
 

  

 



Kampthema 
 

Oh nee, er is er SUPER groot probleem in de savanne van Sleidinge!!! Ik kon Simba niet meer 

tegenhouden en nu is hij samen met Nala naar het olifantenkerkhof. Wat moet ik doen lieve 

chirokindjes? 

Wacht even, jullie weten waarschijnlijk helemaal niet waar ik het over heb, ik zal jullie even 

een verhaaltje vertellen over onze lieftalige Sleidingse savanne. 

Mufasa woont al jaren gelukkig op de Koningsrots samen met de andere leeuwen. Van op 

deze rots heersen ze samen over de leeuwen en de andere dieren. Iedereen is gelukkig in de 

savanne van Sleidinge. En zeker toen er een paar jaar geleden super goed nieuws kwam. 

Mufasa en zijn vrouw Sarabi kregen toen een welpje: Simba. 

Ik ben Zazoe, een roodsnaveltok, en Mufasa heeft mij sinds de geboorte van Simba de 

opdracht gegeven om op Simba te letten. Dat ging allemaal vrij vlot, totdat Simba en Nala 

goede vriendjes werden. Die twee willen samen alles ontdekken en zijn even nieuwsgierig 

als eekhoorns.  

Nieuwsgierig zijn is goed, maar niet op dit moment. Er is namelijk een groot probleem. Scar, 

de broer van Mufasa probeert al jaren om Mufasa van de troon te stoten. Sinds dat Simba 

geboren is, wilt Scar ook hem uit de weg ruimen. En nu komt het hé lieve chirokinderen, ik 

heb gehoord dat Scar gaat samenwerken met de hyena’s om Simba en Nala in de val te 

lokken bij het olifantenkerkhof. 

Ik had gehoord dat Scar slechte bedoelingen had, maar Simba en Nala willen niet naar mij 

luisteren!! Ze zijn toch naar het olifantenkerkhof vertrokken uit nieuwsgierigheid. Wat gaat 

er gebeuren?! Ik ben nu onderweg naar Mufasa om hulp te halen! Oh lieve chirokindjes, als 

dit maar goed komt.. Hopelijk kunnen jullie mij helpen als jullie naar Sleidinge komen!! 

 

 

  



Kampinformatie 
 

Inschrijvingen: 

Inschrijvingen kan dit jaar via de site www.chiromelle.be of via de link die jullie per mail 

ontvangen. Hier vullen jullie het formulier in. (Vergeet dit zeker niet!) Jullie hebben tijd tot 

20 mei om jullie kapoen in te schrijven. 

De betalingen stellen we nog even uit. We kijken eerst met de leiding ploeg hoe we het 

kamp gaan organiseren met de verschillende bubbels. Vanaf dat we meer concrete 

informatie hebben sturen we jullie een mail waarin we vragen om te betalen. We zullen 

hierin ook het rekeningnummer en het bedrag nog eens meegeven. 

De prijs voor het kamp bedraagt €80 voor het eerste kind, €70 voor het tweede, €60 voor 

het derde, enzovoort...binnen eenzelfde gezin. (Voor alle duidelijkheid: in tegenstelling tot 

het groot kamp – moesten er al ouders zijn die daarmee geconfronteerd worden – doet het 

geslacht van uw kinderen er hier niet toe). 

 

Vertrek: 

Wij vragen om u zoon of dochter af te zetten aan het kampterrein zelf ( Lovendonk 8 , 9940 

Sleidinge) Het kamp gaat door van 6 juli tot 10 juli. Wij kunnen helaas nog geen precies uur 

van afspraak geven. Wij zullen dit ruim op voorhand communiceren.  

Vergeet zeker geen lunchpakket en een drankje mee te nemen voor ’s middags, de 

kookploeg zorgt voor overheerlijke soep. 

Mogen we jullie ook uitdrukkelijk vragen om niet de slaaplokalen in Sleidinge binnen te 

gaan, maar afscheid te nemen op het grasveld buiten na de opening. Dit maakt het afscheid 

voor alle kinderen makkelijker. Op het einde van het kamp heeft u uiteraard de mogelijkheid 

om de hele accommodatie te zien. Geen zorgen dat je kind zijn veldbed niet kan opzetten. Er 

is voldoende leiding mee om te helpen met het installeren van de slaapruimte.  

