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Het is weer bijna zomer en dus kunnen we alweer uitkijken naar de leukste 
tien dagen van het hele jaar! Tijd om op chirokamp te vertrekken.  Dit jaar 
gaan we met de groepen speelclub tot tito’s op binnenlands kamp naar Aalter. 
Bereid jullie maar voor om tussen 1 tot 11 juli tien dagen lang te lachen, 
spelen en ravotten. De groepen keti’s tot aspi’s spreken we zo dadelijk aan. 
 
Dit jaar trekken we dus met de jongere groepen naar Aalter in de provincie 
West-Vlaanderen. Aalter ligt niet ver van de zee, ideaal voor een uitstap. Ook 
dit jaar zullen we weer vergezeld worden door de grootste culinaire talenten 
uit Begijnendijk en omstreken. Deze zullen elke maaltijd weer een glimlach op 
ons gezicht toveren met hun restaurantwaardige creaties. Zo zullen we 
watertandend naar elke maaltijd kunnen uitkijken en voldaan van tafel 
kunnen vertrekken. 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 leuke activiteiten 
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 jullie dat er 10 propere onderbroeken in je valies 
steken. Klaar? Dan kunnen we bijna vertrekken! Wij zijn al aan het aftellen! 
 
Groetjes, de leiding. 
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Zoals jullie al wel weten mogen jullie mee op buitenlands kamp! Deze editie 

gaan we naar Tsjechië. Hier zullen jullie je kunnen uitleven met verschillende 

avontuurlijke activiteiten, maar natuurlijk zal er ook van alles voorzien zijn 

voor de iets minder avontuurlijke types onder ons. 

Het kampthema voor het buitenlandskamp is zoals je op de voorpagina al kon 

zien: Keeping up with the Chiro. Veel over het thema kunnen we nog niet 

vertellen aangezien het suuuuuuupergeheim is, maar één ding is zeker: vanaf 

dag 1 op kamp zal het thema meteen duidelijk worden. Spannnnend!! 

Nog een ding dat zeker is: bereid jullie al maar voor op de beste 10 dagen van 

het jaar. 

Groetjes, de leiding. 

 

 

 

 

 
  



 

 

Hoera! Bijna zomervakantie! Bijna chirokamp! 

Dit jaar splitsen we naar 3-jaarlijkse gewoonte de kampen weer op. 

Van 1 tot 11 juli trekken de speelclub, rakwi en tito's er op uit naar Aalter. 

Rond de lokalen van 'De kattenberg' hebben we met een heuvelachtig bos en 

een speelweide meer dan voldoende plaats. Als je daar nog een mini-vijver bij 

optelt, weet je dat het met een kampthema als 'De kleine Zeermeermin' niet 

fout kan gaan! 

We gaan geen heel kamp vis en plakton eten, maar eten wat de pot van onze 

keukenpieten schaft. Zoals steeds starten we het kamp van frikadellen met 

krieken en smullen we nadien nog 10 dagen van hun kookkunsten. 

Van 20-30 juli gaan de keti's en aspi's Tjechië onveilig maken. Invloeden van 

verschillende tv-shows zorgen ervoor dat ze als een nog hechtere groep 

huiswaarts zullen keren. Of zou er toch een mol mee zijn?! 

In ware Komen Eten-stijl gaan op buitenlands kamp geen keukenpieten of 

VB's mee, maar kookt elke groep afwisselend. Laten we hopen dat dit geen 

Expeditie Robinson resultaat geeft met uitgehongerde leden, maar eerder 

een leuke Blind Date. 

Het thuisfront kan meegenieten door op Facebook de chiro-pagina te volgen. 

Hierop posten we regelmatig sfeerfoto’s. De uitgebreide fotoverslagen 

vinden jullie op de chiro-website (www.chiro-begijnendijk.be) en kan je 

bekijken met de login 'Aalter' of 'Tsjechië' en wachtwoord 'kamp'. 

