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Woordje van de leiding 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

We hebben weer heel wat mooie en knotsgekke zondagen achter de rug 

Het chirojaar loopt bijna op zijn einde, wat ging het toch vlug 

Maar niet getreurd want het beste moet nog komen! 

Het bivak staat voor de deur, de plezantste periode waar we allemaal van dromen ☻ 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Hallooooow allerliefste Kroesjpers, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en andere sympathisanten! 

Na tal van geweldige zondagen zijn we weer bijna aan het einde van een fantastisch chirojaar 

gekomen. Het was weer een jaar boordevol chiroplezier en we hebben er allemaal superhard 

van genoten! 

Spijtig genoeg breken de examens er ook bijna aan en moeten wij achter onze studeertafel 

schuiven. Hierdoor kan het zijn dat het een van de laatste keren is dat wij Chiro zullen kunnen 

geven    . We laten jullie uiteraard nog weten hoe dit zit groep per groep! 

Maar dit betekent ook dat we kunnen beginnen aftellen naar een mega supertof keicool zalig 

bivak! Joepieeee! 

Met trots stellen we jullie dan ook ons nieuw kampthema ‘GargaNel en de diepvriesvooraad’ 

voor. In dit boekje geven we jullie al een voorproefje van het bivak en vind je ook allerlei 

belangrijke informatie in verband met bivak. 

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons aan te spreken, wij zijn een en al oor! Onze 

contactgegevens vind je op de laatste pagina van dit boekje. 

Veel leesplezier en lieve groetjes, de leiding: 

Luna, Linde, Sien, Anke, Nel, Marie, Iebe, Margot Liese B., Dorothea, Lore, Luka, Liese C., 

Renske en Sara      

 

 
 



4 
 

Belangrijke gegevens 
Hier even een kleine opsomming van enkele belangrijke gegevens. Neem ze 

zeker en vast eens door en hang deze pagina eventueel ergens op, zodat je ze 

zeker niet kwijtgeraakt! 

• Datum: donderdag 21 juli tot en met zondag 31 juli 

 

• Inschrijven: inschrijving gebeurt door een google document, dit ten laatste tegen 25 juni 

invullen en betalen. 

 

• Prijs: deze bedraagt 160 euro voor het eerste kind 

155 euro vanaf het tweede kind (dit geldt enkel wanneer uw 2 dochters in onze Chiro zitten 

en beiden meegaan op kamp). 

o We hebben de prijs jammer genoeg een beetje moeten opslaan omdat het leven 

ook wat duurder is geworden. Moesten er problemen zijn bij het betalen mogen 

jullie zeker de leiding contacteren om samen naar een oplossing te zoeken want 

we willen natuurlijk dat Chiro betaalbaar blijft voor iedereen!  

 

• Adres: Wil je graag een briefje schrijven? Dan kan dit op volgend adres: 

 

Chiromeisjes Kroesjpers Dworp 

Groep – naam van het kind 

Schoubroekstraat 21 

3190 Boortmeerbeek 

 

• Vergeet zeker niet regelmatig onze website en Facebook-pagina te raadplegen. Hier staan 

aankondigingen en eventuele veranderingen op. 

o Website: www.chirodworp.be (doorklikken naar Kroesjpers) 

o Facebook: Chiromeisjes Kroesjpers Dworp 

 

 

• In zéér dringende gevallen kan je ons altijd bereiken op de volgende nummers: 

 

Nadia Hulsmans (Volwassen Begeleider) 
+32 494 59 24 74  
nadia.hulsmans@telenet.be   

Ulrike Herremans (Volwassen Begeleider) 
+32 472 32 93 02 
ulrike.herremans@hotmail.com 

Lore Theys (Hoofdleiding)  
+32 471 24 75 65  
loretheys@outlook.com 

Dorothea Luyckx (Hoofdleiding) 
+32 475 39 31 02  
dorothea.luyckx@gmail.com 

http://www.chirodworp.be/
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Mededelingen  
Belangrijke data  

Ook hier even een opsomming van een aantal belangrijke data. Noteer ze alvast 

in jullie agenda, zodat jullie ze niet vergeten en zeker aanwezig zijn wanneer we 

jullie verwachten!  