  

http://www.chiromelle.be/


Terug 

Op 10 juli is het kamp spijtig genoeg al gedaan. Jullie mogen jullie spruit zeker al komen 

halen na het inladen van de valiezen en de sluiting. Hierin laten wij jullie ons kamplied horen, 

de laatste episode van het tipspel zien en om af te sluiten tonen we nog onze kampdans. 

Over het uur van ophalen zullen wij nog communiceren.  

Normaal gezien wordt naar eeuwenlange traditie elk jaar ons klein kamp afgesloten met een 

heerlijk eetfestijn. Helaas zijn daar dit jaar veel onduidelijkheden over door het coronavirus. 

Zodra er een beslissing gemaakt is door de Nationale Veiligheidsraad omtrent het kamp en 

het eetfestijn, laten we jullie zo snel mogelijk iets weten. 

 

Bezoek: 

Nadat jullie heel dit kampboekje hebben doorlezen, is er geen twijfel meer mogelijk dat het 

gegarandeerd een fantastisch kamp wordt! Daarom, beste ouders, vragen wij u met 

aandrang geen bezoekje te brengen tijdens onze vijfdaagse. Beeldt u zich in hoe u zich, als 

kleine jongen of meisje, zou voelen moest u met heimwee aan thuis denken en plots een 

vriend of vriendinnetje zijn/haar ouders tegenkomt... Taferelen die wij dus absoluut willen 

vermijden. 

 

Noodnummers: 

Moest er zich, tijdens het kamp, toch een ernstig probleem voordoen waarbij u uw kind 

dringend moet bereiken, kan u steeds één van de volgende nummers bellen: 

Simon Waes (0477/ 28 97 36) en Fran Lecomte (0491/63 53 02) 

 

EHBO: 

Ook dit jaar hebben we weer een zorgzame en goede EHBO-leiding gevonden:  

Emma Moreels 

Nele pillaert 

  

Voor specifieke vragen en mededelingen, richten jullie zich beter tot hen. 

Als je kind gedurende het kamp medicatie moet nemen en/of er bepaalde 

dingen zijn waarmee we rekening moeten houden, gelieve dit voor het vertrek te 

melden aan de EHBO-leiding of gewoon aan de leiding van de afdeling. Vermeld het wel 

zeker ook nog eens op de medische fiche! 

  



Medische fiche: 

De medische fiche is een zeer belangrijk document. Daarom vragen wij dus jullie deze goed 

in te vullen en af te geven op 6 juli 2020 aan de leiding van de afdeling van je kind. De hoogst 

belangrijke zaken worden best nog eens mondeling extra vermeld aan de leiding. De 

medische fiche wordt best in een enveloppe gestoken met eventueel (dagelijkse) medicatie. 

Handig is dat jullie de naam van je zoon of dochter op de enveloppe schrijven. Deze 

medische fiche zit bij het kampboekje. 

 

Post voor de leden:  

Iedereen krijgt wel eens graag post! Dus wanneer u een briefje 

wenst te schrijven naar uw kleine kapoen, kan dit op het volgend 

adres:  

Chiro Melle t.a.v. (naam kind)  

Lovendonk 8 

9940 Sleidinge 

Zoals elk jaar, voorzien we een brief-schrijf-moment voor de kindjes. We hebben al 

ondervonden dat de brieven niet altijd hun juiste bestemming bereiken door het ontbreken 

van een juist adres. Daarom vragen we jullie om jullie kind enkele enveloppen mee te geven, 

met daar al een adres en postzegel op! Geen nood als dat niet lukt of vergeten wordt: de 

leiding voorziet zeker genoeg kaartjes, enveloppen en postzegels in reserve. 

