
Inleiding 

 

Liefste Chiromeisjes en ouders   

 

De zomervakantie is in zicht en dat betekent dat het weer tijd is voor ons superleuke 

Chirokamp! Dit jaar trekken we van 11 tot 20 juli naar Houffalize.  

Deze zomer hebben we iets speciaals in petto voor jullie, want we gaan terug in de tijd… naar 

de middeleeuwen! Tover jezelf om tot een echte jonkvrouw of grijp snel je zwaard en schild 

om ons kasteel in Houffalize te verdedigen! Ben jij ook zo benieuwd naar welke spannende 

avonturen we allemaal gaan beleven? Schrijf je dan snel in voor ons superleuke Chirokamp, 

want geloof ons, dat wil je echt niet missen! 

Dit kampboekje staat vol met praktische informatie over ons kamp in Houffalize. Daarnaast 

hebben de leidsters ook nog een persoonlijke boodschap voor jou. Blader daarvoor naar de 

pagina van jouw groep! Moest je namelijk toch nog niet helemaal overtuigd zijn om mee te 

gaan op ons fantastische kamp, dan zijn er nog altijd je leidsters om je helemaal over de streep 

te trekken!  

 

WANNEER VERTREKKEN WE? 

Omdat we dit jaar naar de Ardennen trekken, gaan alle groepen met de bus op kamp. 

De Speelclub, Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspiranten vertrekken op donderdag 11 juli om 

14.00 uur aan het kapelletje in Baal. (parking naast Buurtwinkel Luc).   

De Pinkels vertrekken naar jaarlijkse gewoonte met de bus op zondag 14 juli om 10.30 uur 

aan het kapelletje in Baal. (parking naast Buurtwinkel Luc)  

 

Iedereen wordt op tijd en in uniform verwacht! 

 

Niet vergeten: medische fiche, identiteitskaart of kids-ID, isi+-kaart en drie kleefbriefjes 

van het ziekenfonds. Je mag alles verzamelen in een gesloten envelop en die bij vertrek (!) 

bezorgen aan de leidsters. Zij zullen je envelop bijhouden op kamp en alles terugbezorgen op 

de bezoekdag. 

 

 

 



Inleiding 

 

WAT MET ONZE BAGAGE? 

De Speelclub t.e.m. Aspiranten brengen hun valiezen en slaapgerief op woensdag 10 juli 

tussen 19 en 20 uur naar ons Chiroheem. De Pinkels brengen dan enkel hun slaapgerief 

(veldbed of luchtmatras, kussen, slaapzak…); hun valiezen gaan op zondag 14 juli mee met 

de bus.   

Vergeet niet je valies te labelen met je naam en je groep. Dat doe je door de kleur van je 

groep aan je valies te bevestigen (vb. met een stukje wol: Pinkels: paars - Speelclub: geel - 

Kwiks: groen - Tippers: rood - Tiptiens: blauw - Aspiranten: oranje). 

Wij vragen om het aantal te beperken tot één valies en eventueel één zak met slaapgerief en 

om niets (buiten een kaartje waarop naam + groep vermeld staat) aan de valiezen vast te 

maken.     

 

WIJ ZIJN STEEDS TE BEREIKEN   

Dat onze Chiromeisjes erg populair zijn, kunnen de postbodes van onze vorige kampplaatsen 

bevestigen. Ook dit jaar verwachten we weer hopen post. We vragen wel om enkel brieven en 

kaartjes op te sturen. Postpakketten houden we apart en bezorgen we pas aan de leden op 

het einde van het kamp, ze opsturen heeft dus weinig zin. 

Ons adres: 

Mijn jonkvrouw 

Naam + Voornaam + groep 

Vellereux 32 

6663 Mabompré-Houffalize 

HET PRIJSKAARTJE     

Deze tiendaagse krijg je aangeboden voor het bedrag van:    

Speelclub – Aspiranten:    

1 dochter: € 130   

2 dochters: (2 x € 130) - € 10 = € 250   

3 dochters: (3 x € 130) - (2 x € 10) = € 370   

Pinkels: 1 dochter: € 110 (ook hier geldt de korting van € 10)     



Inleiding 

 

INSCHRIJVEN DOE JE DOOR TE BETALEN VOOR 1 JUNI 2019 op volgend 

rekeningnummer: BE19-734-3040468-12  met vermelding van voornaam + naam + groep. 

