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Openingswoordje  

 

Liefste Chirowietjes en Chiro-ouders,  

 

Ondanks een minder toffe wending aan ons Chirojaar kunnen wij niet meer wachten om het 

jaar terug af te sluiten met het knotsgekke kamp! Nog even aftellen en dan zitten we weer 

allemaal te ravotten in Lokeren! Kan je net zoals ons niet meer wachten? Lees dan dit 

boekje van voor naar achter en van boven naar onder :) In dit boekje vind je alle praktische 

informatie die héél nuttig kan zijn als je meegaat op kamp, ook (corona)maatregelen  

omtrent een veilig kamp zijn daar te vinden.  

Dit jaar trekken we met z’n allen naar het zonnig Lokeren voor 6, 8 of 10 dagen dolle pret 

lekker eten, mooie herinneringen en niet te vergeten lekker vuil te worden.  

De kookploeg heeft alvast de eerste voorbereidingen getroffen en kan al niet meer wachten 

om aan de slag te gaan. Zoals elk jaar zullen de koks weer het beste van zichzelf geven en 

onze knorrende maagjes stillen. Met 15 supergekke meiden als leiding staan wij sterker dan 

ooit en zullen we jullie met open armen ontvangen.  

We hopen alvast al onze 75 leden te verwelkomen op kamp. Duuus inschrijven maar!  

 

Dikke knuffel, de leidingsploeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIVAKNIEUWS 
Deze zomer trekken we met z’n allen naar Lokeren. Onze verblijfplaats 

heet ‘Hoogland’ en is perfect voor een zotte Chirobende als de onze! De 

leiding nam alvast een kijkje en zag dat het goed was, hier al een 

voorsmaakje: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POST! 

Wie graag zijn Chirowietje op de hoogte wil houden kan een briefje sturen 

naar: 

 

Naam Chirowietje 

Oude Heerweg 109 

9160 Lokeren 

(PS: Je weet het hé, drie brieven en je mag je zangtalenten bovenhalen!) 

 



OP BIVAK GAAN IS 

- Elke dag opstaan en gaan slapen met een glimlach 

- Uit volle borst zingen voor we aan tafel gaan 

- Op zoektocht gaan naar die ene propere onderbroek die je nog hebt 

- Lachen tot je buikpijn hebt 

- Samen kuisen tijdens de diensten 

- De beste tijd beleven met je beste vrienden 

- Herinneringen maken voor het leven 

- Luisteren naar de leiding 

- Elke avond een vervolg op het kamptoneeltje 

- Slowen met die ene knappe jongen of dat mooie meisje op dansavond 

- Genieten van een middagdutje tijdens platte rust… 

- … om daarna weer een middag vol plezier te beleven 

- uitkijken naar die volgende verrukkelijke maaltijd van onze lieve kokskes 

- 10 dagen zonder ouders 

- De tijd uit het oog verliezen 

- Wandelen tot je blaren hebt 

- Je super vuil maken tijdens een of ander spel 

- Soms eens een traantje laten 

- De zotste verhalen vertellen tijdens het eten 

- Feest vieren 

- Je grenzen verleggen 

- Genieten van een kampvuur 

- De leukste spelletjes spelen 

- Je amuseren tot je erbij neer valt 

- De beste tijd van het chirojaar 

Kortom, op bivak gaan is GEWELDIG 

 



KAMPTHEMA 

Stel je eens voor dat je een hele dag zodanig veel snoepjes 

zou eten dat je er in eentje zou transformeren? Of dat je 

de hele dag door continu zou zagen aan iedereen zijn oren 

en je ineens zou veranderen in een zaag? Of wanneer je 

dag in dag uit voor je computerscherm aan het gamen bent 

dat je plots op één of andere manier zelf in een 

gamewereld wordt gekatapulteerd? Geloof het of niet 

maar dat is exact wat met Kamiel gebeurde.  