Bivakgroeten, 

VB Annick 

 



 

 

  
Beste leden, beste ouders, 

Dit jaar is een speciaal kampjaar: de jongste groepen – t.e.m. tippers en 

toppers – gaan op binnenlands kamp in Aalter, en 20 dagen later is het de 

beurt aan de oudste groepen om – helemaal zelfstandig – naar Tsjechië te 

gaan. Voor beide groepen wordt het weer het hoogtepunt van het jaar! 

En zelfs al ben ik (VB Kris) een van de oudste aanwezigen op het kamp, toch 

zal ik mij 10 dagen jong(er) voelen en helemaal inleven in het kampleven en 

het kampthema. Niet dat je mij samen met mede-VB Annick in het echt zal 

kunnen tegenkomen zoals op de foto hieronder, maar dat chiro een 

belangrijk deel is van ons leven, kunnen we niet ontkennen!  

10 dagen lang gaan we ons jong voelen, jong maar ook verantwoordelijk, 

want de VB’s zorgen samen met leiding en keukenpieten voor het goede 

verloop van het kamp en staan iedereen die dat nodig heeft bij met raad, 

daad en humor. 

Kortom, als je nog zou twijfelen om mee te gaan, of wanneer je als ouder nog 

wat angst hebt om je kind 10 dagen op kamp te sturen, wees gerust: we gaan 

zo goed mogelijk voor hen zorgen, zodat het niet alleen voor ons maar voor 

alle leden een onvergetelijk kamp wordt. Inschrijven? Doen! 

VB Kris 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Het is weer bijna zover! CHIROKAMP! Dit jaar gaan we op kamp in het 

zonnige Aalter. 

Ons eigen kampthema is Alice in Wonderland! Één dag op kamp zullen we 

ons verkleden in Alice of één van haar vrienden. Dan doen we ook leuke 

spelletjes in thema Alice in Wonderland. 

Tot dan! 

Wonderlijke groetjes 

Simon & Samina  

  



 

 

Van 1 tot 11 juli gaan we weer op kamp (joepie!!!). Dit jaar gaan we van jullie 

echt superhelden maken. We zullen dit doen met opdrachten die alleen 

superhelden aankunnen en supercoole superheldenoutfits. Deze kunnen van 

een bestaande superheld zijn of je kan er zelf één verzinnen. Vergeet deze 

dus zeker niet!  

En denk eraan: 

 

 

 

 

Groetjes,  

Jullie super(helden)-leiding 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOOOOOH MI GOSH! Hoe toevallig is dit? 😉                                                                                             

Dat er juist als wij op Chirokamp zijn in Aalter een missverkiezing is voor de 

Kwiks? Een beter moment kan niet! Toen wij, jullie leiding, deze advertentie 

zagen, hebben we jullie allemaal onmiddellijk ingeschreven!! LEUK HE??? 

MAAR: ik hoor het jullie al zeggen: ‘Dit is gemakkelijk, er gewoon goed uitzien, 

een beetje lachen & op de catwalk paraderen’. 

NEENEE, zo simpel is het niet! Dit vergt een loodzware voorbereiding!  

Niet getreurd, jullie leiding gaat jullie hier helemaal op voorbereiden! Met 

hun jarenlange ervaring in de modellenwereld kunnen jullie geen betere 

coaches hebben.  

 

 

  

GEZOCHT: MISS KWIK! 

 Ben je een meisje in het 5de of 6de leerjaar? 

 Ben je knap?  

 Trek jij de allercoolste selfies?  

 Wandel je als een echt model?  

 Heb je een verborgen talent?  

KOM HET ONS TONEN IN AALTER & SCHRIJF JE IN VOOR ‘MISS KWIK’!!! 



 

 

Dingen die jullie kunnen verwachten op de beauty bootcamp:  

✓ Een make-over: er kunnen traantjes vloeien!! Maar voor wat, hoort 

wat! Alles om de wedstrijd te winnen  

✓ Campagne maken: zonder stemmen ga je natuurlijk niet winnen he!  

