
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste ribbels, speelclub, rakwi’s, tito’s, 
keti’s, aspi’s en ouders 

 
Het is bijna zomer en dus kunnen we alweer uitkijken naar de leukste 
tien dagen van het hele jaar, Chirokamp uiteraard! Dit jaar gaan we met 
z’n allen op kamp naar Montzen en daarmee vertoeven we ons 
wederom in het prachtige Walenland.  
Bereid jullie dus al maar voor om van 1 tot 11 juli tien dagen lang te 
lachen, te ravotten en de prachtige Waalse bossen te ontdekken. 
 
Net zoals vorig jaar trekken we weer naar de provincie Luik om het 
dorpje Montzen onveilig te maken. Montzen behoort tot de gemeente 
Blieberg en om het nog iets ingewikkelder te maken, spreken ze hier een 
specifiek dialect, het ‘Platdiets’ of ook wel Geullands genoemd.  
‘t Geullands wèrt in de platduutsje strieëk op ’t Belzj Platduutsj 
geneump, meh is eegelik ’tzelfde dialek wie dat me dat aa d’r Hollensje 
ziej van d’r grens moelt. (Lees: “Het Geullands wordt in de Platdietse 
streek in België Platdiets genoemd, maar is eigenlijk hetzelfde dialect als 
dat wat men aan de Hollandse kant van de grens spreekt.”) 
 
Dat gezegd zijnde hebben jullie dus weer een stukje achtergrond over 
deze prachtige streek. Nu kunnen we dus beginnen aftellen naar kamp. 
Onze buikjes zullen heerlijk gevuld worden door Begijnendijkse top 
chefs, de leiding ontpopt zich weer tot steracteurs en -actrices en 
afsluiten doen we met een heus kampvuur.  
Nu moeten de mama’s en papa’s er nu nog voor zorgen dat de 
familievakantie niet met kamp samenvalt, en dat er tien propere 
onderbroeken in je valies steken.  
Klaar? Dan kunnen we bijna vertrekken! Wij zijn al aan het aftellen! 
 
Zoentjes van de leiding



VB – Kris Aerts 

Montzen, Bleiberg, Chirokamp 2021. Dat zijn de ingrediënten waarmee 

ik dit jaar een kampwoordje mag maken. ‘corona’ is het woord dat ik 

graag zou vermijden, maar lap: daar is het al. Weg sfeer. 

Terug Montzen dan. Als je dat rustig uitspreekt en in twee kapt, heb je 

‘Mont’ en ‘Zen’. Ideaal. “Mount Zen”: het beste kampthema ooit. Yoga, 

Hare Krishna en meditatie: helemaal zen zijn. Dit jaar geen kamp-T-

shirts, maar kamp-badjassen; geen platte rust, maar lotus-houding, 

geen kampdans, maar kampyoga, …  Totaal onverwacht heeft de 

leiding dit super-fantastische kampthema niet goedgekeurd. Zou dat 

dan toch kloppen van die corona-mist? 

Lap: opnieuw het c-woord dat we wilden vermijden… 

Misschien Bleiberg dan? Niet op zijn Duits “blaai bergh”, maar “blije 

berg”. Da’s fijner. Vooral omdat ik als VB op het einde ook terug blij van 

onze kampberg hoop te komen, blij omdat we wel degelijk op kamp 

mochten gaan, blij omdat onze leden weer een fantastisch kamp 

achter de rug gehad zullen hebben en blij wanneer we het kamp goed 

door de coronamaatregelen geleid zullen hebben.  

En daar gaan we weer. We kunnen tegenwoordig geen paragraaf 

schrijven of ergens komt dat verdomde c-woord op de proppen. Maar 

laat ons niet vergeten: er is nóg een c-woord dat we nooit uit ons hart 

zullen bannen: niet de c van chambrang, of van chiclet, champetter of 

charcuterie, maar wél de c van CHIRO, van Chirokamp, Chirozondag, 

Chirolokaal, Chiro-ontbijt, #chiroForEver, Chirofuif, …  



Het Chirokamp is het eerste wat we nu terug mogen, maar zodra we 

kunnen, gaan we ook terug Chiro-fuiven, Chiro-weekenden, Chiro-

trektochten, … We werken er met de leidingsploeg hard aan om zo 

snel mogelijk de Chirowerking terug op 200% te laten draaien. Als VB 

probeer ik de leiding hierin met woord en daad te ondersteunen:  

- met woord door nauw samen te werken met de hoofdleiding, door 

advies te geven aan alle leiding en naar iedereen (proberen) te 

luisteren; door knopen helpen door te hakken en mijn meer dan 

25 Chirojaar ervaring in te zetten.  

- met daden door administratieve lasten over te nemen, ICT-skills in 

te zetten om de inschrijvingen, bestellingen, mailinglijsten te 

regelen, … contactpersoon te zijn met de vriendenkring, de 

gemeente, …  en door veel praktische dingen te doen op kamp: 

contact met de verhuurder, met de gemeente, naar dokter of 

ziekenhuis rijden als dat moet (en dan de zieke verwennen met 

een ijsje 😉), … 

Als je vragen of suggesties hebt over de werking van Chiro 

Begijnendijk, mag je mij altijd mailen (Kris.Aerts@kuleuven), bellen 

(0485/948.216) of aanspreken. Maar vergeet niet dat je ook altijd de 

leiding mag contacteren: uiteindelijk weten zij het meeste over je kind 

en over wat er zondags en tijdens het kamp gebeurt tijdens sport en 

spel.  

