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Dag allerliefte Nelekes 
 
Dit is alweer het laatste vitamientje van een geweldig Chirojaar… Maar niet 
getreurd dit is ook 1 van de leukste vitamientjes, namelijk hetKampvietamientje. 
JOEPIEEEE‼‼ 
 
We kunnen terugblikken op een fantastisch Chirojaar met leuke zondagen, 
geweldige weekendjes en het vooruitzicht op een nieuw lokaal. Jaja eind juni, 
begin juli beginnen ze eindelijk met de bouwwerken. 
Niks beters om dit Chirojaar af te sluiten met 10 zotte dagen kamp in Mol! 
 
In dit vitamientje vind je alle belangrijke informatie over het kamp. Van het 
kampadres (om jullie Chiromeisjes een leuke brief te sturen), de dagindeling, tot 
alles wat je zeker niet in je valies mag vergeten steken om er een geweldig kamp 
van te maken. 
Zeker niet vergeten om ook jullie mailbox in de gaten te houden, want de leiding 
zou nog wel eens een mailtje kunnen sturen om extra verkleedgerief, of iets 
anders mee te nemen. 
De leiding kijkt er alvast naar uit om jullie een onvergetelijk kamp te bezorgen! 
 
Vele Chiro-groetjes, 
De vitamientjesredactie 
Mabelle, Jenthe, Fien, Marijke en Joke 

 
 
 
 

 

 
1-11 juli 2019: 

Chirokamp! 
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WOORDJE  VAN  DE HOOFDLEIDING 
 

Beste Nelekes en ouders, 

De quiz zit erop, het eetfestijn is verteerd, dat kan maar 1 ding betekenen: het 
Chirojaar zit er alweer bijna op  En ja we zijn inderdaad ook al weer aanbeland bij 
het laatste vitamientje, en bij een laatste woordje van de hoofdleiding, en dat mogen 
jullie deze keer wel heel letterlijk nemen. Voor hoofdleidster Oona is het haar laatste 
woordje ooit… Want na kamp moeten we jammer genoeg afscheid nemen van haar ! 
Maar uiteraard gaan we eerst nog allemaal samen op kamp !  

Dit jaar gaan we van 1 tot 11 juli naar Mol waar we zullen overnachten in het 
kamphuis “ Scouts en gidsenlokaal Nele” , een lokaal dat Nele noemt, daar moeten wij 
wel de beste tijd van ons leven gaan hebben !  
10 dagen vol spelletjes, liedjes zingen, cadeautjes krijgen, op uitstap gaan, aan het 
kampvuur zitten… Wie wil dit nu niet ?  

Onmisbaar op kamp is het uniform. Elk moment dat we van het terrein gaan, dragen 

we immers onze Chiro-outfit. Ook verzamelen we voor het avondeten allemaal in 

perfect uniform. Dit betekent: een beige chiroshort/chirorok, een effen rood/wit 

topje of T-shirt, chirosweater of eventueel een donkerblauwe trui. Kousen zijn vanaf 

dit jaar niet meer nodig. Wie niet in perfect uniform in het slot verschijnt, riskeert 

‘corvee’ te krijgen en moet dus de afwas van de leiding doen die avond. Dat kan je 

dus maar beter vermijden...



Elk jaar komen er ook veel verloren voorwerpen op het chirolokaal terecht. Merk de 

bagage van je chiromeid goed om dit te vermijden. Denk niet alleen aan kleding, 

maar ook aan handdoeken, haarborstels, schoenen en dergelijke. We houden alles 

nog wel even bij na het kamp, maar na verloop van tijd belandt dit allemaal in een 

kledingcontainer. Voorkomen is dus beter dan verliezen in dit geval. Gelieve voor 

het kamp je kind ook even te controleren op luizen, want deze wezentjes zien (en 

voelen) we liever niet op kamp.  
 

Verder in dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om gerust op kamp te 
vertrekken. Controleer voor het kamp ook regelmatig je e-mail en onze website, zo 
mis je zeker geen belangrijke informatie. Heb je nog verdere vragen? Bel of mail ons 
gerust.  

