
Chirokamp 2019 

 

Pelt 
KAMPVERGADERING: 5 MEI 

17u op de Chiro 

 



 

Feest met ons mee! 

Hou jij ook zo van feestjes, van de cadeautjes, van de lekkere dingen om te eten? Kom dan samen 

met ons naar het grootste feest van dit jaar. Deze zomer is de leiding weer helemaal klaar om leuke 

spelletjes te spelen, spannende verhalen te vertellen en een spetterende kampdans te dansen.  

Kijk je ernaar uit om helemaal van de grond te gaan? Durf jij je overgeven aan je knotsgekke leiding? 
Kan je niet wachten om samen met je vrienden in slaap te vallen met het getrommel van de regen op 
het dak? Ben je klaar om coole dansmoves te leren bij de kampdans? Aarzel dan niet langer en schrijf 
je in om met ons mee te gaan op 'kolkend, golvend, bruisend, onstuimig, knotsgek' kamp!!! 

 

 

 

 

Voor diegene die hun lidgeld nog niet betaald hebben,  

Gelieve dit in orde te brengen ten laatste 12 juni. 

 



En we zijn weg 

• Kaloebers 

Wanneer?  Zaterdag 13 juli om 14u op het kampterrein  

Hoe?   Eigen vervoer 

OPGELET: Die zaterdag is het ook bezoekdag, dus 

ouders kunnen samen met hun kinderen de kampplaats 

ontdekken 

 

• Speelclub 

Wanneer?  Donderdag 11 juli 

Hoe?  Met het openbaar vervoer. Meer info krijgen zij van hun 

leiding. 
 

• Rakwi’s en Tito’s 

Wanneer?  Maandag 8 juli om 11u op de Chiroterreinen. 

Hoe?  Met de bus 

Gelieve een lunchpakketje mee te nemen! 

 

• Keti’s en Aspi’s 

Wanneer?  Maandag 8 juli 

Hoe? Met de fiets. Meer info krijgen zij van hun leiding. 

 

 

Terug naar huis 

Het chirokamp loopt ten einde op donderdag 18 juli. De Kaloebers, Speelclub, 

Rakwi’s, Tito’s en Keti’s keren ’s morgens terug naar Werchter met de bus. We 

verwachten dat de bus tussen 13u30 en 14u00 zal aankomen op de Chiroterreinen 

in Werchter. 

De Aspi’s helpen nog een handje met de afbraak om vervolgens tegen de avond 

thuis aan te komen. De leiding zorgt ervoor dat de Aspi’s die avond thuis geraken. 

De Keti’s worden, nadat we terug in Werchter zijn, nog verwacht op de 

chiroterreinen om de camion helpen uit te laden samen met de leiding, hun leiding 

geeft hierover nog verdere informatie.   



Pak en zak 

• Kaloebers 
Zak: vrijdag 5 juli tussen 18u en 19u op de Chiro.  

Doos: wordt zelf meegenomen naar de kampplaats op zaterdag 13 

juli. 

 

• Speelclub 
Zak en doos: zondag 7 juli tussen 20u en 21u op de Chiro.   

 

• Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s 
Zak en doos: vrijdag 5 juli tussen 18u en 19u op de Chiro. 

Bagage 

Alle bagage wordt meegenomen in een doos, behalve het slaapgerief 

(luchtmatras/matje/slaapzak), hiervoor gebruiken we een stevige, dichtgebonden 

vuilniszak. 

De doos moet volledig geplastificeerd worden en stevig dichtgebonden worden. 

Gelieve de vuilzak niet vast te binden aan de doos. Eén doos per kind volstaat. 

Vermeld overal duidelijk de naam en groep van je kind, zowel op de doos als op 

de vuilniszak! 

Dozen kunnen bij ons gekocht worden voor 3 euro. Mogen wij vragen geen dozen 

van thuis te gebruiken maar enkel diegene die u bij ons kunt kopen. Dozen kan 

je kopen bij onze verantwoordelijke: 

Annelore Peetroons 

 

Joren Bijkerke 

0476 98 96 85 

 

0473 30 24 93 

annelorepeetroons@hotmail.be 

 

joren.bijdekerke@live.be 

   

 



Checklist  

Op kamp neem ik mee… 

o Zeep 

o Tandpasta   

o Tandenborstel 

o Bekertje  

o Kam  

o Handdoeken  

o Washandjes 

o Zonnecrème 

o Aftersun 

o Zonnepetje 

o Warme pyjama 

o Ondergoed en kousen  

o Badpak, bikini of zwembroek 

o Shorts en T-shirts 

o Dikke pull 

o Lange broeken 

o Stevige wandelschoenen 

o Speelschoenen 

o Laarzen 

o Regenkledij  

o Linnenzak 

o Zakdoeken 

o Plastiek zakjes en enkele wasknijpers 

o Verkleedmateriaal (zie verder) 

o Zaklamp 

o Drinkbus (voor op tocht) 

o Stevig rugzakje (voor op tocht) 

o Een beetje zakgeld (om eventueel kaartjes te sturen naar de familie, …).  