 

Luizen: 

 Amai, ik heb jeuk in mijn haar! Luizen en neten zijn kriebelbeestjes die in 

ieders haar kunnen opduiken. Graag willen we deze kriebelbeestjes 

zoveel mogelijk vermijden. Iedereen kan een hoofdluis krijgen. Een 

absoluut fabeltje is dat luizen kunnen springen. Kinderen zitten vaak met 

de hoofden bij elkaar en kunnen elkaar gemakkelijk besmetten. Via een 

pet of kam kan er ook besmetting plaatsvinden. Het oplopen van een 

hoofdluis heeft niets te maken met persoonlijke  hygiëne. Ook gewassen 

haren zijn voor luizen aantrekkelijk. Je kunt niet voorkomen dat de 

hoofdluis van de een naar de ander loopt. Ook niet door een 

bestrijdingsmiddel te gebruiken. Je kunt alleen, als je ze eenmaal hebt, zorgen dat ze zich 

niet vermeerderen. Behandeling is alleen nodig als er luizen of neten vastgesteld zijn. 

Daarom vragen wij bij deze om jullie kapoenen voor ze op kamp vertrekken nog eens 

allemaal grondig te controleren en wanneer er luisjes of neten zouden zijn, ze al te 

behandelen. Om tijdig in te kunnen grijpen is een controle, een week VOOR het kamp 

zeker aan te raden.  



Graag willen wij als leiding op de hoogte zijn welke kindjes er luizen hebben en of ze er al 

tegen behandeld zijn. Heeft uw kind luizen, geen probleem, maar zeg het ons! Op kamp zelf 

zullen wij de leden ook nog eens controleren en ze eventueel verder behandelen. Indien 

reeds gestart met een behandeling, gelieve dan het product mee te geven, zodat wij met 

hetzelfde verder kunnen. Uiteraard kan er tijdens het kamp besmetting optreden, daarom 

bekijkt u best na kamp ook eens grondig de haren van uw zoon/dochter. 

 

Fiscale attesten voor bivak 

Sinds 2005 is kinderopvang (voor ons: betalende activiteiten met de jeugdbeweging) 

aftrekbaar voor kinderen onder de 12 jaar. Hiervoor dient u een bewijsattest te hebben om 

bij uw belastingbrief te voegen. Wij geven alle kinderen automatisch zo een attest mee na 

het kamp. Dit steken wij in de enveloppe waar de medische fiche in zit.  

 

Voordeel voor de mutualiteit: 

Afzonderlijk van de fiscale aftrekbaarheid bieden sommige mutualiteiten ook een ‘korting’ 

aan. Ook voor kinderen boven de 12 jaar. Vraag dit na bij uw mutualiteit en bezorg ons het 

in te vullen attest (tijdig). Deze attesten kunnen wij niet automatisch bezorgen. 

 

Varia: 

• Indien jullie nog extra keukenhanddoeken hebben liggen waarvan u denkt ‘die gebruik ik 

toch niet meer’, schenk ze dan maar gerust aan de chiro! Let op: iedereen neemt 

daarnaast nog 2 extra handdoeken mee voor de afwas! Gelieve deze duidelijk te 

naamtekenen zodat ze na het kamp terug mee kunnen naar huis. 

• Ditzelfde geldt voor knutselgerief (zoals oude lakens, verkleedkleren,...). Hoe meer 

spelmateriaal, hoe leuker. Toch?  

• Ben je 2de jaar speelclub bij de jongens- of meisjeschiro? Vergeet dan niet dat je volgend 

jaar op groot kamp gaat in juli. Eenmaal rakker of kwik ga je op groot kamp i.p.v. klein 

kamp. 

 

 

 

 

 



De leidingploeg:  

Tsjoepkes  

• Emma Moreels 

• Lien Lemmens 

• Nele Pillaert  

• Fran Lecomte 

Sjamfoeters 

• Jelle Kielemoes 

• Ansfried Lauwers 

• Felix De Vreese  

• Augustin Botte 

Speelclub meisjes  

• Elizabeth De Vreese  

• Lara Chakrabarti 

• Jade Duthieuw 

• Anke Leys 

Speelclub jongens 

• Joachim Notte 

• Nathan Thibo 

• Francis Botte 

• Simon Waes 

 

De kookploeg: 

Ook dit jaar staat de kookploeg voor ons klaar! Nadat ze eerder afscheid namen van de 

chiro, staan ze dit jaar te springen om de kampsfeer nog eens op te snuiven. Ze beloofden 

ons daarbij ook heerlijke maaltijden voor te schotelen!  

