
      



WOORDJE VAN DE LEIDING   
 

Hallo allertofste Chirokameraden!!   

Wanneer je met dit laatste Boekske in je hand staat, word je – hopelijk – even euforisch, blij, 

enthousiast, benieuwd, … als wij al zijn! De mooiste tijd van het jaar staat namelijk weer voor 

de deur: ons heerlijke chirokamp!   

Eindelijk terug “leven-op-het-ritme-van-de-wind-en-van-de-zon” en met z’n allen het 

gevoel van “vrolijke-vrolijke-vrienden” en zeker ook van “BIKKE BIKKE BIK?!”. Wij kijken er 

al enorm van uit om samen met jullie onze zotste ideeën tot leven te brengen en er zo de zomer van 

ons leven van te maken.   

Vooraleer we gerust kunnen vertrekken, zijn er nog wat praktische dingen die jullie zeker moeten 

weten. Daarvoor hebben jullie dit “kampboekske”. Hier staat alle belangrijke info in! Als jullie 

nog andere vragen hebben, mogen jullie ons altijd contacteren!   

Veel dikke bezen, piepers, pakkerds, bisous, … van jullie leiding   

Amber, Elise, Stijn, Jorien, Marte, Elona, Marie, Hanna, Aimée, Kim, Silke, Kato,  

Esther, Louise, Zoë, Margot, Malika, Dietske & Camille   

 
  

  



 

KAMPTHEMA   
 

 
  



Hey you! Tsjoeke tsjoe tiramisu! KETNET! Alles king size goe?? Padoempumtssjj!   

Tijdens dit kamp stemmen we onze ChiroTV af op onze favoriete zender aller tijden: Ketnet! Wie denkt 

dat we 10 dagen zullen TV-hangen is echter volledig verkeerd. Elke dag wordt namelijk een heel nieuw 

spannend avontuur. Dit alles wordt natuurlijk in goede banen geleid door de coolste wrappers.  

We rollen onze rode loper uit voor grave bands zoals de Ghost Rockers en Spring. Een beestig, maar 

ook buitenaards kamp is verzekerd met Amika & Galaxy Park. Alleen is ook maar alleen, gelukkig zijn 

we altijd omringd door de allerbeste vrienden uit #LikeMe en W817.   

We geven natuurlijk nog niet al onze geheimen prijs. Wat we nog allemaal in petto hebben, zal je op 

kamp moeten komen ontdekken! Wij kijken er alvast naar uit!   

Vergeet geen verkleedkleren mee te nemen in je favoriete Ketnet-personage mee te nemen op 

kamp!   

Tot dan, liefste Ketnetters!   

P.S.: Tijdens het superlang aftellen naar het kamp, kunnen jullie misschien deze oude Ketnetshake nog 

eens opfrissen?  https://www.youtube.com/watch?v=m7DMnLjbxu8   

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=m7DMnLjbxu8
https://www.youtube.com/watch?v=m7DMnLjbxu8


 

DATA EN UREN   
 

Dinsdag 19 juli 2022   
Op deze dag vertrekken de Aspiranten met de fiets. Zij gaan op voorkamp! Olé, dubbel pret! Hun 

leiding zal dit zelf met hen afspreken.   

Woensdag 20 juli 2022  
Belangrijke dag vandaag!   

1. Bagage drop off: alle groepen mogen hun bagage komen afzetten zodat deze mee op de 

camion kan geladen worden. Ook de Ribbels en Aspiranten brengen vandaag hun bagage. 

Dit zal in tijdssloten gebeuren. Ouders met kinderen in verschillende tijdssloten, mogen de 

bagage samen afzetten (bij voorkeur in het vroegste tijdsslot). Laat dit op voorhand even 

weten aan de leiding.   

a. Ribbels: 17h-17h30  

b. Speelclubs: 17h30-18h   

c. Rakwi’s: 18h-18h30  

d. Tito’s: 18h30-19h45  

e. Keti’s en Aspiranten: 19h45-20h15   

2. Luizencontrole: iedereen houdt van een jeukvrij kamp! Daarom passeert iedereen ook 

even langs onze luizenspeurders. Vinden we luizen in je haar? No stress! U passeert die 

avond bij de apotheek-van-wacht en kan thuis rustig de eerste behandeling uitvoeren. U 

geeft de producten met uw kind mee en onze kookploeg neemt de 2de behandeling – die na 7 

dagen moet gebeuren- voor hun rekening. De Chiro betaalt zelf niet voor de 

behandelingsproducten.   