Samen zijn we een team, een team van vrijwilligers die er het beste 

van probeert te maken. Wij danken u voor uw vertrouwen in ons team 

en kijken alvast uit naar het kamp! 

VB Kris 

mailto:Kris.Aerts@kuleuven


De wereld op z’n kop 

Hallo ribbeltjes, het is bijna weer zo ver. Het kamp is al in zicht en 

daarom willen we jullie al een beetje warm maken. 

Dit jaar zal het kamp op zijn 

kop gezet worden. We zullen 

elke dag iets speciaals in petto 

hebben voor jullie. Wat dit is, 

vertellen we jullie nog niet, 

maar neem zeker en vast één 

van jullie gekste outfits mee. 

Ook willen we dat jullie kledij 

van het ander geslacht 

meenemen (jullie kunnen al 

raden waarom 😉). 

 

We kijken er erg naar uit om met jullie op kamp te gaan. Zoals wijze 

mensen ooit zeiden:  

“Het chiro kamp van Chiro Begijnendijk is AMAZING”  

(quote van: de leiding van Chiro Begijnendijk). Dus we verwachten veel 

van jullie op kamp. 

 

Kusjes van jullie beste leiding ooit, 

Alexander De Haes 

Lars Aerts 

Elina Dielens 



 Beste Speelclub 

De wereld is in gevaar en wij hebben jullie hulp nodig! Nu dat het Corona-virus verslagen 

wordt, zijn er natuurlijk andere vijanden die nog rondlopen. Deze keer moeten we allemaal 

samenkomen en onze krachten bundelen om het voor eens en altijd te beëindigen. We 

weten nog niet precies wie/wat het is/zijn, maar het ziet er niet goed uit. Haal dus je stoerste 

superheldenkostuum maar vanonder het stof uit en warm je alvast maar op, want het is in 

Montzen te doen! 10 dagen lang moeten jullie ons helpen in de strijd. Jullie gaan getest 

worden op jullie sterktes en zwaktes. Bereid jullie dus zeker voor op een heftig gevecht naar 

overwinning! We rekenen op jullie! 

Neem dus zeker het volgende mee: 

- Kledij dat vuil mag worden 

- Goed humeur (dubbelchecken voor vertrek) 

- Een knuffelbeer (als hulpje tegen het kwaad) 

 

Groetjes van jullie leiding 

Jules & Joppe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste kwiks aka robinsonners, 

Wij hebben vernomen via jullie leiding dat jullie de nieuwe deelnemers zijn van dit seizoen. 

We hebben gehoord dat jullie goed zouden kunnen overleven, en dus niet bang zijn van 

avontuur. Dat belooft een spannend seizoen te worden!!  

Wat jullie zeker niet mogen vergeten:  

- een stoere outfit (bv bandana, leger t-shirt, kleren die vuil mogen worden) 

- een bikini/ badpak 

- een boerinnensjaaltje (voor ons super coole boerinnenspel) 

 

 

 



Beste rakkers 

Thanos heeft weer toegeslagen. Het is hem gelukt om al de Infinity 

Stones te verzamelen en hij staat op het punt de balans te herstellen. 

Maar dat is buiten ons gerekend! Bereid je voor om de wereld en 

daarvoor ook het universum te redden en tot Avengers gekroond te 

worden. 

Wat verwachten wij van jullie? 

- Moedigheid 

- Strijdvaardigheid 

- Sterke morele code 

- Discipline 

 

Zorg voor een bijpassende outfit. Deze moet niet zeker niet gekocht 

worden, laat je creativiteit de volle gang gaan! 

Tot 1 juli 

Avengers Assemble!!! 



Liefste Tippers 
 
Binnenkort is het weer zover, CHIROKAMP 2021!!! 
We nemen jullie dit jaar mee in de wereld van Winx club.  
 
Voor deze geweldige dagen mogen jullie je beste winx/feeën outfit naar boven 
halen. 
 
Wij zijn zeer benieuwd om te weten te komen wat jullie magische krachten zijn.  
 
Wij hebben alvast super veel zin om met jullie deze 10 dagen geweldig te 
maken en hopelijk jullie ook. 
 
Kusjesssss van jullie leiding  
Corelie & Hazel  

 

 
 



 

                         

Beste Toppers,  

 

Bedankt voor jullie inschrijvingen om deel te nemen aan expeditie Robinson. 

We melden jullie het geweldige nieuws dat jullie geselecteerd zijn.  

Dit betekent dat een van jullie dit jaar de enige echte Robinson wordt! 

Voorzie zeker de nodige materialen en kledij om te overleven op het 

onbewoond eiland. 

Veel succes! 

 

Productieteam Vier. 