 



 

 

 

 

Dan willen we van dit laatste vitamientje van het jaar (  ) ook nog even gebruik 
maken om jullie massaal aan te sporen ons te steunen in ons project 
#ChiroNeleLedeBouwt. Zoals jullie misschien al weten beginnen we eind juni – begin 
juli met de bouwwerken, maar we missen nog wat centjes… En daarvoor hopen we 
nog op jullie te kunnen rekenen, want tot 11 juni loopt de baksteen actie nog. Voor 60 
euro kan je je eigen naam zien schitteren op het nieuwe lokaal. Dat wil nu toch 
iedereen ? Alle info vind je op de affiche.  

 

 

Vele groetjes, Oona & Eva.  

 



 

 

 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
 

 Vertrek 
 

We verzamelen op maandag 1 juli om 13u stipt in perfect uniform. 
Jullie worden verwacht aan sporthal De Ommegang: 
Ommeganglaan 38 
9340 Lede 
 

 
 Aankomst 

 

Op donderdag 11 juli mogen jullie je Chiromeid weer komen ophalen aan 
sporthal De Ommegang om 13u. 
 

 
 Half kamp 

 

Zaterdag 6 juli is het wissel voor de pinkels. Ouders mogen hun pinkeltje 
tussen 18u en 19u komen ophalen of komen afzetten. De pinkelleiding zal jullie 
met open armen ontvangen. 
 
Adres kampplaats: 
Zelm 48 
2400 Mol  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
 
 

 Valiezen 
 

Gezien de omvang van onze groep en dus ook de hoeveelheid aan bagage is er 
een specifieke regeling voor de valiezen.  
 
Zoals elk jaar zal er een vrachtwagen naar het Chirolokaal komen om al ons 
materiaal en valiezen mee te nemen.  
Echter, dit jaar wordt met de vrachtwagen enkel de bagage van volgende groepen 
meegenomen: 
 Pinkels 
 Speelclub 
 Kwiks 
 Aspi’s  

 
Is jouw kind lid van een van bovenstaande groepen?  
Dan mogen jullie de bagage komen afgeven op het Chirolokaal op 
zaterdadg 29 juni tussen 18u30 en 19u30.  
Op de bus breng je dan enkel een rugzakje met handbagage mee. 

 
De bagage van de andere groepen wordt meegenomen met de bus, zijnde:   
 Tippers  
 Tiptiens 
 Leiding 

 
Is jouw kind lid van een van bovenstaande groepen? 
Dan brengen jullie de bagage op maandag 1 juli om 13u mee naar de 
Ommeganglaan, waar de bus ons komt ophalen.  

 
Voor het gemak vragen we om jouw kind slechts één stuk mee te geven, meer is 
ook niet nodig voor tien dagen. 
Gelieve de slaapzak ofwel in de valies te steken, ofwel gemerkt als apart stuk mee 
te geven, maar dus zeker NIET aan de valies te knopen. Dat maakt het stapelen 
voor ons een stuk makkelijker.  

 
Ook dit jaar zijn er geen bedden voorzien. Alle meisjes dienen dus een veldbed 
mee te nemen op kamp. Deze geef je samen met je valies af.  
 
Tiptiens en Aspi’s brengen ook hun fiets mee op kamp, die laden we vrijdagavond 
ook in de camion. Laat je fiets op voorhand nakijken, zodat we geen fietsproblemen 
krijgen op tweedaagse! 
 Jullie brengen deze wél op zaterdag 29 juni tussen 18u30 en 19u30. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

 
Op kamp gaan is een hele belevenis, zeker voor degenen die voor de eerste keer meegaan 
en niet weten wat hen te wachten staat. Wij overlopen nu alvast ons kampprogramma, zodat 
jullie je al kunnen voorbereiden. 