✓ Leren lopen op de catwalk! → is niet zo makkelijk als je denkt  

✓ Work outs! ALL DAY LONG!  

✓ Maar ook een intelligentietest, want een miss heeft zowel de looks 

als de brains!  

En nog vele andere dingen die jullie te wachten staan (Spanneeeuuund)  

Wat moeten jullie nu allemaal meenemen op kamp?  

- Een mooie outfit (gaat niet vuil worden)  

- Make-up → als niemand dit heeft, is dat niet erg, jullie leiding heeft 

er genoeg hihi 😉  

- Jullie mooie glimlach (anders staan jullie niet goed op de foto’s)  

- … 

 

Veel lipstickkusjes van jullie leiding!!!  

Silke & Inge xxxxx 

  



 

 

Wij hebben jullie hulp nodig. Er bevindt zich namelijk een moordenaar in ons 

midden. Jullie zullen jullie Detective-skills moeten bovenhalen en gebruiken 

om de dader aan te duiden. Deze skills zijn: 

• Alertheid 

• Mensenkennis  

• Speurvermogen 

• Een oog voor detail 

Vergeet zeker geen detective outfit mee te nemen. En wij hopen jullie 

allemaal te zien op kamp om te proberen de dader te vatten. 

PS:  jullie hoeven geen outfit ofzo te kopen, probeer creatief te zijn met 

spullen die je thuis hebt.  

Groeten van jullie beste leiding  

Bauke en Klaas 

 

  



 

 

Dit jaar gaan wij op kamp in het mooie Aalter! Onze kampplek is omgeven 

door mooie natuur, vandaar het thema: 

 

Zijn jullie klaar om 10 dagen met z’n allen te survivallen? Wat staat er op het 

programma: sjorren, zelf een vuur maken, ons eigen potje stoven, een sauna 

maken, … Dit wilt dus zeggen: ons eigen plan trekken! 

Wat mee te nemen: 

- Camouflagekleren 
- Oude dekens (voor de sauna) 
- Slechte kleren die weg mogen 
- Witte T-shirt 

 
Ps: zoek op voorhand op hoe je moet sjorren (want dit kan ferm handig zijn)!  

Groetjes, Laura & Kaat  



 

 

 

  Toppers, dit jaar zijn jullie de oudste leden op op kamp! Dit 

wil zeggen dat het officieël tijd wordt om onze kleine, schattige, lieve 

knaapjes om te vormen tot… 

 

10 dagen lang onderwerpen we jullie aan skills die een echte man 

moet bezitten zoals leiderschap, dapperheid, doorzettingsvermogen 

en het beminnen van het schoonste der wereld, de vrouw. 

Niet alleen zal dit kamp fysiek uitputtend zijn door de ettelijke uren 

die we zullen spenderen aan onze body-shape, maar ook mentaal 

zullen jullie op de proef worden gesteld. Naast die ruige looks is een 

teder hart van levensbelang voor een echte vent!  

Jullie personal coaches, Jan & Dylan 

  



 

 

Zoals jullie wel of niet weten, is 

het dit jaar 50 jaar geleden dat 

Woodstock plaatsvond, het 

hoogtepunt van de 

hippiecultuur. Daarom gaan we 

dit jaar op kamp onder het motto 

‘Ten Days of Love & Chiro” en 

beleven we onze eigen 

Woodstock.  

We toveren onszelf om tot ware 

hippies en vinden onze innerlijke 

vrijheid. Ook zullen we dagenlang luisteren naar de prachtige muziek die in de 

jaren 60 gemaakt werd, denk maar aan bijvoorbeeld The Beatles.  

