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Inleiding
Na ons volledig te hebben ingeleefd in het leven van
een Griekse god en al onze avonturen tijdens de
beklimming van de Olympus, is het tijd om onze
drietand weg te leggen. Sta jij te popelen om een totaal
nieuwe wereld binnen te stappen? Eéntje die nog veel
magischer is? Dan zit er maar één ding op: haal al je
magie en fantasie maar naar boven en kruip met ons
mee in de wondere wereld van de sprookjes!
Je leest het goed, van 11 tot en met 21 juli 2022 laten
we Vlamertinge kennismaken met de meest
avontuurlijke bende van het land! Ben jij er klaar voor?

Hey, gaan jullie
met ons mee op
kamp? Neem dan
zeker dit boekje
door!
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Sprookjesfiguren
In het sprookjesbos komen we verschillende
sprookjesfiguren tegen. Hieronder kunnen jullie zien
wat jullie rol is in het magische sprookjesbos.
Miniclub meisjes
Miniclub jongens
Speelclub meisjes
Speelclub jongens
Kwiks
Rakkers
Tippers
Toppers
Tiptiens
Kerels
Aspiranten meisjes
Aspiranten jongens

Assepoester
Sneeuwwitje & 7 dwergen
3 biggetjes en de wolf
Tinnen soldaatje
Roodkapje
Alibaba en de 40 rovers
Prinses Belle
Beest (van Belle)
Gelaarsde kat
Kleine zeemeermin
Alice in wonderland
Pinokkio
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Informatie
Terwijl wij met onze fantasie in de sprookjesverhalen zitten,
kan je steeds een briefje schrijven naar:
(naam + afdeling van het kind)
Chiro Bevel
Ravenhof
Poperingseweg 412
8908 Vlamertinge
Bij allerhoogste nood kan je ons
bereiken op volgend gsm-nummer:
0478/60.86.13
Bijkomende info kan u vinden op onze site
(http://chirobevel.be/index.php/kampsites). Bovendien kunnen
jullie alles volgen via onze facebookpagina.
Voor de avondactiviteiten vragen we jullie om je zo goed mogelijk
te verkleden in het sprookje van jouw afdeling. Wees maar eens
creatief!
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Prijs en inschrijvingen
De miniclub en speelclub betalen € 130 om mee op kamp te gaan.
De rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s betalen € 150.
Gelieve jullie ten laatste zondag 19 juni in te schrijven.
Inschrijven voor het kamp gaat als volgt:
1. Vul de medische fiche in en steek deze in de bus bij Stijn
Claes, Bevel-Dorp 38b (als dit niet lukt mag je deze ook
ingevuld doormailen naar stijnclaes@chirobevel.be).
2. Schrijf het correcte bedrag over naar
BE83 8508 2667 4515 met volgende mededeling:
inschrijving chiro kamp+ NAAM LID+GROEP
Belastingaftrek
Als ouder kan je kosten voor de opvang
van kinderen van 14 jaar of jonger
inbrengen als vermindering van het
belastbaar inkomen. Kinderen die onder
de 14 jaar zijn of die 14 worden, maar
tijdens dit kamp nog 14 zijn, zullen bij het
begin van volgend chirojaar hiervoor de
nodige papieren meekrijgen.
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Vertrek
De miniclub en speelclub vertrekken pas op 14 juli en worden om 15u aan
de kampplaats verwacht (gebracht door ouders + carpoolen). De rakwi’s,
tito’s, keti’s en aspi’s worden door hun eigen leiding op de hoogte gebracht
van de vertrekuren en het vervoer naar de kampplaats.
Op 21 juli vertrekken miniclub, speelclub en rakwi’s allemaal samen naar
huis met de bus. De leiding laat aan de ouders weten wanneer ze
vertrekken en aankomen in Bevel.
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Wat moet ik in mijn valies stoppen?
Wasgerief: zeep, kam, tandenborstel, tandpasta, bekertje, handdoeken en
washandjes.
Spelkledij (voor de mini/speelclub per dag een pakje kleren)
□ lange en korte broeken.
□ lichte bovenkledij voor goed weer
□ trui voor fris weer
□ regenkledij
□ kousen & sokken
□ schoenen: sport- en wandelschoenen, evt. laarzen
□ je verkleedpakje in het thema
□ je galapakje (voor de casinoavond en zangstonden)
Slaapgerief:
□ veldbed of luchtmatras (geen grote matrassen of geen bedden!)
□ slaapzak of lakens + dekens
□ pyjama
Allerlei:
□ zakdoeken
□ zwemgerief
□ reserveondergoed
□ zak voor vuil linnen
□ DRINKBUS (VERPLICHT)
□ 5 MONDMASKERS (VERPLICHT vanaf 12 jaar)
□ zonnecrème (het belooft weer heel warm te worden)
□ rugzak (een grote rugzak voor zij die op tweedaagse gaan!)
□ postzegels & balpen (kaartjes zijn bij de leiding te verkrijgen)
□ eventueel medicijnen met gebruiksaanwijzing
□ 10 kg plezier & 5 l goed humeur
Opmerking: Sommige groepen hebben nog extra verkleedpakjes nodig.
De leiding brengt elke groep hiervan afzonderlijk op de hoogte.
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^Belangrijk
• Voor diegenen die met de fiets rijden : zorg ervoor dat je fiets tip top in
orde is.
• Gelieve in Chiro-uniform (broek, rode T-shirt, hemd…) te vertrekken. Dus
niet mee inpakken.
• Voorzie alles (kledij, koffers, bedden* en slaapzakken) van een naamlintje.
Schrijf op je bed, koffer en slaapzak zeker je naam en groep!
o *In de gebouwen voor onze kamplaats zijn er enkele lokalen met
bedden. De leiding laat nog weten welke leden/ groepen geen bed
moeten meenemen!
• Als je brieven wil schrijven, vergeet dan zeker geen adressen van
familie/vrienden op te schrijven en mee te nemen!
•

