
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Amel. Bij sommigen klinkt deze gemeente 
bekend in de oren en dat kan wel eens kloppen, want vier jaar geleden 
zijn we ook op kamp geweest in Amel! Natuurlijk zitten we dit jaar wel 
op een andere kampplaats. 
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. 
 
Dit jaar steken we dus de taalgrens over en trekken we naar Amel in de 
provincie Luik. En om er nog een schepje bovenop te doen spreken ze 
in Amel helemaal geen Frans, maar Duits! Als jullie na tien dagen dan 
niet terugkeren met een talenknobbel, dan weten wij het ook niet meer.  
Waar jullie natuurlijk ook mee zullen terugkeren na tien dagen kamp, 
zijn goed gevulde buikjes. Want dit jaar worden we wederom vergezeld 
door de beste topchefs uit Begijnendijk en omstreken. Zij zullen niet 
rusten voordat ieder van ons voldaan van tafel gaat en uitgeteld in z’n 
bed kruipt om tijdens de platte rust al dat lekkers te laten zakken.  
 
Daarnaast hebben wij ook heel wat voor jullie in petto. Denk maar aan 
het kamptoneel, de dagtocht/tweedaagse en het kampvuur. Het 
kampthema is al tot in de puntjes uitgewerkt, de spelletjes zijn 
voorbereid en onze valiezen staan al klaar! 
Enkel de mama’s en papa’s moeten 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



 

We hebben zonet met onze vriend uit Ranst gebeld (de Marc) en hij 

kan nog niks garanderen, maar hij beloofde alvast om zijn best te doen 

om ons op kamp te laten gaan. We duimen keihard mee en kijken uit 

naar een geweldig kamp in Amel. Omdat ze daar Duits spreken, 

hebben wij ons VB-tekst in écht Duits geschreven zodat jullie al een 

beetje kunnen oefenen in de vreemde taal. Jaja, zo zijn we: als we 

iemand kunnen helpen, doen we dat. Hier gaan wir:  

Zoals du in der Foto sehen kannst, spielen wir dickweils mit Pippi 

Langstrumpf.  Wir haben sie auch ausgenotigt um nach Amel zu 

kommen. Sie sall sicher kommen, maar allein wann wir dass Spiel 

winnen: “Welche Ausspraak ist von Pippi? ”  

Wir geben drie Dingen die aus Kamp können gebeuren und dann eine 

Ausspraak von die VB’s und eine von Pippi. Wenn sie raten können 

wass Pippi gesagt habt, dan kommt Pippi nach unseres Kamp in Amel. 

 

 



Erste Fraag:  wass tun wir als dass leckere Eten von der 

Keukenpietchen opf ist? 

A) Dan slachten wir eine Kuh and machen eine Riesenbarbecue 

mit so einen grossen Flammenwerpcher von Elon Musk. 

B) Dass passiert beina nooit,  aber dann geben wir alles an die 

Kinder und holen Frietchen für die VB’s en Keukenpietchen. 

Zweite Fraag: ein Lid ist sieck oder gewund im Spiel. 

A) Dann varen wir mit dem Auto nach Dokter oder Ziekenhaus 

und telefonieren mit die Ouders. 

B) Wir rufen ein Helikopter und fliegen unter Atomium und ober 

Eifelturm and machen 3 Loopings und dann ist alles in 

Ordnung. 

Dritte Fraag: wanneer mag je nach het Kamp bellen? 

A) Altaid, aber dan muss je zuerst drai Kopf-rollen machen, ihr 

Fusse in eine kalten Emmer mit Eiswasser stecken, ein 

Freugdesdans machen und ein schön Liedchen zingen an der 

Telefon. 

B) Allein in ausserste Not. Aber je kan das Kamp folgen via de 

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

Für die Fotos ist die login “Amel” und dass passwort “kamp”.  

Zo. Hopelijk heeft iedereen de 3 vragen juist en dan kunnen we Pippi 

op kamp verwachten. We kijken er al naar uit! 