Wanneer meerdere dochters meegaan, stort je het totale bedrag en vermeld je de 

verschillende namen en groepen.  

 

HET EINDE NADERT: DE BEZOEKDAG  

Op zaterdag 20 juli vanaf 12.30 uur mogen ouders, grootouders, nonkels, tantes, vrienden… 

een bezoekje brengen aan onze kampplaats. We vragen jullie dit uur te respecteren en zeker 

niet vroeger te komen. Op de bezoekdag nemen de ouders hun dochters en valiezen zelf 

terug mee naar huis. 

Er wordt op de bezoekdag gezorgd voor een drankje en een hapje (croque-monsieur uit het 

vuistje en hotdogs). De verschillende kampliedjes worden luidkeels gezongen, de 

kampvuuracts worden gepresenteerd en je kan tussen de massa’s verloren voorwerpen 

komen zoeken naar ‘bekende’ kleren.     

Wanneer je na het uitladen van je valies merkt dat er toch nog spullen van jou ontbreken, of 

dat je spullen bij hebt die niet van jou blijken te zijn, kan je zeker een kijkje nemen in onze 

Facebookgroep “Chiromeisjes Baal leden en ouders 2019”. Daar zullen foto’s van de verloren 

voorwerpen worden gepost. Wanneer u vragen heeft of iets op onze pagina moest herkennen, 

mag u zeker contact opnemen met leidster Gitte (0470/.05.46.67).    

Na deze inleiding kan je de rest van het kampboekje rustig doornemen. Twijfel niet om bij 

onduidelijkheden de leiding aan te spreken, zij helpen met plezier.    

 

Veel liefs en tot snel!   

Ellen, Marthe, Tine, Britt, Emma, Chloë, Hanne, Amber,  

Lauren, Hayley, Janne, Isabel en Gitte 

 

CHIROMEISJES BAAL  

www.chiromeisjesbaal.chirosite.be  
chiromeisjesbaal1@hotmail.com  
Facebook: Chiromeisjes Baal  



Voorstelling kampthema 

 
 

Jonkvrouw Elisabeth zit opgesloten in een grote toren. Haar vader, de graaf van Houffalize, 

rijkt een geldprijs uit aan diegene die haar daaruit kan bevrijden. Er zijn vier stoere ridders 

die hun leven willen wagen om de mooie jonkvrouw te bevrijden uit de toren. Maar… het 

kasteel wordt beschermd door een gevaarlijke draak! Zal het één van de ridders lukken om 

het kasteel te bereiken en de jonkvrouw te bevrijden? 

 

Ben jij ook zo benieuwd naar hoe het gaat aflopen met onze stoere ridders en wil je hen 

helpen op hun avontuur? Schrijf je dan zo snel mogelijk in voor onze onvergetelijke 

tiendaagse naar Houffalize! 

 

 



Wie vinden we terug in het kasteel van Houffalize? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth 

Elisabeth is de dochter van de graaf 
van Houffalize. Ze is de mooiste 
jonkvrouw die er bestaat, maar is 
gevangen genomen in een hoge 
toren. Elisabeth is aan het wachten op 
een stoere ridder om haar te bevrijden 
van deze hel.  

Rosalie 

Groen zien van jaloezie… Dat doet Rosalie 

dagelijks als het gaat over haar tweelingzus 

Elisabeth en zelfs wanneer haar zus 

gevangen genomen is, kan ze haar jaloezie 

niet bedwingen. Het enige wat ze wil is de 

aandacht van al die knappe ridders. Ze 

begrijpt echt niet waarom iedereen haar zus 

mooier vindt! Ik ben toch de mooiste?? 

De graaf van Houffalize  

Hij is de vader van Elisabeth en Rosalie. 

Als het hoofd van Houffalize moet hij altijd 

sterk en blij zijn. Maar, sinds zijn dochter 

weg is, is hij altijd heel erg verdrietig en 

sneller boos. De graaf gaat er alles aan 

doen om zijn dochter te vinden. Misschien 

krijgt de persoon die Elisabeth kan redden 

wel een grote prijs… 

 



Wie vinden we terug in het kasteel van Houffalize? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columbus  

Hij is één van de ridders die Elisabeth zal 

proberen te bevrijden uit de toren. Zijn 

specialiteit is het varen met een boot. Hij 

is al jarenlang verliefd op haar dus nu is 

het zijn kans om haar hart te winnen. Hij 

is erg zelfzeker dat het zal lukken.  