 

Wat heb je nodig: 

-Een wit T-shirt 

-Je hippie naam 

-Je hippie outfit 

-Je mooiste glimlach 

-Je Woodstock-ticket 

(ingekleurde 

tekening) 

 
En onthoud: make love, not war 
Kusjes van Snelle Paardenbloem 
 
P.S.: Nezapomeňte, že jsem nejlepší 



 

 

Kleur deze tekening mooi in om toegang te krijgen tot ‘Ten 
Days of Love & Chiro” 
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Gegroet beste vriendjes 

Zoals jullie al weten gaan we dit jaar op buitenlands kamp, daar moet ik dus al 

niet veel woorden aan vuil maken. Wat we daar exact gaan doen is nog een 

groot geheim. Wel kan ik jullie al vertellen, dat jullie alles uit de kast zullen 

moeten halen. 

Om het kamp toch niet te zwaar te maken, organiseer ik een dolle doetjes 

donderdag. Hier zullen jullie eindelijk echt jezelf kunnen zijn, volledig 

ontspanning en jullie stoere imago afgooien. Eindelijk is een dag geen snapjes 

van je spieren sturen, geen half uur besteden aan make-up (voor mannen 

natuurlijk) en zelfs geen nood aan persoonlijke hygiëne, maar gewoon een 

dag doorbrengen in je favoriete onesie en genieten van je theetje. 

Maak alvast je valiesje en begin al maar te dromen. 

Doedels 

Jens 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dagindeling 

7u00 In de leidingstent gaan alle wekkers. 

7u01 Geen beweging. 



 

 

7u00 In de leidingstent gaan alle wekkers. 

7u01 Klaas draait zich nog eens om. 

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. 

Alleen Nathalie denkt nog een miljoen uur de tijd te hebben 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. 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 harde werken is het tijd voor wat ontspanning! De leiding 

neemt jullie mee in het leven van de Kleine Zeemeermin! 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.  

 

13u30 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! 

14u00 Tijd voor de niet zo platte rust! Wie wil kan nu een briefje schrijven 

naar het thuisfront of een boek of strip lezen. 

14u30 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 Simon en Samina al 

moe te worden en willen ze in hun bedje kruipen. Eerst stoppen ze 

de speelclub meisjes (die nog niet zo moe zijn) allemaal in hun 

pyjama en in bed. Lauren en Lies zijn ook uitgeteld van hun dag vol 

met spelletjes en leggen de speelclub jongens in hun bed. 

21u00 De rakwi’s kunnen niet langer wachten en beginnen aan hun papke, 

als ook de leiding heeft hier heel de dag naar uitgekeken. De rest van 

de groepen genieten al spelend nog van het laatste beetje zon van 

de dag. 

21u30 Bauke en Klaas leggen de rakkers in hun bed zodat ze zeker goed 

uitgerust zijn voor weer een nieuwe dag. Ook Inge en Silke zeggen 

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

22u00 De tippers willen de toppers nog snel nachtzoentjes gaan geven voor 

ze allemaal in hun slaapzak kruipen. Laura en Kaat vinden echter dat 

ze vandaag al genoeg met de jongens gespeeld hebben. 

22u15 De tiptiens hebben hard genoeg gespeeld voor vandaag en kruipen 

in hun tent. De kerels zijn nog lang niet moe, maar ook zij kruipen 

(onder lichte dwang van Soetkin) in hun bed. 

22u30 Terwijl de aspi’s 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. 

5u37 Inge gooit haar schoen in de 

richting van Simon. Het 

snurken stopt, maar enkele 

tellen later begint het weer. Er 

klinken zuchten vanuit alle 

hoeken van de leidingstent. 

 



 

 

 

− De meisjeschiro al 71 jaar bestaat? 

− De jongenschiro al 61 jaar bestaat? 

− We al 30 jaar een gemengde chiro zijn? 

− We voor de 71ste keer op kamp gaan? 

− De traditie is om elk jaar deze puntjes te herhalen? 

− De aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt? 

− Dat Jens bijna evenveel weegt? 