De kookploeg bestaat uit: 

Daan, Arthur, Flemmie, Ellen, Robbe, Marie VC, Laura, Anaïs, Benji, Denis 

Vegetarisch, halal, of voedselallergie, wij vergeten uw kind zijn eten niet! gelieve dit bij de 

inschrijving te vermelden!  

  



Hoe ziet onze dag eruit? 

o 7u15: De leiding van dienst ziet de stralende zon over ons kampterrein schijnen en besluit 

op te staan om iedereen wakker te maken.  

o 7u45: Goeiemorgen morgen, goeiedag! Blij dat ik jullie lieve kindjes wekken mag! Opstaan 

allemaal!  

o 8u00: Tijd voor ochtendgymnastiek! En daarna wassen, plassen, tanden poetsen,... o 8u30: 

4 sterren ontbijt met heerlijke chocomelk, boterhammen met choco of confituur, 

speculaas,... Kortom, een stevig ontbijt zodat we er goed tegenaan kunnen!  

o 9u00: Joepie, tijd voor afwas en karweien  

o 9u30: Opening  

o 10u00: Begin van spetterende activiteiten!  

o 12u30: Zeer smakelijke middaglunch, afwas en karweien.  

o 13u30: Platte rust.  

o 14u30: Begin van de activiteiten.  

o 16u00: Tijd voor een heerlijk vieruurtje!  

o 18u00: Voor een laatste keer vandaag vullen we onze maagjes met een overheerlijk 

avondmaal!  

o 19u00: Afwas, karweien en EHBO  

o 20u00: Tipspel en sluiting + start van de avondactiviteiten  

o 21u15: Oei oei, wat zijn we allemaal toch heel erg moe en mogen we gelukkig naar ons 

bedje toe! Slaapwel Zzzzz... Zzzzz... 

  



Wat neem ik allemaal mee? 

Hang zeker ook een kaartje met de naam van je dochter/zoon aan de valies, zodat wij weten 

welke valies bij welk kind hoort. 

Mogen we u ook vragen om per dag één zakje te voorzien waarin de kleren zitten voor die 

dag. Dus in één zakje zit bijvoorbeeld een paar kousen, een 

onderbroek, een T-shirt en een korte broek.  

o veldbed of luchtmatras of matje  

o slaapzak  

o kussen en knuffel  

o pyjama of slaapkleed  

o speelkledij (voor warm en koud weer): T-shirts, shorts, 

pulls, lange broek,  

o stapschoenen/sportschoenen, kledij die zeker vuil mag 

worden,…  

o waterdichte regenjas  

o ondergoed en kousen (voldoende!)  

o linnenzak voor de vuile was  

o 2 keukenhanddoeken  

o bestek (vork, lepel, mes, koffielepel) + drinkbeker + bord  

o zakdoeken  

o schrijfgerief (adressen waarnaar je een kaartje wil schrijven + postzegels)  

o zaklamp met reserve batterijen  

o pet of hoedje en zonnebril  

o eventuele medicijnen  

o Toiletgerief: shampoo en zeep, kam/borstel, haarelastiekjes, 2 washandjes, 2  

o handdoeken, tandenborstel & tandpasta, beker, zonnecrème, muggenmelk, 

o luizenshampoo o identiteitskaart, medische fiche  

o verkleedkleren omtrent het thema  

o Lunchpakket voor de eerste dag  

o Zwembroek of bikini/badpak  

GELIEVE ALLE KLEDINGSTUKKEN EN PERSOONLIJK MATERIAAL TE NAAMTEKENEN!!! 

Wat nemen we zeker niet mee: 

o Asociale toestellen: zoals gameboys, mp3’s, gsm’s, 

tablets…  

o Kostbare voorwerpen die je zeker niet kwijt wilt 

geraken 

  



 

Elaba allerliefste sjampitoeters 

 

Wat komt klein kamp nu wel héél dichtbij zeg! Jullie zijn aan het lezen in het enige echte kampboekje 

van kleinkamp 2021!  