 

VB’s Annick en Kris 

 

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


Dag ribbels 

Wij hebben jullie hulp nodig! In Amel is er een boef.                                                                     
Deze boef heeft ervoor gezorgd dat heel onze groep in de 
gevangenis zit.  

Geen paniek. Jullie leiding heeft een plan bedacht om te 
kunnen ontsnappen & de echte boef te pakken! 

Helpen jullie mee? → JAAAAA!!!!  

 

 

 

 

 

 

Wij kijken er al naar uit!                                                                                               

Joe, daag, bye, groetjes (kusjes & knuffels)                                                                                                             

Silke & Warre 

Wat moeten jullie dan zeker 

meenemen?  

 Een gevangenisoutfit! 

 Schoenen (met plakkers!)  

 Jullie blije gezichtjes 

 Veel enthousiasme     



Liefste speelclub meisjes 

 
Binnenkort is het weer zover, CHIROKAMP 2020! 

Aangezien wij niet naar de kinderboerderij zelf kunnen gaan, 

nemen wij de kinderboerderij mee naar Amel.  

Voor één keer mogen jullie het beest in jullie naar boven halen. 

 We maken er 10 onvergetelijke dagen van, bereid jullie maar 

voor op een beestig kamp! 

Om je volledig in te leven in het thema neem je dit mee: 

- een outfit van je favoriete dier in de kinderboerderij (wees 

origineel). 

- jullie stralende lach. 

 

Groetjes van beste leiding 

To & Hazel xoxo 

 

 

 



Beste Speelclubjongens  

 

 Wij zijn al een tijdje op zoek naar een grote schat, maar het lukt 

ons niet om deze schat te bemachtigen. Zouden jullie ons willen 

helpen? Kom dan zeker op 1 juli naar Amel, wij zijn er zeker van 

dat jullie als dappere piratenbende deze schat kunnen vinden en 

veroveren. Breng zeker je stoerste piratenkleren mee! En laat ons 

zien hoe jullie je bewijzen als een echte piraat!  

  Wij rekenen op jullie! 

  Jullie kapiteins Kevin & Ignace   

 

 



Liefste kwiks 

Zoals jullie misschien al weten zijn de “officiële” olympische 

spelen in Tokyo afgelast. Maar dat houdt ons niet tegen om onze 

eigen te houden.  

De Chirolympische spelen!!! Gepresenteerd door Tuur & Jolan.  

 

Begin al vast met trainen want je zal het nodig hebben   . 

Bereid je voor op 10 dagen vol actie en spanning in een 

overdreven sportieve outfit (bv. 1980’s fitness outfit). 

 

Groetjes, de leiding



Lieve rakkers, 

Na een lange en saaie periode van covid-19 zonder Chiro. En 

zonder elkaar gezien te hebben of samen te kunnen spelen    Is 

het dan eindelijk bijna tijd voor Chirokamp! 

Waarschijnlijk hebben jullie veel kunnen gamen tijdens de lange 

periode thuis. Hopelijk hebben jullie je skills dan ook goed 

getraind. Want wij gaan jullie Minecraft-skills op de proef 

stellen. 

Dit wordt dan ook ons kampthema    Jullie mogen voor 

themadag je dan ook verkleden in het Minecraft thema. Dit kan 

je doen door je als Steve te verkleden of je eigen personage of 

wees nog creatiever en verras ons… 

Veel liefs, 

Viktor en Corelie 



Dag ordinary girls of zouden we beter zeggen extra ordinary 

girls    

Dit jaar gaan we er een spetterend kamp van maken. We 

zullen zien of jullie ook goed zijn in het water. We gaan ons 

helemaal onderdompelen in de wereld van de zeemeermin. 

Worden jullie echte zeemeerminnen zoals Cleo, Rikki en 

Emma?    Dat zullen we zien op kamp!  