 
DAGINDELING: 
 

7u30: Opstaan 

8u00:  Opening en ontbijt 

tot 10u: Dienstgroepen 

10u – 12u: Activiteiten  

12u00:  Middageten 

tot 14u00: Platte rust 

14u – 16u: Activiteiten 

16u00: Vieruurtje 

16u30 – 19u00: Activiteiten 

19u00: Slot en avondeten 

20u:  Bedtijd voor pinkels en speelclub  
Activiteiten voor de oudste groepen 

 
KAMPINDELING: 
 

maandag 1/07: Vertrek en aankomst  

dinsdag 2/07: Pinkel- en Speelclubdag 

woensdag 3/07: Kwiks- en Tipperdag  

donderdag 4/07: Tiptien- en Aspidag 

vrijdag 5/07:  Vertrek 2-daagse  

zaterdag 6/07: Dagtocht + terugkomst 2-daagse 

zondag 7/07: Leidingsdag   

maandag 8/07: Chiro Draait Door + koksdag 

dinsdag 9/07: Familiedag 

woensdag 10/07: Kampvuur 

donderdag 11/07:  Vertrek naar huis   

 
 
Opgelet: 

 
Op familiedag spelen we in de namiddag een groot spel met heel de Chiro. Het is geen 
synoniem voor bezoekdag, die houden we niet op kamp. 

 
 
 



 

 

 

 

P-O-S-T: POST ! 
 
Bij het middageten glunderen de oogjes al van verwachting en als het dessert nog maar pas is 
uitgedeeld, galmt ‘P-‐O-‐S-‐T: POST’ al door de refter. Niks spannender op kamp dan wat nieuws 
van het thuisfront te ontvangen natuurlijk. Stuur je Chiromeid dus gerust een briefje naar: 
 

 
Chiro Nele Lede – Groep van het kind (bv pinkels) 

 
Naam van het kind 

 
Zelm 48 

 
2400 Mol  

 
Kaartjes, enveloppen en postzegels om een briefje terug te sturen kunnen op kamp zelf 
gekocht worden. Bij pinkels en speelclub rekenen we dit na het kamp eens af. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Wat steek je nu allemaal in je valies?  
 

We willen jullie er alvast even attent op maken dat we slechts tien dagen op kamp gaan. 
Jullie hele kleerkast meebrengen is dus absoluut overbodig! 

 
 
Slaapgerief: 
VELDBED, slaapzak, kussen + kussensloop, knuffeldier, slaapkledij 

 
Toiletgerief: 
Handdoeken, badhanddoek (om te gaan zwemmen), washandjes, tandenborstel, tandpasta, 
beker, zeep, shampoo, kam/borstel 

 
Kledij: 
T-‐shirts (voldoende effen witte en/of rode voor het uniform), ondergoed, kousen , shorts,  
lange broeken, eventueel een training, truien (enkele warme en een Chirotrui), regenkledij, 
zwemgerief 

 
Schoenen: 
Stapschoenen, lichte schoenen, eventueel pantoffels, eventueel gummilaarzen 

 
Allerlei: 
3 keukenhanddoeken, wasspelden, linnen zak, zakdoekjes, zaklamp, adressenlijstje, 
zonnecrème, zonnebril, iets voor op het hoofd, aardappelmesje, eventueel medicatie, 
brooddoos, (plastieken) bord, tas, soepbeker én een drinkbus (dit kan heel handig zijn om 
zeker voldoende water te drinken overdag) 
jullie hoeven géén eigen bestek mee te nemen, de Chiro voorziet dit.  

 
Niet te vergeten bij vertrek 
Kids-ID  of  ISI+ kaart! De leiding haalt deze op eenmaal op de bus. 

 
Gelieve alles te merken met de naam van uw kind 
Op die manier is het voor ons makkelijker om de verloren voorwerpen terug te bezorgen. 

Breng niet te veel snoep mee!  

Ook nog dit: 
Als u zelf ook nog aan iets zou denken, stop het dan gerust in de valies. Wanneer er per groep 
nog iets moet meegenomen worden, zal dit vermeld staan in dit Vitamientje of krijgen jullie dit 
vast tijdig te weten. 