Lies & Bauke 

 



Dag meisjes, 

Binnenkort is het weer zover en vertrekken we op Chiro kamp. Zoals 

jullie weten zijn jullie een zeer hechte groep. Daarom hebben wij 

gekozen voor het thema F.R.I.E.N.D.S., zo kunnen jullie je leiding laten 

zien hoe goed jullie kunnen samenleven. Zoals jullie misschien al 

weten gaan we naar Montzen op kamp. Maar er zijn nog een paar 

dingen die jullie moeten meenemen. 

Zoals: 

• Outfit van Chandler, Ross, Joey, Phoebe, Monica of Rachel  

• Wit T-shirt 

• Zwarte broek 

• Paraplu 

• En natuurlijk jullie goed humeur 😉 

 

Wij hebben er alvast zin in hopelijk jullie ook! 

Lina & Viktor 



Geachte schildknapen  

genaamd de kerels, 

Jullie hebben een uitnodiging gekregen van de heren Van Loock & 

Decoster om opgeleid te worden tot echte ridders van de Ronde Tafel. 

De benodigdheden die jullie zullen nodig hebben zijn een ridderoutfit 

die vuil mag worden. Deze mag perfect zelf gemaakt worden en moet 

zeker niet aangekocht worden, maar dit is u eigen keuze.  

U moet ook zeker uw vechterslust meenemen. Wij wensen jullie veel 

succes met jullie opleiding. 

De heren Van Loock & Decoster 



Gekke Aspi’s 

Afgelopen jaar was voor jullie een enorme beproeving. Puber zijn in 

tijden van corona is dan ook een enorme opgave. Jullie zitten normaal 

gezien in de fleur van jullie leven, maar corona dacht daar jammer 

genoeg anders over. ☹  

Wij als oude rotten (90’s kids) hebben uiteraard al uitbundig kunnen 

genieten van onze jonge jaren en wij weten dan ook als geen ander 

hoe belangrijk vrijheid is voor de jongeren van nu.  

Daarom willen wij die vrijheid terug geven en de opgelopen schade 

inhalen. Ja, je voelt ‘m al komen, we gaan de verloren festivalzomer 

terug geven en brengen ‘m naar Montzen!  

En uiteraard zouden wij Silke en Natje niet zijn als we er niet nog een 

schepje bovenop zouden doen. Want een normale zomervakantie 

hebben jullie ook niet gehad. Dus, waarom zouden we dan 

bijvoorbeeld de Hawaiifuif niet combineren met een vakantie op 

Hawaii? Denk maar aan drinken uit een kokosnoot, de limbo doen, 

hoela rokjes, enzovoort. 

WHO’S READY TO PARTYYYYYY ?!?!? 

 



  



Dagindeling 
 

7u00 In de leidingstent gaan alle wekkers. 

7u01 Viktor snurkt gewoon verder. 

7u05 De wekkers gaan nog eens, luider 

dan de vorige keer. De leiding 

besluit toch maar op te staan en 

ze maken zich klaar voor weer 

een supertoffe dag met hun 

leden.  

7u25 De leiding staat al in de kring, 

ongeduldig te wachten op hun 

leden. Enkel Bauke denkt dat ze 

nog een uur de tijd heeft en ligt nog 

steeds in haar bed. 

7u30 OPSTAAAAAAAAAAAAN!!! 

7u35 Wanneer alle leden in de kring staan is het tijd voor 

ochtendgymnastiek! Zo wordt iedereen goed wakker. EEN, 

TWEE, DRIE, VIER, HUP NAAR ACHTER, HUP NAAR VOOR! 

7u50 We horen alle magen al knorren, maar voor we aan tafel gaan 

om te ontbijten worden eerst nog snel de tandjes gepoetst, de 

haren gekamd en de gezichten gewassen. 

8u00  De tafels staan al vol met vers brood en beleg. De 

keukenpieten staan klaar met warme chocomelk en fonsthee. 



Voor Silke staat er natuurlijk een potje kaviaar klaar. Tijd voor 

het ontbijt! 

8u45 Na het eten moet er ook een beetje gewerkt worden. Er wordt 

flink gekuist zodat de wc’s, de douches, de refter en de 

slaapzalen weer mooi blinken en de patatjes worden ontdaan 

van hun jasjes. 

9u30 Na dat hard labeur is het tijd voor wat ontspanning! De leiding 

neemt jullie mee in de spectaculaire avonturen van Dora! Tijd 

voor de opening! 

10u00 TIJD VOOR TOFFE SPELLETJES!!! 

12u25 Iedereen heeft na al dat spelen al wat honger gekregen en 

wacht geduldig (de een al wat geduldiger dan de andere) tot 

we de verlossende klanken van het etensliedje horen. 

12u30 Eindelijk is het zover! Het middageten is klaar.  

14u00 Na een heerlijke maaltijd mag iedereen zijn bord en bestek 

gaan afwassen en dan is het tijd voor een uurtje platte rust! 

IEDEREEN PLAT OP Z’N BED! 

14u30 Tijd voor de niet zo platte rust! Wie wil kan nu een briefje 

schrijven naar het thuisfront of een boek of strip lezen. 