Groetjes 

Lina & Lies xxxxxx 

Ps: Vergeet dus zeker geen bikini! 

Ps: Neem ook wat versiering mee voor jullie vin (schelpen, 

glitter, parels, stiften…) 

 



Sup boys, 

 

Het is bijna weer zo ver. Kamp is right around the corner. 
Dit jaar willen wij van jullie Specials Operators maken van de 

Chiro. 

10 dagen zullen wij allerlei capaciteiten testen of ze geschikt zijn 

voor de Special Forces. 

WARNING: Dit is niet voor mietjes. 

Jullie zouden in legerachtige kledij moeten komen.  

Dit betekent niet dat jullie naar de winkel moeten gaan om kledij 

te gaan kopen. Een groen T-shirt zou al perfect zijn. 

Als jullie slagen op het einde van het kamp zullen jullie voor altijd 

de leiding ops zijn van het Special Forces-team van de Chiro !!!!! 

 



Joooow tiptienssss, 

Dit jaar gaan we een dagje racen op een secret locatie en 

hiervoor zouden wij het fijn vinden als jullie je allemaal 

verkleden als een figuur van Super Mario Kart, laat je creativiteit 

werken x (jullie kennen ons ondertussen, wie het best verkleed 

is krijgt voorsprong hihi) 

  

 

 

 

 

 

 

Als laatste hebben wij nog een toffe verrassing voor jullie! 

Omdat we elkaar niet veel hebben gezien dit jaar vertrekken we 

een dagje eerder op kamp! MET DE FIETS WOEEEHOEE  

 

P.S.: Stuur jullie grootste angst door naar ons, op kamp wordt 

duidelijk wat we hiermee gaan doen     

Groetjes jullie favoriete leiding  

Lucca & Bauke xxx 

 



Liefste Kaerels,  

Zoals jullie weten heeft 2020 ons nog niet veel Chirozondagen 

gegund. Maar niet getreurd, alle kostbare uren die ons 

ontnomen zijn, gaan we ons terug toe-eigenen. 

Wat we precies gaan doen, verklappen we nog niet, maar jullie 

mogen er zeker van zijn dat jullie een overdosis Chiro zullen 

krijgen! 

 

Kusjes van de leukste leiding uit het hele universum, 

Lars en Natje 

 

P.S.: Dit jaar moeten jullie op 

kamp niets speciaals 

meenemen, want jullie zijn 

zelf al speciaal genoeg!    



Liefste Tispi’s,  

Marc van Ranst raadt ons af om dit jaar nog te reizen naar het 

buitenland… Maar wie heeft de Italiaanse heuvels, de Spaanse 

kust of de Franse Provence nodig?  

Uw reisgids Horemans en Co neemt u mee naar de meest 

pittoreske plekken die ons kleine landje te bieden heeft. 

Wie kan de schoonheid van het postindustriële Charleroi nu niet 

appreciëren? En dan hebben we het nog niet gehad over het 

charmante Doel. 

Bereid jullie voor op 10 dagen toeristische trekpleisters in witte 

sokken en sandalen! 

Liefs, de leiding 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 Remke 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 Pippi 

Langkous! 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 Silke en Warre hun verhaaltje hebben 

uitgelezen, zijn de meeste ribbels al in dromenland. 

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

jongens nog volop hun tandenpoetsen, liggen de meisjes al 

flink in bed. 

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. Alexander en 

Wout 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 kaerels en tispi’s worden met veel 

tegenzin hun tent ingejaagd door hun leiding. 

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 Corelie 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 72 jaar bestaat? 

- De jongenschiro al 62 jaar bestaat?  

- We al 31 jaar een gemengde Chiro zijn?  

- We voor de 72ste keer op kamp gaan? 

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

- Octopussen drie harten hebben?  

- Slechts 3 percent van het water op aarde zoet water is?  

- Mensen die telkens minder dan 7 uur per nacht slapen minder 

lang leven?  