                   

         
 
 
 

Mogen wij u vragen om uw dochter a.u.b. GEEN 
zwemzak maar een degelijke rugzak mee te geven? 
Uit ervaring weten we dat de zwemzakjes enkel en 
alleen maar last met zich meebrengen op dagtocht. De 
touwtjes snijden vaak door het gewicht dat erin zit.  
 



 

 

 

 
EXTRA   INFORMATIE 

 

Geld 
Er wordt geen geld meegeven aan pinkels en speelclub. 
Alle onkosten, ook het kopen van kaartjes en postzegels, zullen genoteerd worden door de 
leidsters en na het kamp worden afgerekend. 

 
KWIKS: ± 15 EUR 

 
TIPPERS: zelf te bepalen, dit dient voor een extraatje tijdens een uitstap of op 
dagtocht. 

 
TIPTIENS EN ASPI’S: zelf te bepalen, dit dient voor extraatjes tijdens een uitstap en voor 
een maaltijd en drankjes op tweedaagse. 

 
Gsm 
Gsm’s zijn VERBODEN op Chirokamp omdat zij de kampsfeer totaal verpesten. De twee oudste 
groepen mogen hun gsm wel meenemen en in het begin van het kamp afgeven. Ze krijgen hem 
op tweedaagse dan even terug. Wanneer wij toch iemand betrappen met een gsm tijdens het 
kamp, wordt hij afgenomen en op het einde van het kamp teruggegeven. 

 
 

Contactpersonen 
Er wordt enkel en alleen getelefoneerd in dringende gevallen! 

 
Hoofdleiding 
Oona Van Hauwermeiren: 0499 72  90 91 
Eva Raes: 0479 37 47 37 

 
Koks 
Ann Govaert: 0473 85 15 11 
Sarah Beelaert: 0473 53 72 73 

 
 
 

Uniformen 
Hopelijk  beschikt  iedereen  al  over  een  uniform  (beige  chiroshort/-‐rok,  rood  chirotopje/-‐t-‐ shirt 
en blauwe chiropull). Een uniform is uiteraard onmisbaar op chirokamp. Indien je nog geen 
volledig uniform hebt kan je er eentje kopen bij De Banier: 

De Banier Molenstraat 65 
9300 Aalst 
Tel: 053/70.13.80 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

Op de sofa  
met…  

 

Jenthe 
 
 

Dag Jenthe! 
Hoe gaat het met jou? Bevalt het leiding geven je dit jaar een 
beetje?  
 
Hallooo! In deze periode van het jaar wat minder, want het zijn bijna 
examens , maar voor derest alles goed met mij! Het leiding geven 
bevalt mij zeker, ik ben zeer blij met zulke leuke kwiks  

 
Hoe lang sta je eigenlijk al in de leiding? En aan welke groepen heb je doorheen de jaren al 
allemaal leiding gegeven? 
 
Dit is mijn eerste jaar als leiding, dus voorlopig enkel nog maar aan de kwiks. 
 
Welke groep vond je het leukst om zelf in te zitten? 
 
Net zoals bijna iedereen vond ik de Aspi’s de leukste groep om in te zitten. Maar alle andere 
groepen vond ik zeker ook leuk! 
 
Aan welke groep zou je heel graag nog eens leiding geven? 
 
Ik zou heel graag eens aan de pinkeltjes leiding geven, want die zijn zo schattig en je krijgt er 
zoveel liefde van terug. En als ik al wat langer leiding geef zou ik ook graag eens aan de Aspi’s of 
de Tiptiens leiding geven, dat lijkt mij vooral ook zeer leuk voor op kamp, dan kan je nog eens mee 
op twee-daagse enzo.  
 
Wat was je leukste chiro-ervaring of je mooiste kampherinnering? 
 
