Kamp Poperinge 2022

Kamping Kitchen

Inleidend woordje
Beste ouders en chirowietjes
In dit boekje vinden jullie alle praktische informatie in verband met ons Chirokamp.
Wij hebben er super veel zin in en zijn volop bezig met de voorbereidingen om er een spetterend Chirokamp van te
maken. We hopen dat jullie er evenveel goesting in hebben!
Zet maar jullie koksmuts op, want dit jaar duiken we de keuken in.
Bereid je voor om net zoals het keukengerief opnieuw tot leven te komen op Kamping Kitchen.

Jullie liefste leidsterkes
Amber, Marie Van, Loes, Miranda, Julie, Britt, Marie Ver, Maja, Marie D, Arwen, Michèle, Zoë, Anouk, Margaux, Chanelle,
Silke, Fien, Linde en Camille

Het vertrek
We vertrekken op maandag 11 juli.
De speelclub en kwiks zullen dit jaar weer met de trein naar de kampplaats vertrekken. We verwachten jullie om 12u15
aan de parking van de brandweer in Izegem (de grote parking aan de achterkant). We vragen dat jullie al gegeten
hebben voor het vertrek. Een drankje en tussendoortje zijn wel altijd handig. Het is nooit een slecht idee om iets mee te
nemen voor tijdens de treinrit, zodat je je zeker niet hoeft te vervelen! Ten slotte zijn ook goede stapschoenen een must.
Dit jaar gaan de tippers, tiptiens en aspi’s met de fiets naar de kampplaats. De oudste afdelingen spreken af aan het
chiroheem om 8u45. We vragen aan iedereen om een lunchpakket, drankje en eventueel tussendoortje mee te
brengen voor onderweg.
Jullie worden uiteraard allemaal verwacht in Chiro-uniform. Het is zeer belangrijk dat jullie allemaal op tijd zijn.

Het vertrek voor de ribbels
De kleinste koks vertrekken op donderdag 14 juli, ook in perfect Chiro-uniform. De ribbels verzamelen aan de parking
van de brandweer in Izegem (grote parking aan de achterkant) om 13u15. Ze moeten geen lunchpakket
meebrengen. We vragen dus dat ze al gegeten hebben. Wel brengen ze best ook een tussendoortje en een drankje mee
voor op de trein. De ribbels mogen ook gerust een spelletje meenemen om zich wat bezig te houden.

De bananendozen
Net zoals vorige jaren, gaan we ook dit jaar terug op kamp met bananendozen.
De ribbels, speelclub en kwiks mogen 2 dozen meenemen. De tippers, tiptiens en aspi’s mogen er 3 meenemen of 2 indien
ze ook hun trekrugzak vullen. Veldbedden, campingstoeltjes, kussens en eventueel slaapzakken mogen apart
meegegeven worden. Vergeet zeker niet om de naam van jullie kind op de spullen te vermelden.
We verzamelen de bananendozen op zondag 10 juli aan ons heem. Jullie kunnen ze brengen tussen 16u-18u. Hier is het
belangrijk dat jullie de instructies van de leidsters volgen. Gelieve niet langs de achterkant te komen. Moest het echter
niet mogelijk zijn om de bananendozen op dit moment tot aan de Chiro te krijgen, neem dan contact op met leidster
Marie Verschoot (0476 53 06 92), Britt (0493 76 81 85) of Silke (0472 35 28 50).
Gelieve de KidsID of identiteitskaart ook mee te nemen!

Wat neem je mee?
Slaapgerief:
ü Slaapzak
ü Pyjama
ü Teddybeer
ü Ribbels, Speelclub en Kwiks: een
hoeslaken en kussen
ü Tippers, Tiptiens en Aspi’s: een
luchtmatras/veldbed en kussen voor in
de tent en een matje voor op
tweedaagse (breng zeker beide mee!)