- De kans dat je door een haai gedood wordt 1 op 3.748.067 is? 

- Wanneer het regent in het Amazonewoud het tien mintuten duurt 

voordat de druppels door het dikke bladerdek de grond bereiken?  

- Elke persoon een unieke lichaamsgeur heeft behalve tweelingen?  

- Corelie en Lina dus eigenlijk hetzelfde ruiken?   

- Er in Rusland 9 miljoen meer vrouwen zijn dan mannen?  

- De inmiddels uitgestorven colossus pinguïn zo groot was als NBA-

basketballer LeBron James?  

- Je moedertaal verbetert als je vreemde talen leert? 

- Er elke dag 12 miljoen kilogram plastic in de oceaan terecht komt?  

- Eekhoorns niet kunnen overgeven?  

- Barbie’s volledige naam eigenlijk Barbara Millicent Roberts is?  

- Het vogeltje van Twitter eigenlijk Larry heet?  

- Nathalie de beste Rummikubspeler ter wereld is? 

- Vrouwen vaker met hun ogen knipperen dan mannen?  

- Dit niet het geval is voor Lucca met z’n lange wimpers?  

- De allereerste computer meer woog dan twee vrachtwagens?  

- Er geen mieren leven in IJsland?  



- Als je je rechteroog sluit je nooit over je rechterschouder kan 

kijken?  

- 95 percent van de mensen die dit lezen, geprobeerd hebben om 

zo over hun schouder te kijken?  

- De aansteker eerder werd uitgevonden dan de lucifer?  

- Een blinde geen hoogtevrees kan hebben?  

- Er op z’n minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij?  

- Mensen met rood haar een hogere pijngrens hebben?  

- Warre dus meer pijn kan verdragen?  

- Er meer kippen op de wereld zijn dan mensen?  

- Er in Amerika een dorp is dat Okay heet?  

- Honing nooit bederft?  

- België zo’n 220.000 ton chocolade per jaar produceert?  

- Kaat dit in haar eentje op kan?  

- Hazel geen chocolade lust?  

- Mannelijke hersenen 10 percent groter zijn dan die van vrouwen, 

maar hen dit niet per se intelligenter maakt? 

- Gezichtshaar sneller groeit dan ander lichaamshaar? 

- Wanneer kikkers braken, hun magen uit hun mond komen?  

- De Nijl de langste rivier ter wereld is?  

- Een zeester geen hersenen heeft? 

- Een kwart van alle botten in een menselijk lichaam zich in de 

voeten bevinden? 

- Enkel vrouwelijke muggen steken?  

- De hoogte buitentemperatuur ooit gemeten 57,7°C is?  

- Er in Japan meer huisdieren dan kinderen zijn?  

- Isaac Newton ook het kattenluikje heeft uitgevonden? 

- Het woord hippopotomonstrosesquipedaliofobie de angst voor 

lange woorden betekent? 

- De leiding altijd gelijk heeft?  

- Dit het laatste wist-je-datje is?  



Wie gaat er mee op kamp? 
Kris en Annick (Volwassen begeleiders) 

Deze VB’s zijn onze rots in de branding. Met raad en daad staan ze ons 

steeds bij wanneer we dat nodig hebben. Beiden zijn in het bezit van 

een enorme wijsheid en ook hun enthousiasme is niet onder banken of 

stoelen te verstoppen. Samen met de leiding maken ze er een 

fantastisch kamp van! 

Silke en Warre (ribbels) 
De ribbels gaan maar vijf dagen op kamp, of beter gezegd op 

boevenkamp. Toch zullen Silke en Warre ervoor zorgen dat ze zoveel 

gaan beleven dat ze na kamp er maar niet over uitgesproken geraken. 

Beiden hebben een jeugdige fantasie en zullen hun leden elke dag 

boeien met een programma op ribbel-formaat. Er staat de ribbels een 

plezant en vermoeiend kamp te wachten. 