Ik heb zeer veel leuke herinneringen aan de chiro, maar de allerleukste blijft toch het chiro kamp in 
mijn eerste jaar Aspi. We zijn toen op voorkamp geweest en hebben helemaal tot onze kampplaats 
gefietst, we zaten toen wel 14 dagen met elkaar opgescheept, wat er wel voor zorgde dat de sfeer 
op kamp zeer goed was.  
 
Ben je benieuwd naar het nieuwe Chirolokaal? 
 
Ja echt superbenieuwd, ik kijk er dan ook echt naar uit en kan niet wachten tot het er eindelijk is. 
Dan kunnen we een groot feest geven.  
 
En tenslotte, vul aan: “Chiro Nele Lede is voor mij…” 
 
Een groot deel van mijn leven! Vanaf je in de leiding zit is er wel elk weekend iets te doen! Zonder 
de Chiro zouden mijn weekends er maar saai uitzien. 
 

Op de sofa 
met… 

 



 

 

 

 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,… CHIROKAAAAMP 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Zondag 
26/05/2019 CHIRO  

Zondag 
02/06/2019 CHIRO  

Zondag 

09/06/2019 
GEEN CHIRO 

vaderdag 

Zondag  

16/06/2019 CHIRO 

Vrijdag 

21/06/2019 
CHIRO 

we stappen samen met de KSA de Ommegang!  
Zaterdag 

22/06/2019 ROEFEL 

Maandag 

01/07/2019 WE VERTREKKEN OP KAMP!      
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RONDE VAN LEE 
 

De	 Ronde	 van	 Vlaanderen	 had	 dit	
jaar	 concurrentie!	 Een	 nieuwe	 nog	
zottere	fietsronde	is	namelijk	in	Lede	
verschenen,	 de	 Ronde	 van	 Lee.	
Helemaal	 georganiseerd	en	gereden	
door	 de	 Speelclubbers	 van	 Chiro	
Nele	Lede!	Wat	een	succes	was	dat!		

KUNSTENAARS IN DE 
GROENSTRAAT 

	
Er	 is	een	nieuw	beschermd	erfgoed,	
namelijk	 het	 mooie	 Speelclublokaal	
in	de	Groenstraat	van	Lede.	Daar	zijn	
verschillende	 schilders	 bezig	
geweest	 om	 unieke	 muur-	 en	
vloerschilderijen	 te	 maken.	 Het	
resultaat	ziet	u	hier	in	deze	krant.		

#LIKE ME 
	

Er	 is	 vrijdagavond	 10	 mei	 heel	 veel	
geklaagd	 van	 geluidsoverlast…	 Wat	
bleek?	De	 Speelclub	was	 een	 concert	
van	 #LikeMe	 aan	 het	 geven	 in	 hun	
lokaal!	 Eén	 ding	 is	 zeker:	 de	 liedjes	
kenden	ze	goed.		

EINDE VAN HET CHIROJAAR 
 

Jammer	genoeg	is	dit	ons	allerlaatste	
Vitamientje!	Maar	niet	getreurd,	het	
beste	 moet	 nog	 komen:	 KAMP!	
Haast	 jullie	maar	 om	de	 pagina	 van	
de	Speelclubkrant	om	 te	 draaien	en	
al	 wat	 te	 weten	 te	 komen	 over	 de	
beste	10	dagen…		
	

ooooooit	



	

	

 
 

 
                          

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

Chirokamp 2019 

MOL 
Dit	jaar	gaat	de	bus	rijden	naar	Mol!	
Wat	we	zoal	weten	in	Mol:	

- Daar	is	het	altijd	goed	weer.	

- De	 spelletjes	 die	 jullie	 in	 die	

stad	spelen	zijn	GEWELDIG.		

- De	 leukste	 Chiro	 van	 heel	

België	gaat	er	naartoe!		

