
 

BIVAK 2018 
MOELINGEN (11juli- 21juli) 



 

Beste ribbels, rakwi’s, tito’s, keti’s, aspi’s en ouders 
 

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. Bereid jullie al maar voor om tussen 11 en 21 juli, tien 
dagen lang te lachen, spelen en ravotten. 

 
Dit jaar trekken we naar Moelingen, een deelgemeente van Voeren 
in de provincie Limburg. De Voerstreek is omsloten door de 
Waalse gemeente Luik en de Nederlandse gemeente Limburg. 
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 (en dit jaar zeer avontuurlijke) 
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 jullie dat er 10 
propere onderbroeken in je valies steken. Klaar? Dan kunnen we 
bijna vertrekken! Wij zijn al aan het aftellen! 

 

Zoentjes, 

De leiding. 



 

Liefste leden, 
Beste ouders, 

 

Het begint weer te kriebelen, ons jaarlijks chirokamp 
komt eraan! 
Dit jaar trekken we naar Moelingen, een 
deelgemeente van Voeren. In het verleden was 
Voeren gekend voor de taalstrijd met o.a. José 
Happart, maar vanaf 2018 zal het vooral gekend zijn 
voor opnieuw een schitterend kamp van Chiro 
Begijnendijk! 

 

Dit is in de eerste plaats te danken aan onze 
enthousiaste leidingsploeg, onze fantastische leden, 
de geweldige keukenpieten en aan de originele 
kampplaats: een heuse vierkantshoeve, met iets 
verderop in de straat een speelwei van maar liefst 
een halve hectare! 

 
De leden kijken er al naar uit om elke dag bij hun 
vrienden te zijn, om spel na spel na spel te spelen 
en om met straffe kampverhalen naar huis te 
komen. 
Voor de leiding is het kamp een vorm van beloning. 
Na een chirojaar vol activiteiten om geld in het laatje 
te brengen kunnen ze nu zonder kopzorgen met hun 
leden spelen, uitzonderlijke activiteiten plannen, 
griezelen tijdens een nachtspel en ’s avonds 
gezellig napraten aan tent of kampvuur. 



 

Voor ons als VB’s is zo’n kamp echt wel intensief: 
we helpen koken, vergaderen samen met de leiding, 
geven advies en steken regelmatig de handen uit de 
mouwen, spelen ook af en toe een spelletje mee (op 
zijn minst het nachtspel ;-), gooien er wat (flauwe) 
moppen tegen aan, rijden met zieke of gewonde 
leden naar dokter of ziekenhuis (maar hopen elk 
jaar dat dit niet moet), motiveren de leden als het 
even wat moeilijker gaat, … In de hoogste nood 
mogen de ouders ons zelfs contacteren. 
Maar bovenal is het chirokamp hét moment waarop 
we ons helemaal in de chirosfeer kunnen 
onderdompelen en ons (terug) jong kunnen voelen. 
Kortom, het is 10 dagen keihard genieten! We 
hebben er enorm veel zin in. Jullie toch ook?! 

 

Warme chirogroeten, 

Kris en Annick, 
VB’s van Chiro Begijnendijk 



 

 

 
 

IK BEN EEN KIND VAN DE DUIVEL 

MAMA JIJ HOEFT NIET TE HUILEN 

FEESTEN ALSOF ELKE DAG HIER M’N LAATSTE IS 

HOOP DAT JE DEZE DRAAIT OP CHIROKAMP 

 

 
Help ! Wij, de ribbelsleiding, hebben iets vreselijks ontdekt ! 

 

Na al die leuke zondagen, blijkt er een vloek uitgesproken te zijn over alle ribbels door de allergrootste en machtigste der 

duivels Jebroer ! 
 

Hij had genoeg van al die brave, blije gezichtjes en heeft jullie allemaal omgetoverd met zijn duivelse liederen ! 
 

MAAR dat laat jullie leiding niet zomaar gebeuren ! Wij, de engeltjes van dienst, gaan er voor zorgen dat jullie op die 5 

dagen verlost raken van deze vreselijke vloek (lees: Nederlandse rapmuziek) 

 
 

Benodigdheden: duivelse outfit 
 

(later volgt een lijst met dingen die wel en niet nodig zijn voor 5 dagen kamp) 
 

Jullie allergrootste voorbeelden, helden, coolste leiding everrr & uiteraard nog veel meer.. 
 