Wasgerief:
ü Washandjes
ü Handdoeken
ü Tandpasta en tandenborstel
ü Bekertje
ü Zeep
ü Shampoo
ü Kam of borstel

Handige dingen:
ü Zaklamp en reservebatterijen
ü Zonnecrème
ü Muggenmelk
ü Een vuilniszak voor vuile kleren

Spel – en avondkledij:
ü T-shirts
ü Shorts
ü Lange broek
ü Truien
ü Schoeisel: speelschoenen, slippers en
gesloten wandelschoenen!
ü Sokken
ü Jas/regenjas

Allerhande kledij:
ü Voldoende ondergoed
ü Zonnepet
ü Zakdoeken

Allerlei:
ü Drinkbus
ü Kleine rugzak (met brede
schouderbanden!)
ü Tippers: trekrugzak

ZEKER NIET VERGETEN!!
KIDS-ID OF IDENTITEITSKAART

Zwemgerief:
ü Badhanddoek + zwempak (indien mogelijk 2)
ü Eventuele hulpmiddelen: bandjes… (Ribbels
verplicht)
Zakgeld:
Ribbels, Speelclub en Kwiks: 10 euro (Klutters zijn
aangeraden)
Tippers, Tiptiens en Aspi’s: 30 euro
Het zakgeld dient om postkaarten en postzegels te
kopen op kamp. Op tweedaagse kan wat geld altijd
van pas komen.

Nuttig:
ü Voor de kleinsten kan het handig zijn om
pakketjes te maken per dag.
ü Zorg ervoor dat alle kledingstukken
voorzien worden van een naam!!
ü Alles wat niet in de valies hoort, wordt in
beslag genomen de leiding en krijg je pas
op het einde van het kamp terug!

Wat moet er niet in de bananendozen?
•
•
•
•

Chiro-uniform, want dat hebben we aan als we vertrekken!
Snoep, want de kokskes maken meer dan genoeg overheerlijk eten voor ons (dus ook geen snoep opsturen "
%)
$
#
Alcohol, sigaretten en drugs
Smartphone, Smartwatch, Ipad, tablet, nintendo, wasmachine en alle andere soorten elektronische snufjes

Bezoekdag
De bezoekdag gaat door op dinsdag 20 juli. Na 2 jaar kan ook onze bezoekdag weer zoals normaal verlopen. Jullie zijn
vanaf 17 uur welkom op onze kampplaats om eens te komen kijken waar jullie dochters zich 10 dagen hebben
geamuseerd. Als je wat later komt is dit geen probleem! Onze kokjes voorzien ook nog iets lekker om jullie hongerige
magen te vullen. We vragen om hiervoor in te schrijven voor 1 juli door een mail te sturen naar
chiromeisjesemelgem@outlook.com, waarin jullie vermelden met hoeveel je komt en als je veggie of halal eet. Er kan een
vrije bijdrage gegeven worden op het moment zelf. Jullie kunnen ook iets drinken ter verfrissing na de – dit jaar niet zo
lange – autorit.
Indien het niet lukt om er te geraken, gelieve dan een mail te sturen naar chiromeisjesemelgem@outlook.com of te
bellen naar leidster Miranda (0487 75 20 09). Zo kunnen wij nog regelen dat jullie dochter toch thuisgeraakt.

Het adres:
Ter Elven
Bethunestraat 11
8970 Poperinge

De kokskes
Onze kokskes mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Ze kunnen al niet meer wachten om jullie elke dag van het ene
sterrengerecht in het andere te smijten! Bereid je dus voor op 10 dagen smulplezier! De kokskes die dit jaar meegaan zijn
Elien, Annelien en Olivier, Henk en Lieze, Nancy en Jan. De eerste paar dagen komt Lisa mee om het koksteam te
versterken.

De VeeBee’s
Hellooooow
Ook wij gaan dit jaar mee! En deze keer niet als jullie leidsters maar als jullie enige echte VeeBee’s.
Zo vervullen wij de rol als steun en toeverlaat voor onze lieftallige leidsterkes, maar onze armen staan ook wagenwijd
open voor de leukste chirowietjes ter wereld!
Voor een gemiste mama en papa, een buik die pijn doet of een splinter in de vinger staan wij 7 op 7 en 24 op 24 uur
paraat.
Wij verlangen al enorm naar het spetterende kamp dat onze leidsterkes met heel veel liefde in elkaar hebben gestoken,
jullie toch ook?
#oneteam
Lauren en Jana

In geval van nood
Stel dat jullie dringend iemand op onze kampplaats willen bereiken, dan bel je het best naar een van onze leidsters:
Kampverantwoordelijken
- Britt Galle: 0493 76 81 85
- Silke Bearelle: 0472 35 28 50
- Marie Verschoot: 0476 53 06 92
Groepsleiding
- Britt Galle: 0493 76 81 85
- Silke Bearelle: 0472 35 28 50
- Michèle Wydaeghe: 0476 53 06 88
Ribbelleiding
- Marie Vangheluwe: 0474 05 09 54
Speelclubleiding
- Britt Galle: 0493 76 81 85
Kwikleiding
- Maja Mullebrouck: 0472 75 87 95
Tipperleiding
- Zoë Vandekerckhove: 0470 11 97 74