Zoals je ondertussen misschien al weet gaat ons supermegavetcool kamp door in Sleidinge. Maar wat 

de kampverantwoordelijken niet weten (en wat de schtampoeter leiding wel weet hihi 😉) is dat het 

daar in Sleidinge geweldig tof gaat worden! Zo gaan we de coolste spelletjes spelen zoals we er nog 

nooit hebben gespeeld, we zullen dingen maken met onze eigen handen, er zal elke dag een 

formidabel toneel te zien zijn en, als alles goed gaat, een hééél groot massaspel doen met de 

speelclubs en de meisjes! 

Want O ja, die zijn ook van de partij. Samen maken we er een onvergetelijke week van! Op de 

allerlaatste avond maken we een heel groot kampvuur waar iedereen rond kan zitten. Wij zijn er 

zeker van overtuigd dat jullie nog nooit zoiets zullen gezien hebben! Op die laatste dag maken alle 

afdelingen ook een toneeltje voor de leiding, plezier verzekerd! 

Voor sommigen van jullie sjamfloeters is het de eerste keer op kamp en zal het misschien een beetje 

moeilijk zijn om zo lang weg te zijn van mama of papa. Maar wees gerust de leiding staat voor jou 

KLEIN KAMP 2021 met de tofste leiding die er is. We zullen zeker wel eens een briefje sturen naar 

mama, papa, oma of opa, broer of zus of naar de hond aan het thuisfront. Aan de ouders: we zijn er 

zeker van dat uw zoon maar al te graag ook een kaartje krijgt op kamp 😉 

We kunnen al iets kleins verklappen voor we onze brief aan jullie sluiten: het thema van ons kamp is 

‘The Lion King’. Een echte klassieker in de filmgeschiedenis en nog maar recentelijk opnieuw 

verfilmd! Oefen alvast maar jouw stoerste leeuwenbrul, misschien zal je die wel nodig hebben en 

neem alvast iets mee om je zo goed mogelijk te verkleden als een leeuw! 

 

Beste plamknoeters 

Wij kijken alvast heel erg uit naar klein kamp en wij hopen jullie met zoveel mogelijk te mogen 

verwachten in Sleidinge! 

Lieve knuffels en groetjes van jullie leiders <3 x 

Augustin, Felix, Jelle, Ansfried 

 



 



 

Dag allerliefste tsjoepkes, 

Wat een jaar! Ondanks dat het toch nog een coronawerkjaar was, hebben we er enorm van genoten 

om onze zondagen met jullie door te brengen! Helaas heeft dit ook wat roet in het eten gegooid en 

hebben we zo niet altijd samen kunnen spelen, geen grote uitstappen kunnen doen, geen dagtocht, 

geen echte filmavond.. We vinden dit zeer jammer, maaaaaar….. 

WE MAKEN DIT DUBBEL EN DIK GOED OP KLEIN KAMP! 

We horen jullie al denken “oei oei, zo vijf dagen weg, is dat wel iets voor mij? Ik weet niet of ik dat wel 

leuk ga vinden hoor?” 

Awel, wij zullen jullie eens 8 goede redenen geven waarom dit echt superleuk is en de beste tijd van 

jullie leven 6 of 7 jarige bestaan! 

1. 5 dagen samen slapen met al jullie vriendinnetjes = 5 pyjamafeestjes, na elkaar, zonder ouders! 

Dikke fun! ( aan de ouders: wij houden wel een oogje in het zeil 😉 ) 

2. Elke dag kei leuke spelletjes waaronder sluipspel, waterspelletjes, en nog veel meer!  

3. Als de regels het toe laten, kunnen we spelen in 1 grote bubbel! Nog eens een spel spelen met 

meer dan 10, wie wilt dat nu niet?? Zo kunnen we de meisjes van de andere scholen ook eens 

wat beter leren kennen, wie weet hoe leuk zijn die wel niet! 