15u00 Nu alle leden weer goed uitgerust zijn, is het weer tijd voor 

een hele namiddag vol actieve spelen. 

16u00 Tijd voor een vieruurtje! 

18u00 Bikke bikke bik! Tijd voor het avondeten! Wat schaft de pot? 



19u00 Na het eten gaat iedereen weer volop spelletjes spelen! 

20u30 Na een lange dag zijn de ribbels moe en willen ze in hun bedje 

kruipen. Nog voordat Elina, Lars en Alexander hun verhaaltje 

hebben uitgelezen, zijn de meeste ribbels al in dromenland. 

21u00 De bedtijd van de speelclub breekt ook stilaan aan. Jules en 

Joppe kijken er dan ook streng op toe dat alle tandjes mooi 

gekuist worden. 

21u30 Ook de rakkers en kwiks worden door hun leiding in bed 

gelegd zodat ze morgen uitgerust zijn voor een nieuwe dag. 

22u00 De toppers willen de tippers nog snel nachtzoentjes gaan 

geven voor ze allemaal in hun slaapzak kruipen. Lies en Bauke 

vinden echter dat ze vandaag al genoeg met de meisjes 

gespeeld hebben. 

22u30 De tiptiens zijn na dat harde spelen helemaal uitgeteld en 

kruipen in hun tent. Ook de kerels strompelen met hun hoofd 

half in dromenland naar hun bed.  

22u40 Terwijl de aspiranten zich rustig bezighouden, is het voor de 

leiding vergadertijd. Wie heeft er allemaal puntjes?  

??u?? De leiding besluit dat het voor hun ook tijd is om te gaan 

slapen. 

4u27 Lina gooit haar schoen richting snurkende Viktor. Voor enkele 

minuten keert de rust in de leidingstent 

terug, maar niet voor lang.  

Vanuit elke hoek van de tent klinkt 

gezucht.



Wist je dat 
 

- De meisjeschiro al 73 jaar bestaat? 

- De jongenschiro al 63 jaar bestaat?  

- We al 32 jaar een gemengde Chiro zijn?  

- We voor de 73ste keer op kamp gaan? 

- Het de traditie is om elk jaar deze puntjes te herhalen? 

- Mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben. 

- Een scheet laten goed is tegen een te hoge bloeddruk. 

- Elk jaar vrouwen zo'n 1.73 miljard haarspeldjes verliezen. 

- Een giraffe langer zonder water kan dan een kameel. 

- Honing niet kan bederven. 

- De bijbel het meest gestolen boek der boeken is. 

- Het woord ‘stewardess’ het langste woord is dat je met je 

linkerhand op de linkerkant van je toetsenbord kunt typen. 

- In 2015 er meer mensen stierven door het maken van een selfie 

dan door aanvallen van haaien. 

- Muggen van alle dieren de meeste doden veroorzaken. 

- Je niet kan én snurken én dromen tegelijkertijd. 

- Het vogeltje van Twitter Larry heet. 

- Vogels niet plassen. 

- In Frankrijk men meer roze dan wit toiletpapier gebruikt. 

- Lars helemaal nooit toiletpapier gebruikt. 

- De zonsopgangen op Mars blauw zijn. 

- Een mannelijke ballerina een ballerino heet. 

- Lucca in zijn vrije tijd een ballerino is. 

- ‘Anatidaephobia’ echt bestaat. Het is de angst dat er een eend 

naar je staart. 

- Ook ‘Lisofophia’ bestaat? Dit is de angst dat Lies naar je staart. 

- Het onmogelijk is om je elleboog te likken. 



- Alleen vrouwelijke muggen steken. 

- De sterkste spier in een mensenlichaam zijn of haar tong is. 

- De croissant van origine niet uit Frankrijk maar uit Oostenrijk 

komt. 

- Honden 100.000 keer beter kunnen ruiken dan wij mensen. 

- Meer dan de helft van de wereldbevolking tweetalig is. 

- Octopussen drie harten hebben. 

- Nederlanders de langste mensen ter wereld zijn. 

- De datum van 7-10-2017 hetzelfde blijft als je ‘m van achter naar 

voren leest. 

- Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij dan wit wordt. 

- De kolibrie achteruit kan vliegen. 

- De gemiddelde vrouw 20 kilogram lipstick in haar leven gebruikt. 

- Clownvissen hun leven beginnen als een mannetje en nadien 

veranderen in een vrouwtje. 

- Op de planeet Jupiter het diamanten regent. 

- Een bij 300 keer zijn eigen gewicht kan tillen en een mier 50 keer 

zijn gewicht. 

- De meest populaire voornaam ter wereld Mohammed is. 

- Melk van een nijlpaard roze is. 

- De lengte van onze darmen ongeveer acht en een halve meter is! 

- Heet water sneller bevriest dan koud water. 

- Het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet 

links. 

- Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen. 

- Het woord ‘van’ de meeste betekenissen heeft. 

- Olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen. 

- Het Hawaiiaanse alfabet maar twaalf letters heeft. 

- Viktor enkel deze twaalf letters gebruikt in zijn zinnen? 