➢ Gelieve een lijstje met adressen (+ postcodes!) mee te geven met je 

kind. 

o Medische fiche (te vinden op www.chirowerchter.be), Kids-ID en twee 

kleefbriefjes van het ziekenfonds (die heb je nodig bij de apotheker of een 

ziekenhuisonderzoek).  

➢ Gelieve deze bij vertrek mee te geven met de leiding. 

o Luchtmatras of slaapmatje van max. 90 cm breed (liefst geen veldbed) 

o Knuffeldiertje 

o Slaapzak en eventueel nog een deken (het kan ’s nachts koud zijn!) 

o Strips, boekjes, … (voor tijdens de platte rust) 

o … 

http://www.chirowerchter.be/


Vermeld zeer duidelijk de naam van je kind in alle kledingstukken, 

handdoeken, washandjes, schoenen en laarzen! Vergeet zeker ook niet de 

slaapzak, luchtmatras en/of matje. 

Wat hebben we zeker niet nodig? 

• Gsm 

• Waardevolle spullen en/of veel geld 

• Sterke drank 

• IPod, IPad, laptop, mp3-speler, computerspelletjes, … 

• Scherpe voorwerpen 

Het is alleen feest als iedereen meedoet dus kom zeker verkleed! 

• Kaloebers: Kerstmis (kerstman, kerstboom …) 

• Speelclub: Halloween (pompoen, spook …) 

• Rakwi’s: Wapenstilstand (soldaat, kanon 

• Tito’s: Sinterklaas (zwarte piet, Sinterklaas …) 

• Keti’s: Saint Patrick’s Day (groene kleren met klavertjes, Leprechaun …) 

• Aspi’s: Chinees Nieuwjaar (Chinees draakje, lampion, Chinees …) 

• Leiding: Pasen (Paasei, paashaas, paasklok …) 

• Kookouders en VB: Driekoningen (Caspar, Melchior, Balthazar,…)  

 

Post 

Wil je weten hoe het met je kleine schot gesteld is, dan kan je altijd een brief 

sturen naar onderstaand adres: 

   

Stijn Mennen 

t.a.v. Chiro Werchter 

Naam en groep kind 

Geuskens 58  

3900 Pelt 



Wat kost dit alles? 

• Kaloebers: 90 euro 

• Speelclub: 120 euro 

• Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s: 160 euro 

Voor het tweede kind van hetzelfde gezin tel je 5 euro minder neer, voor het derde 

kind ook 5 euro minder, ... Dus als je bijvoorbeeld vier kinderen hebt die meegaan 

op Chiro kamp betaal je in totaal 15 euro minder dan bovenstaande prijzen. 

Gelieve dit bedrag te storten op het rekeningnummer. 

Het bedrag moet gestort worden ten laatste woensdag 12 juni en met duidelijke 

vermelding van de naam en de groep van je kind! 

Iedereen die na 12 juni zijn kind nog wenst in te schrijven voor het kamp 

zal hiervoor een compensatie van 10 euro/kind moeten betalen bovenop 

het kampgeld!  

Extra opmerking: Wist je dat je bij je mutualiteit een terugbetaling voor een 

zomerkamp kan verkrijgen? Doe hierover zeker navraag bij de mutualiteit waarbij 

je kind aangesloten is. 

Is je kind jonger dan 12 jaar en vorige zomer meegegaan op chirokamp? Dan kan 

je tot maar liefst 10 euro per dag terugtrekken van de belastingen. Dit document 

zit bij je kampboekje. Is dat niet het geval? Geef ons dan zeker een seintje! 

 

OPGELET: 

Wie geen lidgeld heeft betaald, mag NIET mee op kamp!  

Heb je nog niet betaald? Betaal dan het lidgeld (€ 30) ten laatste woensdag 12 

juni op hetzelfde rekeningnummer met vermelding van de naam en groep van je 

kind. Gelieve het lidgeld per afzonderlijke overschrijving te doen en niet samen 

met het kampgeld.  

 

Sinds dit jaar is er ook de mogelijkheid om de kampprijs in schijven te betalen. 