 

Benieuwd hoe dit allemaal kon gebeuren? Ben jij ook een echte gamer? En helemaal klaar om samen 

met Mario en Luigi mee op avontuur te gaan? Spring, duik, vlieg, ontwijk hindernissen, werk samen 

en versla de kwaadaardigste slechteriken van de gamewereld. Eerder een Solo-player? Ga alleen op 

pad, carjack de snelste auto, race your race, verzamel de meeste munten, scheur als eerste over de 

finish en het allerbelangrijkste niet te vergeten: red jij als eerste de beeldschone prinses? Ontdek het 

hele verhaal gedurende onze knotsgekke bivak AND SEE YOU IN THE NEXT LEVEL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maatregelen wegens het coronavirus  

Om het kamp op een verantwoorde manier te laten doorgaan zijn wij verplicht om enkele maatregelen 

te nemen. We lijsten ze even op voor jullie, op die manier zijn jullie er ook zeker van dat jullie 

chirowietje veilig is bij ons op kamp in Lokeren.  

 

Chiro Nationaal vraagt om indien uw kind vijf dagen voor kamp de volgende symptomen: hoesten, 

keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree en moeilijk ademen,  vertoont uw kind thuis te laten. Het 

vertonen van één symptoom volstaat om tot onze spijt niet mee te mogen op kamp. Dit geldt ook voor 

onze leiding. Om het kamp veilig te laten doorgaan vragen we aan de ouders om zich hier aan te 

houden. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als je kind tot de risicogroepen behoort, 

dit zo aan te geven in de medische fiche en een attest op te vragen bij uw huisarts.  

 

Bubbels 

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meegenieten van ons fantastisch kamp, hebben wij ervoor 

gekozen om te werken met twee bubbels. Elke bubbel mag max. uit 50 personen bestaan incl. leiding 

en koks. Aan de hand van de inschrijvingen zullen wij de bubbels verdelen. Elke bubbel krijgt op het 

kampterrein zijn eigen afgebakende ruimte. Wij hebben erg veel geluk met ons kampterrein, want wij 

kunnen de twee bubbels perfect scheiden doordat twee identieke gebouwen ter beschikking zijn. 

Belangrijk om mee te delen is dat het zou kunnen dat bv. broer en zus niet tot dezelfde bubbel 

behoren. Ga er dus met andere woorden niet van uit dat gemeenschappelijk materiaal gebruikt kan 

worden, tenzij broer en zus in dezelfde groep zitten.   

 

Hygiëne 

Het is belangrijk om de handen meermaals te reinigen per dag. Per afdeling zorgt de leiding ervoor 

dat de leden zich hieraan houden. Ook vragen wij aan de ouders indien hun chirowietje ouder is dan 

12 jaar een mondmasker mee te nemen. Geen nood, de mondmasker moet binnen de bubbel niet 

gedragen worden. Ook zal de leiding ervoor zorgen dat alle ruimtes regelmatig  verlucht worden.  

 

Externen 

Bezoekdag mag tot onze grote spijt dit jaar niet doorgaan. Bezoek van externen is namelijk niet 

toegelaten. Mocht dit in bepaalde omstandigheden toch noodzakelijk zijn, zal dit gebeuren volgens de 

social distancing-regels en het dragen van een mondmasker. Indien iemand in contact komt met een 

externe dan wordt dit nauwkeurig ingevuld in het contactlogboek.  

 

Maaltijden  

Op de kampplaats zijn er twee eetzalen ter beschikking, waardoor elke bubbel apart kan eten. Om 

contact te vermijden met andere bubbels is één leider per bubbel aangesteld die in contact staat met 

de koks. Die persoon zorgt ervoor dat elke bubbel voorzien is van lekker eten. Zo worden de borden 

in verschillende ruimtes opgeschept en wordt kruisbesmetting vermeden.  

 

 

 



 

 

Ziektekamers 

Ondanks alle maatregelen bestaat de kans dat een lid symptomen vertoont of ziek wordt. Wij zorgen 

er dan ook voor dat iedere bubbel een aparte ziektekamer en EHBO-koffer heeft. Wanneer deze 

situatie zich voordoet zal er een leiding zich ontfermen over het kind. De leiding neemt meteen contact 

op met de ouders en past het officiële stappenplan vanuit Chiro Nationaal toe.  

 

Materiaal op kamp 

Wij zorgen ervoor dat alle standaard zaken zoals plakband, een bal, scharen,... dubbel aangekocht 

worden zodat elke bubbel hun eigen materiaal ter beschikking heeft. Materiaal dat door beide bubbels 

zal gebruikt worden zullen wij telkens na gebruik reinigen, maar dit proberen we zoveel als mogelijk 

te vermijden. De ruimte waar het gemeenschappelijk materiaal ligt mag betreden worden door de 

leiding mits het naleven van social distancing-regels.  