- De leiding altijd gelijk heeft?  

- Dit het laatste wist-je-datje is?  



Wie gaat er mee op kamp? 
 

Kris (Volwassen begeleider) 
Kris is al jaren een vaste waarde in onze Chiro en als we eerlijk moeten 

zijn, kunnen we eigenlijk ook niet zonder hem. Van ’s ochtends vroeg 

tot ’s avonds laat houdt hij zich bezig met de Chiro en is hij voor de 

leiding, leden en ouders een luisterend en behulpzaam oor. Met zijn 

jeugdig enthousiasme (Kris is nog maar pas 25 geworden      ) is Kris 

eigenlijk de man die de leidingsploeg zo jong houdt. Tegenover deze 

jeugdigheid staat dan weer een enorme levenswijsheid (op 25 jaar kan 

je al veel leren). Deze combi maakt Kris dan ook de ultieme VB en de 

het perfecte kamp-opperhoofd.  

  

Elina, Lars en Alexander (ribbels) 
De ribbels gaan maar vijf dagen op kamp, maar is dit wel echt zo? 

Aangezien de ribbelleiding dit jaar het kamp helemaal op z’n kop zet, 

weet niemand meer wat te verwachten! Dit gouden trio zal de ribbels 

versteld doen staan en hen de beste vijf dagen van hun leven geven! 

Ribbels, houdt jullie al maar vast! 

 

Jules en Joppe (speelclub) 
Dit jaar is de speelclub een gemengde groep en dat brengt meer 

uitdagingen met zich mee dan anders. Daarom zocht en vond onze 

Chiro twee geschikte leiders om deze bende zotte speelclubbers te 

leiden. Na een jaar vol zotte spelletjes, zijn Jules en Joppe er klaar voor 

om hun groep een nog zotter kamp te bezorgen. In de strijd tegen het 

kwaad zullen J&J de speelclubbers het juiste pad tonen. 



To en Heleen (kwiks) 
Dit jaar worden de kwiks pas echt op de proef gesteld, want hun leiding 

is op zoek naar een nieuwe Robinson! Tien dagen lang zullen de kwiks 

getest worden op hun stoerheid door het eten van tarantula’s en het 

vangen van wilde zwijnen (maar niet heus 😉). Hoe dan ook zullen de 

kwiks stevig in hun schoenen moeten staan om de overwinning te 

halen! 

 

Lucca en Tuur (rakkers) 
Tuur en Lucca zijn twee stoere kerels die het toonbeeld voor hun 

rakkers zijn. In de strijd tegen het kwaad zullen zij hun rakkers testen op 

de geschikte competenties die een Avenger moet bezitten. Zij zullen 

hen als geen ander leren  om moedig, stoer en met discipline in het 

leven te staan. Geen uitdaging is te zot voor de rakkers, of moeten we 

zeggen ‘The Avengers’?   

 

Hazel en Corelie (tippers) 
Haco (lees: Hazel en Corelie) zijn naast hun leven als Chiroleidsters 

stiekem ook feeën in Alfea. Ze hebben doorheen het jaar opgemerkt 

dat de tippers eigenlijk wel alle kwaliteiten hebben van echte feeën en 

daarom zullen ze de tippers gedurende het hele kamp opleiden en hun 

magische krachten laten ontdekken. Aan al de rest: let dus maar op, 

want met deze meiden wil je geen ruzie zoeken!   

 

Lies en Bauke (toppers) 
Bauke en Lies zijn twee stoere meiden en ze willen van de toppers ook 

stoere gasten maken, daarom hebben ze hun leden ingeschreven voor 

Expeditie Robinson. Voor hen dit jaar geen kampeten, want ze zullen 

zelf hun eten moeten vangen/verzamelen op een onbewoond eiland.  



Lina en Viktor (tiptiens) 
Lina en Viktor zijn buiten de Chiro beste vrienden en dit mag van hen 

iedereen weten. Daarom nemen ze dit jaar hun tiptiens op in hun 

vriendengroep. Tien dagen lang zullen deze beste vrienden samen leven 

en de gekste avonturen beleven!  

 

Ignace en Jolan (kerels) 
Ignace en Jolan weten als geen ander van de kerels echte mannen te 

maken. Ook dit jaar op kamp zullen ze de ‘kereltjes’ omvormen tot echt 

gozers en hen testen op hun ridderlijke skills. Tegen het einde van het 

kamp zal niemand nog weten wie de Ridders van de Ronde Tafel, waren, 

maar zal er enkel nog gesproken worden over de Ridders van Chiro 

B’dijk. 

Silke en Natje (aspiranten) 
Als anciens zijn Silke en Natje de geknipte personen om de aspiranten 

om te vormen tot perfecte leiders en leidsters. Gedurende het kamp 

zullen ze er dan ook alles aan doen om hen de kneepjes van het vak te 

leren en waardige opvolging te garanderen. Maar uiteraard is er ook 

plaats voor plezier en zullen de aspi’s dit jaar op kamp de schade van 

afgelopen jaar proberen in te halen.  