3. Fietsencontrole: Onze 3 oudste groepen banen zichzelf een weg naar de kampplaats met 

hun stalen ros. Safety first! Daarom laten zij hun fiets controleren bij de leiding. Zorg er dus 

voor dat de fiets veilig is, de nodige voor- en achterlichten heeft, dat de remmen naar 

behoren werken, …   

  



Donderdag 21 juli 2022  
YES! De allereerste kampdag!! <3  

Vertrek Tito’s en Keti’s   

De Tito’s en Keti’s worden met hun fiets aan de KMO-zone Lerenveld verwacht om 9h. Denk eraan 

om je goed naar het weer te kleden. Neem ook voldoende drankjes, snacks en een lunchpakket mee. 

Als echte coureurs fietsen we namelijk, weer of geen weer, recht naar Kalmthout!   

Vertrek Speelclubs & Rakwi’s  

De Speelclubs & Rakwi’s worden om 13h30 stipt verwacht aan het station Kontich-Lint, spoor 1. Zij 

zullen met de trein naar Kalmthout afzakken. Vergeet zeker de identiteitskaart van uw kind niet aan 

de leiding af te geven vooraleer uw kind op de trein stapt.   

 

JIPPIEJAJEEJ! Op deze dag zal de Chirofamilie eindelijk compleet zijn! Onze Ribbeltjes zullen naar het 

kampterrein carpoolen. De Ribbelleiding zal per e-mail contact met de ouders opnemen om hier een 

regeling voor uit te werken.   

Het is wel sowieso de bedoeling dat de Ribbels rond de middag aankomen op het kampterrein. Zij 

worden daar namelijk verwelkomd met een héérlijk zondags middagmaal!   

Verder maken we ter plaatse gebruik van een kiss-and-ride-systeem. Het is niet de bedoeling dat 

de ouders uitstappen en mee op het kampterrein komen. De Ribbels worden door de leiding 

geholpen om hun bedjes ed. op te zetten.   

Het kamp is nu echt begonnen!   

  

  

Zondag 24 juli 2022 
  



Zondag 31 juli 2022  
Ook aan de allerschoonste liedjes komt jammer genoeg vroeg of laat een einde. Oooooh    Op deze 

dag zullen we – moe maar méér dan voldaan- terug huiswaarts keren. De structuur van deze dag is 

ietwat anders dan anders, dus lees zeker even mee!   

14h-15h: De ouders worden tussen 14h en 15h verwacht. De camion komt dan aan en, gezien onze 

verhuurde lokalen, rekenen we erop dat jullie, als ouders, ons helpen om de camion vlot uit te laden. 

Er zijn mensen aanwezig om dit te coördineren, maar zij kunnen dit natuurlijk niet alleen. We 

verwachten dus veel helpende handen om dit klusje snel te klaren. Teamwork makes the dream 

work!   

     

+/- 15h: Als de camion leeg is, kan de bagage verzameld worden. Deze bagage wordt verzameld op 

het terrein van Knoert, aan de overkant van onze Chiro. Nadien zullen alle leden daar ook aankomen. 

We doen dan nog een laatste keer onze kampdans, laten de vlag dalen in de formatie en nemen 

afscheid van elkaar.   

Daarna keren we allen huiswaarts om – wekend in een warm bad – na te genieten van zo’n 

fantastisch bivak!   

   



 

BRIEFJES   
 

Ook al is het kamp alle dagen feest, het is toch leuk om af en toe een briefje te ontvangen van het 

thuisfront! Dit adres kunnen jullie doorgeven aan mama, papa, bomma, nonkel Jos, je liefje of 

crush, je buurvrouw, … en noem maar op! Brieven zijn tof! … En wie weet krijg je wel een 

antwoord!   