 

Activiteiten 

Vanuit Chiro Nationaal wordt er aangeraden om de activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan op 

het kampterrein. Elke bubbel zal dan ook zijn eigen speeldomein ter beschikking hebben. 

Contactspelen wordt zoveel als mogelijk vermeden.  Een bosspel is toegelaten mits het dragen van 

een mondmasker (+12) indien je externen kan tegenkomen.  

 

Dagtocht  

Dagtocht zal wegens de coronacrisis dit jaar niet doorgaan. We blijven gezellig op de kampplaats in 

onze bubbel.  

 

Tweedaagse 

De tweedaagse van de keti’s zal jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Overnachtingen buiten de 

kampplaats zijn verboden.  

 

 

Hebt u als ouder of als lid vragen over deze maatregelen dan mag je ons altijd contacteren. Wij zullen 

u met plezier een verdere toelichting geven. Wij zullen er alvast alles aan doen om ondanks deze 

maatregelen er een fantastisch kamp van te maken.  

 

Contactgegevens hoofdleiding: 

Marie Van de Walle  04/71.78.31.14 

Stiene Franssens 04/91.74.94.46 

Romanie Bellaert 04/79. 67.14.38 

 

 

 

 



Vertrek en terugkomst 

 
Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten lijkt het ons meest verantwoord om het vervoer dit jaar anders 

te regelen. Dit jaar vragen wij aan de ouders om zelf naar de kampplaats te komen met de valies van 

zoon of dochter. Naast het voeren van uw kind/kinderen vragen wij ook om uw chirowietje terug op 

te halen op 31 juli. Wij weten dat dit heel wat inspanning vraagt van de ouders, maar op die manier 

wordt contact met externen minimaal. Ook is het niet de bedoeling om als ouder het bedje van uw 

chirowietje te installeren. De leiding zal ervoor zorgen dat uw kind alsnog een goed plaatsje krijgt en 

zijn bed wordt opgemaakt.  

Carpoolen wordt afgeraden, maar indien u door redenen uw kind niet zelf kan brengen is het 

toegestaan mits het dragen van een mondmasker (+12 jaar).  

Aangezien de ouders zelf de kinderen brengen en ophalen, is het niet nodig dat het gerief op de 

camion gestoken wordt (uitgezonderd voor Keti’s, leiding en koks). Indien het toch noodzakelijk is om 

iets op de camion te steken, kan u ons hiervoor contacteren.  

Vertrek 

Bij elk van onderstaande groepen hebben wij reeds de datum van vertrek en terugkomst genoteerd, 

maar het uur kan nog variëren aangezien wij nog geen weet hebben van de indeling van de bubbels. 

Indien uw kinderen in een andere bubbel zitten en op een ander uur verwacht worden, neem dan 

contact met ons op. We kijken dan samen voor een oplossing. 

PINKELS 

Jullie worden op zaterdag 25 juli  verwacht aan het kamphuis in Lokeren. 

SPEELCLUB-RAKWI’S 

Jullie worden op donderdag 23 juli aan het kamphuis in Lokeren. Het is dus de bedoeling dat de 

ouders de kind(eren) zelf naar het kamphuis voeren. 

TITO’S 

Jullie worden op dinsdag 21 juli om 17 uur verwacht aan het kamphuis. Jullie hebben ongeluk of 

juist geluk, want er staat geen uitputtende fietstocht voor jullie op het programma :)  

KETI’S 

Jullie worden op maandag 21 juli verwacht aan het Chirolokaal in perfect uniform met jullie fiets! 

Emmeline en Lies delen jullie nog het uur mee. Zorg dat je zeker een picknick en voldoende drinken 

bij hebt! Dit wordt een zwetende fietstocht aangezien jullie het in één dag zullen fietsen.  

Terugkomst 

Helaas loopt het Chirokamp ook ten einde… Op vrijdag 31 juli mogen jullie terug opgehaald worden 

door jullie mama, papa, oma, opa,... Het uur wordt later nog meegedeeld, maar dit zal vermoedelijk 

rond de middag zijn.  