 

• De fietsencontrole gaat door op vrijdag 8 juli om 19u30 en is enkel voor de Aspi’s  en 

Tiptiens. Deze controle is verplicht tenzij een geldige reden voor afwezigheid. 

Het is belangrijk dat de fietsen grondig en zeker op tijd worden gecontroleerd 

om problemen tijdens de fietstocht op 20 juli en tijdens het bivak te 

voorkomen. Waar je op moet letten: remmen, lichten (voor en echter) 

aanwezig, banden in goede staat, geen verroeste ketting en versnellingen die 

werken. De fietsencontrole op de Chiro wordt gedaan door ‘Bike-Factory’ (papa van Lore) 

 

• Op dinsdag 19 juli is er een luizencontrole en kan je de valiezen binnenbrengen voor in de 

container, deze gaan gewoon door op de Chiro tussen 18u 30 en 19u 30. Vergeet ook niet 

om volgende zaken mee te nemen en bij aankomst af te geven aan je leiding:  

- Ingevulde medische fiche (deze staat op de website van de Chiro: 

www.chirodworp.be)  

- Een klevertje voor de mutualiteit. 

 

• Donderdag 21 juli is het eindelijk zo ver, dan kunnen we eindelijk vertrekken op kamp! 

Iedereen wordt verwacht ten laatste om 10u20 achter de kerk van Dworp in chirokledij. 

Vervolgens is er de bivakmis (deze begint om 10u30). Hierna worden jullie weer verwacht 

om 13u10 aan het station van Halle. Hier wordt nog de opening ingezet door onze formatie 

en vervolgens nemen we de trein richting de kampplaats. Vergeet zeker geen rugzakje met 

je picknick!  

 

Bij de aankomst op kamp zijn er ook nog enkele zaken die afgegeven worden aan de 

leiding. Vergeet deze dus zeker niet mee te brengen: 

- De ID-kaart (ouder dan 12j) / ISI+-kaart (jonger dan 12j) of een kopie hiervan  

- De geldbeugel van pinkels, speelclub en kwiks  

 

• Op zondag 31 juli zullen we met een stralende glimlach (en een beetje spijt in ons hart) 

terugkeren en komen we toe rond 12u20 aan het station van Halle. Hierna gaan we 

(meteen) terug naar de chirolokalen (met mama en papa), waar we dan het bivak afsluiten 

en waarna de container met de valiezen wordt uitgeladen. We hopen op de medewerking 

van enkele sterke papa’s (en mama’s!) om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

 

http://www.chirodworp.be/
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Praktische info 

Graag willen we jullie ook vragen om op voorhand (begin juli) te laten weten of 

je kind vegetarisch is. Op het online inschrijvingsdocument kan u dit invullen. Je 

kan het daarnaast ook nog op de medische fiche schrijven.  

Daarnaast herinneren we jullie eraan om ook dit jaar maar 1 valies per 

kind mee te geven en de omvang hiervan te beperken, aangezien we merken dat de 

valiezenberg ieder jaar groter wordt. Je goed humeur en enthousiasme kan je op 21 juli 

nog in je rugzak steken, die hoeven niet in je valies! 

 

Communicatie 

Zoals eerder vermeld, herinneren we jullie er graag aan om onze website 

(www.chirodworp.be) en Facebook-pagina (Chiromeisjes Kroesjpers Dworp) regelmatig te 

checken. Hier komen belangrijke aankondigingen en eventuele veranderingen op, 

alsook vind je de medische fiche. Daarnaast zullen we af en toe iets posten tijdens 

het kamp, om alle mama’s en papa’s op de hoogte te houden van onze avonturen. 

Maak jullie echter geen zorgen als er weinig updates volgen, wij focussen ons 

graag op de kindjes en het amusement! Moest er toch een noodgeval zijn, kan je 

de gegevens van de (hoofd)leiding en VB’s altijd terugvinden bij ‘belangrijke 

gegevens’ of op de laatste pagina van dit boekje. 