  

  

 

 

 

  

    

Voor -   en achternaam (afdeling)   

Chiro Lint    

Vredelaan 1    

2920  Kalmthout   

  

  



 

KAMPAFSPRAKEN   
 

1) Niemand wil natuurlijk te weinig kleren mee hebben op kamp, maaarrrr we moeten natuurlijk 

ook niet overdrijven! Daarom spreken we af dat iedereen z’n eigen koffer moet 

kunnen dragen. Het moet dus mogelijk zijn om zelf je spullen in de tent of slaapzaal te krijgen.   

  

2) Op kamp eten we onze buikjes lekker vol! De kookploeg tovert de lekkerste maaltijden op tafel. 

Daarom is het niet nodig om nog veel snoep mee te nemen of toegestuurd te krijgen. Wie wel 

snoepjes op kamp heeft, wordt geacht te delen met de andere kinderen. De leiding 

zal dat in goede banen leiden. Wie niet wil delen, krijgt de snoepjes pas na het kamp.   

  

3) Vergeet niet de identiteitskaart van uw kind aan de leiding te geven bij vertrek. Dit geldt 

t.e.m. Rakwi’s. De Tito’s, Keti’s en Aspiranten worden geacht zelf hun identiteitskaart 

veilig te bewaren. Neem dus zeker een kleine portefeuille en je ID mee.   

  

4) De leiding baseert zich wat medische info betreft op de gegevens die u in Stamhoofd invulde. 

Het is dus belangrijk dat dit accuraat en volledig is. U kan de medische fiche ten alle tijden 

aanpassen via www.inschrijven.chirolint.be. Doe dit echter bij voorkeur ruim voor het kamp, 

zodat de leiding de tijd heeft om zich “in te lezen” en nodige informatie af te drukken.   

  

5) Wat laten we zeker thuis?   

°Alle soorten elektronica zijn verboden t.e.m. Rakwi’s. Vanaf Tito’s mag je je gsm meenemen, 

maar hierover worden duidelijke afspraken gemaakt met de leiding.  °Alcohol en drugs zijn uit 

den boze.   

°Wij zijn een rookvrije jeugdvereniging. Roken, “vapen” (ook zonder nicotine), … wordt dus in 

principe niet toegestaan. Wie echter kampt met een rokersproblematiek kan terecht bij de leiding 

om hier concrete afspraken over te maken.   

°Wie zich niet aan bovenstaande afspraken houdt, zal gesanctioneerd worden.   

  

http://www.inschrijven.chirolint.be/
http://www.inschrijven.chirolint.be/


 

WAT-STEEK-IK-IN-M’N-VALIES  
 

 

  

Kampeermateriaal:   

- Veldbed/ luchtmatras/ matje   

- Slaapzak   

  
  Kussen, knuffel, dekentje, … 

  
  

- 

- Zaklamp   

- Enkel de Aspiranten nemen een 

kampeerstoeltje mee   
 

 

Kledij:   

- Uniform  

- Ondergoed   

- Sokken   

- Pyjama   

- Shorts, lange broeken  

- T-shirts, topjes, …    

- Truien   

- Schoeisel (vaste schoenen, 

slippers, …)   

- Wandelschoenen  

- Regenjas   

- Petje/ hoedje tegen de zon   

- Zwemgerief   

- Klaar-voor-de-vuilbak-outfit  
 

 

Extra’s:   

- Verkleedkleren in het kampthema   

- Patattenmesje   

- Keukenhanddoek   

- Zangboekske (nieuwe leden krijgen eentje, 

anderen kunnen er op kamp één aankopen 

voor 5 euro)   

- Briefpapier, enveloppen met adressen, 

postzegels   

- Brooddoos, drinkbus, rugzakje voor op 

trektocht   

- Evt. extra zakcentje voor op trektocht of 

voor een postkaartje  

- Boekje of strip  

- Versiering voor in de tent/lokaal  
 

 

Toiletgerief:   

- Tandenborstel   

- Tandpasta  

- Shampoo   

- Handdoeken, washandjes - 

 Haarrekkertjes, borstel   

- Zonnecrème   

- Zakdoeken  
 

 



 

Tips:   

- Wie in een tent slaapt, kiest best voor een 

veldbed.   

