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Beste ribbels, speelclub, rakwi's, tito’s, keti’s, aspi en ouders 
 
 
 
Het is weer bijna tijd voor de leukste tien dagen van het hele jaar! 
Tijd om op chirokamp te vertrekken.  Bereid jullie al maar voor om 
van 1 tot 11 juli, tien dagen lang te lachen, spelen en ravotten.  
 
Dit jaar trekken we naar Eigenbilzen in de provincie Limburg. En 
we gaan daar niet alleen naartoe! We nemen ook de beste 
keukenpieten van het land mee zodat onze maagjes het hele 
kamp goed gevuld zitten. Gelukkig is er na de middag even platte 
rust om al dat lekkers te laten zakken.  
 
We hebben heel wat voor jullie in petto. Je kan al beginnen 
uitkijken naar de chirokamp-klassiekers zoals het kampvuur, de 
tweedaagse/dagtocht en het leuke kamptoneel. Maar we hebben 
ook nog een heleboel verrassingen voor jullie! 
 
Het kampthema is al uitgewerkt, de spelletjes zijn al voorbereid 
en onze valiezen staan al klaar!  
Nu moeten de mama’s en de papa’s ervoor zorgen dat de 
familievakantie niet samenvalt met het kamp, en dat er 10 propere 
onderbroeken in je valies steken. Klaar? Dan kunnen we bijna 
vertrekken! 
Wij zijn al aan het aftellen. 
 
  
 
Zoentjes, 
 
De leiding. 
 
 
 
 
 



 

 

Beste chiroleden 

Voelen jullie het al kriebelen? Ruiken jullie het al een beetje in 
de lucht? 

Dromen jullie dat het kamp dit jaar 3 weken zal duren? … 

Wel, eerlijk gezegd: ik voel, ruik en droom het allemaal met 
jullie mee! 

Dit jaar wordt het kamp nog plezanter, nog lekkerder, nog 
spannender, nog vuiler en vooral nog veeeeeeel cooler! 

Genoeg redenen om het kamp niet te missen.  

Dus: 

Kinderen, spaar jullie energie!  

Moeders, zet de wasmachine al maar klaar! 

Vaders, zoek en (vooral) herstel de gaatjes in de luchtmatras! 

Want elke nacht  slapen is er eentje dichter bij het kamp.  

Hopelijk zijn de kampkriebels bij jullie ook al toegekomen.  Is 
dit niet het geval, lees dan snel dit boekje en je zal zien dat die 
kriebels vanzelf komen! 

Voor mezelf is dit kamp ook een afscheid. Ik zal dit kamp 
meemaken als laatste kamp in functie van VB. Ik heb deze 
taak steeds met hart en ziel proberen te volbrengen en heb dit 
altijd zeer graag gedaan.  

VB zijn vraagt een portie energie maar de voldoening die je 
daarvoor terugkrijgt is onbetaalbaar. Ik wil jullie daar allemaal 
voor bedanken.  

Tot op kamp! 

Ann  

VB 



 

 

Volwassen Begeleider Kris 
(op de foto tussen 2 gewest-leidsters) 

 

Alhoewel ik op de foto hierboven niet met open mond durf lachen omdat ik net een 

tand had afgebroken, blijf ik dit toch een heel mooie foto vinden. 3 mensen die 

stralen, de mysterieuze belichting en de liefde voor de chiro die uit het heel de foto 

spreekt. Niet alleen door het hartje op de kaartjes, maar ook door de vleugels: door 

in de chiro op te groeien leer je je vleugels uitslaan, en ga je later met meer schwung 

en de wind in de vleugels door het leven. Voor mijzelf betekent chiro dus heel veel, 

en ik hoop, denk en weet dat veel van onze leden en leiding evenveel chirobloed in 

hun aders voelen kloppen. 

Ik ben dan ook fier dat ik met deze leidingsploeg en deze leden op kamp kan gaan in 

Bilzen. Het is voor mij ondertussen het 24e kamp (10x als lid, 7x als leiding, 3x als 

kookouder en nu het 4e kamp als VB) en elke keer blijf ik uitkijken naar het kamp, hét 

hoogtepunt van het chirojaar! De vooruitzichten voor 2017 zijn alvast weer 

schitterend: er is een leuk kampthema gekozen met toffe spelen; een goed uitgerust 

kamphuis met ruime weide en bos vlakbij en weinig verkeer in de buurt, en bovenal 

een top-team in de leidingsploeg en keiveel toffe leden. 