Silke, Kaat & Dylan 



Helaba allerliefste kwiks! 
 

Dit jaar gaan we op kamp in het prachtige Voeren. En omdat we weten dat jullie zo’n enorme 

sjottersfans zijn en zo enorm veel van sjotten houden is ons kampthema… tromgeroffel… 
 

 

 
Wat zeker mee te brengen: 

 

-je favoriete sjottersoutfit (mag je uiteraard helemaal zelf kiezen en moet zeker niets nieuws zijn!) 
 

-je sjotterstalent 
 

-je sjottersgoede humeur 
 
 
 

Kusjes van jullie Championettes-leiding 

 

 
 

Ellen als Carmen, Laura als Bieke en Samina als Doortje 



 

Go go Power Rangers! 
Er circuleren volop geruchten dat het leger der 

monsters weer zal neerdalen in ons Belgenland. Deze 

keer zou de aanval plaatsvinden tussen 11 en 21 juli in 

Moelingen. Natuurlijk zullen wij, de Mighty Morphin 

Power Rangers, dit niet zomaar laten gebeuren! 

Uiteraard moet onze identiteit geheim blijven en 

daarom zullen we infiltreren in het Chiro kamp van 

Begijnendijk. In alle anonimiteit zullen we Moelingen 

(en de rest van de wereld) beschermen van al het 

kwaad. Pak jullie zords al maar klaar, want enkel met 

z’n allen zullen we deze moeilijke tijden doorstaan! 

Tot dan! It’s morphing time! 

Roze Ranger Nathalie en Rode Ranger Jens 
 



 

Hallo High school chicks! 

De zomer staat weer voor de deur en dat betekent VAKANTIE! 

Deze vakantie is er 

natuurlijk het 

mega fabulous 

Chiro kamp en het 

thema van dit jaar 

is High school 

musical. 

Samen zingen en 

dansen op kamp 

staat op het 

menu, dus vergeet 

vooral jullie 

zangtalent en 

danspasjes niet! Ook jullie knappe schooluniformen met rood 

en wit mogen niet ontbreken (zoals op de foto ;) ). 

Zeker dus niet vergeten: 

- een super goed humeur (ook in de ochtend) 

- verkleedkleren 

- €20 zakgeld 

XOXO 

Joke en Soetkin 



 

Heeeey matties 

Dit jaar gaan we op kamp als… 

WIELERTOERISTEN!!! JEEEEJ!!! We gaan als echte 

(amateur)wielrenners het mooie landschap van 

Moelingen en omstreken verkennen. Daarom is het 

heeeeel belangrijk dat jullie de volgende dingen 

zeker niet vergeten!!! 

• Een fiets die helemaal in orde is (voorlicht, 

achterlicht, goede remmen, …) 

• Jullie goede humeur 

• Gladde benen zodat we heel snel kunnen 

fietsen 

• Een schoon klakske zodat ge echt op een 

wielertoerist lijkt 

• Een prachtig wielerpakske!!! 

Wij kijken er al naar uit om samen met jullie het 

tempo in Limburg een beetje op te drijven! Tot 

snel!!! 

Greetz 

Kimberly en Ellen x 



 

TipTienMoms 
Proficiat Tiptiens, jullie worden 

mama voor een dag! 

 
Schattig hé, zo’n onschuldig 

baby’tje? Maar is mama zijn 

eigenlijk wel zo makkelijk? Daar 

komen jullie op kamp achter! Om 

jullie een idee te geven wat jullie 

te wachten staat, sommen we 

alvast enkele dingen op: 

- Pipi en kaka broeken 

vervangen, want dat hoort er natuurlijk bij… 

- Multitasken, want een mama heeft een druk leven 

- Ohnee de baby weent, daar gaat jullie slaap ☹ 

- Jullie zijn echte pubers, maar kunnen jullie ook omgaan 

met de peuterpuberteit? (Ja dat bestaat echt 😉) 

- Hoe voorkomen dat jullie dit binnenkort ook allemaal 

écht moeten doen 

 

Groetjes van jullie allerliefste leiding 

Inge & Simon 

xoxo 
 



 

Liefste kerels, 

Klaar voor 10 dagen plezier met Mitch bitch en baas Ken? Wij 

alvast wel. Wa gaan we doen op kamp? Elle manieren leren 

en coole kerels activiteiten doen. 