Tiptienleiding
- Silke Bearelle: 0472 35 28 50
Aspileiding
- Fien Huysentruyt: 0477 06 91 56

Voor de postduif
Één van de leukste dingen aan op kamp gaan, is natuurlijk post krijgen. Knip deze kaartjes uit een deel ze uit aan je
vrienden en familie zodat ze je een briefje kunnen sturen.
Let op: er is niet elke dag postbedeling, verzend jullie post dus zeker op tijd!
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8970 Poperinge
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Op kamp kunnen er postzegels en kaartjes verkregen worden om een briefje terug te schrijven. Voor de kleinsten kan
het handig zijn om de adressen al op voorhand op de enveloppen te schrijven.

Ribbels

Loes, Amber, Miranda en Marie
Dag lieve, stoere ribbeltjes!
Als jij deze sprookjesbrief ontvangt, wil dit zeggen dat jij uitgenodigd bent om 7 dagen in het sprookjesbos te
verblijven! Zoals jullie wel weten, liggen er altijd gevaren op de loer in het bos, daarom nemen jullie best jullie
stoerste jongensoutfit mee om alle mooie prinsessen te beschermen! Ook een volledig roze outfit, zodat jullie
eruitzien als varkentjes, zullen jullie nodig hebben om het sprookjesbos vermomd te kunnen betreden. Wat later
zullen jullie ook een geheime boodschap vernemen via mail van ons, wat je aan niemand mag vertellen!
En voordat we het vergeten! Breng zeker ook kleren mee die vuil mogen worden want dat doen jullie zo graag!
Als je er helemaal klaar voor bent, verwachten wij jullie helemaal uitgeslapen om met ons op avontuur te gaan!
PS: Er moet niets aangekocht worden, wees creatief & wij zijn even blij!! J
Ridderlijke groetjes van jullie leidsters

Loes, Amber, Miranda en Marie

Speelclub
Dag allerliefste speelclubbertjesssssss
ZIJN JULLIE OOK KLAAR VOOR EEN FANTASTISCH KAMP?
Wij alvast wel!
We staan weer klaar met super originele spelletjes, toneeltjes, lekker eten en toffe
herinneringen!
De keuken staat alvast te popelen om jullie te ontvangen.
We hebben enkel nog wat Disney karakters nodig, helpen jullie ons door jullie beste
Disney kostuum mee te brengen?
Hopelijk hebben we geen bengeltjes mee op kamp, dus neem jullie engeltjesoutfit mee!
Zo wordt het chirokamp een megacoolsupertoffevettelegandarische editie!
Tot dan meidennnn
Groetjes jullie kei coole leiding
Britt, Julie en Marie
xxxxxxx

Kwiks
Liefste kwiks,
Het is weer zover 11 juli vertrekken wij op kamp, SAY WHATT
%
$
#
"
Ook dit jaar maken we er een super cool kamp van met amazing
spelletjes, good food, prachtige toneeltjes … wij kunnen alvast
niet wachten om te vertrekken en de zotste, gekste, fantastische
10 dagen van het jaar te beleven samen met jullie. Hopelijk zien
jullie het ook zitten!!
Wat mag je niet vergeten op kamp:
- Expeditie/ leger kledij
- Koks outfit
- Kledij die vuil mag worden
- Politie outfit
Dikke kus jullie leidsterkes
Maja, Arwen, Marie & Michèle

Tippers

Liefste Tippertjes
Hier zijn wij met wereldnieuws!
W ij gaan op kamp …. (met de fiets hohoho)
SAY W HAAAAAT?
Deze keer niet met thema ‘De Mol’, maar KAMPING
KITC HEN!!!!!!!!!!! W at is dat vragen jullie je af?
Voor ons een weet, voor jullie een vraag! hihihihihihi
W at jullie wel al mogen weten, is dat het supermegacool zal zijn
jullie nog extra nodig zullen hebben voor ons tipperkamp:
•
•
•
•

en wat

Verkleedkleren van jullie favoriete maaltijd
Verkleedkleren van een vorig kampthema naar keuze
G ala outfit
Jullie goed humeur

W ij hebben er alvast heel veel zin in en beloven jullie een fantastisch kamp, met andere woorden: de tijd van
jullie leven!
Nog vele groetjes en kusjes en knuffels
Anouk, Margaux en Z oë

Tiptiens
Ⓛⓘⓔⓥⓔ ⓣⓘⓟⓣⓘⓔⓝⓢ!