Als VB mag ik ook mijn steentje bijdragen. Mijn taakomschrijving is heel gevarieerd: 

de leiding bijstaan in raad en daad, zo veel mogelijk helpen bij de andere 

keukenpieten, inkopen doen, drinken en eten rondbrengen en ondertussen 

(onnozele) grapjes maken, toegankelijk zijn voor iedereen met vragen, … Iets wat ik 

liefst zo weinig mogelijk doe, maar wel met veel toewijding doe wanneer het toch 

moet is met de leden naar dokter of ziekenhuis gaan als er een pijntje is dat verzorgd 

moet worden. Kortom: samen met de keukenpieten en de leiding zorgen we als VB er 

voor dat de leden niks te kort komen. En als er ’s avonds nog tijd en energie over is, 

andere plezante dingen ;-) 

Nog één tip: als je vragen of suggesties hebt (voor of na kamp, maakt niet uit) en bij 

dringende gevallen op kamp, aarzel niet om ons (leiding of VB’s) te contacteren! Ik 

ben te vinden op mijn smartphone 0485/948.216 of in mijn mailbox 

Kris.Aerts@kuleuven.be 

mailto:Kris.Aerts@kuleuven.be


 

 

 

GAAN OP KAMP 

 

Hé kom naar smurfenland! Welkom allemaal! Ja kom naar 

smurfenland, het land van pracht en praal! 

Hoi medesmurfen, wij nodigen jullie uit om mee te gaan naar ons 

nieuwe smurfendorp. Om eindelijk van de gemene tovenaar 

Gargamel en zijn kat Azrael verlost te zijn, hebben we besloten 

om 5 dagen op kamp te vertrekken naar een paddenstoelendorp 

goed verstopt in een bos in Bilzen. Waar we ons elke dag zonder 

zorgen kunnen amuseren!  

Wat moeten jullie zeker meebrengen op dit wonderlijke avontuur? 

 Jullie beste smurfoutfit 

 Jullie opperbeste smurfenhumeur 

 

Dus kom naar smurfenland, smurf mee met het verhaal!  

Lieve groetjes  

Smurfin Kimberly, Sasette Leen en Grote smurf Jens 
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Liefste Feeën 

Waarom zouden sprookjes niet bestaan? In juli gaan wij 10 

dagen op kamp, dat is zoals minikamp maar dan 5 keer zo 

lang en we zullen dus ook 5 keer zoveel plezier kunnen 

beleven! Nog even en dan maken wij ons eigen sprookje in 

het magische Bilzen. Hier zullen wij voor even veranderen in 

feeën en onze geheime toverkracht ontdekken.  

Hocus pocus pas, ik wou dat het al chirokamp was! 

 

Wat mag je niet vergeten?  

 Jullie Fantasie 

 Jullie beste toverspreuk 

 Jullie mooiste Feeënoutfit 

Groetjes van jullie goede feeën  

Inge & Soetkin 

                                                                          



 

 

Beste speelclub jongens 

Het land is in gevaar!!!! Daarom 

worden jullie op het super coole 

chirokamp opgeleid tot echte 

soldaten door generaal Ellen en 

admiraal Arne. Zie maar dat jullie 

allemaal jullie uniform al 

bijhebben! 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liefste kwiks 

Jullie favorietste leiders zijn al aan het aftellen. Ja jullie raden het goed, 

CHIROKAMP, We hebben er al zin in! We keren met zijn allen terug naar de tijd 

van de romeinen. Na lang zoeken hebben we ontdekt dat Bilzen een oud Gallisch 

dorpje is. We zijn namelijk opzoek naar de toverdrank van Panoramix de druïde. 

Asterix zijn voorraad is op en Panoramix is gevangengenomen door de romeinen. 

Onze missie is om voldoende toverdrank te bemachtigen zodat Asterix en Obelix 

de gevangen Galliërs kunnen bevrijden. 