Neem GEEN snoep, messen, drank, GSM (deze worden afgenomen om
problemen te vermijden) en andere illegale voorwerpen mee!

9

Bagage
ALLE groepen brengen hun bagage binnen voor camion! Je kan je bagage
binnenbrengen op zondag 10 juli tussen 19u en 20u bij boer Tops
(Kruideniersstraat 12, Bevel).
Afhalen gebeurt ook bij boer Tops op 21 juli vanaf 18u.

Rol en verantwoordelijkheid van
de ouders
Om dit kamp succesvol te laten verlopen, met nog een beetje de
coronapandemie in ons achterhoofd, vragen we om geen zieke of
mogelijks besmette kinderen mee te sturen. Het is ook heel
belangrijk om een medische fiche in te vullen en op papier aan
de leiding te bezorgen!
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Een sprookjesachtige dag
7u15:

Tijd voor de leiding om op te staan en zich voor te bereiden op weer een
magische dag in het sprookjesbos.
7u45:
Nu ontwaken ook de andere sprookjesfiguren uit hun diepe slaap en
maken zich klaar om hun fantasie te laten gaan.
8u15:
Als start een beetje gymnastiek om onze armen en benen op te warmen.
Zo kunnen we straks gaan mijnen met de 7 dwergen.
8u30:
Na de gymnastiek is het belangrijk om goed op krachten te komen
alvorens we de onderwaterwereld van de kleine zeemeermin induiken.
Tijd om te smullen van een heerlijk ontbijt!
9u30:
De sprookjesfiguren maken zich klaar voor een lange tocht naar
grootmoeder. Hopelijk komen we onderweg geen enge wolf tegen …
12u30: De boze wolf is moe van al die huisjes omver te blazen. Tijd voor het
middagmaal. Misschien eten we wel spinaziestoemp met spek 😉.
Dit wordt gevolgd door een welverdiende powernap.
14u30: Nu hij eventjes gerust heeft, trekt de gelaarsde kat zijn schoenen
terug aan. Klaar om het volgende avontuur aan te gaan.
17u30: Volgens de heks ging het eten weer heel lekker zijn. Maar wees niet te
gulzig en verspil niets, anders kan je je wel eens verslikken en het loodje
leggen.
18u30: De dag zit er bijna op. Assepoester schrobt de laatste vloer proper.
20u00: Wat een magische en fantasierijke dag! De prinses is gered. Dan is het
tijd om nog even van de zonsondergang te genieten met een lekker
dessertje!
20u30 – 21u00: Onze kleine dwergjes, soldaatjes, biggetjes en prinsesjes
hebben een wondermooie dag beleefd en gaan slapen.
21u30 – 22u00: Ook Roodkapje en Alibaba en de 40 rovers houden het voor
bekeken en gaan slapen.
22u00 – 22u30: Belle en het beest geven elkaar ook nog een slaapwelkusje en
kruipen onder de lakens.
23u00 – 23u30: De kleine zeemeermin en de gelaarsde kat zijn na een dag vol
avontuur helemaal uitgeput en gaan slapen.
23u30 – 24u00: Ten slotte verandert pinokkio even terug in een pop en gaat
slapen. Ook verlaat Alice Wonderland en gaat ze in de plaats naar
dromenland.
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Miniclub Meisjes
Er was eens een klein dorpje. In dat dorpje woonden twee
leidsters: Lisa & Cato. De twee leidsters gingen op zoek naar 10
lieve meisjes om samen een groepje te vormen: de miniclub. Na