Op die manier gaan we samen met jou op zoek naar de beste manier om het 

inschrijvingsgeld te betalen. Als u geïnteresseerd bent kan u contact opnemen 

met Michiel Bosmans - 0479 23 10 02 - michiel_bosmans@hotmail.be .  

  



Voor- en nawacht 
De kampplaats opbouwen en afbreken is geen makkie. Lossen en laden van het 

kampmateriaal, opslaan en afbreken van de tenten… Het vraagt veel tijd en 

inspanning. Alle helpende handen zijn dus méér dan welkom! 

Eten en drank wordt ter plaatste verzorgd. Ook een unieke kans om al eens een 

kijkje te nemen op onze kampplaats! 

• Voorwacht  

 Zaterdag 6 en zondag 7 juli 

 Vertrek zaterdagmorgen om 8u op de Chiroterreinen 

  

• Nawacht  

 Donderdag 18 juli 

 Vanaf 10u op de kampplaats 

Voor meer info en/of om je kandidaat te stellen:  

   
Robin Bosmans 0472 62 47 95 robinbosmans01@gmail.com 

 

Gelieve, ten laatste een week op voorhand, te laten weten of je meegaat op 

voorwacht, liefst per mail! Dit is nodig om een verzekering voor jullie af te sluiten. 

Bezoekdag  

• Bezoekdag 

 

Onze bezoekdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 juli. Jullie zijn 

allemaal welkom vanaf 14u tot 18u. 

 

• Routebeschrijving 

 

Ons kampterrein is gelegen te Pelt, 

Geuskens 58 

3900 Pelt 

 

Voor een goede routebeschrijving kan u onderstaande sites raadplegen: 

➢ www.routenet.be 

➢ www.mappy.be 

➢ www.maps.google.com  

In de omgeving van het kampterrein zullen jullie de wegwijzers naar onze 

kampplaats kunnen volgen. 

  

http://www.routenet.be/
http://www.mappy.be/
http://www.maps.google.com/


Planning 

Maandag 8 juli Aankomst van de Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s.  

Verwelkoming en officiële start van het kamp 

Dinsdag 9 juli Spelen in eigen groep 

Woensdag 10 juli Spelen in eigen groep 

Donderdag 11 juli Aankomst van de Speelclub 

De Rakwi’s en Tito’s gaan op kleine tocht 

De Keti’s en Aspi’s vertrekken op 2-daagse tocht 

Vrijdag 12 juli Spelen in eigen groep 

De Keti’s en Aspi’s komen terug van hun 2-daagse tocht.  

Zaterdag 13 juli Bezoekdag  

Aankomst van de Kaloebers   

Zondag 14 juli Familiedag: groot spel met alle groepen samen 

Maandag 15 juli De Aspi’s en Keti’s staan leiding 

Dinsdag 16 juli Grote tocht 

Woensdag 17 juli Bonte ring en kampvuur 

Donderdag 18 juli Terugkeer naar huis 

  



Ditjes en datjes 

Het is heel belangrijk dat alle kleding en materiaal wordt voorzien van de naam 

van je kind. Dit is om een hopeloze berg verloren voorwerpen te vermijden. Denk 

er ook aan dat iedereen hetzelfde Chiro-uniform draagt! 

Indien je thuis nog een voorraad confituur, eieren, … te veel hebt of als je zin hebt 

om cake of wafels te bakken, zullen wij die heel graag verorberen. 

Heb je een teveel aan fruit of groenten en weet je niet wat ermee gedaan? De 

kookouders weten er wel raad mee! Dus laat het gerust weten (aan de kookouders 

of de leiding). 

Ben je nog op zoek naar een Chiro-uniform? Voor Chirobroeken/rokken één adres: 

De Banier    Of    De Banier 
J.P. Minckelerstraat 29     Bergstraat 34 

3000 Leuven      2220 Heist-op-den-Berg 
 
Chiropullen en -polo's zijn elke Chiro-zondag verkrijgbaar op de Chiro zelf bij onze 

verantwoordelijken  

 

Phaedra Wouters 
 

0475 27 73 46 
 

phaedrawouters1@gmail.com 

Seppe Ryckmans 0495 17 31 48 

 

ryckmansseppe@gmail.com 

 

Immanuel Claessens 0474 10 83 17 immanuelclaessens@hotmail.com 

 

Regels tijdens het chirokamp 

Om moeilijkheden te vermijden hebben we enkele regels voor het kamp: 

• Geen gsm op kamp! Hiertegen wordt streng opgetreden! 
• Er geldt een rookverbod! Voor Aspi’s en Keti’s gelden afzonderlijke regels. 
• Geestverruimende middelen worden niet getolereerd! Uiteraard geldt dit ook 

voor de leiding!  