- Schrijf de adressen van mensen die graag 

een briefje ontvangen al op de enveloppen.   

- Voor de kleinsten kan het handig zijn als ze 

voor elke dag een zakje hebben met een 

outfit.   

 

 

 

  



 

WOORDJE VAN DE KOOKIES   
 

Kookie zijn op chirokamp be like....  

- 200 schellekes kaas aftellen en 10L thee zetten.  

- 18 broden per dag zien verdwijnen.  

- Tussen het koken door: "we moeten de kookies masseren voor een opdracht"  toppie!     

- 45 kilo wortels schillen voor de wortelpuree, de aardappels hebben de leden geschild, veel 

vierkante patatjes vandaag. Haha!   

- Hier en daar een pleister kleven en een knuffel tegen de heimwee     

- … en vooral regelmatig tijd nemen om te genieten van de spelende jeugd.  

Kookie zijn op kamp is héérlijk     

Wij kijken er alvast superhard naar uit!   

Veel liefs   

 

    

  

D e  kookies xxxx   

      



 

CONTACTGEGEVENS   
 

Jullie kunnen, voor het kamp, met al jullie vragen en opmerkingen terecht bij de leiding.   

- Algemene vragen: info@chirolint.be  voor algemene vragen   

- Organisatorische vragen: groepsleiding@chirolint.be   

- Ribbelleiding: ribbels@chirolint.be  

- Speelclubleiding: speelclubs@chirolint.be  

- Rakwileiding: rakwi@chirolint.be  

- Titoleiding: titos@chirolint.be  

- Ketileiding: keti@chirolint.be   

- Aspirantenleiding: aspiranten@chirolint.be  

- VB, kookploeg: vb@chirolint.be   

Voor dringende zaken kan u bij ons, op kamp, terecht via volgende contactgegevens:   

- Lies Sutherland (Volwassen Begeleider, kookploeg)  o 0477/72.76.26 o vb@chirolint.be   

- Silke Van Leeuwe (Groepsleiding, Rakwileiding)  o 0478/05.89.20 o 

groepsleiding@chirolint.be  

- Stijn Cornelis (Groepsleiding, Ribbelleiding)  o 

0499/14.15.96 o groepsleiding@chirolint.be   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALOHA 
   Lieve Ribbeltjes,  

Eindelijk is het zover… We gaan op kamp!!!  

Lees hier alle bijkomende informatie die jullie nodig hebben als voorbereiding.  Vergeet zeker ook 
niet de pagina’s vooraan door te nemen, want ook daar staat veel nuttige informatie.  

Praktische informatie: 

Het kamp zal voor de Ribbeltjes korter duren dan voor de andere groepen, namelijk van 24  juli 

t.e.m. 31 juli.  

De leiding zal reeds aanwezig zijn op het kampterrein. Dit betekent dat de ouders de Ribbels zélf 

brengen naar de kampplaats. De Ribbels worden hier om 11u verwacht. De leiding zal hiervoor een 

carpool-systeem maken. Daarvoor dienen jullie de volgende link even in te vullen: 
https://forms.gle/ZqFyMFhtaqvoUL8s8   

We vermelden hier nogmaals het adres:  Chiro Si-Jo 

      Vredelaan 1 

      2920 Kalmthout 

Zorg ervoor dat de Ribbels zeker in hun uniform op het kampterrein toekomen. Er zullen namelijk 

meteen groepsfoto’s worden getrokken!   

Houd er rekening mee dat je de koffer niet té zwaar maakt. In principe is het de bedoeling dat de 

Ribbels hun eigen koffer moeten kunnen dragen!  

Tip: De mama’s en papa’s kunnen op voorhand zakjes maken met kant-en-klare outfits in. Zeer 

handig voor de Ribbels zelf, maar ook voor de leiding!  

Op kamp gaat het al eens vuil en vettig aan toe. Zeker bij onze befaamde ‘vettige spelen’. Geef daarom 

zeker één outfit mee die na het kamp rechtstreeks in de vuilbak mag!  

Een snoepje meenemen mag, op voorwaarde dat er wordt gedeeld met de andere Ribbels! De leiding 

zal dit in goede banen leiden. Maar, wees hier beperkt in: de Ribbels zulen meer dan voldoende eten 

krijgen op kamp!  