 

Kokjes 

Zoals elk jaar worden we vergezeld door een team van enkele geweldige kokjes! Zij verwennen 

ons elke ochtend, middag, vieruurtje en avond met een rijkelijke maaltijd vol vitamientjes, 

zodat wij 10 dagen lang kunnen spelen met veel energie. Zij maken de allerlekkerste gerechten 

klaar en zorgen er steevast voor dat we na het kamp zo’n 5 kilogram meer wegen op de 

weegschaal! Daarnaast staan zij paraat om te helpen waar nodig of om goede raad te geven. 

En uiteraard zorgen ook zij voor een nog leukere sfeer op kamp!  

Met veel trots stellen bij onze fantastische kookouders voor: 

Sven & Joke 

Jo 

John 

Koen 

Sabine 

Nadia 

Daan & Margot 

Jolijn en Rama 

Kristien 

Ulrike 
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Nog vragen?  

Je kan dit boekje steeds raadplegen op de website. Daar is het te vinden onder 

‘Wie zijn wij?’ en dan ‘Boekjes’. Indien er verder nog vragen zijn omtrent het bivak 

of bepaalde zaken die (niet) in dit boekje vermeld staan, aarzel dan zeker niet om 

ons te contacteren! 

 

Soubry spaaractie   

Helpen jullie ons ook dit jaar mee om te sparen voor gratis pasta op kamp? Wat moet je 

hiervoor doen? Knip de barcodes op de Soubry verpakkingen uit en verzamel er zoveel 

mogelijk! Houdt de barcodes goed bij en geef deze af aan de leiding, dit kan tot het einde van 

het chirojaar.  

Hoe meer barcodes we verzamelen hoe meer kans we maken op gratis pasta op kamp.  Alvast 

heel erg bedankt! 
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Kom in de kampsfeer met… 
 

Het kampthema 

 

GargaNel, de gemene aartsvijand van de 

smurfen heeft alweer een meesterplan 

bedacht. Deze keer zullen die onnozele 

blauwe smurfen hem niet meer 

ontsnappen! 

Hij heeft een speciaal toverdrankje 

gebrouwen om alle smurfen één voor één 

om te toveren in een grote ijsblok. 

Op die manier kan hij de smurfen invriezen en kunnen ze niet meer aan hem 

ontglippen. Als hij dan zin heeft in een smurfje, hoeft hij er gewoon eentje te 

ontdooien. 

Zullen de smurfen er in slagen de vloek van GargaNel te verbreken? Of zullen ze 

de rest van hun leven doorbrengen in GargaNels diepvries? 
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De personages  

 

Grote Smurf is leider van het Smurfenvolk en de meest wijze van alle 

Smurfen. Hij is te herkennen aan zijn rode muts, rode broek en witte baard. 

Hij is al 542 jaar oud. De Grote Smurf heeft veel gezag en ervaring en neemt 

bijna altijd in zijn eentje de belangrijke beslissingen. Hij heeft een 

laboratorium met op de deur het opschrift "Verboden te smurfen" in het 

Smurfendorp met daarin allerlei toverboeken. De Grote Smurf is er voor de 

smurfen een wijze les te leren, als zij ruzie met elkaar hebben of als de 

smurfen in gevaar zijn. 

Opasmurf is de oudste van het volk. Hij is 1000 jaar oud en heel wijs. 

Opasmurf was voor Grote Smurf de dorpsleider van de Smurfen. Hij is 

gemakkelijk te herkennen aan zijn gele muts, zijn gele broek en zijn lange, 

witte baard. Zijn vrouw is Omasmurf. Hij heeft een lange reis gemaakt om 

de Smurfsteen in handen te krijgen, de steen waardoor de Smurfen leven. 

Wanneer Grote Smurf een probleem niet weet op te lossen dan weet 

Opasmurf altijd raad. Hij is ook een goede verhalenverteller, en vertelt de 

Smurfjes (ook vaak de volwassene Smurfen) allerlei verhalen.  