− De kolibrie achteruit kan vliegen? 

− De aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers? 

− De sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is? 

− De langste plaatsnaam ter wereld is 
'Krungthepmahanakornamornratanakosinmahintarayutthayamahadilokphop
nopparatrajathaniburiromudomrajaniwesmahasatharnamornphimarnavatar
nsathitsakkattiyavisanukamprasit'. Deze plaats bevindt zich in Thailand.  

− De totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? 

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

− We ’s ochtends 1 cm groter zijn dan ’s avonds? 

− Dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is? 

− Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 

− Als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken? 

− De oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is? 

− De strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

− Een blinde geen hoogtevrees kan hebben? 

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

− Een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens? 

− Een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft? 

− Een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 

− Simon gewoon al op kamp er dubbel zoveel laat? 

− Een vlo 350 maal zijn lichaamslengte kan springen? 

− Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord twaalf? 

− Een worm maar liefst 10 harten heeft? 

− Een mens over zijn ganse leven genoeg speeksel produceert om 2 
zwembaden te vullen? 

− Dat Dylan dit op één nacht produceert? 



 

 

− Het absolute nulpunt -273 °C is? 

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

− Je niet je ellebogen kunt likken? 

− 95% van de mensen die dit lezen, geprobeerd hebben hun elleboog te 

likken? 

− Krokodillen stenen doorslikken om dieper te kunnen zwemmen? 

− Een slak drie jaar kan slapen? 

− Soetkin dit ook wel zou kunnen? 

− Meer dan 50 procent van de wereldbevolking nog nooit heeft 
getelefoneerd? 

− Dat een schildpad gevoel heeft in zijn schild? 

− Olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken? 

− Als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, produceer je 
genoeg geluidsgolven om een tas koffie op te warmen? 

− De melk van een nijlpaard is licht roze is? 

− De gemiddelde vrouw eet 20 kg lipstick in haar leven? 

− Bij het bestuderen van meer dan 20.000 struisvogel gedurende de laatste 80 
jaar, er geen enkel geval is vastgesteld dat een struisvogel zijn kop in het 
zand stak? 

− De tong van een giraffe bijna een halve meter kan worden? 

− Mannelijk okselzweet vrouwen kalmeert? 

− Klaas dit op kamp gaat uittesten? 

− Lijdt aan arachibutyrofobie als je bang bent dat er pindakaas tegen je 
gehemelte blijft plakken. 

− Slechts één op de miljard mensen 116 wordt of ouder? 

− Dat het meer kostte om de film over de Titanic te maken, dan de bouw van 
de Titanic zelf? 

− Een eendagsvlieg soms wel een jaar lang kan leven? 

− Het hart van een garnaal in zijn hoofd zit? 

− Als je een schelp tegen je oor houdt dan hoor je niet de zee, maar het bloed 
dat door je aderen loopt en spieren die bewegen? 

− Het gemiddelde menselijke brein kan maar 60% onthouden van wat er de 
vorige dag is gebeurd? 

− Dat eekhorens elk jaar duizende bomen planten door te vergeten waar ze 
hun eikel verstopt hebben? 

− Dat vlinders kunnen proeven met hun voeten? 

− Chiro Begijnendijk de leukste jeugdbeweging ter wereld is? 

− De leiding altijd gelijk heeft? 

− Dit het laatste wist-je-datje is?  



 

 

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 Kris en het jeugdige 

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

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

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

&
Samina & Simon zijn goede vrienden en vormen een perfect team! Ze zullen 

er alles aan doen om er een super kamp van te maken. Hopelijk vinden we 

alle meisjes op het einde van het kamp met hun beide voetjes op de grond 

(en niet meer in wonderland 😊) 

&
Lies & Lauren zijn beste vriendinnen waardoor er een topsfeer hangt in de 

groep van de speelclub jongens! Samen met hun groep gaan ze de wereld 

redden met hun superkrachten! Geen oorlog meer in de wereld, maar enkel 

vriendschappen! 