 



 

Checklist valies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kledij 

Toiletgerief  

 

Andere zaken 



 

Extra: 

− Deze kleren voorzie je best van naam, want ieder jaar zijn er veel verloren voorwerpen. 
− Hoofdkussen en hoeslaken 
− Slaapzak 
− Outfit voor dansavond (in thema: mario bros) 
− Drinkbus voor dagtocht 
− Plastic zakje voor vuile kledij 
− Chiro uniform 
− Mondmasker (+12jaar) 
− Zakgeld (pinkels, speelclub en rakwi’s nemen maximum 5 euro mee). 
− Een pot choco (voor Speelclub en Rakwi’s), een pot confituur (Pinkels), een pakje koffie 

(Tito’s) en een potje Speculoospasta (Keti’s).  

Wat mag er niet in de valies: 

− Snoep: gevonden snoep vindt de leiding erg lekker 

− Elektronica: gps-systemen, mini-tv’s, radio’s, mp3-spelers, GSM’s, Iphones, Ipods, Ipads en 

ander elektronica (vooral alles wat met een “I” begint) neemt de leiding af  

− Huisdieren: we hebben al genoeg werk om voor ons zelf te zorgen        

− Sigaretten: roken is ongezond!  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dagindeling 

→ Aangezien we door de corona maatregelen genoodzaakt zijn om de kinderen meer rust te 

gunnen, is deze dagindeling nog voor wijziging vatbaar.  

 

7:00  De vroege vogels onder de leiding ontwaken 

7:15  De leiding ontwaakt 

7:30  Leden ontwaken 

8:15  Ontbijten 

9:00  Diensten 

10:30 Ochtendactiviteiten 

12:00 Middagmaal en platte rust 

14:00 Middagactiviteiten 

16:00 Vieruurtje en vervolg spel 

18:15 Avondmaal en afwas 

19:45 Thema 

20:10 Bedtijd Pinkels 

20:30 Bedtijd Speelclub 

21:00 Bedtijd Rakwi’s 

22:00 Bedtijd Tito’s 

22:30 Bedtijd Keti’s 

23:00 Leidingskring 

00:00 Bedtijd Leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOORSTELLING KOKS EN LEIDING 

 

 

Pinkels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eden Lekens 

 17 jaar 

 Clil modern talen wetenschappen 

 0478638480 

 Pizza 

 Zwart zeil 

 Frituur en lingerie Nicque 

 Wist je dat mijn mama lingerie met pit 

die echt goed zit verkoopt?  

      

Helina Scherrens 

 18 jaar 
 Kunstwetenschappen  
 0471183179 
 Alle soorten pasta 
 Wist je dat ze me ook 

wel eens Jackie noemen? 

 
 

Noa Sypré 

 20 jaar 
 Interieur en vormgeving 
 0479258562 
 Pizza 
 Hevige spelen 
 Vakantiejob bij vzw Uniek 
 Wist je dat ik al 14 jaar in de 

Chiro zit?  

 
 

 

 



Merel Sypré 

 21 jaar 

 Sociaal werk 

 0478614323 

 Frietjes met biefstuk en 

pepersaus 

 Tussen twee vuren 

 Vakantiejob bij VZW Uniek 

 Wist je dat ik een Netflix 

bingewatcher ben?  

 

 

Romanie Bellaert 

 20 jaar 

 Orthopedagogie 

 0479671438 

 Macaroni zonder hesp 

 Tussen twee vuren 

 Zeb 

 Wist je dat ik vegetarisch ben? 
 

 

 

Speelclub 

  

Marie Facheux 

 18 jaar 

 Wetenschappen wiskunde 

 0495269839 

 Hete bliksem 

 Het Grote Indianenspel 

 De Klimop 

 Wist je dat ik regelmatig Zalando 

bezoek? 

 
 

 

Merel de Caluwé 

 18 jaar 

 Kinesitherapie 

 0479576050 

 Hete bliksem gemaakt door Katoo 

 Logistiek medewerker in een 

rusthuis 

 Wist je dat ik hou van hintjes? 

 
 

 



Rakwi’s 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie van de Walle 

 18 jaar 

 Psychologische wetenschappen 

 0471783114 

 Hete bliksem 

 Kereltje leef je nog 

 Lopen 

 Wist je dat ik een tweeling ben? 

