volwassen luizen 
worden 2 tot 4 millimeter lang. De kleur varieert van lichtgrijs tot bruin. Neten zijn de eitjes van de luis. Ze lijken op langwerpige 
pareltjes en zijn soms moeilijk te onderscheiden van schilfertjes. In tegenstelling tot gewone schilfertjes zitten ze stevig vastgehecht aan 
de haren. De luis legt haar eitjes dicht bij de hoofdhuid. 

Hoe krijg je ze? 

Luizen kunnen niet springen of vliegen. Ze kruipen van de ene haardos naar de andere op het ogenblik dat twee hoofden nauw in 
contact komen, bijvoorbeeld bij het spelen of knuffelen. Heel uitzonderlijk kan een luis in een muts, op een sjaal, een kam of borstel 
verzeild raken. Bij gezamenlijk gebruik kan het ongewenst bezoek in een andere haardos belanden. 

Hoe vind je ze? 

Een eerste signaal is dikwijls kriebels en jeuk in de haren, maar niet altijd. Als de besmetting een tijdje blijft bestaan, kan de jeuk echter 
ook verdwijnen. Je ziet luizen soms met het blote oog. Je kan ze opsporen door de haren uit te kammen met een luizenkam. Doe het 
zorgvuldig gedurende een aantal minuten, in een goed verlichte kamer, boven een wit papier of een witte wastafel. Het aantonen 
van de aanwezigheid van luizen is 
gemakkelijker met behulp van de “nat-kam-methode”. 

Wat te doen in geval van luizen of neten? 

Preventief behandelen is niet goed! Behandel slechts indien je werkelijk luizen of levende neten aantreft op het haar van je kind. Kijk 
alle gezinsleden (broers, zussen en ouders) na. 

Nat-kam-methode 

Een andere, goedkopere maar arbeidsintensieve behandeling is de “nat-kam-methode”. Deze kan ook gebruikt 
worden om luizen en neten op te sporen. Wat heb je nodig? 

§ Gewone shampoo en conditioner (crèmespoeling of balsem) 
§ Gewone kam 
§ Luizenkam (zeer fijn kammetje) 
§ Lauw water 
§ Wit keukenpapier 
§ Handdoeken  

Hoe ga je te werk? 

Was het haar met gewone shampoo, breng overvloedig conditioner in het haar en laat enkele minuten inwerken, kam de knopen uit 
het haar met de gewone kam. Kam het haar van achter naar voren met de luizenkam tegen de hoofdhuid aan, het hoofd 
voorovergebogen. Start bij het ene oor en schuif bij elke kambeweging op naar het andere oor, van links naar rechts en van rechts 
naar links 

Na elke beweging veeg je de luizenkam af aan het witte keukenpapier en controleer je op luizen. Het haar uitspoelen en nat laten 

Kam het haar met de gewone kam terug naar achter herhaal de controle met de luizenkam nu van voor naar achter de ganse 
kambeurt moet ongeveer een kwartier duren. Reinig nadien de kammetjes met ontsmettingsmiddel (alcohol) herhaal deze 
behandeling om de drie dagen, gedurende twee weken om het haar volledig luizen en netenvrij te krijgen. 

En verder: 

Maak kammen en borstel schoon met lauw water was mutsen, sjaals, haarbanden en beddengoed en lang niet te gebruiken, dan zijn de 
ongenode gasten dood – dit geldt ook voor alle andere spullen zoals knuffeldieren, verkleedkoffers enz. 

Blijf gedurende 14 dagen meerdere controleren en uitkammen 
 
 
 



Veel kleurplezier! 
 

 
 
 
 
 

     
 
 