&
10 dagen vol zweet, bloed en tranen om de miss Kwik te worden! Een 

wedstrijd waar vriendschappen enkel maar hechter kunnen worden! 

Iedereen winnaar op zijn eigen manier! Het beloofd een fantastisch kamp te 

worden. 

&
Alle wegen leiden naar Rome, maar deze keer vrees ik van niet! Het is jullie 

taak om dit uit te zoeken. We weten zeker dat het jullie zal lukken, maar jullie 

zullen je best moeten doen, want het onderzoek zal niet van een leien dakje 

lopen! 



 

 

&
10 dagen jullie plan trekken samen met Laura & Kaat. Benieuwd of jullie dit 

gaan overleven en heelhuids gaan thuiskomen van Chirokamp! Het belooft 

een super kamp te worden, vol met avontuur en belevenissen om nooit meer 

te vergeten! 

 

&
Trainen, trainen, trainen in alle opzichten! Jongens, jullie moeten nog veel 

leren om meisjes te veroveren (en te begrijpen😊). Gaan jullie met deze 10 

dagen toekomen? Aan jullie om te bewijzen dat dit lukt! 

Hippies, een soort apart! Met Nathalie aan jullie zij gaan jullie op het einde 

van het buitenlands kamp helemaal bekeerd zijn tot hippie en niet meer naar 

jullie gewone leven terug willen.  

Liefste jongens, ik hoop dat jullie klaar zijn voor een totale metamorfose en 

voor een dag die wat raar zal verlopen. Als dat maar goed gaat aflopen. Wij 

zijn hier alleszins niet voor verantwoordelijk (oeps, toch wel). Gedraag jullie 

een beetje! 

 

’

Mysterieus, meer kunnen we jullie nog niet verklappen. Bereid jullie la maar 

voor op het allerergste! Stiekem kan dit jullie niet schelen! Als jullie maar 

jullie doetjes donderdag kunnen hebben! 
 

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. 



 

 

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. 
 

Speelclub: €   0 
Rakwi’s:  €   10,00 
Tito’s:  €   20,00 
Keti’s:  Af te spreken met de leiding 
Aspi’s:                    Af te spreken met de leiding 
 

Je kan je inschrijven via onze website van onze chiro, via volgende link: 
http://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 kiezen,… De inschrijving moet in orde zijn voor 25 mei 2019! 
 

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 zaterdag 29 juni 2019 op de Chiro. Iedereen kan zijn bagage weer komen 
ophalen op donderdag 11 juli 2019 tussen 18.00 u en 19.00 u op de Chiro. Dit 
geldt enkel voor de jongere groepen die meegaan op binnenlands kamp. 
 

Kampbezoek is niet toegelaten, ook niet voor de speelclub. In dringende 
gevallen, maar alleen dringende gevallen, kan je terecht op volgend gsm-
nummer: 
 
GSM Kris: 0485/94.82.16 

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


 

 

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. 

Chiro Begijnendijk 
(naam lid + afdeling) 
‘De Kattenberg’ 
Kattenberg 5 
9880 Aalter 

Spijtig genoeg kost op kamp gaan ook wat geld. Wij proberen met de Chiro 
steeds deze 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 3 
3130 Begijnendijk 
 
Het kamp kost €135. Vanaf het derde kind van het gezin voorzien wij een 
korting: het kamp kost dan €120 voor een heel kamp. Gelieve op de 
overschrijving het volgende te vermelden: 
KAMPGELD (naam en voornaam lid) en (afdeling) 
Het kamp moet betaald zijn voor 25 mei 2019!! 
 
We zouden vriendelijk willen vragen om voorgenoemd bedrag slechts via 
overschrijving aan ons over te maken, cash geld wordt niet geaccepteerd. 
Gelieve ook te noteren dat wie zijn of haar lidgeld nog niet betaald heeft, al 
een heel jaar zonder verzekering naar de Chiro komt. 