een bezoekje aan het schooltje van Bevel en een spetterende
startdag was hun taak volbracht. Ze vonden 10 kei coole,
slimme, sportieve en grappige meisjes die samen elke zondag de
gekste avonturen wilden beleven. Ze dansten, snoepten en
maakten plezier. Ze bleven zelfs een nachtje slapen in het
magische kasteel van Chiro Bevel. Maar hun sprookje is nog
lang niet gedaan, want van 14 juli tot 21 juli gaat de miniclub
op reis naar een ver land hiervandaan, het Veelbelovende
Vlamertinge! Een magische plek waar alle sprookjesfiguren
samenkomen. Haal jullie blauwe kleedjes maar uit de kast,
want wij gaan verkleed als de mooie Prinses Assepoester. Zeven
dagen zullen we spelen, zingen, knutselen, smullen en dansen
als echte prinsessen! Hopelijk gaan er zo veel mogelijk
miniclubmeisjes mee, zodat we ons sprookje mooi kunnen
afsluiten!
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Miniclub jongens
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Speelclub meisjes
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Speelclub jongens
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Kwiks
Er was eens...
een groep meisjes, genaamd de Kwiks; Iedereen in het dorpje Bevel kenden hen. Een speelse,
ondeugende, fantastische en intense groep. Op 11 juli gingen ze allemaal samen de
grootmoeder van de Chiro bezoeken. Deze woont in Vlamertinge en dus gingen ze met de auto.
Omdat dit wel een eindje rijden was, besloten ze om ineens voor een wat langere tijd op
vakantie te gaan, 10 dagen!! Hun ouders vertelden dat ze goed moesten oppassen omdat er
een wolf rondliep in de buurt. Grootmoeder had op haar beurt laten weten dat ze een galapakje
moesten meenemen voor het feest en hun roodkapjes outfit moesten aandoen. Wat er daarna
gebeurde en hoe de vakantie verliep, blijft nog één groot raadsel?

Welke Kwiks willen dit sprookje verder schrijven met de 3! roodkapjes van hierboven?
Hanne X Zanna X Lore
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Rakkers
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Tippers

Wij zijn al Beesten,
nu hebben we alleen nog maar Belle’s nodig om van het
kamp een sprookje te maken!

Groetjes jullie tipperleiding
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Toppers
WALT
OF

Wij zijn al Belle,
nu hebben we alleen nog maar beesten nodig om van het
kamp een sprookje te maken

Groetjes topperleiding
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Kerels
Hey kerels,
Dit bangelijk jaar sluiten we af met een knaller
van formaat op kamp! Wij zoeken nog enkele
stoeren binken om ons zeemeerminclubje van De
Kleine Zeemeermin volledig te maken, wie komt
er als mooiste zeemeermin?! Wij zijn benieuwd!

Wij kijken er alvast naar uit en hopen jullie ook voor
een megatoffe afsluiter van het chirojaar!
Tot dan!
Len, Robbe en Lode
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Aspi meisjes
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Aspi jongens
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