- 	

 
BELLE EN HET BEEST 

 
Zoals	jullie	nu	al	weten,	is	ons	
kampthema	dit	jaar:	Belle	en	het	
beest!	De	leiding	is	daar	dan	ook	
heeeeel	blij	mee.	
Haal	jullie	mooiste	prinsessenkleed	
dus	al	maar	uit	de	kast,	want	het	
kan	wel	een	paar	keer	goed	van	pas	
komen	dit	kamp	;)		

SPEELCLUBKAMP 
	
Wat	we	allemaal	gaan	doen,	kunnen	
we	 jammer	 genoeg	 nog	 niet	
verklappen.	 Maar	 een	 paar	 tipjes	
van	de	sluier…		
	
Er	staat	een	zeeeer	 leuke	uitstap	op	
Speelclubdag	 op	 de	 planning.	 Als	
jullie	 braaf	 zijn,	 misschien	 ook	 wel	
een	 feestje	 J	 Heel	 veel	 zotte	
spelletjes…	 en	 natuurlijk	 ook	 nog	
een	paar	toffe	cadeautjes!		
	
Het	wordt	fantastisch!	

WAT MOET ER MEE? 
Witte	t-shirt	die	vuil	mag	worden.	

Prinsessenkleed	

Fotokader	om	te	knutselen:	liefst	

met	een	effen	kaderboordje	J		

Een	pet/hoed	voor	de	zon!		

Genoeg	zon	voor	10	dagen	J	J		

Indien	er	nog	meer	speciale	dingen	

in	de	valies	moeten,	mailen	wij	hier	

nog	sowieso	voor	J			
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C n m   1 JULI = chirokamp    c o m 
 
 

Aftellen maar…	



	

	

	

 
 
 
 

Zondag	
26/05/2019	 CHIRO		

Zondag	
02/06/2019	 CHIRO		
Zondag	

09/06/2019	 GEEN	CHIRO	

Zondag		

16/06/2019	 CHIRO	
Zondag		

21/06/2019	
OMMEGANG	

De	Speelclub	wordt	aan	de	kerk	van	Lede	verwacht.	
Zondag	

22/06/2019	 ROEFEL	
Zondag	

01/07/2019	 CHIROKAMP!	
 



 

 

 

 

 
MOPPENTROMMEL 





Er komt een man bij de dokter en zegt: “Mijn neus is verstopt.” 

De dokter zegt: “Nou, dan ga je hem toch zoeken.”  

 


Jantje vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je ook straf krijgen 

voor iets dat je niet gedaan hebt?” Waarop de leraar zegt: 

“Natuurlijk niet, jongen”. “Gelukkig maar” zegt Jantje. “Want ik heb 

mijn huiswerk niet gemaakt!”.  

 


Waarom lachen kabouters als ze voetballen? Het gras kietelt 

onder hun oksels  

 


 Twee lucifers liggen op het strand, zegt de ene lucifer tegen de 

andere: 'Volgens mij ben jij verbrand!' 

 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
Heeeey liefste Kwiks! 
 

Het einde van ons chirojaar is aangebroken ☹, maar niet getreurd, het hoogtepunt van ons jaar komt er 
aan: het Chirokamp!!! 
Dit jaar keren we terug naar de Kempen, het mooie Mol. 
 
De Chiro wordt nu nog enkele weken overgenomen door de aspi’s en zien wij jullie nog een laatste keer 
terug op vrijdag 21 juni om samen de Ommegang te stappen. 
 
We zullen al een tipje van de sluier oplichten over het kamp: 
 
Jullie moeten vuile/oude versleten kledij meenemen, een spiegeltje de grootte van een volwassen hand 
zonder houten of plastieken lijst, jullie chicste outfit, gepast voor een bal/jaren 20 stijl en een Chinese 
outfit. We zullen dit zeker nog eens laten weten via mail aan de mama’s en papa’s. 
 
Bedankt om ons eerste jaar leiding al zo leuk te maken met jullie enthousiasme en inzet! 
 