ₜₛ zₒ ₑ ₑ wₑ gₒₐₙ ₜₑ g ₚ ₖₐₘₚ, ₘₒₕₒwzₑg! 𝔼𝕟 𝕘𝕚𝕕𝕕𝕣 𝕞𝕖𝕦𝕘𝕥 𝕘𝕖𝕨𝕖𝕦𝕟𝕖 𝕞𝕖𝕥 𝕦𝕤 𝕞𝕖𝕖, 𝕨𝕒 𝕖𝕖𝕟 𝕝𝕦𝕩𝕖!
🅰🅺 🆅🅰🅽 🅹🅾🅴 🆆🅰🆂 🆉🅾🆄🅺 🅳🅰🅰🆁 🅶🅸🅽 2 🅺🅴🅴🆁🅽 🅾🆅🅴🆁🅽 🆃🆆🅸🅵🅵🅴🅻🅽!
10 𝓭𝓸𝓪𝓰𝓮𝓷 𝔀𝓮𝓰 𝓿𝓪𝓷 𝓽𝓱𝓾𝓼 𝓸𝓶 𝓳𝓸𝓮 𝓻𝓸𝓽 𝓽𝓮 𝓪𝓶𝓾𝓼𝓮𝓮𝓻𝓷 𝓶𝓮 𝔀𝓲𝓭𝓭𝓻

𝖂𝖎𝖉𝖉𝖗 𝖍𝖔𝖕𝖊𝖓 𝖊𝖈𝖍𝖙 𝖚𝖙 𝖉𝖊 𝖌𝖗𝖔𝖓𝖉 𝖛𝖆𝖓 𝖚𝖘 𝖊𝖗𝖙𝖊 𝖉𝖆𝖏 𝖌𝖎𝖉𝖉𝖗 𝖒𝖊𝖊 𝖌𝖔𝖆𝖙, 𝖆𝖓𝖉𝖊𝖗𝖘 𝖌𝖆𝖆𝖓𝖜𝖊 𝖑𝖎𝖙𝖊𝖗𝖘
𝖇𝖑𝖊𝖎𝖙𝖓
𝑚𝑎𝑏𝑜𝑛 𝑤𝑒 𝑔𝑜𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑔 𝑤𝑜𝑜𝑟𝑑𝑛 𝑎𝑎𝑛 𝑣𝑢𝑙 𝑚𝑜𝑎𝑘𝑒𝑛
tga geweun tbeste kamp van jen leven zin!

🅣🅞🅣 🅣🅞🅝🅝🅔 🅝🅙🅘

𝕎𝔸𝕋 ℍ𝔼𝔹𝔹𝔼ℕ 𝕁𝕌𝕃𝕃𝕀𝔼 ℕ𝕆𝔻𝕀𝔾???????????

- 𝔉𝔢𝔰𝔱𝔦𝔳𝔞𝔩𝔨𝔩𝔢𝔯𝔢𝔫
- ｇａｌａｋｌｅｄｉｊ
- 🅅🅄🄸🄻🄴 🄺🄻🄴🄳🄸🄹
(
)
- tentversiering

Aspi’s
Dag allerliefste ASPI’S

De beste periode vant jaar komt er weer bijna aan AKA Chirokamp. En alsof dat nog niet genoeg was,
krijgen jullie ook nog eens een buitenlands kamp deze zomer. Woehoe dubbel feest letsgooo
De leiding heeft er alvast keiveel zin in, dus nu nog junder enthousiasme voor der de 10 beste dagen van
uw leven van te maken. But what do u need?
-

Abdijkleren gewitwel lik de paters
Hippie outfit
Hangmatten (der staan daar bere sjieke bomen)
Vuile kledij

Spelletje:
Om al wat in het kampthema te komen hebben we nog een leuke woordzoeker voor jullie. Beginnen jullie al te zoeken
naar al het keukengerei?
Veel plezier en tot op kamp!