Tot dan xxx  

 

  

 

Wat jullie extra nodig hebben; 

-Een Gallische outfit 

-Veel goed humeur 

-Een stevige dosis zonneschijn 

-Een witte t-shirt die vuil (en geverfd) mag worden 

-Een stalen strijdros met remmen, minstens 2 wielen en een stuur 



 

 

 

Dag Rakkers of beter gezegd… jow rappers! 

 

Binnenkort is het weer zover, een super mega 

cool, tof, leuk, spetterend kamp komt eraan!                                                                                         

Haal jullie kettingen en joggingbroeken al maar uit 

de kast want dit jaar is ons thema rappers! 

Aangezien jullie allemaal stoere en knappe binken 

zijn, zal dit zeker geen probleem worden!  

Wat jullie ZEKER moeten meenemen: 

1. Verse onderbroeken en kousen! 

2. Kleren die heeeeel vuil mogen 

worden!!!!!!!!!!!!!! 

3. Jullie rapperskleren! (ketting, joggingbroek, 

petje,..) 

4. En niet te vergeten: jullie fiets 

We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn op het 

super mega toffe kamp! Wij hebben er alvast zin 

in! 

Veel rapgreeetzz 

Jokke, Lorre en Mitch 

P.S. vergeet zeker jullie rapkunsten niet  

P.P.S. oefen maar die bonkende hoofdjes zoals op 

minikamp 



 

 

 

Gegroet beste atleten  
 

Jullie krijgen de eer om in het jaar 500 voor Christus aan de Olympische 

Spelen deel te nemen. Jullie gaan dagelijks getraind worden in een aantal 

disciplines. Hiervoor moeten jullie beschikken over de gepaste klederdracht. 

Op het einde wordt door een deskundige jury de winnaar gekozen. Deze 

winnaar krijgt een hele speciale taak op zich. Ook wordt voor een beloning 

gezorgd. Omdat sommige onder jullie eerder aanleg hebben om in de 

paralympische spelen deel te nemen (lees, spelletjes voor gehandicapten) zal 

er ook een discipline voor mensen met een mentale of fysieke handicap zijn. 

Benodigdheden:  

- witte toga 

- krans  

- handicap (vrij essentieel)  

 

Tot wederzien  

Samina van Athene en Nathalie van Rhodos 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste Toppers 

Het is weer bijna zover; het ultra-ultieme-megakamp! Dit jaar gaan 

we terug naar prehistorische tijden en worden we even terug echte 

oermensen (want in de Limburg gaat het nu eenmaal allemaal wat 

trager)! Eigen voedsel verzamelen, 

communiceren met grottekeningen en 

gebarentaal, kilo’s okselhaar meesleuren… Het 

wordt hard, maar we weten dat jullie stoere 

gasten zijn (of toch meestal 😉) en erin zullen 

slagen te overleven. 

Wat moeten jullie zoal weten? 

 Op kamp gaan we twee dagen zoals echte oermensen in de 

wildernis overleven op de extreme kickass Toppers-tweedaagse. 

 

 Vroeger was er geen douchegel of shampoo, daarom is het 

noodzakelijk om een maand voor het kamp deze onnodige rommel 

af te zweren, en enkel natuurlijke middelen te gebruiken om jullie 

mannelijke stank weg te wassen: water van een natuurlijke 

waterbron in de buurt, onbewerkte planten (best geen rozen), eau 

de cologne… De leiding begint nu alvast. 

 

 Enkele dingen zijn van uiterst belang om mee te nemen: een fiets of 

zelf opgevoede dinosaurus (voedsel zelf te voorzien), typische 

oermenskledij (dierenvellen, knuppels… liefst niet naakt) en een 

trekrugzak (of groot everzwijnenvel). 

 

 In prehistorische tijden gold er volgens het marxisme een primitief 

communisme; waarbij er met het jager-verzamelaar-systeem een 

economisch egalitarisme en afwezigheid van een dictatoriale 

hiërarchie was (waar we als sterk beschaafde primaten dus ook naar 

gaan streven). 