 

 

Stiene Franssens 

 21 jaar 

 Sociaal werk 

 0491749446 

 Ik ben een echte Bourgondiër, ik 

lust alles graag 

 Nachtspel 

 Tennisles 

 Zevende hemel en babysitten 

 Wist je dat ik de oudste leiding 

ben? 

 

Lauranne Deblonde 

 18 jaar 

 Wetenschappen Wiskunde 

 0483262624 

 Macaroni à la mama 

 De mol 

 Okay 

 Wist je dat ik super onlenig ben? 

 

 



Tito’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie De Laender 

 18 jaar 

 Latijn Wiskunde 

 0468100527 

 Scampi’s in look 

 Escape room 

 Kaaswinkel 

 Wist je dat ik meezing met elk 

liedje zonder de tekst te weten? 

 

 

Britt Versluys 

 18 jaar 

 Economie Moderne talen 

 0470656973 

 Broodje mexicano zonder ajuin 

 Muziekquiz 

 Rope Skipping 

 Hunkemöller 

 Wist je dat ik praat in mijn slaap? 

 

 

Katoo Franssens 

 18 jaar 

 Leerkracht biologie en voeding 

 0492058114 

 Berehap 

 Piekenaas trekken 

 ’t Leenhof 

 Wist je dat ik altijd en overal kan 

zagen om een berehap en een 

appeltje? 

 

 



 

Keti’s 
 

 
 

  
Emmeline Deblonde 

 20 jaar 

 Handelswetenschappen 

 0479443035 

 Ribbetjes 

 Blauw lipje 

 Werkt in kledingswinkel 

 Wist je dat ik al van het eerste 

leerjaar in de Chiro zit? 

 
 

 

Lies Maveau 

 20 jaar 

 Voeding- en dieetkunde 

 0488062794 

 Pizza 

 Black box 

 Vakantiejob bij Eliana 

 Wist je dat ik een zwak heb voor 

Vlaamse schlagermuziek? 

 

 



De Koks 

Wij stellen u met trots voor: onze vaste waarden van de kookploeg! Met een 
hart voor de Chiro en voor koken, bereiden zij steeds de beste kampkost 

voor!  

Na spel en plezier zullen wij steeds ons buikje rond kunnen eten. Maar ook 
voor een klein of groter pijntje staan de koks altijd paraat! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgen 

Liesbeth 

Katrien 

Nore & Zoë 
 



Pinkels  
Dag aaaaaaaaaaaaallerliefste 

pinkeltjes! Het leukste moment van 

het jaar komt eraan! Jajaja het 

kamp, en daar mogen jullie zeker 

niet aan ontbreken! Want wat is een 

kamp nu zonder... 
Lotte haar dansmoves 

Iemme haar mopjes 

Fraukje haar enthousiasme 

Ilsa haar turntrucjes 

Delaja haar liedjes 

Guus zijn lach 

Lars zijn boerderijverhalen 

Noor en haar prachtige haren 

Thor zijn sterke spieren 

Noémie haar inzet 

Maithé haar fantasie 

Jasmine haar goed humeur 

Emma haar stoerheid  

en Jolien haar paraatheid! 

Met iedereen erbij wordt dit een 

spetterend kamp met veel dansen, 

lachen, spelen en genieten! Vergeet 

niet een sprookjesoutfit mee te 

pakken in je koffer, dan wordt ons 

kamp echt magisch! Wij kunnen al 

niet wachten, hopelijk jullie ook niet! 

Veel liefs, jullie leiding: Helina, Noa en 

Eden xxx                              

 

 

 

 



Liefste speelclubbertjes, 

Hou jullie maar vast aan de takken 

van de bomen want wij gaan 

Lokeren eens laten zien wie de 

speelclub is! Na een jaar (zeg maar 

half jaar) vol spel en plezier is het tijd 

voor een knaller, acht dagen met de 

leukste bende van het land op 

kaaaamp!  

Dit jaar bewezen jullie jezelf al door 

de aliëncode te ontcijferen, 

rugzakspelen te volbrengen en door 

de leiding te verslaan bij tienbal. 

Jullie maakten zelf een 

regenboogtaart! Hoog tijd dus om 

jullie speel talenten weer boven te 

halen, jullie zijn dan ook niet voor 

niets de speelclub.        Corona heeft 

misschien onze chiro zondagen 

afgepakt, maar dit halen wij dubbel 

en dik in op kamp!!!!  

