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KAMP
VITAMIENTJE

1 TOT 11 JULI

Ellikom



INHOUD
Hebben jullie ook zo veel zin in kamp? Wij

kunnen alvast niet meer wachten! 
 

Maar wat is het nieuwe kampthema en
wat staat er allemaal op de planning?

 
Dat kom je allemaal te weten in dit

vitamientje :) 
 

Lees dus zeker verder!



Hey daar liefste Nelekes! 
Het chirojaar zit er jammergenoeg weer op…, maar geen
paniek! De leidsters zijn volop bezig een supertof kamp in
elkaar te steken. Nu we zo goed als zeker kunnen genieten

van een coronavrij kamp, zal een goede sfeer en veel gelach
en plezier zeker niet ontbreken!! 

 
Het kampthema dit jaar woooorrrrdt: ZOOTROPOLIS,

ZALIG!! Als dat geen fantastisch schone badge wordt voor
op onze chirorok, dan weet ik het ook niet meer hihi ;)  

 
Wij hebben al enorm veel zin om jullie helemaal mee te
sleuren in dit prachtig verhaal met onze fantastische

acteerkunsten!!! 
 

Wij kijken er alvast al enorm naar uit om aan de Sporthal te
verzamelen met onze grote valiezen en ons nog groter

enthousiasme om weer een schitterende start van de zomer
tegemoet te gaan met onze liefste Nelekes op kamp,

hopelijk jullie ook! Verder in het Vitamientje vinden jullie
alvast wat extra informatie en een lijstje met wat zeker

niet mag ontbreken in jouw valies. 
 

Woehoeee, tot dan lieve meiden, 
vele kusjes, De Redactie XXX

KLEIN WOORDJE
VOORAF





Waar?

ALGEMENE INFO

Wanneer?

Hoe?

De Kariboe, Ellikom
Schoolstraat 30,
3670 Oudsbergen

Van 1 juli tot 11 juli

Vertrek en
aankomst vindt

plaats aan
Sporthal De

Ommegang te Lede

Prijs?

Volledig kamp: €165
Jongste zus,

volledig kamp: €150
Half kamp: €85

Zie verder voor
meer info 



Op maandag 11 juli, zullen wij alle meisjes, moe maar voldaan,
terug afzetten op de parking van Sporthal Den Ommegang
(Ommeganglaan 38 9340 Lede). De bussen zullen aankomen
rond 14u, maar hier kan wel wat speling op zitten. Wij zullen
jullie altijd informeren over het exacte uur via de Facebook-
en Instagrampagina, dus hou deze zeker in de gaten op de
dag van aankomst, zodat jullie van alles op de hoogte zijn!

PRAKTISCHE
INFO

We verzamelen op vrijdag 1 juli om stipt 14 uur aan Sporthal
Den Ommegang in Lede (Ommeganglaan 38 9340 Lede).
Iedereen wordt verwacht in perfect uniform! 

Vertrek

Aankomst

Half kamp
Woensdag 6 juli is het wissel voor de Pinkels. Ouders mogen
hun pinkeltje om 14u komen ophalen (De Kariboe te Ellikom,
Schoolstraat 30 - 3670 Oudsbergen). De pinkelleiding zal
jullie met open armen ontvangen op onze kampplaats. Dit
geldt natuurlijk enkel voor de pinkeltjes die voor een half
kamp hebben gekozen. De rest blijft nog 5 dagen verder
spelen. 

Belangrijke
informatie



Vertrek: 
De valiezen en eventuele extra spullen van de Pinkels,
Speelclub en Kwiks moeten niet op voorhand naar de camion
worden gebracht! Jullie spullen zullen op de bus worden
gestockeerd. De valiezen van de Tippers, Tiptiens en Aspi's
gaan wel mee met de camion. Jullie kunnen de valiezen van
jullie dochters afzetten aan ons chirolokaal (Groenstraat 2,
9340 Lede). Dit ’s avonds op woensdag 29 juni tussen 16u en
18u! Op deze dag wordt heel de camion gevuld, dus vergeet
dit zeker niet! Ook voor de Tiptiens is het belangrijk dat ze
hun fiets niet vergeten! Die mag ook worden afgezet samen
met de valies. Voor het gemak vragen we om je kind slechts
één valies mee te geven, meer is ook niet nodig voor 10
dagen. De slaapzak steek je in de valies om te vermijden dat
deze kwijt geraakt tijdens de rit of bij aankomst op de
kampplaats. 