To en Hazel (speelclub meisjes) 
De speelclub meisjes zijn heel nette en propere meisjes, dat weet 

iedereen. Maar dit kamp gaan To en Hazel daar iets aan veranderen. 

Voor heel even mogen ze het (boerderij)beest in hen naar boven halen 

en echt eens gek doen. Een zotte beestenbende zal het alleszins 

worden! 

Ignace en Kevin (speelclub jongens) 
Ignace en Kevin lijken twee heel normale leiders, maar stiekem zijn het 

echte zeerovers! Al jaren maken ze de zeven zeeën onveilig en kapen 

ze elk schip dat hun pad passeert. Dit jaar schakelen ze zelfs de hulp van 

de speelclub jongens in en gaan ze hen tien dagen lang opleiden tot 

echte piraten!   



Jolan en Tuur (kwiks) 
Velen denken dat de Olympische Spelen dit jaar niet door kunnen gaan, 

maar niets is minder waar. De Spelen zijn stiekem gewoon verplaatst 

naar Amel! Toptrainers Van Loock en Horemans geven de kwiks de kans 

zich als atleten te bewijzen en de top te bereiken in de sportwereld. Elke 

discipline zal aan bod komen, Thiam en de Borlées kijken maar beter 

uit! 

Viktor en Corelie (rakkers) 
Voor Corelie en Viktor is de gewone wereld al lang achterhaald, zij 

vertoeven zich liever in de Minecraft-wereld. Als echte experts gaan ze 

de rakkers leren hoe te overleven in deze wereld vol verschillende 

dimensies. In deze tiendaagse overlevingstocht zullen de rakkers 

voedsel moeten verzamelen en vijandelijke mobs moeten verslaan.  

Lina en Lies (tippers) 
De tippers mogen dan wel droge humor hebben, op kamp gaan ze 

ongetwijfeld nat worden. Lies en Lina zijn immers geboren als echte 

zeemeerminnen en willen dit jaar ook de tippers mee laten genieten 

van de prachtige onderwaterwereld. Eenmaal ondergedompeld in het 

mythische waterrijk, voelen ze zich de rest van het kamp als een vis in 

het water. 

Alexander en Wout (toppers) 
Alexander en Wout zijn de twee sterkste knapen van Chiro Begijnendijk 

en dat is niet toevallig. Ze zijn namelijk paracommando’s bij de Special 

Forces en zullen Chirokamp omdopen tot Kamp Waes. De toppers 

zullen opgeleid worden tot getrainde soldaten en nadien terugkeren als 

echte mannen.  

 



Lucca en Bauke (tiptiens) 
De tiptiens gaan met het enthousiasme van Lucca en Bauke tien 

onvergetelijke dagen tegemoet. Voor hen kan kamp niet snel genoeg 

beginnen en op kamp zullen ze er ook vaart achter zetten met hun viesj 

snel thema. Als trage slakken zullen de tiptiens zeker niet terugkeren.   

Lars en Nathalie (kaerels) 
Lars en Nathalie zijn echt aangedaan door de vele uren Chirotijd die ze 

verloren zijn. Op kamp zullen ze er dan ook alles aan doen om de kaerels 

deze kostbare uren terug te geven. Geheimzinnig blijft hun thema wel, 

maar één ding is wel verzekerd, de kaerels zullen niet weten wat hen 

overkomt. 

Kaat (tispi’s) 
In haar eentje zal Kaat op kamp ongetwijfeld bergen verzetten en dat 

mag je dan ook letterlijk nemen. Als een echte gids zal de tispi’s 

doorheen het prachtige Wallonië begeleiden. Geen enkel Waals 

pareltje zal ze onberoerd laten, want zeg nou zelf: wie heeft Google 

Maps nodig als je je in het gezelschap van de enige echte Kaat 

Horemans bevindt?   