 



 

 

Ten laatste, om jullie wat voor te bereiden; hieronder het 

schoonheidsideaal van onze voorvaderen + nog een typisch 

archaïsch spel van toen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jullie voorbeelden 

Silke, Kjel en Karl Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIPTIENS/BESTE ASPI KAAT 

klaar voor een kamp vol plezier ? ken en sjakie alvast wel.  

dit was het dan tot dan ! 
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Kerels, 

Ieder van ons leidt een leven dat beheerst wordt door een 

gedragscode. Sommige noemen het moraliteit, anderen 

noemen het religie. Wij noemen het “The Bro Code” 

Eeuwenlang hebben generaties van mannen getracht volgens 

deze code te leven. Nu is het aan ons!  

Tien dagen lang zullen jullie leven volgens deze code en echte 

Bro’s worden. It is gonna be Legen… wait for it… dary!  

 

Article 4  

A Bro never divulges the existence of the Bro Code to a 

woman. It is a sacred document not to be shared with chicks 

for any reason… No, not even that reason 

 

Benodigdheden 

 

- Hemd (liefst blauw, wit of grijs) 

- Blazer 

- knappe kostuumbroek 

- een das 

 

Suit up, Score chicks, Be awesome  

 

 



 

 

Klaas & Dylan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Dagindeling 

7u00 In de leidingstent gaan alle wekkers. 

7u01 Geen beweging. 

7u05 De wekkers gaan nog eens, luider dan de vorige keer. De leiding 

besluit toch maar op te staan en ze maken hun klaar voor weer 

een supertoffe dag met hun leden.  

7u25 De leiding staat al in de kring, ongeduldig te wachten op hun 

leden. 

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. 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 al geschild. 

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

neemt jullie mee in het spectaculaire verhaal van Keizer Kuzco! 



 

 

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 vol toffe spelletjes beginnen Jens, Leen en 

Kimberly al moe te worden en willen ze in hun bedje kruipen. 

Eerst stoppen ze de ribbeltjes (die nog niet zo moe zijn) 

allemaal in hun pyjama en in bed. Er wordt nog een verhaaltje 

gelezen en nog voor het gedaan is, zijn de meeste ribbels al in 

dromenland. 

21u00 De speelclub jongens zijn nog niet klaar voor hun bed. Ze willen 

nog verder spelen. Gelukkig zijn Arne en Ellen er en krijgen ze de 

jongens allemaal in hun bed. Inge en Soetkin gaan met de 

speelclub meisjes de tandjes poetsen en dan zijn zij ook klaar 

om te gaan slapen. 
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21u30 Mitchell, Joke en Lore leggen de rakkers in hun bed zodat ze 

zeker goed uitgerust zijn voor weer een nieuwe dag. Ook Simon 

en Ellen zeggen tegen de kwiks dat het tijd is om te gaan slapen. 

22u00 De tippers geven de toppers nog snel nachtzoentjes voor ze 

allemaal in hun slaapzak kruipen. 

22u15 De keti’s zijn nog volop bezig met een groot spel, maar ook zij 

beginnen stilaan moe te worden en gaan naar hun tenten. 

22u30 Vergadertijd! Wie heeft er allemaal puntjes?  

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

5u37 Verschillende schoenen worden gegooid in de richting van 

Simon en Jens. Het snurken stopt, maar enkele tellen later 

begint het weer. Er klinken zuchten vanuit alle hoeken van de 

leidingstent. 
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Wist je dat 

 De meisjeschiro al 69 jaar bestaat? 

 De jongenschiro al 59 jaar bestaat? 

 We al 28 jaar een gemengde chiro zijn? 

 We voor de 69ste keer op kamp gaan? 

 De traditie is om elk jaar deze puntjes te herhalen? 

 Ijsberen linkspotig zijn? 

 Je in de morgen langer bent dan in de avond? 

 Vrijdag de 17de een ongeluksdag is in Italië? 

 Vrouwen bijna 2 keer zoveel met hun ogen knipperen als 
mannen? 

 Er al 802 verschillende Pokémon zijn?  

 De langste plaatsnaam ter wereld 
'Krungthepmahanakornamornratanakosinmahintarayutthayam
ahadilokphopnopparatrajathaniburiromudomrajaniwesmahasat
harnamornphimarnavatarnsathitsakkattiyavisanukamprasit' is? 
Deze plaats bevindt zich in Thailand.  

 Poezen geen zoet proeven? 

 Kakkerlakken 9 dagen in leven kunnen blijven zonder hoofd? 