Wij kijken al uit naar kamp hopelijk jullie ook 😊 
 
P.S.: we verwachten een performance van ‘een Vrouw’ van #LikeMe 
 
P.P.S.: danku om deze oude vrouwen toch nog iets bij te leren over TikTok 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

Zondag 
26/05/2019 CHIRO  

Zondag 
02/06/2019 CHIRO  

Zondag 

09/06/2019 
GEEN CHIRO 

vaderdag 

Zondag  

16/06/2019 CHIRO 

Vrijdag 

21/06/2019 
CHIRO 

we stappen samen met de KSA de Ommegang!  
Zaterdag 

22/06/2019 ROEFEL 

Maandag 

01/07/2019 WE VERTREKKEN OP KAMP!      
 



Dag Lieve Tippers!
 

We hebben er een fantastisch Chirojaar opzitten. Een weekendje, leuke Chirozondagen
en een emotioneel afscheid van ons mooi lokaal (hehe), het zit er allemaal (ween ween).

Er resten ons nog maar 10 dagen, maar wel de meest onvergetelijke 10 dagen die er
bestaan: HET CHIROKAMPPPP. 

Lekker eten, tof gezelschap, elke dag leuke activiteiten en in een tent slapen, wat moet
een Neleke nog meer hebben?

Wij kunnen al niet meer wachten dus begin allemaal jullie valies maar snel te maken
(vergeet zeker niet alles mee te nemen wat op het lijstje staat).

 
Joepieeee

 
Bedankt voor het o-zo-leuke Chirojaar 

 
 

Sien, Charlotte en Fien



HOE OVERLEEF
IK CHIROKAMP

M U G G E N / I N S E C T E N S P R A Y
Nu jullie in een tent slapen is dit een niet te 

missen item in jullie valies! je kent het wel 

op een rustige nacht voel je het kriebelen 

daar beneden in je slaapzak.. of beter 

gezegd, wij horen jullie al gillen vanop 

kilometers afstand, be prepared and don't 

forget!

E E N  V E L D B E D *
*NEEN, we bedoelen niet zo een bedje waar 

we een half uur over moeten doen om het 

recht te zetten 😅 Indien je deze tip over 

het hoofd gezien hebt wensen wij je alvast 

10 leuke dagen op de grond 😁

G O E D  H U M E U R
Dat zal er niet aan ontbreken zeker? 22 

zonnestraaltjes wat een feest!! We kijken 

er al naar uit ❤ 

W A T E R D I C H T E  V A L I E S
Voorbereiden op weer en wind, dan blijven 

jullie kleren droog, een harde valies of kist 

is ideaal! Maar dit is natuurlijk een 

noodlijstje, wij rekenen om minstens 22 

zonnestraaltjes maar dan uit de lucht 😁

V E R K L E E D K L E R E N
wees creatief jullie hoeven zeker niets te 

kopen dit willen we benadrukken

1. foute party outfit, we rekenen op over de 

top he jongens!

2. survival kids

3. Mario bross outfit, hierover krijgen jullie 

snel een berichtje met welk personage jullie 

zijn!

We kennen jullie ondertussen al goed genoeg om te weten 

dat jullie zeker een belangrijke lijst nodig hebben, zodat 

jullie niet voor onverwachte verrassingen staan op kamp 

en we met  22 dramaqueen zitten 😅

A D R E S S E N L I J S T J E
Wij zullen het thuisfront niet snel missen, 

maar het thuisfront zal ons moeten missen! 

Om hen te laten weten hoe leuk het wel niet 

is in Mol en wat voor crazy dingen we al  

gedaan hebben sturen we een mooi plaatje 

van ons op! 

E E N  L E G E  M A A G
Uit ervaring, en waarschijnlijk jullie eigen 

ervaring kunnen we zeggen dat jullie de 

heerlijkste maaltijden zullen proeven van 

onze koks! het is dan ook van groot belang 

dat jullie niet te veel chips en snoep 

meebrengen zodat jullie goed kunnen 

smullen 😍

T E N T D E C O R A T I E / P O S T E
R  
V A N  D E  L E I D I N G
 
Een niet te missen decoratie stuk in jullie 

tent, we rekenen er op



 

 

 
03/03 Chiro 

10/03 Chiro 

16-17/03 CHIRO NELE LEE GOES TO THE USA! Kom 
heerlijk Amerikaans eten op ons eetfestijn. 
(zondag dus geen Chiro) 

24/03 Geen Chiro 

31/03 Chiro 

07/04 Chiro 

14/04 Chiro  

21/04 Geen Chiro: Pasen 

28/04 Chiro 

 

Fien De Prez




 

 

Doolhof 
Binnenkort vertrekken we op kamp! Help jij de leidsters de weg te vinden? Dan maken we er samen een 
super leuke zomer van! 