 

Knutselsmurf is een Smurf die erg handig is. Hij maakt vaak dingen om 

andere Smurfen te helpen. Hij maakte ook Robotsmurf en Robotsmurfin. Hij 

is erg vriendelijk en altijd bereid om iets in elkaar te knutselen. Hij heeft altijd 

een blauwe tuinbroek aan en een rood potlood achter zijn oor. 

 

Klungelsmurf is een Smurf die erg onhandig is, maar hij bedoeld het allemaal 

goed. Hij is de enige vriend van Brilsmurf en heeft een grote stenenverzameling. 

De Smurfen worden soms een beetje boos op hem, maar hij kan er niks aan 

doen dat hij een stuntel is. Zijn muts is veel te groot en hij wil iedereen graag 

helpen, maar dat lukt nooit.  

Luilaksmurf is de slaperigste Smurf van allemaal. Hij kan overal in slaap 

vallen. Als hij wakker wordt denkt hij aan zijn volgende dutje en kan na een 

minuut alweer in slaap vallen. Hij doet weinig, maar veel Smurfen bevelen 

hem ook eens wat te doen.  

 

Muzieksmurf is een Smurf die veel van muziek houdt. Hij wordt vaak 

gezien met zijn trompet. Muzieksmurf denkt dat hij er echt op kan 

spelen, maar speelt eigenlijk heel vals. Voordat Grote Smurf iets gaat 

vertellen speelt hij vaak op zijn trompet. Hij luidt ook vaak het alarm. 

De Smurfen doen dan vaak hun oren dicht. 
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Potige Smurf is de sterkste Smurf in het dorp. Hij staat altijd klaar om 

anderen te helpen. Hij wordt herkend aan de tattoo van een hartje dat op 

zijn rechterarm zit. Hij is de Smurf die het beste aan sport doet, en zijn 

favoriet is gewichtheffen. Potige Smurf geeft nooit op en dat laat hij vaak 

merken. Hij is niet bang voor GargaNel, maar GargaNel kan hem toch vaak 

vangen en is hij ook de pineut. Potige Smurf heeft weinig geduld met 

anderen en maakt soms misbruik van zijn kracht. Hij gooit ook altijd Brillie 

uit het dorp als Brillie weer eens zit te zaniken.  

 

GargaNel is een tovenaar en de aartsvijand van bijna elke Smurf. Hij 

haat de Smurfen en probeert ze met trucs in de val te lokken. Hij heeft 

de Smurfin gemaakt om de Smurfen last te bezorgen, maar ze werd 

goedaardig gemaakt door Grote Smurf. GargaNel woont in een 

bouwvallig kasteel en lijkt een arm leven te leiden. Zo draagt hij 

bijvoorbeeld een versleten zwart kleed, vol met gaten die 

dichtgemaakt zijn met lappen stof. Meestal brengt hij de dag door met 

tovertrucs maken om de Smurfen te pakken, en de Smurfen te vangen.  

 

Smurfin is de enige vrouwelijke Smurf. Zowat iedere Smurf is verliefd op haar. 

Smurfin kwam als een creatie van de kwaadaardige tovenaar GargaNel, om de 

Smurfen ellende te bezorgen. Ze zag er toen erg lelijk uit, had zwarte haren en een 

lelijker jurkje. Daarnaast sprak ze geen Smurfs en was zodoende geen echte Smurf. 

Geen enkele Smurf was verliefd op haar. Maar Grote Smurf nam haar mee en 

betoverde haar tot een liefdevolle, mooie, vrolijke Smurfin. Toen de Smurfen dat 

zagen, werd iedere Smurf verliefd op haar, zelfs Moppersmurf. Ze werd ook een 

echte Smurf en sprak later ook Smurfs. 

 

Moppersmurf is een Smurf die, hoe kan het ook anders, niks anders doet dan 

mopperen. Zijn geliefde uitspraak is "Ik háát". Maar van binnen heeft hij een hart 

van goud. Je kan hem herkennen aan zijn zure gezicht. Moppersmurf haat zowat 

alles. Maar er zijn ook dingen waar hij wel van houdt, zoals de Smurfin en Babysmurf. 