 Er in 1945 een haan was die dit 18 maanden kon? 

 De gemiddelde vrouw in haar leven 20 kg lipstick eet? 

 Er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als 
jij? 

 Een mier meer dan 50 keer en een bij 300 keer zijn eigen 
gewicht kan tillen? 

 Plassen onder de douche je jaarlijks zo’n 4400 liter water 
bespaart? 

 Een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken? 

 De langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde? 

 Olifanten andere olifanten tot op 5km afstand kunnen ruiken? 

 268,831 km/u de hoogste snelheid ooit is die op een fiets 
gehaald is? 

 Verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn? 

 De Belgische kusttram de langste tramlijn ter wereld is? 

 De allereerste WK-finale voetbal door een Belg werd gefloten? 

 Het 'peace-teken' - dat in de jaren '60 zoveel gebruikt werd - 
van oorsprong een teken voor de dood is?  

 Wanneer pinguïns vis eten, ze altijd eerst het hoofd op eten? 



 

 

 Net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens 
uniek is? 

 Het grootste zwembad ter wereld wel 1013 meter lang is? 

 Je voeten een half miljoen zweetklieren hebben en meer dan 
een halve liter zweet per dag produceren? 

 Er al meer mensen gestorven zijn door vlooien dan door alle 
oorlogen samen? 

 De meeste olifanten minder wegen dan de tong van een blauwe 
vinvis? 

 Dolfijnen slapen met hun ogen open? 

 Wormen zichzelf opeten als ze geen voedsel kunnen vinden? 

 Het is niet toegestaan om in IJsland een hond als huisdier te 
houden? 

 Elke dag er meer dan 12 jaar aan beeldmateriaal op Youtube 
wordt geüpload? 

 1 op de 5 stelletjes elkaar online ontmoet? 

 Je elke dag genoeg scheten laat om een ballon te vullen? 

 Witte chocolade eigenlijk geen chocolade is? Er zit geen cacao in 
maar alleen melkpoeder, suiker, cacaoboter, lecithine en vanille. 

 Bigfoot erkend wordt als beschermde diersoort in King County, 
Washington? 

 Een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer 
doorbrengt? 

 De natste plaats op aarde Meghalaya in India is?  

 De droogste plaats op aarde de Quillagua in Chili is? 

 De hoogste windsnelheid ooit gemeten 371 km per uur is? 

 De langste brug over water op aarde de Lake Pontchartain 
Causeway is? 

 Deze brug 38 km lang is? 

 De basiliek Sagrada Familia in Barcelona al sinds 1882 in 
aanbouw is? 

 De Mount Everest per jaar gemiddeld 4 mm groeit? 

 Chiro Begijnendijk de leukste jeugdbeweging ter wereld is? 

 Jens de grote baas van de Chiro is? 

 De leiding altijd gelijk heeft? 

 Dit het laatste wist-je-datje is?  

 

 



 

 

Wie gaat er mee op kamp? 

Kris en Ann (Volwassen begeleiders) 

 

Deze VB’s zullen er alles aan doen om ons met raad en daad bij te staan 

wanneer we dat nodig hebben. De wijsheid van Ann en het jeugdige 

enthousiasme van Kris vullen de leidingsploeg perfect aan. Kris kijkt er al 

naar uit om sommige spelletjes mee te spelen terwijl Ann een oogje in het 

zeil houdt. Samen met de leiding maken ze er een fantastisch kamp van! 

 

 

Jens, Kimberly en Leen (Ribbels) 

 

De ribbels gaan maar 5 dagen op kamp, of beter gezegd op 

smurfenkamp. Toch zullen Jens, Kimberly en Leen ervoor zorgen dat ze 

zoveel gaan beleven dat ze er nog jaren over zullen vertellen. Met elk hun 

eigen inbreng zorgen ze steeds voor leuke spelletjes. Er staat de ribbels 

een plezant en vermoeiend kamp te wachten. 

 

 

Inge en Soetkin (Speelclub meisjes) 

 

Inge en Soetkin willen altijd goed zijn voor anderen, en dit jaar gaan ze 

ook hun best doen om deze fantastische eigenschap door te geven aan 

de Speelclub meisjes. Na hun sprookjesachtige feeën training zal de 

wereld weer heel wat mooier geworden zijn. Tien dagen lang gaan ze 

proberen een lach op de speelclub meisjes hun gezicht te toveren. 