 

Keukenpieten 

De keukenpieten zijn al beroemd in Begijnendijk 

en omstreken, en sinds vorig jaar maken ze ook 

in de provincie Luik naam. Sommige mensen 

gaan mee op kamp enkel en alleen al voor hun 

eten. Ze toveren wat groenten en patatjes 

moeiteloos om in overheerlijke maaltijden en 

soepen. Dat wordt weer smullen! 



Praktische informatie 
Belangrijk 

We dringen er op aan dat iedereen alle spullen merkt, zodat iedereen 
alles altijd overal gemakkelijk kan terugvinden: op alle kleren, op bestek 
en zéker op je valies, veldbed en slaapzak.  Je naam én afdeling op de 
valies zou bij het uitladen van de vrachtwagen/bus een enorme hulp 
zijn. Uit ervaring leren wij dat spullen letterlijk pootjes kunnen krijgen. 
We vragen ook om niets aan elkaar te binden, zodat we de hele 
laadruimte van de camion/bus kunnen benutten.  

Zakgeld 

Ribbels:   € 0  Rakwi’s:  € 20,00  
Speelclub:  € 0  Tito’s:  € 20,00 
Keti’s:   Wordt nog meegedeeld 
Aspi’s:   Wordt nog meegedeeld 
 

Inschrijven kamp 

Schrijf in via je persoonlijke link die onderaan al onze mails staat of via 
https://www.chiro-begijnendijk.be/extras/schrijfIn.php 
Via deze link dienen jullie ook verdere informatie in te vullen zoals 
postkaartjes bestellen, maat van de T-shirt, ….  
De inschrijving moet in orde zijn voor 31 mei 2021! 
Volgens de huidige richtlijnen vormen we één bubbel als we met niet 
meer dan 100 leden op kamp gaan (leiding en keukenpieten niet 
inbegrepen). Dat kan nipt worden en daarom gaan we streng zijn wat 
betreft late inschrijvingen als we daardoor plots over die 100 leden 
zouden gaan. 

https://www.chiro-begijnendijk.be/extras/schrijfIn.php


Valiezen 

Het binnenbrengen van de valiezen, eventueel fiets (zie verder), 
medische fiche, kids-ID of identiteitskaart, zakgeld, toestemming 
buitenland (leden vanaf tito), … gebeurt tussen 18.00 u en 19.00 u op 
dinsdag 29 juni 2021 op de Chiro. Iedereen kan zijn bagage weer komen 
ophalen op zondag 11 juli 2021 tussen 18.00 u en 19.00 u op de Chiro. 
De ribbels brengen hun valiezen mee de dag dat ze vertrekken (dinsdag 
6 juli 2021).  
 

Kampbezoek 

Kampbezoek is niet toegelaten, ook niet voor de ribbels. In dringende 
gevallen, maar alleen dringende gevallen, kan je terecht op volgende 
gsm-nummer: 
 
GSM Kris: 0485/94.82.16 
 
We vragen ook met enige aandrang aan alle leden om hun GSM of 
consorten THUIS te laten!!! Wordt er een lid betrapt met een GSM, dan 
wordt de GSM afgenomen en teruggegeven op ’t einde van het kamp.  
Geen excuses. 
 

Adres kampplaats 

Chiro Begijnendijk 
(naam lid + afdeling) 
Rue Hubert Denis 24  
4850 Plombières 
 



Overschrijving kamp 

Spijtig genoeg kost op kamp gaan ook wat geld. Wij proberen met de 
Chiro steeds de kostprijs zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen zou 
meekunnen. Wij gebruiken jullie centjes om uit de onkosten te komen 
over het hele kamp (eten, aangekocht materiaal dat noodzakelijk is, 
verzekeringen in orde maken, huren van de tenten, …). Daarom vragen 
we aan de leden die meegaan op kamp (lees als ‘ouders’) het kampgeld 
te storten op volgend rekeningnummer: 
BE44 7330 1861 5845 
Op naam van: 
Chiro Begijnendijk v.z.w. 
Kerkstraat 3a 
3130 Begijnendijk 
 
Net zoals vorig jaar hebben we wederom onze jaarlijkse fuif en eetdag 
niet kunnen organiseren. Echter beseffen we maar al te goed dat 
afgelopen jaar voor iedereen financieel moeilijk was, en daarom hebben 

we besloten om evenveel (of even weinig      ) kampgeld te vragen als 
vorig jaar.  
 
Het kamp kost €150, ribbels betalen €80. Vanaf het tweede kind van het 
gezin voorzien wij een korting: €145 voor het tweede kind, €140 voor 
het derde kind, enzovoort. Gelieve op de overschrijving het volgende te 
vermelden: 
KAMPGELD (naam en voornaam lid) en (afdeling) 
Het kampgeld moet betaald zijn voor 31 mei 2021! 
 
We zouden vriendelijk willen vragen om voorgenoemd bedrag slechts 
via overschrijving aan ons over te maken, cash geld wordt niet 
geaccepteerd. Gelieve ook te noteren dat wie zijn of haar lidgeld nog 
niet betaald heeft, al een heel jaar zonder verzekering naar de Chiro 
komt. 