De Ribbels mogen altijd versiering (zoals bv. vlaggetjes, lichtjes, …) meenemen om hun lokaal te 

versieren!  

Verkleden: 

Bij een Chirokamp hoort uiteraard ook een thema! Zoals jullie vooraan al gelezen hebben in het 
boekske, is dit jaar het algemene thema…              !! 

Hoe leuk?!! 

Daarnaast hebben de Ribbels ook een eigen thema op kamp, en dat zal zijn...               

(‘trommelgeroffel’) …                                            (zoals jullie misschien al doorhadden) 

 

 

 

https://forms.gle/ZqFyMFhtaqvoUL8s8


 

 

Dit betekent dat de Ribbels zowel verkleedkleren dienen mee te nemen in het thema KETNET, als 
van het thema HAWAII.  

Zo favoriete Ribbeltjes van ons,  

Dit was alles wat jullie moeten weten over het Chirokamp. Als er nog vragen zijn, aarzel dan zeker 
niet om ons te contacteren via mail of WhatsApp!  

  



 

SPEELCLUBS 

Jullie zijn misschien al even aan het aftellen, maar nu is echt bijna zo ver! HET 

CHIROKAMP KOMT ER AAN! Tijd om ons 10 dagen even hard te amuseren als op weekend. 

Met veel lekker eten, leuke spelletjes en chiroliedjes die we luidkeels kunnen meezingen.  

Vooraan in het boekje vinden jullie zeker al een overzicht van alle dingetjes die jullie in 

jullie koffertje moeten steken. Vergeet zeker ook geen knuffel, zaklamp, iets om je 

alleen, in stilte mee bezig te houden als je in de ochtend vroeger wakker bent (strips, 

schriftje, boekje, briefpapier en adressen…) en versiering om ons lokaal wat gezelliger 

te maken. 

Wat je niet mag vergeten: 

• Voldoende onderbroeken!!!!! 

• Witte t-shirt  

• Zangboekje 

• Kleren voor de vuilbak 

• Je goed humeur :)  

• VERKLEEDKLEREN: 

o Superhelden 

o Ketnet 
 

Wat laat je beter thuis: 

• Snoep (neem je dit wel mee dan delen we)  

• Gsm en andere waardevolle spullen 
 

!!!! TIP1: laat je mama en papa zeker OVERAL je naam op schrijven (ook op veldbedjes en 

slaapzakken) zodat jullie zeker niets verliezen. Een klerenpakketje per dag meenemen 

kan ook handig zijn om ’s ochtends tijd te besparen. 
 

!!!! TIP2: zorg ervoor dat jullie jullie koffer zelf kunnen dragen (met wieltjes, klein 

genoeg,…). Neem ook geen te groot bed mee zodat we allemaal in 1 lokaal passen (een 

veldbed van de Decathlon is zeker oké!)  
 

Wij hebben er alvast super veel zin in, hopelijk jullie ook! 

Tot dan! Marie, Elona, Marte en Jorien 

 



 



 

 
 

 

 

Hey hey allerliefste superfluo megachique, knalfelrode Tito’s!   

Welkom bij alweer het laatste boekske van dit zalige chirojaar, maar gelukkig is dit ook het 

leukste boekske ooit; het KAMPBOEKSKE, JOEPIEEE! Gelukkig zijn jullie ondertussen oud en  

wijs genoeg om zelf jullie koffer in te pakken, maar wat moet er extra in jullie koffer om er  

een spetterend Tito kamp van te maken??? Lees het hier;  
  

 

  

- Verkleedkleren in het thema ‘Oma en opa’; haal je wandelstok boven, laat je snor 

groeien, kleur je haar grijs en zet je bril op…  

  

- Posters, vlaggetjes, lichtjes… om van onze tent een echte tito-cave te maken.   
  
  

Wij hebben er alvast gigaaaantisch veel zin in en wij 

hopen om jullie allemaal terug te zien om er samen 

een geweldig kamp van te maken.   
  

  

Groetjes van jullie fantastische leiding  

Esther, Kato, Zoë en Louise  
 

  

  

Vekleedkleren   van iets dat begint met de letter  
T. Hoe gekker hoe beter, alles mag en alles kan.  
Let op; de kleren kunnen vuil worden!   