 

 

Arne en Ellen V (Speelclub jongens) 

 

Arne en Ellen zien er misschien uit als twee heel normale leiders, maar 

wat de meeste mensen niet weten is dat ze jarenlang een speciale 

training in het leger gevolgd hebben. Tijdens het 10-daagse trainingskamp 

zullen ze al hun ervaring gebruiken om de speelclub jongens op te leiden 

tot echte, stoere soldaten. 

 

 



 

 

 

Simon en Ellen S (Kwiks) 

 

Asterix en Obelix is niet alleen het kampthema van de kwiks, het is ook de 

bijnaam van het super duo Ellen en Simon. Wie van de twee Asterix is – 

en wie Obelix – is nog de vraag, maar zeker is dat ze zich als echt Galliërs 

kunnen verweren en hun kwiks op alle momenten zullen verdedigen. Zo 

wordt het zeker een onvergetelijk kamp! 

 

 

Mitchell, Joke en Lore (Rakkers) 

 

Mitchell, Joke en Lore zijn niet toevallig elkaars medeleiding; vroeger 

vormden zij het bekende rapperstrio Smarties, al is hun leerling M&M 

meer bekend. Nu zullen ze hun beste moves en lyrics doorgeven aan the 

new generation. Ouders, hou jullie klaar om op 11 juli echte sterren te 

verwelkomen! 

 

 

Nathalie en Samina (Tippers) 

 

We weten allemaal dat Nathalie en Samina echte topatleten zijn. Ook al 

zijn ze nooit op de Olympische Spelen geraakt, toch kennen ze alles van 

sport en spel. Ze zullen hun tippers constant bezighouden zodat ze ’s 

avonds moe en voldaan naar hun bedje kunnen gaan. 

 

 

Kjel en Silke (Toppers) 

 

Kjel en Silke hebben besloten dat de digitalisering van de hedendaagse 

tijd niet meer de shizzle is. Ze hebben daarom besloten om terug te gaan 

naar de goeie oude tijd, de tijd waarin alles nog simpel was. Hierin komen 

hun jagerskills ten volle tot uiting. Als echte primitieven zullen ze geen 

nood hebben aan de keukenpieten en enkel van de essentie van de 

natuur genieten. Dus ouders, geef jullie toppers nog maar lekker veel 

eten voor ze vertrekken, ze zullen deze reserves kunnen gebruiken. Een 

jager wordt je niet op 1 dag, gelukkig wel op 10. 

 



 

 

 

Ken en Sjakie (Tiptiens) 

 

Ken en Sjakie zullen al hun wijsheid en ervaring gebruiken om de Tiptiens 

en het Aspi-meisje niet alleen de volle 10 dagen te amuseren, maar ze 

tegelijkertijd ook voor te bereiden op hun verdere loopbaan in de Chiro. Ze 

zullen zich als het ware ontpoppen van rupsen tot vlinders. 

 

 

Klaas en Dylan (Kerels) 

 

Echte bro’s, zo kan je Klaas en Dylan wel noemen, ze kennen de 

befaamde bro code vanbinnen en vanbuiten en zullen deze dan ook nooit 

breken. Buiten de chiro zien ze er altijd verzorgd uit en dragen ze enkel 

knappe pakken. De kerels zijn een vriendengroep, maar om echte bro’s te 

worden zullen ze de begeleiding van Dylan en Klaas zeker kunnen 

gebruiken.  

 

 

Keukenpieten 

 

De keukenpieten zijn al beroemd in Begijnendijk en omstreken. Sommige 

mensen gaan mee op kamp 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 na ons buikje rond gegeten te hebben met het eten van de 

keukenpieten. 
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Praktisch 

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. 
 