Vertrek 

Vertrek: donderdag 1 juli 2021 
Vertrek ribbels: dinsdag 6 juli 2021 
 
Speelclub en rakwi en toppers vertrekken donderdag 1 juli om 12u15 
vanop het Chiroheem met de schoolbus van Begijnendijk (dankuwel 
gemeentebestuur van Begijnendijk) naar de kampplaats. De bedoeling 
is dat iedereen daarvoor al gegeten heeft. Iets meebrengen om te 
drinken, en desnoods een koekje, voor onderweg is wel aangeraden. 
Opgelet: het is een beetje spannend of de toppers bij op de bus geraken. 
Als ze niet met de bus kunnen, vertrekken de toppers donderdag 1 juli 
om 11u15 aan het station van Begijnendijk met de trein richting de 
kampplaats. Breng dan boterhammekes mee voor ’s middags.  
We verwittigen jullie begin juni wat het wordt. 
 
Tippers, tiptiens en kerels vertrekken donderdag 1 juli met de fiets 
richting de kampplaats.  
- De kerels zullen de hele weg met de fiets afleggen en worden om 

7u ’s ochtends met hun stalen ros op de Chiro verwacht. Ze zouden 
dan mooi tegen het avondeten moeten aankomen. 

-  De tippers en tiptiens zullen een deel met de trein doen en worden 
om 8u45’s ochtends met hun stalen ros op de Chiro verwacht. 
Tippers rijden waarschijnlijk tot Leuven en nemen daar de trein tot 
Welkenraedt; tiptiens waarschijnlijk met de fiets tot Aarschot en 
trein tot Tongeren om dan nog minder dan 50km te doen. Verdere 
bijkomende informatie hierover zal door de leiding van 
desbetreffende groepen nog meegedeeld worden aan de leden en 
ouders.  

 



Aspiranten vertrekken woensdag 30 juni met de fiets naar de 
kampplaats. Zij zullen deze etappe in twee dagen afleggen en onderweg 
dus overnachten. De aspi’s worden die dag om 9u ’s ochtends op de 
Chiro verwacht met hun Harley Trapperson. 
 
Ribbels vertrekken dinsdag 6 juli om 9u vanop het Chiroheem met de 
auto richting de kampplaats en moeten zeker een lunchpakket 
meenemen! Verdere informatie zal via mail naar de ouders 
gecommuniceerd worden van zodra de inschrijvingen afgerond zijn.  



Terugkomst 

Omdat de combinatie van trein & bus toch wel veel geld kost, vragen we 
jullie om de kinderen op te komen halen op de kampplaats.  
 
We verwachten jullie daar om 11u11 (in géén geval vroeger dan 11u00). 
 
Voor de groepen die een fiets meenemen op kamp, vragen we aan 
zoveel mogelijk ouders om naar de kampplaats te komen met een 
fietsaanhangwagen zodat we zo weinig mogelijk fietsen op de kamion 
moeten steken. Je kan bij de inschrijving invullen hoeveel fietsen je mee 
naar huis kan nemen. 
 

Fietsen 
 
Voor de groepen die hun fiets meenemen, gelieve wel te zien dat uw 
stalen ros van alle nodige elementen voorzien is (d.w.z. inclusief voor- 
en achterlicht, bel, werkende remmen, voor- en achterwiel, zadel, 
kettingen die er niet om de 5 minuten afvallen, …). 
De groepen die hun fiets mee op kamp nemen zijn: tippers, toppers, 
tiptiens, kerels en aspi’s. 
Aangezien de tippers, tiptiens, kerels en aspiranten met de fiets naar de 
kampplaats rijden, moeten zij hun fiets niet op voorhand inleveren. 
De overige fietsen (die van de toppers) moeten samen met hun valiezen 
ingeleverd worden op dinsdag 29 juni tussen 18u00 en 19u00. 
 



Extra: toestemming buitenland 

 
Aangezien we dit jaar vlak bij de Nederlandse en Duitse grens op kamp 
gaan, vragen we aan de ouders van leden vanaf tito dat ze op het 
gemeentehuis een toestemming voor het buitenland halen en deze mee 
af geven aan de leiding bij het binnenbrengen van de valiezen. Of er wel 
degelijk groepen de grens gaan oversteken, staat nog niet vast maar 
onder het motto ‘een voorbereid man/vrouw is er twee waard’, kan je 
maar beter het zekere voor het onzekere nemen. 
 

Snoep 

Gelieve geen snoep of aanverwanten in de valies te stoppen. Er zullen 
speciaal getrainde snuffelkatten alle bagage doorzoeken bij aankomst. 
Indien er toch iemand betrapt wordt, zal het afgenomen worden en in 
de gezamenlijke pot gegooid worden.  
 