 

 

 
–

Vertrek: maandag 1 juli 2019 
Terugkomst: donderdag 11 juli 2019  
Alle groepen vertrekken op maandag 1 juli met de trein naar de kampplaats. 
De juiste vertrekuren laten we nog weten, aangezien het met de nmbs altijd 
wat af te wachten valt of ze al dan niet staken. Vergeet zeker geen lunchpakket 
mee te brengen voor onderweg! De terugkomst zal voor alle groepen plaats 
vinden op donderdag 11 juli 2019 met de trein. De exacte uren worden nog 
meegedeeld via mail. 
 

Voor de groepen die hun fiets meenemen, gelieve wel te zien dat uw stalen 
ros van alle nodige elementen is voorzien, inclusief licht, bel, werkende 
remmen, voor- en achterwiel, zadel, kettingen die er niet om de 5 minuten 
afvallen, …. 
De groepen die hun fiets moeten meebrengen zijn: Kwiks, Toppers en Tippers. 
Deze fietsen moeten samen met de valiezen ingeleverd worden op zaterdag 
29 juni tussen 18.00 u en 19.00 u. 
 

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. 
 

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 meegenieten door op Facebook de chiro-pagina te volgen. 

Hierop posten we regelmatig sfeerfoto’s. De uitgebreide fotoverslagen 

vinden jullie op de chiro-website (www.chiro-begijnendijk.be) en kan je 

bekijken met de login 'Aalter' of 'Tsjechië' en wachtwoord 'kamp'. 

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


 

 

 

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 

barcode vinden. Deze 

barcode kan je dan op een 

spaarkaart kleven die je 

online kan vinden: 

www.soubryopkamp.be. 

Indien wijn 150 barcodes 

kunnen verzamelen met zen 

allen, krijgen wij 50 

pastaporties cadeau. 

Zijn wij bij de top 3 

spaarders, komt er een super 

deluxe pastabar langs tijdens 

ons binnenlands kamp! Hoe 

fijn/ lekker zou dit zijn? 

Sparen, sparen, sparen maar! 

 

 

 

 



 

 

 
Hoofdleiding: 
Jens:  0494/76.73.29 
Samina:  0499/72.07.92 
 
Andere Leiding: 
Samina:  0499/72.07.92 
Simon:  0473/18.67.75 
Lauren:  0494/43.33.95 
Lies:  0476/56.45.16 
Silke:  0497/39.00.02 
Inge:  0472/49.32.97 
Klaas:  0495/14.37.74 
Bauke:  0492/98.67.44 
Kaat:  0479/71.41.43 
Laura:  0492/82.01.07 
Jan:  0470/56.23.78 
Dylan:  0499/12.18.47 
Nathalie: 0475/55.56.89 
Soetkin:  0492/03.40.32  
Jens:  0494/76.73.29 
  
Als je nog andere vragen hebt of nog wat info nodig hebt kun je een mailtje 
sturen naar:  
info@chiro-begijnendijk.be 
 
Andere handige nummers: 
π: 3,14159265 
Westers geluksgetal: 7 
Chinees geluksgetal: 8 
Ongeluksgetal: 13 
 

mailto:info@chiro-begijnendijk.be


 

 

  
 

□ Tandenborstel en tandpasta 
□ Propere onderbroeken en sokken 
□ Nog meer verse onderbroeken en sokken! 
□ Slaapzak, bedovertrek, kussen, veldbed 
□ 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 & stevige rugzak (voor de groepen vanaf tito moet hier    

materiaal in passen voor 2 dagen, Inclusief eten) 
□ Drinkbus & brooddoos 
□ Bestek, plat- en soepbord, en drinkbekertje. Geen wegwerprommel! 
□ Lunchpakket 
□ Zonnehoedje en zonnecrème 
□ Fietshelm verplicht 

 

 