Zakgeld 
Ribbels:   €   0 
Speelclub: €   0 
Rakwi’s:  €   5,00 
Tito’s:  €   20,00 
Keti’s:  Af te spreken met de leiding 
 
Valiezen 
Het binnenbrengen van de valiezen, eventueel fiets (zie verder), medische 
fiche, kids-ID of identiteitskaart, zakgeld … gebeurt tussen 18.00 u en 19.00 
u op donderdag 29 juni 2017 op de Chiro. Iedereen kan zijn bagage weer 
komen ophalen op dinsdag 11 juli 2017 tussen 18.00 u en 19.00 u op de Chiro. 
De ribbels brengen hun valiezen mee de dag dat ze vertrekken.   (6 juli) 
 
Kampbezoek 
Kampbezoek is niet toegelaten, ook niet voor de ribbels. In dringende 
gevallen, maar alleen dringende gevallen, kan je terecht op volgend 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 lidje betrapt met een GSM, dan 
wordt de GSM afgenomen en teruggegeven op ’t einde van het kamp.  
Geen excuses. 
 



 

 

Adres 
Chiro Begijnendijk  
(naam lid + afdeling) 
“Het Moorshof” 

Gellikerweg 4 

3740 Eigenbilzen 

Overschrijving 
Spijtig genoeg kost op kamp gaan ook wat geld, en daarom vragen we aan 
de leden die meegaan op kamp het kampgeld te storten op volgend 
rekeningnummer: 
BE44 7330 1861 5845  
Op naam van: 
Chiro Begijnendijk v.z.w. 
Kerkstraat 3 
3130 Begijnendijk 
Het kamp kost €135, voor de ribbels kost het €70.  Vanaf het derde kind van 
het gezin voorzien wij een korting: het kamp kost dan €120 voor een heel 
kamp en €60 voor de ribbels. Gelieve op de overschrijving het volgende te 
vermelden: 
KAMPGELD (naam en voornaam lid) en (afdeling) 
Het kamp moet betaald zijn voor 25 mei 2017!! 
 
We zouden vriendelijk willen vragen om voornoemd bedrag enkel 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.  Al wie z’n lidgeld 
of kampgeld niet betaald heeft, kan spijtig genoeg niet mee op kamp. 
 
 
Vertrek – Terugkomst 
Vertrek: zaterdag 1 juli 2017 
Vertrek Ribbels: donderdag 6 juli 2017 
Terugkomst: dinsdag 11 juli 2017  
Alle groepen behalve onze ribbels vertrekken op zaterdag 1 juli met de bus 
naar de kampplaats. We verzamelen om 9.45u op het chiroplein. De ribbels 
vertrekken op donderdag 6 juli 2016. Zij spreken hiervoor om 10u af op de 
Chiro. De ribbels zullen met de auto naar Eigenbilzen afreizen. Vergeet 
zeker geen lunchpakket mee te brengen voor onderweg. De terugkomst 
zal voor alle groepen plaats vinden op dinsdag 11 juli 2017 rond 13u met de 
auto. Je hiervoor opgeven kan indien gewenst samen met de inschrijving. 



 

 

 
Fietsen 
Voor de groepen die hun fiets meenemen, gelieve wel te zien dat uw stalen 
ros van alle nodige elementen is voorzien: lichten, bel, werkende remmen, 
voor- en achterwiel, zadel … 
De groepen die hun fiets moeten meebrengen zijn: Kwiks, Rakkers, 
Toppers en Tiptiens. 
Deze fietsen mogen samen met de valiezen ingeleverd worden op 
donderdag 29 juni tussen 18.00 u en 20.00 u. 
De Tippers en Kerels zullen naar de kampplaats fietsen, meer info zullen 
deze groepen van hun leiding krijgen. 
 
Snoep 
Gelieven geen snoep of aanverwanten in de valies te stoppen. Er zullen 
speciaal getrainde snuffelhonden 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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


 

 

Algemeen 
 
Spaaracties 
Verschillende bedrijven geven gratis producten weg aan chirokampen. 

Hier doen we graag aan mee. Jullie kunnen ons helpen sparen voor gratis 

speculoospasta, appelsiensap en melk op kamp. 

Melk van Joyvalle en appelsiensap 

van Appelsientje: aan elke bus hangt 

een geel flapje. Deze gele flapjes 

kunnen jullie eraf knippen en aan de 

leiding bezorgen. Per tien gele 

flapjes krijgen wij een gratis liter 

melk of appelsiensap. Gelieve de 

gele flapjes aan de leiding te 

bezorgen voor zondag 21 mei.  