Op de themadag verkleden we ons als het andere geslacht. 

Iedereen mag die dag eventjes een vrouw zijn, behalve Tuur, 

die wordt eindelijk een man. Nahh jk broo x3 :3 

We hopen dat jullie er allemaal bij zijn. 

Kleuren maar! 



 

 



 

Beste aspi’s 

Het is weer bijna chiro kamp. Dit jaar mogen jullie je kansen 

wagen en gaan we kijken wie het meeste geluk en het meeste 

pech heeft. Dus bereid jullie al maar voor op een geweldig 

kamp vol onvergetelijke momenten. 

Vergeet zeker niet mee te nemen: 

• Goed humeur 

• Campingstoel (als aspirant hebt ge da nodig) 

• Portie geluk 
 



Dagindeling 

7u00 In de leidingstent gaan alle wekkers. 

7u01 Geen beweging. 

 



 

Dagindeling 

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. 
 

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 op de avontuurlijke reis die Link onderneemt 

om de prinses te redden! 



 

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. Kimberly en Ellen vliegen er 

meteen in! 
 

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 Dylan, Kaat en 

Silke 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 rakwi’s kunnen niet langer wachten en beginnen aan hun 

papke, 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 Jens en Nathalie leggen de rakkers in hun bed zodat ze zeker 

goed uitgerust zijn voor weer een nieuwe dag. Ook Samina, 

Laura en Ellen 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. Joke en Soetkin 

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 Mitchell en Ken) 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. 

 

 



 

Wist je dat 

 De meisjeschiro al 70 jaar bestaat? 

 De jongenschiro al 60 jaar bestaat? 

 We al 29 jaar een gemengde chiro zijn? 

 We voor de 70ste keer op kamp gaan? 

 Het traditie is om elk jaar deze puntjes te herhalen? 

 de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 
kilogram weegt? 

 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 
'Krungthepmahanakornamornratanakosinmahintarayutthayam 
ahadilokphopnopparatrajathaniburiromudomrajaniwesmahasat 
harnamornphimarnavatarnsathitsakkattiyavisanukamprasit' is? 
Deze plaats bevindt zich in Thailand. 

 de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? 

 dieren ook humor hebben? 

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

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

 Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 

 als je je rechteroog sluit je 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 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? 

 het grootste zwembad ter wereld wel 1013 meter lang is? 



 

 het absolute nulpunt -273,15 graden Celsius is? 

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

 je niet aan je ellebogen kunt likken? 

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

elleboog te likken? 

 een slak drie jaar kan slapen? 

 Dylan dit ook wel zou kunnen? 

 meer dan 50 procent van de wereldbevolking nog nooit heeft 
getelefoneerd? 

 olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken? 

 te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib? 

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

 De melk van een nijlpaard licht roze is? 

 Twee derde van alle aubergines is gegroeid in New Jersey? 

 De gemiddelde vrouw 20 kg lipstick in haar leven eet? 

 bij het bestuderen van meer dan 20.000 struisvogels 
gedurende de laatste 80 jaar, er geen enkel geval is 
vastgesteld van een struisvogel die zijn kop in het zand steekt? 

 Mannelijk okselzweet vrouwen kalmeert? 

 Klaas dit op kamp gaat uittesten? 

 Je 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? 

 50% van de bankovervallen op vrijdag worden gepleegd? 

 Het meer kostte om de film over de Titanic te maken, dan de 
bouw van de Titanic zelf? 

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

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

 Chiro Begijnendijk de leukste jeugdbeweging ter wereld is? 

 De leiding altijd gelijk heeft? 

 Dit het laatste wist-je-datje is? 



 
 
 

Wie gaat er mee op kamp? 

Annick en Kris (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 Kris en het jeugdige 

enthousiasme van Annick (of is het andersom?) 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! 

 
Dylan, Kaat en Silke (Ribbels) 

 
Engeltjes en een duiveltje, een perfecte manier om de ribbelleiding te 

beschrijven. Wie wie is gaan we niet verklappen natuurlijk. Dylan, Kaat en 

Silke zullen met al hun kwaliteiten de Ribbels een geweldig kamp 

bezorgen. De Ribbels gaan maar 5 dagen op kamp, maar hun leiding zal 

ervoor zorgen dat ze niet minder voldaan zullen terugkeren. 