 

Karel de Grote  

Ondanks zijn lengte is Karel een groot 

man. Ook hij waagt een poging om de 

jonkvrouw uit de grote toren te redden. 

Hij kent jonkvrouw Elisabeth al heel erg 

lang en het is daarom dat hij haar zo 

graag wilt redden. Samen met zijn 

paard gaat hij elk avontuur aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert de Veroveraar  

Bert is een goede vriend van Rosalie. Hij 

wil heel erg graag de prijs hebben die je 

krijgt als je Elisabeth kan bevrijden. Bert 

wilt haar heel erg graag helpen zodat ze 

de prijs in 2 kunnen delen. Hij is 

smoorverliefd op Rosalie dus hij doet 

alles voor haar. 



Wie vinden we terug in het kasteel van Houffalize? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrabella 

Narrabella is de gekste van heel 

Houffalize. Ze maakt iedereen aan het 

lachen en zorgt ervoor dat iedereen 

altijd blij is. Ze heeft ook helemaal niet 

graag dat mensen tegen elkaar liegen 

en elkaar bedriegen. 

Jan Zonder Vrees  

Jan heeft wel vrees als hij voor 
gevaren komt te staan bij de toren… 
Zal hij de jonkvrouw kunnen 
bevrijden of blijft ze nog lang en 
ongelukkig leven in gevangenschap? 
 

Leon   

Leon is de mega knappe zoon van de 

boer. Met zijn geruit hemdje aan kan 

hij elk meisje voor zich winnen. 

Zouden zijn charmes de jonkvrouw 

kunnen bevrijden? Hij is natuurlijk 

wel geen echte ridder… 

 



Wie vinden we terug in het kasteel van Houffalize? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Dra & Ak 

Samen vormen ze een vurig koppel dat 

elke dag de wacht houdt bij de 

gevangen jonkvrouw. Niemand zal 

voorbij hen geraken! Of zal er toch 

iemand in slagen… 

Gary & Robert 

Deze twee stoere jongens zijn 

de geheime spionnen van 

Bert. Ze zijn heel erg goed in 

niet opvallen en stil zijn. Gaan 

ze Bert kunnen helpen met zijn 

geheime plan? 



Wat hebben we nodig op onze tiendaagse? 

Kleding:  
□ Uniform (aandoen bij vertrek)  
□ Ondergoed 
□ Kousen 
□ T-shirts 
□ Korte en lange broeken  
□ Truien  
□ Regenjas  
□ Zwemkledij (badpak of bikini, badmuts, handdoek) 
□ Pyjama  

 
Schoenen:  

□ Sportschoenen  
□ Goede wandel- en speelschoenen 
□ Waterschoenen/waterpantoffels  

 
Slaapgerief: 

□ Slaapzak 
□ Kussen 
□ Hoeslaken  
□ Veldbed of luchtmatras (geen dubbele, tenzij je die deelt) 
➔  We raden een veldbed aan, omdat luchtmatrassen vaak plat of stuk gaan. 
□ Pomp voor luchtmatras  

 
Wasgerief: 

□ Handdoeken en washandjes  
□ Zeep, shampoo, kam of borstel  
□ Tandenborstel, tandpasta en bekertje 
□ Zonnemelk en aftersun  

 
Eetgerief: 

□ Bestek: vork, lepel, mes en klein lepeltje MET NAAM OP 
□ Soepbord, platbord en beker MET NAAM OP (in plastic) 

 
Van alles en nog wat:  

□ Petje of hoed  
□ Zakdoeken 
□ Zak voor vuil linnen  
□ Zaklamp  
□ Rugzak 
□ Wasknijpers 
□ Anti-muggenstick 
□ Adressenlijst om kaartjes te versturen of etiketten met adressen  
□ Schrijfgerief 
□ Een beetje zakgeld (om kaartjes en postzegels te kopen) 
□ 2 keukenhanddoeken  
□ Pinkels, Speelclub, Kwiks: GEEN GSM 
□ Tippers, Tiptiens, Aspiranten: gsm-gebruik wordt afgesproken met de leiding  
□ GEEN SNOEP EN WAARDEVOLLE SPULLEN   

 
VERGEET NIET JE NAAM AAN TE BRENGEN OP JE (CHIRO)KLEDING, JE 

HANDDOEKEN EN JE EETGERIEF! 
 

LET EROP DAT JE ENKEL KLEREN MEEBRENGT DIE VUIL MOGEN WORDEN! 