Speculoospasta van Lotus: op de potten speculoospasta van Lotus en op 
sommige koekjes van Lotus (zebrakoeken, madeleines, frangipanes…) 
hangt de sticker “Lotus op kamp”. Op de achterkant van deze sticker staat 
een code die je kan ingeven via www.lotusopkamp.be. Kies bij 
jeugdbeweging voor Chiro Begijnendijk en vul de code in. Per tien codes 
ontvangen wij een gratis pot speculoospasta. Deze codes kan je online 
ingeven tot 31 mei. 

 

 

 

 

 

 

Hebben jullie thuis melk van Joyvalle, speculoospasta van Lotus of 
appelsiensap van Appelsientje? Dan zouden jullie er ons een groot plezier 
mee doen als jullie meedoen aan deze spaaracties! Alvast bedankt voor de 
hulp! 

http://www.lotusopkamp.be/


 

 

Indien je nog vragen hebt over het kamp, dan kan je terecht bij de 
volgende personen, en dit op de volgende GSM-nummers 

 
Hoofdleiding: 
Jens:  0494/76.73.29 
Simon:  0473/18.67.75 
 
Andere Leiding: 
Leen:  0497/84.54.48 
Kimberly: 0494/86.52.31 
Inge:  0472/49.32.97 
Soetkin:  0492/03.40.32 
Arne:  0497/92.88.58 
Ellen V:  0487/48.12.83  
Ellen S:  0494/19.93.55 
Mitchell:  0494/58.69.11 
Joke: 0493/05.48.27 
Lore:  0471/58.05.26 
Samina:  0499/72.07.92 
Nathalie:  0489/39.00.89 
Kjel:  0498/40.28.73 
Silke:  0497/39.00.02 
Sjakie:  0479/02.47.07 
Ken:  0478/13.59.59 
Dylan:  0499/12.18.47  
Klaas:  0495/14.37.74 
 
 
 
Als je nog andere vragen hebt of nog wat info nodig hebt kun je een 
mailtje sturen naar:  
leenminnoye@hotmail.com    
 
Andere handige nummers: 
π: 3,14159265 
De rij van Fibonacci: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34… 
Algemene info: 1207 



 

 

Checklist: Wat moet er zeker in de valies? 
   

□ Tandenborstel en tandpasta 
□ Verse onderbroeken en sokken 
□ Slaapzak, bedovertrek en kussen 
□ Verse onderbroeken en sokken 

 
Eventueel ook nog: 

□ Verse onderbroeken 
□ Sokken 
□ Een slaapkleedje of pyjama. 
□ Een knuffelbeestje of beest. 
□ T-shirts, sweaters, pulls, korte en lange broeken, rokjes, … 
□ Een hele dikke warme trui 
□ Regenkledij 
□ Nog meer verse onderbroeken 
□ Kousen, sokken 
□ Schoenen, ook stevige wandelschoenen 
□ Zakdoeken en 2 à 3 keukenhanddoeken 
□ Washandjes, (douche)zeep, badhanddoek, …  Toiletgerief 
□ Wasspelden, veiligheidsspelden 
□ Zaklamp inclusief batterijen 
□ Zwemgerief 
□ Identiteitskaart!   
□ Een veldbed (of als het echt niet anders kan een éénpersoons 

luchtmatras) voor de Kwiks, Tito’s en Keti’s 
□ Een (stevige) rugzak (voor de groepen vanaf tito moet hier    

materiaal in passen voor 2 dagen, Inclusief eten!!!) 
□ Drinkbus (wordt elk jaar opnieuw vergeten!) 
□ Bestek, plat- en soepbord, en drinkbekertje.  Ervaring leert ons 

dat deze dingen nogal gemakkelijk kwijtgespeeld worden, dus 
gelieve te markeren welk materiaal van u is.  We vragen ook 
met aandrang om stevige spullen mee te nemen, geen 
wegwerprommel.  Save the rainforest! 

□ Lunchpakket 
□ Gezondheidsgerief 

 

DENK NOG EENS NA OF JE NIETS VERGETEN BENT, JE KAN 
BETER IETS TE VEEL DAN IETS TE WEINIG MEE HEBBEN ! 

(maar ook weer niet te veel) 