De leidingsploeg 

• Kaloebers 

 

Layla Cauwenberghs 0476 42 39 35 layla2000@hotmail.be 

   

Lotte Gruyaert 0497 75 86 85 lotte.gruyaert_@telenet.be 

   

Michiel Bosmans 0479 23 10 02 michiel_bosmans@hotmail.be 

 

• Speelclub 

 

Ferre Smekens  0475 23 68 53 ferresmekens@gmail.com 

   

Kaat Deroo 0477 72 19 33 kaatderoo@hotmail.com 

   

Amber Geeraerts 0497 02 88 70  ambertjeke__@hotmail.com 

 

• Rakwi’s 

 

Robin Bosmans    0472 62 47 95 robinbosmans01@gmail.com 

   

Stien Storms    0499 73 19 28 stien.storms@hotmail.com 

   

Seppe Ryckmans 0495 17 31 48 ryckmansseppe@gmail.com 

 

• Tito’s 

 

Annelore Peetroons 0476 98 96 85 annelorepeetroons@hotmail.be 

   

Ward Cauwenberghs 0478 24 11 89 ward1998@gmail.com 

   

Joren Bijdekerke 0473 30 24 93 joren.bijdekerke@live.be 

 

• Keti’s 

 

Michiel Bosmans 0479 23 10 02 michiel_bosmans@hotmail.be 

   

Wannes Ryckmans 0471 66 10 90 wannes.ryckmans@hotmail.com 

   

Phaedra Wouters 0475 27 73 46 phaedrawouters1@gmail.com 

 

• Aspi’s 

 

Immanuel Claessens 0474 10 83 17 immanuelclaessens@hotmail.com 

   

Klaas Vanderlinden 0487 60 04 41 klaas.vanderlinden@hotmail.com 

  



Kookouders en VB 

• Kookouders 

Cindy Van Espen Christof De Coux 

Johan Van Espen An Buedts 

Luc Buedts Anja Verryken  

  

  

 

 

• Volwassen Begeleiding 

Tino Uytterhoeven Joke Verryken 

Jeroen Meurmans Kristof Van Hoof (Stoofie) 

  

  

Spaaractie melk op kamp 

Zoals elk jaar doen we mee aan een paar spaaracties voor o.a. melk, speculaas, 

appelsiensap en pasta zodat het kamp wat voordeliger wordt.  

Om deze spaaracties tot een goed einde te brengen hebben echter jullie hulp 

nodig. We verzoeken jullie dus om zoveel mogelijk flapjes van ‘Joyvalle’ en 

‘Appelsientje’ binnen te brengen op de Chiro. Dit geldt ook voor de codes op alle 

‘lotus-producten en barcodes van de ‘Sourby pastaproducten’.  

Gelieve de flapjes en codes voor 20 mei aan de leiding te bezorgen. Wij danken 

jullie alvast voor jullie medewerking. 



Kampliedjes 

• Het volgende liedje wordt steeds gezongen VOOR we gaan eten: 
Aan tafel, aan tafel 

Tafeltje, tafeltje, dek dek dek 

Aan tafel, aan tafel 

Heb jij ook zo’n trek? 

 

In een hammetje, hammetje, boterhammetje 

Boterham met pindakaas 

Hap, hap, hap, alles weg 

Hap in de mond en hammetje is weg! 

 

Leid(st)er: “Bikke, bikke, bik” 

Leden: “Hap, hap, hap, eerst de soep en dan de pap, anders word je 

veel te slap, en dan val je van de trap, en dan doet je neusje krak.” 

 

• Het liedje dat steeds wordt gezongen NA het ooh zo lekkere eten: 
Wij danken u voor het heerlijke eten 

Wij danken u voor het heerlijke maal 

Wij zullen nooit uwe goedheid vergeten 

Daarom dank wel duizendmaal 

Daarom dank wel duizendmaal 

 

• Het liedje dat we elke avond aan de vlag zingen: 
Daal nu bij het zinken van deze dag 

Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag 

Gij zijt zegen, troost en lach 

 

Daal in d’avondzon, ooh vlag 

Heer, wij bergen in ons hart uw vlag 

Zegen heer, en ons uw jonge wacht 

 

Goede avond, vlag en dag 

Christus koning, goede nacht 

Goede avond, vlag en dag 

Christus koning, goede wacht 

Iedereen roept: “Slaapwel allemaal” 

 

 

  



Spelletjes  

   

 



DOOLHOF: 

  

ZOEK DE ZEVEN VERSCHILLEN: 

 

TOT OP KAMP!!! 