Aankomst: 
Wij zullen zelf met de bussen toekomen op de parking van
Sporthal Den Ommegang, maar de camion rijdt verder naar
ons lokaal (Groenstraat 2, 9340 Lede). Graag vragen wij om
meteen na het ophalen van jullie dochter door te rijden naar
het lokaal om hun valies hier op te pikken. 

PRAKTISCHE
INFO

Valiezen
Lees ook

zeker dit!



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 altijd een pull
en T-shirt bestellen van Chiro Nele Lede door een mailtje te
sturen naar hoofdleiding@chironelelede.be.

Je kan ook altijd een chirorok en chiro-T-shirt bestellen bij
de Banier. Let wel op, de prijs ligt hoger dan onze
gepersonaliseerde T-shirts en pulls van Chiro Nele Lede.

Adres Banier: Molenstraat 65, 9300 Aalst

PRAKTISCHE
INFO

Contactpersonen 

Uniform 

Bij vragen of problemen kunnen jullie altijd onze
fantastische hoofdleidsters bereiken:
Mabelle Roggeman: 0494/17.40.63
Maud Parmentier: 0471/76.35.33

mailto:hoofdleiding@chironelelede.be


Datum Welke dag is het vandaag?

Vrijdag 1 juli Aankomst :)

Zaterdag 2 juli Gewone kampdag

Zondag 3 juli Pinkel- & Speelclubdag

Maandag 4 juli Kwik- & Tipperdag

Dinsdag 5 juli Tiptien- & Aspidag

Woensdag 6 juli Koksdag & Chiro draait door

Donderdag 7 juli Leidingsdag

Vrijdag 8 juli
Dagtocht, gezamelijke activiteit &
vetrek tweedaagse

Zaterdag 9 juli Familiedag

Zondag 10 juli Kampvuur

Maandag 11 juli Vertrek :(

KAMPPLANNING



Uur Wat staat er op de planning?

08:00 Opstaan!

08:30 Opening & ontbijt 

09:30 tot 10:00 Dienstgroepen

10:00 tot 12:15 Activiteit

12:15 tot 13:30 Middageten

13:30 tot 14:30 Platte rust

14:30 tot 18:00 Activiteit & 4-uurtje

18:00 tot 19:00 Avondeten 

19:00 tot 20:00 Avondactiviteit

20:00 Bedtijd!

DAGPLANNING



Hier is het
dan, HET
nieuwe
kampthema...

ZOOTROPOLIS



P-O-S-T: POST

De kariboe, Ellikom
Schoolstraat 30, 3670

Oudsbergen

Bij het middageten glunderen de oogjes al van verwachting
en als het dessert nog wordt uitgedeeld, weerklinken de

woorden ‘P-O- S-T: POST’ al door de refter. Niks
spannender op kamp dan wat nieuws van het thuisfront te

ontvangen natuurlijk.

Stuur je Chiromeisje dus gerust 
een briefje naar het bovenstaande adres!!!

Vermeld ook zeker de groep van de
dochter op de envelop. 

Kaartjes en postzegels om wat nieuws terug te sturen
kunnen de meisjes op kamp zelf kopen. Alle leden betalen op

kamp zelf aan de leiding. We doen dit niet meer achteraf.
Geef jouw dochter dus zeker wat klein geld mee op kamp om

de kaartjes/postzegels te betalen. De enveloppen zijn
gratis. Voor de Pinkels en Speelclub vragen we ook om
geschreven enveloppen met adressen of stickers met

adressen mee te geven aan de meisjes. Zo hebben zij (en de
leiding) wat minder werk met het schrijven van de brieven.

 
Prijs kaartje: €1 - Prijs postzegel: €0,50 



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: 
Van Tippers tot Aspi's: veldbed, slaapzak, kussen +
kussensloop, optioneel een matje, slaapkledij
Van Pinkels tot Kwiks: slaapzak, bedovertrek, 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

WAT STEEK JE IN JE
VALIES?