Wij zorgen voor de zotste, leukste, 

coolste en tofste spelletjes. 

Jullie brengen gewoon je goed 

humeur mee. Deal? 

Wij kijken er alvast enorm naar uit, 

jullie toch ook?  

Knuffels en kusjes, 

Merel S, Romanie, Merel DC en Marie 

F 

  

 
 

 



Lieve Rakwi’s 

 

Jajaaaa, het is weer bijna zover! Chirokamp 2020 is in aantocht! En dat wordt 

er eentje om U tegen te zeggen, aangezien we elkaar heeeel lang hebben 

moeten missen 

 door alle coronagekte. Onze handgel, mondmasker en handschoentjes 

zitten reeds klaar in de valies.  

 

Dit jaar bewezen jullie jullie al als echte speurneuzen op Halloween, dat jullie 

alles afweten van social media, dat jullie allemaal echte zangtalentjes zijn 

tijdens de karaokesessies, dat er heel wat mooie koppeltjes verscholen zitten 

in de rakwibende en dat jullie echte weerwolven zijn.   

 

Samen valt er nog veel meer te beleven. Herinneringen om nooit te vergeten 

worden nu eenmaal gemaakt op chirokamp. Daarom hebben wij besloten 

om jullie eens flink in de watjes te leggen met een topreis naar the one and 

only… LOKEREN!  

 

Om jullie klaar te stomen op het Chirokamp en ervoor te zorgen dat jullie alle 

uitdagingen aankunnen, is het toch wel noodzakelijk om af en toe wat 

televisieprogramma’s mee te pikken. Meer zeggen we niet ;)  

 

Om af te sluiten nog een kleine samenvatting van hoe een spetterend rakwi 

kamp eruit ziet:  

 

Ravotten en zen worden 

Aftellen en optellen - aanvallen en verdedigen 

Kletsen en zwijgen voor het slapengaan 

Winnen en verliezen 

Inademen en uitademenen  

 

Aangezien nu 1 meter afstand geldt,  

 

Dikke elleboogstootjes van jullie liefste leiding, 

 

Marie, Stiene en Lauranne xxx 

 

 

 



 

Lieve tito’s 

 

Doordat we jullie zo’n lange periode hebben moeten missen 

tijdens de chirozondagen, wordt dit chirokamp zotter dan ooit 

tevoren. Dankzij de succesvolle verkoop van de ontbijtmanden 

kunnen we zelf eens een ‘specialeke’ doen op kamp ;) 

 

Chirokamp is de tijd van je leven, waar je dingen mag doen die je 

thuis nooit zou mogen. Je kan er volledig jezelf zijn en iedereen 

respecteert elkaar. Verwacht jullie maar aan 10 dagen lang 

legendarische activiteiten, culinaire hoogstandjes en vette 

meezingers!! 

 

Tesamen is zoveel leuker dan alleen 

Iedereen met een goed humeur 

Trek je uniform maar aan 

Op 21 juli is het zover 

Samen met de fiets 

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit!! 

 

Smeer jullie kieten maar al in, want het wordt eentje om nooit te 

vergeten. 

 

Groetjes van jullie lieve leiding 

Julie, Katoo en Britt 
 

 

 

 

 

 



Liefste Keti’s 

Wat een Topjaar hebben we weer achter de rug? 

Zo een enthousiaste bende als jullie zijn we nog niet veel tegengekomen. Van hilarische 
sollicitatiegesprekken naar legendarische eindeloze verkleedpartijtjes tot acrobatische (blindelingse) 
valpartijen. Ook de transformatie naar jezus op de doop gevolgd door een kruistocht zullen we niet 
snel vergeten.  

Ook tijdens de oliebollenbak werd het ons snel duidelijk dat jullie een groep zijn die van zich laat 
horen, zelf op verplaatsing. Zo beleefden we in slechts 3 uur tijd een doop AKA onderdompeling  met 
als gevolg onthoofding van een dierbare pop (ja jij rune) dit overgaande naar het terroriseren van de 
kerk (en leiding), propjes uit de neus katapulteren om te eindigen in  een fenomenaal sneeuwwit 
oliebollen gevecht (handtas van Lies zit nog altijd vol bloem).  