 

Brilsmurf wordt ook vaak Brillie genoemd. Hij is een strenge Smurf die 

gemakkelijk te herkennen is aan zijn zwarte bril. Hij denkt dat hij erg slim is en 

probeert populair te zijn bij elke Smurf, wat steeds niet lukt. Hij leest elke Smurf 

altijd de les, maar de Smurfen worden hem steeds zat. Als Grote Smurf weg is wil 

hij de leider van het dorp zijn, maar daar is niet iedereen het bepaald mee eens. 

Hij heeft een grote collectie van (overdreven) "wijze" lessen. Hij kan goed lezen 

en zonder zijn bril heeft hij erg slecht zicht.  
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Lolsmurf is een Smurf die altijd grappen uithaalt met zijn cadeautjes. Als 

een Smurf het lint van het pakje er afhaalt en het cadeau openmaakt 

ontploft het. De Smurfen worden soms een beetje boos op hem, maar als 

iedereen begint te lachen worden ze niet meer boos. Als iemand hem een 

van zijn verassingen geeft en deze grap bij hem gebeurt wordt hij boos.  

 

Smulsmurf is een Smurf die alleen maar denkt aan eten. Het liefst eet 

Smulsmurf taart. Smul eet vaak van Koksmurfs eten, het gevolg hiervan is 

een rennende en etende Smulsmurf en een boze K De  

 

 

Babysmurf is een schattige Smurf en de kleinste bewoner van het 

dorp. Hij kan toveren. En hij is heel nieuwsgierig. Met blauwe maan 

vloog een ooievaar met een Babysmurf naar het Smurfendorp. De 

baby werd afgezet bij het huis van Luilaksmurf. Luilaksmurf wist zich 

geen raad met de baby, dus zette hij hem neer voor het huis van de 

Smurfin. Smurfin kwam meteen op het gehuil af en nam de uk in haar 

handen. De volgende dag kwam iedereen naar de baby kijken. Ze 

wilden alles voor hem doen. Later kwam de ooievaar terug en de 

Babysmurf moest mee terug. Maar de baby was nergens de bekennen. Moppersmurf had hem 

meegenomen. Later kwam hij terug en de Babysmurf moest mee terug met de ooievaar. Maar 

later mocht de Babysmurf blijven.  

 

Postsmurf is een van de snelste smurfen van het hele smurfendorp. 

Razendsnel brengt hij elke brief naar het juiste adres. Eenmaal 

aangekomen blaast hij luid op z’n horen zodat de smurfen weten dat 

ze post ontvangen hebben. Door hem zijn alle smurfen steeds op de 

hoogte van de meest recente nieuwtjes of belangrijke boodschappen. 

Zijn rol in het dorp is dus uitermate belangrijk! 
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Het kamplied  

Op de melodie van ‘Nachtwacht’. 
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Dagindeling 
 

Om 7u45 wordt iedereen gewekt op een originele manier, waar we direct 

wakker van worden en al zin krijgen in de fantastische dag die voor de boeg 

staat. Ondertussen wordt door de kokjes in de keuken al een stevig ontbijt 

klaargemaakt. Een kwartiertje later, om 8u, gaat de tune en verwachten we 

iedereen in gepaste kledij en met het nodige enthousiasme in het vierkant. 

Telaatkomers worden gestraft door een streng bendelid en mogen 10 keer pompen.  Na de 

ochtendformatie kunnen we rond 8u15 aan tafel schuiven om onze magen te vullen. Nu is 

écht iedereen klaar om te beginnen aan de dag vol leuke spelletjes!  

 

Tegen de middag, rond 12u30, hebben we toch al zeker wat energie verbruikt. Het 

is dan ook nodig om samen onze voeten onder tafel te schuiven! Eens voldaan van 

het middagmaal, laten we dit wat verteren en kruipt iedereen terug even onder 

de lakens voor een siësta om onze batterijen weer op te laden. Na een half uurtje 

platte rust krijgt iedereen de kans om nog even briefjes te schrijven of te lezen.  