4. Op kamp is er een groot thema: de Lion King! Heb jij ook altijd al eens de leidsters willen zien 

acteren? Leidster Emma als brullende leeuw, of beter nog, leidster Lien en Fran als Timon en 

Pumba? Zouden ze even grappig zijn als in de film? 

5. Wisten jullie dat de jongens ook meegaan op kamp? Niets leuker dan een groot strijd tussen 

de jongens en meisjes chiro! Kom maar mee bewijzen dat de meisjes leuker zijn dan de 

jongens! 

6. Op het einde van het kamp is er naar het schijnt een meeeeeeega groot (maar echt 

meeeeeeeeeeeeeega groot) kampvuur!  

7. 5 dagen lang lekker eten door de beste kookploeg van het land! 

8. En nog zoooveel meer! Maar dit zullen jullie zelf moeten ontdekken! 

We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn! Ook al was het soms druk met zoveel, we zouden het 

voor geen geld van de wereld willen wisselen voor de kleine bubbels!  

Opdat jullie je niet te veel zouden vervelen in afwachting voor kamp, hier enkele spelletjes! 

We missen jullie alvast! 

Heel veel liefs en wij hebben er alvast veel zin in! 

Fran, Lien, Emma en Nele  

 

 

 

 

 

  



 

  

Zoek volgende woorden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Zoek de 7 verschillen 😉: 



  

Wie kan deze kleurplaat het mooiste inkleuren? 

 



Dag Stoere Speelclub jongens,  

Het was weer een raar jaar. Geen filmavond, geen batiboef, geen startdag en het lijstje gaat 

maar door. Gelukkig is er één iets dat ze ons niet kunnen afpakken en dat is KLEIN KAMP!! 

Wij hebben er super super super veel zin in en we zijn al alvast veel voorbereidingen aan het 

maken. Wij gaan van 6 tot 10 juli naar Sleidinge. Wij gaan ons 4 dagen tepletter amuseren. 

Dus hou jullie maar klaar voor 4 dagen vol 

plezier!! Wij hopen dat jullie dan ook voltallig 

aanwezig zijn        

Het kampthema dit jaar is The lion king. Wij 

stellen voor om zeker allemaal is de film thuis 

te bekijken dan ben je volledig klaar om mee te 

gaan. Heb je nu toevallig verkleedkleeddij in de 

thema? Neem dat dan ook zeker en vast mee. 

Wij hebben alvast een kleine wedstijd voor jullie. Op de volgende pagina zien jullie allemaal 

een mooie kleurplaat. Om jullie al een beetje warm te maken voor het kamp mogen jullie die 

allemaal zo mooi mogelijk inkleuren. De persoon die het mooiste kleurt kan iets super leuks 

winnen. Neem jullie meesterwerk maar allemaal mee in de valies zodat de leiding dit goed 

kan inspecteren.  

Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons!!! 

Tot snel <3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Dag allerliefste, leukste, coolste, slimste, grappigste, mooiste, speelclubs (ooit) 

Naar jaarlijkse gewoonte is het terug tijd voooooooooor KLEEEEEEIN 

KAAAAAAAAMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

WOEHOEEEE JA JA TERUG TIJD VOOR 5 DAGEN PLEZIER, SAMEN SLAPEN, 

SAMEN ONTBIJTEN, SAMEN DE ALLERLEUKSTE SPELLETJES SPELEN (misschien 

zelf avondspelletjes…) SAMEN GENIETEN VAN DE ZON!!!!! EN NOG ZO ZO ZO ZO 

VEEL MEER! 

EN DIT ALLES doen we in het gezelschap van de ENIGE, ECHTE 

LEEUWENKONING!!!!!! DUBBEL FEEST!!!!!!!!! 

Hoe dat kamp er exact er gaat uitzien blijft natuurlijk nog een groot mysterie. Maar om 

al een klein tipje van de sluier op te lichten hebben we een paar woorden verstopt in de 

woordzoeker die je onderaan vindt. Er staan een paar typische klein kamp woorden in, 

zoeken maaaarrrr! 

Wij kijken er alvast enorm enorm naar uit om samen met jullie 5 volle dagen plezier te 

maken!!!!! 

Veeeeele chirogroetjes, 

  



 