Ook de verdwijning van Simon, tamponpetanque, binnen de minuut frustraties, het gillende trio op 
Halloween, yoghurtkapsels, kusjesfestijn, smekende bevrijdingdansjes ‘laat de zon in je hart’, 
schatergelach van de tweeling, DIE hard energie van Esthé, fietssleutelmysteries, stoere 
berengevechten, een korte quarantaine break en last but not least de verwelkoming van een paar 
nieuwe Chiro aanwinsten zorgden voor een onvergetelijk Chirojaar.  

Wij hebben alvast MEGAVEEL zin in het kamp!! We zorgen voor onvergetelijke momenten en de 
gemiste tijd zullen we dubbel en dik inhalen. Wat kunnen jullie verwachten? Mega Lekker eten, 
nachtelijke avontuurtjes, legendarische activiteiten, een niet te vergeten tweedaagse, …. en elkaar 
nog beter leren kennen.  

Wij sluiten af met een legendarische quote:  

‘Het Chirokamp is net als een neus. Je moet eruit halen wat erin zit’ 

Veel liefs, Lies en Emmeline xxx 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



WEDSTRIJDEN 

WIN WIN WIN! Vul deze wedstrijd van jouw afdeling zo goed mogelijk in. Geef 

jouw blaadje af bij je eigen leiding op kamp. Wie weet krijg jij een toffe prijs 

op kampvuur- avond! 

 

PINKELS 
Laat ons jullie mooiste kleurkunsten zien!  

 



SPEELCLUB 

 
 

 

 



RAKWI’S 
 

Helpen jullie Mario de weg te vinden naar Luigi? 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



TITO’S 
 

Geef Mario en Luigi een make-over. Ontwerp voor hen een nieuw uniform! 

(Teken hieronder) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



KETI’S 
 

Tijd om jullie kennis over Super Mario Bros te testen! Weten jullie de 

antwoorden op volgende vragen? (Omcirkel het juiste antwoord) 

 

Wat is het beroep van Mario? 

a) Kapper 

b) Handelaar 

c) Auto wasser 

d) Mushroom verkoper 

e) Loodgieter 

 

Mario heeft veel vrienden. Welke 3 personages zijn vrienden van Mario? 

a) Donkey kong, Luigi en Goomba 

b) Toad, Luigi en Donkey Kong 

c) Peach, Rosalina en Shroob 

d) Hammer Bro, Dry bones en Bowser 

e) Fransman, Kaasman en Capten Kaasje 

 

Naast vrienden heeft Mario ook vijanden. Wat voor dier is Bowser? 

a) Een deel hond, kat en paard 

b) Een deel olifant, giraf en neushoorn 

c) Een deel schildpad, draak en stier 

d) Een deel vis, muis en konijn 

 

Wat is Mario’s koninkrijk? 

a) Mushroom kingdom 

b) Toadcity 

c) Toadvillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Wist je dat... 

 

… er dit jaar veel nieuwe pinkeltjes bij gekomen zijn? 

… Delajah een echt zangtalent is? 

… de pinkels niet stil kunnen zitten en ze elke chirozondag dansen? 

… Julien als de beste kan supporteren? 

… Cédric zijn lievelingsuitspraak mor enfin is? 

… de rakwi’s niet van tattoos houden? 

… Dieuwke en Elias het beste koppeltje vormen? 

… Lexie een echt feestbeest is? 

… Fabrice en Briek de nieuwe masterchefs zijn? 

… Ine het levende brein van de chiro is? 

… de keti’s onmogelijk deftig oliebollen kunnen eten? 

… Simon ook Jezus is van de kerk van Beernem? 

… ons kamphuis veel speelterrein heeft? 

… ons geweldige kookteam dit jaar onze buikjes opnieuw zal vullen? 

… de leiding er 100% klaar voor is om jullie een spetterend kamp te geven? 

… we dit jaar geen chiro baby’s meer kunnen hebben?  

… romanie het sleuteltje van de liefde heeft? 

… Lauranne graag Vietnamees eet? Namnamanam 

… ⅕ van de leiding de liefde in Oostveld zoekt en misschien ook wel heeft     

    gevonden?  

… Maveau van rode rozen houdt?  

 

  



  

 