Allerlei: 
3 keukenhanddoeken, linnen zak, zakdoekjes, zaklamp,
adressenlijstje, zonnecrème, zonnebril, iets voor op het
hoofd, aardappelmesje, eventueel medicatie, brooddoos,
(plastieken) bord, tas, bestek, soepbeker én een drinkbus
(dit kan heel handig zijn voor onze uitstappen)

Niet vergeten bij vertrek: 
Kids-ID of ISI+ kaart

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.

WAT STEEK JE IN JE
VALIES?

Inpakken 
maar!!!



Pinkels & speelclub: een beetje klein geld voor postzegels en
kaartjes (dit is afhankelijk van hoeveelheid
kaartjes/brieven ze willen versturen). Op dagtocht wordt
er een extraatje gekocht door de leiding zelf. 
Kwiks: ± 15 euro  
Tippers: zelf te bepalen, dit dient voor een extraatje
tijdens een uitstap.
Tiptiens & Aspi's: zelf te bepalen, dit dient voor extraatjes
tijdens een uitstap, tweedaagse en voorkamp.

EXTRA INFO
Geld

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.





Pinkels
Draai jullie blaadje en lezen maar! 



Hey liefste Speelclubbers,
Hebben jullie ook zo veel kampkriebels? 
Want wij kunnen alvast niet meer wachten om met jullie 10
dagen de tijd van ons leven te beleven :)) 

Elke dag dromen we over ons ultra leuk bosspel, de mega
coole doop, de creatieve verkleedspelletjes, onze zalige
uitstap en nog véééél meer! 

Om het kamp onvergetelijk te maken mogen jullie ook al 
 verkleedkleren beginnen verzamelen (niet kopen).  Wij
verwachten van iedereen een schattige boerderij-outfit en
stoere legerkledij. Een outfit die vuil mag worden en iets
dat te maken heeft met ZooTropolis, mogen jullie 
ook zeker niet vergeten! 

Op de volgende pagina vinden jullie 
een chirovriendenboekje! Dit mogen jullie
invullen en in jullie 
valiesje steken. Wat 
we daarmee doen, 
komen jullie te weten 
op kamp zelf ;)) 
Spannend!!! 

Oké genoeg
geschreven, wij gaan 
nog wat verder dromen! 

Kampkusjes,
Tine, Marie, Maud, Yara, Louise & Aylin

Speelclub



Speelclub Knip hier, 
 

vergeet deze pagina niet in jullie valies te steken! 

Foto

Vo
or

 d
it 

ge

recht mag je mij wakker maken...

Mijn naam is...

Ik ben eerder...
een huismus
avontuurlijk
een creatieveling

Ik hou meer van...
de lente
de zomer
de herfst
de winter

Dit is mijn 
grootste talent...

Mijn lievelingsdier is
...



Liefste Kwikjes, 
Het is bijna zo ver... binnen een grote maand,
gaan we allemaal samen op chirokamp!

Na het leuke jaar kijken wij alvast uit naar het nog leukere
kamp. Wij zijn alvast gekke activiteiten en toffe spelletjes
aan het voorbereiden om jullie een super kamp te bezorgen...

Voor verkleedkleren mogen jullie al dierenkledij, zwarte
kledij en gala-kledij verzamelen, maar we laten zeker nog
iets weten via mail of Whatsapp.

Wij hebben er al heel veel zin in!!!
Kusjes en knuffels,
de kwiksleiding

Kwiks
2022 - Ellikom 



Kwiks
Begin maar al te zoeken naar wat er allemaal in jullie koffers moet:



Dag lieve Tippers, 
Het chirojaar zit er jammer genoeg al op, maar niet
gevreesd want er komt nog een GE-WEL-DIG kamp aan! We
zijn al volop bezig aan de voorbereiding voor het kamp, maar
eerst nog examens maken natuurlijk :(( MAAR wij zouden
jullie leiding niet zijn, als we geen leuke verrassing voor jullie
in petto hebben! Hier vinden jullie een leuke aftelkalender,
zodat jullie elke dag kunnen aftellen naar kamp! 