 
Ellen, Laura en Samina (Kwiks) 

 
Dit sterke trio zal geen enkele uitdaging uit de weg gaan. Het opleiden 

van de Kwiks tot voetbalsterren is voor hun dan ook geen probleem. Met 

plaatsballetjes, onhoudbare schoten en een paar schwalbes hier en daar 

zullen ze de tegenploeg met forfaitcijfers naar huis sturen. 

 
Jens en Nathalie (Rakkers) 

 
De stoere Jens en zeker niet minder mannelijke Nathalie zijn al helemaal 

klaar om van de rakkers echte helden te maken. Deze schattige kleine 

jongens zullen onherkenbaar terug keren nadat ze 10 dagen het grote 

voorbeeld van deze heldhaftige leiding hebben gevolgd. 



 

Joke en Soetkin (Tippers) 

 
Joke en Soetkin zullen dit Chirokamp hun lieve imago helemaal van zich 

afgooien en zullen als echte topcoaches hun Tippers sing and dance crew 

helemaal tot de top brengen. Natuurlijk zal er naast dit vloeien van bloed, 

zweet en tranen ook wel wat plaats zijn voor plezier. 

 
Ellen S en Kimberly (Toppers) 

 
Ellen en Kimberly zijn weer helemaal klaar om zich volledig te geven op 

kamp. Niet enkel staat hun kamp vol gepland met originele en 

uitdagende spellen, toch zal de 2-daagse het hoogtepunt van kamp 

worden voor de Toppers. Verschiet niet als je de toppers ineens ziet 

verschijnen in de kopgroep tijdens de Tour de France. 

 
Inge en Simon (Tiptiens) 

 
Inge en Simon hebben er al wat jaartjes levenservaring opzitten. Deze 

zullen ze dan ook gebruiken om de Tiptiens belangrijke levenslessen bij te 

brengen. Als u een babysit nodig heeft, aarzel dan niet om na deze 10- 

daagse 1 van deze klaargestoomde Tiptiens in te schakelen. 

 

 
Ken en Mitchell (Kerels) 

 
Ken en Mitchell zijn eindelijk klaar om te stoppen met zich voor te doen 

als stoere kerels en hun vrouwelijke aard te aanvaarden. Nu dat ze 

eindelijk zichzelf kunnen zijn, is het tijd om de manieren van de groep aan 

te pakken. Nog steeds met harde hand zullen ze ieder van deze Kerels 

omvormen tot deftige jonkvrouwen. 

 
Klaas (Aspi’s) 

 
Klaas Verschueren, beter bekend als de Walter Capiau van de Chiro 

heeft met zijn perfecte uitspraak en zijn knappe kop alles voor een 

geslaagde tv-carrière. Gelukkig voor ons heeft hij echter besloten om in 

de Chiro te gaan. Dit zal hem echter niet weerhouden om heel het kamp 

bezig te zijn met zijn favoriete spel: Het rad van fortuin. 



 
 

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. 

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 
Rakwi’s: €  0 
Tito’s: € 20,00 
Keti’s: Af te spreken met de leiding 
Aspi’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 maandag 9 juli 2018 op de Chiro. Iedereen kan zijn bagage 
weer komen ophalen op zaterdag 21 juli 2018 tussen 18.00 u en 19.00 u op 
de Chiro. De Ribbels brengen hun valiezen mee op 16 juli, de dag dat ze 
vertrekken. 

 

De oudere leden (vanaf Tito’s) zouden ook in het bezit moeten zijn van een 
toelating tot het buitenland (Nederland en Duitsland). Dit kan je gewoon 
gaan afhalen bij het gemeentehuis en geef je bij het brengen van de 
valiezen mee af met je medische fiche. 

 
Kampbezoek 
Kampbezoek is niet toegelaten, ook niet voor de ribbels. In dringende 
gevallen, maar alleen dringende gevallen, kan je terecht op volgende 
gsm- nummers: 

 
GSM Kris: 0485/94.82.16 
GSM Annick: 0472/94.05.67 

 

We vragen ook met enige aandrang aan alle leden om hun gsm of 
consorten THUIS te laten!!! Wordt er een 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) 

“De Koestal” 

Drieschstraat 3 

3790 Moelingen 
 

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. Inschrijven kan via je persoonlijke pagina op 
onze Chiro site. Hier kan je ook de maat van je kamp T-shirt kiezen. Gelieve 
op de overschrijving het volgende te vermelden: 
KAMPGELD (naam en voornaam lid) en (afdeling) 
Het kamp moet betaald zijn voor 25 mei 2018!! 