 
 

 
 

 
 



 

 

 



 
 
 

Heeeeey lieve tiptiens 

We zijn alweer gekomen aan het laatste artikeltje van dit jaar ☹ ☹ ☹.  
Maaaaaaar niet te hard getreurd, want het kamp staat al klaar. 

 
Nog even een rijmpje om het jaar mooi af te sluiten, 

Hopelijk wordt het goed weer op kamp dan kunnen we veel buiten. 
Jullie merken het onze inspiratie zit al voor 100% in het kamp, 

geloof ons, het wordt geen platte ramp. 
Het wordt heel veel lachen gieren brullen, 

Emma heeft krullen 
Baaaibaaai koeievlaaaaaaai 

Ps: hierrond al enkele sneakpeaks voor het kamp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS: Sorry dat Nele terug aanwezig is 
met de tiptienlounge en weekendje 
maar ik krijg ze niet weg 
#rampmetcomputers 
Langs de andere kant, Neledoet effe 
een throwback en heft heeeel veel zin 
in kamp en wij ook :D :D  







Een dag uit het leven van...  

 Leidster Oona

6u40: goeiemorgen!
Tijd om op te te

staan.. :( ik moet om
8u beginnen werken..

8u05: start van de
werkdag. 

12u30: terug naar huis. Ik heb
een halve dag verlof vandaag

joepie !! Ik verhuis dit
weekend en ze komen

meubels leveren in mijn nieuw
huisje dus ik moet thuis zijn.



13u15: middageten,
eens geen

boterhammen maar
pasta pesto, mmmm.

14u30: Joepieee mijn
kleerkast is geleverd,
nu kan ik beginnen

werken!

15u30: tweede levering van
de dag: frigo



23u00: Slaapwel !! 

20u30: Eindelijk
avondeten.. lang

doorgewerkt tot onze
kleerkasten volledig

klaar waren.



 

 

 
Heeeeeeey liefste aspi’s, 
 
Het kamp komt eraan (whoop whoop)! 
Maar eerst blikken we nog even terug op de afgelopen weken. 
 

 
 
De week nadien kwamen we samen voor de film Mamma Mia 2 te 

bekijken. Als snel kwamen we er achter dat er iets veel plezanter bestaat, 
namelijk de TikToks van Yara en haar babysit-kindje. Voor meer info: 
vraag Yara. Ze is een echt danstalent! 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jammer genoeg moeten we terug naar de realiteit. Tijd voor examens 
(ween ween). Maar niet getreurd. Het kamp komt dichterbij. En het 
gaat zeker en vast de moeite worden ;) ! Vergeet zeker niet dat we 
een dagje vroeger vertrekken (als je meekan).  Meer info volgt nog. 

Enkele weken geleden was het namelijk Fifa 
Dirt. De beker hebben we niet naar huis 
gebracht (door die stomme in haar zwarte trui 
van Chiro Jargill #valsspelers #nieteerlijk). 
Maar het record voor de minste aantal goals 
staat alleszins op onze naam. #PROUD 
#tijdvoorfrituurhapjes.  
 

Byeeee bitchessss  
(en succes met de examens eeeee) 
 

Polle en Marijke 

Om af te sluiten, nog een laatste 
zonnetje van de maand. Deze 
keer gaat de prijs naar baby 
Paulien. Proficiat Polle, je verdient 

het. Keep on smiling! 

 

 

ZONNETJE VAN DE MAAND 
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