EEEEEEEEEEN elke zondag krijgen jullie een tip via de
Whatsapp-groep over het meest geweldige chirokamp ooit!!
Houd dus elke zondag jullie GSM goed in de gaten, maar dat
zal geen probleem zijn voor jullie hé ;)) In de week voor
kamp zullen jullie zelfs 3 tips krijgen, whoop whoop! 

Wij kunnen niet wachten om op kamp te vertrekken! Hopelijk
hebben jullie er evenveel zin in als ons :))

PS: Jullie gaan vuil worden op kamp, dus neem 2 outfits mee
die vuil mogen worden.

Tippers
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Nog 5 dagen
te gaan...

Koffer al
ingepakt? ;)

Nu kom
t het

echt heel
dichtbij!!

Nog 1
nachtje
slapen :)

Chirokam
p

:) :) :) :) :) :)
 

 

Tippers
Tellen jullie mee af naar chirokamp? 

A
ftelkalen

d
er

c
hirokam

p



Hallo liefste Tiptiens!!!
Nog enkele weken en we vertrekken weer op kamp. Hopelijk
hebben jullie er evenveel zin in als wij. De leiding is nu volop
aan het voorbereiden om van chirokamp 2022 een topeditie
te maken. 

Enkele hoogtepunten dit jaar waren toch wel het
kerstfeestje (waar de hond toch wel de show stal, de
marshmallows overheerlijk waren en de cadeaus nog beter),
ons weekendje (waar onze tenen er ver afvroren ’s nachts,
we doorhadden dat jullie echte extraverte persoonlijkheden
zijn die geen schaamte kennen en waarvan Marie nog steeds
droomt over de vrouw uit de horrorfilm) en Tipsea (waar de
leiding een klein uurtje te laat was op de meest hectische
stressdag van hun leven – nogmaals sorry daarvoor ;)) -, ons
koertje bewees dat het er toch wel gezellig kan uitzien en
de loempia’s in de smaak vielen, maar de cocktail meer op
Listerine mondwater leek). 

We verklappen nogal graag dingen, maar nu gaan we jullie
toch nog in spanning laten voor dit kamp. Wel mogen jullie al
weten dat je GEEN dierenpak nodig hebt voor familiedag, de
Aspi’s en Tiptiens gaan namelijk iets anders doen… 

Veel succes met jullie examens en we zien jullie snel!

Marie, Joëlle, Rein en Febe 

Tiptiens



Heyyyyy Aspi’s!!!!!
Het is eindelijk zo ver: het kamp is de eerst volgende
chiroactiviteit! WHATTT???? Zo snel al? We know… time
flies by when you’re having fun ;)

We hebben dit jaar al vele mooie herinneringen samen
gemaakt, maar er staan er ons nog eens 10 keer zoveel te
wachten! Denk maar aan die onvergetelijke leefweek, het
eindeloos fietsen door Lede, zonnen aan de Donk en zo veel
meer. Op kamp kunnen jullie u enkel aan nog meer plezier
verwachten, dus begin maar al met aftellen!!

Zo’n laatste aspikamp voor iedereen komt natuurlijk niet
veel voor, wij hebben dan ook ons uiterste best gedaan om
het vol te proppen met de leukste activiteiten, de zotste
spelletjes en de kortste nachten. Maar wat is een kamp
zonder een paar extra benodigdheden om het extra leuk te
maken?

Aspi's

Kijk zeker op de
volgende pagina voor
de nodige extraatjes 



Aspi's

Verkleedkledij die nog wordt gedeeld via Messenger
Rouwkledij
Kleren die vuil mogen worden
Sportkleren om die Tiptiens in te maken:
sportkousen/beenverwarmers en sportbroek, T-shirt
voorzien wij
Fietskledij om jullie benen er af te kunnen fietsen op
voorkamp
 

Dit moet zeker nog in jullie valies terecht komen:

Wij zijn alvast goed aan het trainen voor dat voorkamp,
jullie hopelijk ook?

Peace out! 





TOT OP KAMP

GROETJES, 

DE LEIDING

<3

XOXO