Keukenpieten 

De keukenpieten zijn al beroemd in Begijnendijk en omstreken, en 

weldra zal hun bekendheid zich ook in de Oostkantons verspreiden. 

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. 

Gelukkig bestaat er nog platte rust zodat we ons 

eten kunnen laten zakken nadat we ons buikje 

rond gegeten hebben met het eten van de 

keukenpieten. 

 



Praktische informatie 
Belangrijk 

We zouden vriendelijk willen vragen dat iedereen al zijn of haar spullen 
merkt, zodat iedereen het zijne/hare altijd gemakkelijk kan terugvinden 
op kamp. Je naam en afdeling op de valies zou bij het uitladen van de 
vrachtwagen/bus een enorme hulp zijn. We vragen ook om niets aan 
elkaar te binden, zodat we de hele laadruimte van de camion/bus 
kunnen benutten. Uit ervaring leren wij dat spullen letterlijk pootjes 
kunnen krijgen. 

Zakgeld 

Ribbels:   € 0 
Speelclub:  € 0 
Rakwi’s:   € 10,00 
Tito’s:   € 20,00 
Tiptiens:  € 20,00 
Kaerels & Tispi’s  € 25,00 
 

Inschrijven kamp 

Je kan je inschrijven via de website van onze Chiro via volgende link; 
https://www.chiro-begijnendijk.be/extras/schrijfIn.php 
Deze link kan je ook steeds terugvinden in elke mail die je van ons krijgt. 
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 2020! 

Valiezen 

Het binnenbrengen van de valiezen, eventueel fiets (zie verder), 
medische fiche, kids-ID of identiteitskaart, zakgeld, toestemming 

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


buitenland (leden vanaf tito), … gebeurt tussen 18.30 u en 19.30 u op 
maandag 29 juni 2020 op de Chiro. Iedereen kan zijn bagage weer 
komen ophalen op zaterdag 11 juli 2020 tussen 18.30 u en 19.30 u op 
de Chiro. De ribbels brengen hun valiezen mee de dag dat ze vertrekken 
(maandag 6 juli 2020).  
 

Kampbezoek 

Kampbezoek is niet toegelaten, ook niet voor de ribbels. In dringende 
gevallen, maar alleen dringende gevallen, kan je terecht op volgende 
gsm-nummers: 
 
GSM Kris: 0485/94.82.16 
GSM Annick: 0472/94.05.67 
 
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) 
Gut Eidt 
Zur Eidt 1 
4470 Amel 
 

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 
 
Jammer genoeg hebben we vorig jaar behoorlijk wat verlies gemaakt op 
kamp en door het gebrek aan inkomsten afgelopen werkjaar (vanwege 
de uitbraak van corona hebben we onze jaarlijkse fuif en eetdag niet 
kunnen organiseren), zijn we dit jaar genoodzaakt om het kampgeld te 
verhogen.  
 
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 2020! 
 
We zouden vriendelijk willen vragen om voorgenoemd bedrag slechts 
via overschrijving aan ons over te maken, cash geld wordt niet 
geaccepteerd.  



Vertrek – terugkomst 

Vertrek: woensdag 1 juli 2020 
Vertrek ribbels: maandag 6 juli 2020 
Terugkomst: zaterdag 11 juli 2020 
Speelclub, rakwi, tito en tispi’s vertrekken woensdag 1 juli om 12u30 
vanop het Chiroheem met de bus naar de kampplaats. De bedoeling is 
dat iedereen daarvoor al gegeten heeft. Iets om te drinken, en desnoods 
een koekje, voor onderweg is wel aangeraden. 
Tiptiens en kaerels vertrekken dinsdag 30 juni met de fiets richting de 
kampplaats. Zij zullen hierover twee dagen doen en zullen op de route 
naar de kampplaats ergens overnachten. Verdere informatie hierover 
zal door de leiding van desbetreffende groepen nog meegedeeld 
worden aan de leden en ouders.  
Ribbels vertrekken maandag 6 juli om 9u30 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.  