 

Jow jow jow, Keti’s 
Ik weet het wij kunnen het ook niet geloven maar inderdaad … het jaar is alweer voorbij gevlogen. 

Het allerlaatste boekse van dit Chirojaar 🤯. MAAAARRRR geen getreur (nog niet) want het is 

misschien wel het leukste en spannendste boekske 😉. Het is namelijk … (tromgeroffel) het 

KAMPBOEKSKEEEEEEEEE 🥳. Check it out!! 

 

Vergeet zeker niet de pagina’s hiervoor volledig na te lezen, want ook daar staat veel nuttige informatie.  

 

Don’t forget!!!  

Zoals jullie weten zal het kamp vanaf dit jaar op een ander moment plaatsvinden. We gaan namelijk 

een weekje vroeger op kamp, van donderdag 21 tot en met zondag 31 juli. Vergeet dus niet vroeger 

aan je valiesje te beginnen 😉.  

Let’s get dressed 

Dit jaar is het algemene kampthema een echte knaller. 

Smeer die beentjes al maar in met voltaren gel, haal dat 

kersenpittenkussen boven voor je nekje, vergeet je 

krukken niet want … we gaan naar het Bejaardentehuis!! 

Kruip een keer in de kast van je Oma & Opa voor de 

perfecte outfit 👵👴!! Oh en vergeet je gebit niet in te 

steken, we willen de kleinste niet wegjagen eh 🦷 

 

Daarnaast missen we soms iets op kamp… je weet wel dat ene 

stukje komkommer of die halve tomaat. Heel af en toe een 

stukje fruit zoals een banaantje of nen appel. Wel, wij 

verwachten jullie in jullie favoriete groenten of fruit verkleed. 

Is het een sappige peer, een bittere pompelmoes, een witloof 

of courgette?  

🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍓🍈🍒🍑🥭🍍🥥🥝🍅🍆🥑🥦🥬🥒🌽🥕🧄🧅 

Let’s get fruity and vegetably (lol)!! 

Recap: 

Heel simpel dus twee verkleed thema's:  

● Oma’s & Opa’s in het bejaardentehuis 

● Groenten & fruit  

Laat u gaan is de boodschap! En tot snel  

XXX 

 

Margot & Malika  



 

Liefste ASPI’s, 

Eindelijk komt het langverwachte kamp van 19 -31 juli 2022 dichterbij. Wij zijn al volop bezig met het 

voorbereiden van spelletjes om jullie zo een ONVERGETELIJK kamp te bezorgen ! 

Vergeet zeker niet vooraan in het boekje te kijken want hier vind je belangrijke informatie terug over 

de data en wat je allemaal moet meenemen. 

Het algemene thema dit jaar is KETNET 

 

Wij vertrekken dit jaar ook op Voorkamp op 19 juli om 10u op de Chiro lokalen. Wat 

neem je mee op voorkamp: ● Je fiets 

● Je trekkersrugzak !!! Niet alleen in de fietszak steken. 

● Uniform 

● Drinkenbus 

● Lunchpakket 

● Zonnecrème 

● Petje 

● Je fietsbenen 

● Verder info volgt nog, dus hou zowel jullie mail als Facebook in de gaten. 

Wat je niet mag vergeten: 

● Zaklamp 

● Extra dekentje want het kan koud zijn 's nachts 

● Zangboekje 

● Adressen voor brieven 

● Roddelboekjes 

● Materiaal om de tent mee te versieren 

● Je goed humeur 

● Doe een fietsbroek aan. 

● Regenkledij !! Want we wonen in België ● Iets voor je hoofd te beschermen (aka Kaat 

;) ) ● Zonnecrème + aftersun !!!!! 



 

● VERKLEEDKLEREN in het volgende thema :) 

○ Safari-outfit 

○ Je beste Maffia- outfit (ma echt over de top é) 

 

Ziezo, wij hebben er al super veel zin in, hopelijk jullie ook!!!! DOEEEEI 

De allerleukste leiding van de hele wereld, 

Camille & Dietske 

 
 

 