 

Rond 14u30 zijn onze arm-, been- en lachspieren weer helemaal 

opgeladen, dus springen we weer uit ons bed en kan het volgende 

avontuur van start gaan. Iedereen speelt een spel met haar groep, tot 

het avondeten. Het spelen zal echter eventjes onderbroken worden 

voor een vieruurtje, zodat we zeker genoeg energie hebben om ons weer te amuseren.  

 

Vervolgens houden we om 18u onze avondformatie en laten we de vlag dalen om alweer een 

geslaagde dag in het smurfendorp af te sluiten. We laten ons een laatste keer verwennen met 

een heerlijk maal, klaargemaakt door de kokjes in de keuken. Na het avondeten doen we het 

wat rustiger. Voor de kleinsten is er nog tijd voor enkele kleine spelletjes of verhaaltjes, terwijl 

de ouderen nog een avondspel spelen. 

 

 Om 20u duiken de Pinkels met Luna, Linde en Sien de lakens in, om hun 

batterijen weer goed op te laden voor de volgende dag. Een half uurtje later, 

om 20u30 is het aan de Speelclub. Zij worden door Anke, Marie en Nel naar 

hun bedjes geleid en om 21u kruipen ook de Kwiks met Liese, Margot en 

Iebe onder de wol. De Tippers sluiten met Lore en Dorothea hun dag af om 

21u30. Vervolgens gaan ook de Tiptiens en Aspi’s om 22u met Luka, Liese, Sara en Renske naar 

de tent om te gaan dromen.. 



14 
 

Speciale dagen 
Geen enkele dag op kamp is hetzelfde. Naast de normale activiteiten voor de groepen 

afzonderlijk, zijn er echter nog een aantal ‘speciallekes’ op kamp. We zetten de belangrijkste 

eventjes op een rijtje. 

Vriendjesdag 

Op vriendjesdag spelen we met heel de Chiro samen. Met de huidige 

maatregelen zou vriendjesdag voorlopig met de hele Chiro mogen 

doorgaan. In de voormiddag doet iedereen mee aan de massaspelen, 

want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Op warme dagen toveren we 

deze massaspelen om naar waterspelletjes, voor de nodige afkoeling. De 

voormiddag afsluiten, doen we met volksdansen en de kampdans. In de 

namiddag wordt de Chiro verdeeld in enkele kleinere groepen. Deze zullen het tegen elkaar 

opnemen in een groot spel, om zo de beste te worden! 

Aspidag 

Een andere speciale dag op kamp is aspidag. Net als doorheen het jaar is het op deze dag aan 

de Aspi’s om leiding te geven. Zo kunnen zij al eens oefenen en zien hoe het is om leidster te 

zijn op bivak! 

Bezinning 

Het volgende ‘specialleke’ is de bezinning. Deze gaat ’s avonds, 1 keer per bivak, 

door. Tijdens de bezinning nemen we de tijd om eens stil te staan alle positieve 

(en eventueel ook iets minder leuke) momenten die we al hebben meegemaakt 

doorheen het kamp. We proberen samen na te denken over hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat alle negatieve momenten kunnen omgezet worden in 

positieve. 

Zangstonde 

Nog een leuke speciale avond op kamp is de zangstonde. Terwijl we met z’n allen 

kunnen genieten van een toneeltje, opgevoerd door de Aspi’s, zingt iedereen uit 

volle borst de chiroklassiekers uit onze Notenkraker mee. Geen zorgen, ook met 

de kleinsten wordt rekening gehouden! Voor wie de liedjes nog niet kent, 

worden deze eerst voorgezongen, zodat we allemaal kunnen meegenieten. 

Laatste avond 

Ook het kamp afsluiten doen we op een leuke manier. Doorheen de dag houden alle groepen 

zich bezig met het voorbereiden van hun act en uitvoeren van hun taak voor het 

kampvuur. ’s Avonds eindigen we met een grote show, waarin elke groep zijn act mag 

tonen. Daarna is het tijd voor het kampvuur, waar we kunnen genieten van heerlijke 

snacks, zingen rond het vuur, afscheid nemen van de leiding die stopt en de nieuwe 

leidsters hun leidingseed afleggen. 
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Ik ga op bivak en ik neem mee… 
 

EEN VALIESJE MET…   

 Smurfenkledij 

 Petje/zonnehoedje en eventueel een zonnebril  

 Regenjas  

 Pyjama  

 Toiletzak: tandpasta en -borstel, kam, haarrekkers en -speldjes, shampoo, zeep, 

tampons/maandverband voor de ouderen, ...  