Website 

Voor extra informatie is het altijd handig om af en toe een kijkje te 
nemen op onze Chirowebsite; www.chiro-begijnendijk.be! Tijdens het 
kamp verschijnen hier ook af en toe wat sfeerbeelden of korte verslagjes 
van de dag op zodat jullie thuis een beetje op de hoogte zijn van hoe het 
er op kamp aan toe gaat. 
Het thuisfront kan ook meegenieten door 
op Facebook de Chiropagina te volgen. 
Hierop posten we regelmatig sfeerbeelden. 
De uitgebreide fotoverslagen vinden jullie 
op de Chirowebsite (www.chiro-
begijnendijk.be) en kan je bekijken met de 
login ‘Montzen’ en wachtwoord ‘kamp’. 

http://www.chiro-begijnendijk.be/
http://www.chiro-begijnendijk.be/
http://www.chiro-begijnendijk.be/


Algemeen  
Spaaracties  
Verschillende bedrijven geven gratis producten weg aan 
jeugdbewegingen. Hier doen we graag aan mee. Jullie kunnen ons 
helpen sparen voor gratis spaghetti en melk op kamp.  
 
Soubry: Sparen jullie mee? Wij kunnen 
smullen van gratis pasta op kamp en hebben 
jullie hulp nodig! Verzamel samen met ons 
de barcodes van alle Soubry pasta 
verpakkingen en bezorg ze aan onze leiding. 
Meer info vind je op 
www.soubryopkamp.be . 
 
 
 
 
Joyvalle: Als je melk van Joyvalle koopt, kan 
je op de verpakking het actieflapje 
uitknippen. Deze flapjes mag je dan aan de 
leiding bezorgen en wij bezorgen ze dan 
weer aan Joyvalle. Voor elke 10 flapjes 
krijgen wij één liter melk gratis op kamp! 
Meer info vind je op https://joyvalle.be/nl-
BE/samen-op-kamp/particulier . 
 
 
 
Sparen, sparen, sparen maar!  

Flapjes en barcodes breng je binnen bij de chiro of bij VB Kris 
(Strooiselhoeve 61).

http://www.soubryopkamp.be/
https://joyvalle.be/nl-BE/samen-op-kamp/particulier
https://joyvalle.be/nl-BE/samen-op-kamp/particulier


Vragen over kamp of contact met de 
leiding/VB’s?  

Hoofdleiding 
Silke:  0497/39.00.02 

Viktor:  0497/80.46.54 

Nathalie: 0475/55.56.89 

Andere leiding 
Elina:   0486/95.73.11 

Lars:  0489/34.08.10 

Alexander: 0478/73.83.53 

Jules:  0472/07.20.63 

Joppe:  0488/57.32.03 

Heleen:  0477/04.12.44 

To:  0476/06.60.21 

Lucca:  0493/65.60.66 

Tuur:  0474/08.19.25 

Hazel:  0491/10.07.56 

Corelie:  0477/66.92.86 

Lies:  0476/56.45.16 

Bauke:  0492/98.67.44 

Lina:  0477/66.92.99 

Viktor:  0497/80.46.54 

Ignace:  0468/15.10.12 

Jolan:  0473/67.20.59 

Silke:  0497/39.00.02 

Nathalie: 0475/55.56.89 

Volwassen Begeleider 
Kris:   0485/94.82.16 



 

Als je nog andere vragen hebt of nog extra info nodig hebt, kan je ook 

steeds een mailtje sturen naar; info@chiro-begijnendijk.be  

 

Andere handige nummers 
π: 3,14159265 

Antigifcentrum: 070 245 245 

Cardstop: 070 344 344 

Awel: 102 

Tele-onthaal: 106 

AA: 03/239.14.15 

De eerste 7 gelukkige getallen zijn 1 , 7 , 10 , 13 , 19 , 23 , 28. 

153 en 371 zijn dan weer narcistische getallen. 

3435 is het enige Münchhausengetal. 

 

mailto:info@chiro-begijnendijk.be


Checklist: wat moet er in je valies?  
 

□ Tandenborstel en tandpasta 
□ Propere onderbroeken en sokken 
□ Nog meer verse onderbroeken en sokken! 
□ Slaapzak, kussen, veldbed (géén luchtmatras!) 
□ Een slaapkleedje of pyjama 
□ Een knuffelbeestje of -beest 
□ T-shirts 
□ Pulls 
□ Korte broeken, lange broeken, rokjes, shortjes 
□ Een hele dikke warme trui 
□ Regenkledij 
□ Schoenen (ook stevige wandelschoenen) 
□ Zakdoeken 
□ 2 à 3 keukenhanddoeken 
□ Washandjes, zeep, badhanddoeken 
□ Wasspelden, veiligheidsspelden 
□ Zaklamp inclusief batterijen 
□ Zwemgerief 
□ Identiteitskaart 
□ Een grote en stevige rugzak (voor de groepen vanaf tito moet hier 

materiaal inpassen voor twee dagen, inclusief eten) 
□ Drinkbus & brooddoos 
□ Bestek, plat- en soepbord, drinkbekertje. Geen wegwerprommel! 
□ Lunchpakket (dit jaar enkel voor ribbels) 
□ Zonnehoedje en zonnecrème 
□ Fietshelm verplicht 
□ Je mooiste glimlach 

 

Denk nog eens goed na of je niets vergeten 

bent! Je hebt beter te veel mee dan te weinig 

(maar ook weer niet te veel) 