 
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: woensdag 11 juli 2018 
Vertrek Ribbels: maandag 16 juli 2018 
Terugkomst: zaterdag 21 juli 2018 
Alle groepen behalve onze ribbels vertrekken op woensdag 11 juli met de 
trein naar de kampplaats. We verzamelen om 11.20u aan het station van 
Aarschot, aan de achterkant bij de grote nieuwe parking. De ribbels 
vertrekken op maandag 16 juli 2018. Zij spreken hiervoor om 10u af op de 
Chiro. De ribbels zullen met de auto naar Moelingen afreizen. Vergeet 
zeker geen lunchpakket mee te brengen voor onderweg! De terugkomst 
zal voor alle groepen plaats vinden op zaterdag 21 juli 2018 rond 11.30u met 
de auto. Je hiervoor opgeven kan indien gewenst 



 

samen met de inschrijving via de website. De uren zouden nog kunnen 
veranderen, maar dan laten wij dit zeker op tijd weten via mail (gelieve na 
te kijken of je mailadres klopt op de site). Hou je mail dus een paar dagen 
voor vertrek in het oog. 

 

Fietsen 
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, … 
De groepen die hun fiets moeten meebrengen zijn: Toppers, Tippers, 
Tiptiens en Aspi’s. 
Deze fietsen mogen samen met de valiezen ingeleverd worden op 
maandag 9 juli tussen 18.00 u en 19.00 u. 
De Kerels zullen naar de kampplaats fietsen, meer info zullen de Kerels 
van hun leiding krijgen. 

 

Snoep 
Gelieve 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 snoep 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 
Vorige jaren gaven verschillende bedrijven gratis producten weg aan 

chirokampen. Hier doen we graag aan mee. Dit jaar hebben we enkel de 

spaaractie van Joyvalle teruggevonden. Jullie kunnen ons helpen sparen 

voor gratis melk op kamp. Indien u zelf spaaracties vindt mag u altijd 

contact opnemen met ons. 
 

Melk van Joyvalle: aan elke bus hangt een houten flapje. Deze houten 

flapjes kunnen jullie eraf knippen en aan de leiding bezorgen. Per tien 

houten flapjes krijgen wij een gratis liter melk. Verder kunnen we met 

grote aantallen houten flapjes ook deelnemen aan verscheidene veilingen 

om spelpakketten etc. te winnen. 

Gelieve de houten flapjes aan de leiding te 

bezorgen voor zondag 27 mei. 
 

Hebben jullie thuis melk van Joyvalle? Dan 
zouden jullie ons een groot plezier doen als 
jullie meedoen aan deze spaaractie! Alvast 
bedankt voor de hulp! 



 

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 

Nathalie: 0489/39.00.89 
Simon: 0473/18.67.75 

 Andere Leiding: 
Dylan: 

 
0499/12.18.47 

Kaat: 0479/71.41.43 
Silke: 0497/39.00.02 
Ellen V: 0487/48.12.83 
Laura: 0492/82.01.07 
Samina: 0499/72.07.92 
Joke: 0493/05.48.27 
Soetkin: 0492/03.40.32 
Ellen S: 0494/19.93.55 
Kimberly: 0494/86.52.31 
Inge: 0472/49.32.97 
Ken: 0478/13.59.59 
Mitchell: 0494/58.69.11 
Klaas: 0495/14.37.74 

 
 
 

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 
Algemene info: 1207 

mailto:info@chiro-begijnendijk.be


 

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 en 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 
□ Schoenen, ook stevige wandelschoenen 
□ Zakdoeken en 2 à 3 keukenhanddoeken 
□ Washandjes, (douche)zeep, badhanddoek, … Toiletgerief 
□ Wasspelden, veiligheidsspelden 
□ Zaklamp inclusief batterijen 
□ Zwemgerief 
□ Identiteitskaart! 
□ Een veldbed voor de Rakkers, Toppers, Keti’s en Aspi’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 
□ Zonnehoedje en zonnecrème 
□ Fietshelm 

 

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) 