 Wasgerief: washandje en badhanddoeken  

 Zonnecrème, aftersun, antimuggenstick  

 Voldoende ondergoed en kousen (minimum 10 stuks)   

 Voldoende speelkledij die vuil mag worden (een pakketje voor ‘vuile spelen’ is altijd 

handig, deze kleren worden vaak héél vuil)  

 Zwempak of bikini (eventueel 2) + badmuts  

 Minimum 2 dikke truien  

 Linnen zak voor vuile was (geen plastic zak, om onaangename geurtjes te vermijden)  

 Bord en bestek (schrijf hier zeker je naam in, zodat je deze na het bivak terugkrijgt)  

 Kruik (geen plastic flesje, we moeten hier een heel bivak uit kunnen drinken!)  

 2 keukenhanddoeken (schrijf ook hier je naam op)  

 Aardappelmesje (enkel voor Tippers, Tiptiens en Aspi’s – ook hier met naam)  

 Zaklamp (zeker voor de oudere groepen)  

 Slaapzak en onderlaken  

 Kussen en kussensloop  

 Luchtmatras of veldbed (dit jaar voor alle groepen, er zijn geen bedjes voorzien!)  

 Schrijfgerief, pennenzak, enveloppen en postzegels (zelf mee te nemen! Voor de 

jongste groepen raden we aan om de enveloppen al te adresseren en er al een 

postzegel op te plakken)  

Voor wie nog plaats overheeft in haar valies, eventueel ook nog:  

 Laarzen (deze zijn niet verplicht, maar altijd handig)  

 Notenkraker (boekje met al onze chiroliedjes) (enkel wie dit heeft, voor wie dit niet 

heeft: no problemo!)  

 Een knuffeldiertje of een foto van de mensen die je enkele dagen zult moeten missen 
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Voor de ouders van de jongste groepen: 

We merken dat onze berg met verloren voorwerpen elk jaar een pak groter 

wordt. Het is daarom zowel voor jullie dochter(s) als voor ons heel handig als je 

haar naam al in de kleren, handdoeken, washandjes en op andere spullen zet. Zo 

vindt iedereen haar spullen gemakkelijk terug!  

 

 

Wat neem ik niet mee 

Neem geen waardevolle spullen mee op kamp. Deze kunnen beschadigd of  gestolen 

worden, dus speel op veilig en laat ze gewoon thuis. Daarnaast zijn ook volgende zaken 

uit den boze:  

 

GSM, iPod, iPad, mp3, ...  

We zijn op kamp om ons te amuseren met de hele groep, je vervelen zal je 

zeker niet doen. Allerhande elektronica hoef je dus echt niet mee te nemen. 

Doe je dit toch? Dan geef je deze af aan de leiding. Je krijgt ze uiteraard terug 

op het einde van het kamp.  

 

Alcoholische dranken, drugs, ...  

Wat ook niet thuishoort in de Chiro zijn dergelijke zaken, deze zijn niet nodig 

om superveel plezier te maken! Laat ze dus maar thuis, want anders vlieg je 

zelf terug naar huis!  

 

Snoep  

Ook snoep meenemen is echt niet nodig! De kokjes voorzien 10 dagen lang 

lekker eten voor iedereen. Wie toch snoep meebrengt, moet het delen met de 

rest van de groep.   
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Verslagen per groep 
Pinkels 
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Speelclub 
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Kwiks 
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Tippers 
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Tiptiens 
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Aspi’s 
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Trooper 
 

Trooper is een online platform, dat samenwerkt met een aantal online shops. Een vereniging 

kan zich bij Trooper aansluiten, zodat mensen tijdens het shoppen geld kunnen inzamelen 

voor die vereniging. Dat gebeurt doordat de online shop een commissie toekent aan die 

vereniging, van gemiddeld 5% per aankoop. Simpel gezegd: tijdens het online shoppen kan je 

onze Chiro steunen, zonder dat het jou ook maar 

één eurocent extra kost! De lijst van shops 

waarmee Trooper samenwerkt is al heel lang en 

ze blijft maar verlengen! Zo staan onder andere 

bol.com, Collishop, Collect&Go, booking.com, 

Coolblue, Brantano, Decathlon en nog veel meer 

andere shops op de lijst. 