 

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, kaerels en tispi’s. 
Aangezien de tiptiens en kaerels met de fiets naar de kampplaats rijden, 
moeten zij hun fiets niet op voorhand inleveren. 
De overige fietsen (die van de tito’s en tispi’s) moeten samen met hun 
valiezen ingeleverd worden op maandag 29 juli tussen 18u30 en 19u30. 
 



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 ‘Amel’ 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 op kamp.  
 
Op elk pak pasta kan je een barcode vinden. Deze barcode kan je dan op 
een spaarkaart kleven die je online kan vinden: www.soubryopkamp.be. 
 
Per 10 ingezonden barcodes krijgen 
wij 1 pak pasta cadeau. En als we bij 
de eerste 750 verenigingen zijn die 50 
barcodes hebben verzameld en 
opgestuurd, krijgen we zelfs een 
Mikado XL spel extra cadeau! 
 
Zijn we één van de twee verenigingen 
die de meeste barcodes verzameld 
hebben, komt er op kamp een super 
deluxe pastabar op bezoek die een 
pastamaaltijd à volonté voor alle 
leden en leiding/keukenpieten maakt. 
Hoe fijn/lekker zou dit zijn? 
 
Sparen, sparen, sparen maar! 



Onze sponsors 
 







Met dank  aan al onze sponsors van 2020! 

 

 
’t Frituurke 
Brasserie Royal 
Prymacc 
Garage Geerts Mazda 
Colora Aarschot 
Apotheek ’t Begijntje 
Brandstoffen Bruyninckx 
Wim Vervloessem 
Tegeltrend 
Unata 
Wasserij De Parel 
’t Zoute Genot 
EasyFire 
Van Rompaey Doe-Het-Zelf 
Crauwels Banden 
Elektriciteit Paul De 
Meutter 
Bakkerij Plankenbrug 
Dagbladhandel Elise 
Bakkerij Dons 

 
 
 
CBC Zwembaden 
Frituur Rond Punt 
Euro Decor 
Meubelen Verhaegen 
Tuincentrum Thielemans 
Kippenhoekje 
Verelst Centrale 
verwarming en sanitair 
Toyota Wouters 
‘t Fijnste IJs 
Game Walhalla 
Mykim Traiteur 
Banden Toby 
Notelteirs 
Kapsalon Ronny 
Kapsalon Starline 
Lloydspharma Begijnendijk 
Chocolade Atelier STUYVEN 
Apotheek Philips 
De Koopjeshoek

 

 



Vragen over kamp of contact met de leiding/VB’s?  
Hoofdleiding 
Silke:  0497/39.00.02 

Andere leiding 
Warre:   0478/05.05.96 

To:  0476/06.60.21 

Hazel:  0491/10.07.56 

Ignace:  0468/15.10.12 

Kevin:  0468/18.61.92 

Jolan:  0473/67.20.59 

Tuur:  0474/08.19.25 

Viktor:  0497/80.46.54 

Corelie:  0477/66.92.86 

Lies:  0476/56.45.16 

Lina:  0477/66.92.99 

Alexander: 0478/73.83.53 

Wout:  0492/77.49.34 

Lucca:  0493/65.60.66 

Bauke:  0492/98.67.44 

Lars:  0489/34.08.10 

Nathalie: 0475/55.56.89 

Kaat:  0479/71.41.43 

Volwassen begeleiders 
Kris:  0485/94.82.16 

Annick:  0472/94.05.67 

 

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 

Westers geluksgetal: 7 

Goddelijk geluksgetal: 3

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, bedovertrek, 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 
□ Beste, plat- en soepbord, drinkbekertje. Geen wegwerprommel! 
□ Lunchpakket (dit jaar enkel voor ribbels) 
□ Zonnehoedje en zonnecrème 
□ Fietshelm verplicht (voor wie een fiets mee op kamp neemt) 
□ 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) 

 