Hoe kan jij nu mee ‘troopen’ voor onze Chiro? Heel simpel! 

STAP 1: In plaats van rechtstreeks naar de shop te gaan, waar jij aankopen wilt doen, surf je 

eerst naar www.trooper.be. 

STAP 2: Klik op ‘zoek jouw vereniging’. 

STAP 3: Zoek naar ‘Chiro Kroesjpers Dworp’ en klik op het icoon van onze Chiro. 

STAP 4: Geef in de zoekbalk de naam in van de shop waarbij je aankopen wilt plaatsen en klik 

op de shop. 

STAP 5: Geef je naam in, zodat wij kunnen meevolgen wie ons steunt. 

STAP 6: Klik op ‘ga door naar ...’ 

STAP 7: Je bent nu op de normale website van jouw shop. Voor alle bestellingen die je nu 

plaatst, krijgt onze Chiro een klein bedrag, zonder dat jij één eurocent extra uitgeeft! 

Ben je vergeten via Trooper te surfen? Dan heeft Trooper de 

perfecte oplossing voor jou, want zelfs aan de vergeetachtigen onder 

ons hebben ze gedacht! Trooper heeft een extensie ontwikkeld, die 

tevoorschijn komt wanneer je op een Trooper- shop surft. Deze 

‘Trooperbot’ kan je makkelijk zelf installeren op je internetbrowser. 

Dat doe je door naar de pagina van onze Chiro te surfen 

(www.trooper.be/chirokroesjpersdworp). Daar klik je op ‘download 

me en vergeet Trooper nooit meer’ en installeer je ‘Trooperbotje’. Volgende keer zal je een 

melding krijgen als je op een Troopershop surft. Wanneer je op de melding klikt, steun je ons 

weer! 
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Contactgegevens  
 

Pinkels 

Linde Vanden Berghen 
+32 472 02 37 35 
linde.vandenberghen@gmail.com  

Sien Muylaert 
+32 499 76 60 08 
muylaert.sien@gmail.com  

Luna Deneyer 
+32 49935 48 88 
lunadeneyer@icloud.com  

Speelclub 

Marie De Klerk 
+32 488 32 95 61 
deklerkmarie147@gmail.com  

Nel Taveirne 
+32 497 73 37 91 
nel.taveirne4@gmail.com  

Anke De Sutter 
+32 468 31 11 24 
anke123ds@gmail.com  

Kwiks 

Iebe Lintermans 
+32 474 06 30 75 
lintermansiebe@gmail.com    

Margot Ghyssels 
+32 476 87 34 26 
margot.ghyssels@gmail.com  

Liese Bergmans 
+32471 88 10 49 
liese.bergmans@gmail.com  

Tippers 

Lore Theys (hoofdleiding) 
+32 471 24 75 65 
loretheys@outlook.com  

Dorothea Luyckx (hoofdleiding) 
+32 475 39 31 02 
dorothea.luyckx@gmail.com  

Tiptiens 

Liese Ceuppens 
+32 498 07 62 40 
lieseceuppens@hotmail.com  

Luka Coppens 
+32 487 70 98 56 
lukacoppens@hotmail.be  

Aspi’s 

Renske Muylaert 
+32 491 91 30 66 
renske.muylaert@gmail.com  

Sara Vaillemans 
+32 484 24 05 66 
sara.vaillemans@gmail.com  

Volwassenen begeleiders 

Nadia Hulsmans 
+32494592474 
nadia.hulsmans@telenet.be  

Ulrike Herremans 
+32 472 32 93 02 
ulrike.herremans@hotmail.com  
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