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E-mail: chiropapegem@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ChiroPapegem/?epa=SEARCH_BOX 
Instagram: @chiropapegem 
Website: https://chiropapegem.chirosite.be/ 
 

 

 

         mei-juni-juli  

mailto:chiropapegem@gmail.com
https://www.facebook.com/ChiroPapegem/?epa=SEARCH_BOX
https://chiropapegem.chirosite.be/


 

 2 

 

 

 

Pagina 1 

Voorblad 

 

Pagina 2 

Inhoudstafel 

 

Pagina 3 

Woordje leiding 

 

Pagina 4-25 

Uitleg kamp 

 

Pagina 26-27 

Tekstje pinkel 

 

                                       Pagina 28-29 

Tekstje speelclub 

 

Pagina 30-32 

Tekstje rakwi 

 

Pagina 33-34 

Tekstje tito 

 

Pagina 35-36 

Tekstje keti 

 

Pagina 37-38 

Tekstje aspi 

 

Pagina 39 

Kalender 

 

 

 
Inhoudstafel 



 

 3 

 
 

 

 

 

 

 

IT’S A ME, MARIO!  
 

Als je dit leest hopen wij,  Chiro Papegem, dat we deze zomer weer op kamp mogen 
gaan! We kijken er zo naar uit! Hopelijk zorgt de veiligheidsraad ervoor dat we 
mogen vertrekken! Op het moment dat wij te weten komen dat het kamp (niet) 
mag doorgaan, sturen wij onmiddellijk een mailtje en plaatsen we een bericht op 
facebook en op de website. Wij duimen voor positief nieuws!! 
 
Het kamp moet doorgaan want…deze keer gaan we met een heel bijzondere gast op 
stap. Hij is speciaal uit Italië overgekomen (nee, hij is niet besmet met het 
coronavirus) en heeft  10 dagen congé genomen, efkes weg van zijn 
loodgietersbedrijfje, om samen met ons mee te gaan. De enige echte Mario en al zijn 
bros gaan dit jaar mee met ons op kamp!  
 
Dit jaar gaan wij naar het prachtige Emmels! Dit kleine dorpje is deel van de gemeente 
Sankt- Vith en ligt in Duitstalig België. Hier zullen we tien dagen lang onze tent 
opslaan om te spelen en te leven in de wereld van Mario. Uiteraard is zijn broer Luigi 
er ook bij en prinses Peach zal ook van de partij zijn. Met een beetje geluk komen we 
de rest van zijn vrienden ook tegen en kunnen we samen wat power-ups te pakken 
krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe we dit gaan doen en wat er allemaal te beleven valt lees je verder in ’t boekske. 
Wij zetten alvast onze rode pet op en maken alles gereed voor vertrek.  

Tot heel snel!  
De leiding



 

 4 

 

1. Waar en wanneer gaan we heen?  

We gaan op kamp naar ‘RUS 1947’ te Emmels (Sankt-Vith) van 

12 tot en met 21 juli 2020 (aspi’s van 10 – 21!). 

Kort kamp mogelijk voor pinkels en speelclub: 

van 12 tot en met 17 juli 

 
 

2. Hoeveel kost dit? 

 

Je kan cash of via overschrijving betalen en dit tussen 

10 en 20 juni 2020 . 

3. Inschrijvingen! 
 

Dit jaar zijn we verplicht om de inschrijvingen wat anders aan te pakken. Wil je 

mee op kamp? Vul dan deze online vragenlijst in voor 20 juni! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1uXhxFUE6ENRg2mxdeJNpUec

k4IBCDQKbCOruOJ38ZeK07A/viewform 

 

Deze inschrijving bevat algemene gegevens, medische fiche en het geven van 

toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s, die wij doorheen het kamp 

nemen van jullie kinderen.  

 Nog vragen of twijfels? 

Dan kan u met onderstaande link naar een padlet gaan en vragen stellen. Het 

voordeel van deze padlet is dat iedere ouder elke vraag en het antwoord erop kan 

bekijken.  

https://padlet.com/chiropapegem/Chirokamp2020?fbclid=IwAR1loX22j3CfUHZ

OMya5Qmfr2Btke49RAvY0kXaqHjGvuuYyepUVf0iUiDQ   

 

Praktische zaken – planning 

Chiro St. Lutgardis Papegem 
BE62 8002 2250 6661 

Vermelding: naam kind(eren) - Kamp 2020 
1e kind: 145euro voor lang kamp (2e kind: 135euro, 

3e kind: 130euro), 85euro voor een kort kamp 

! ASPI’S 155 euro ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1uXhxFUE6ENRg2mxdeJNpUeck4IBCDQKbCOruOJ38ZeK07A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1uXhxFUE6ENRg2mxdeJNpUeck4IBCDQKbCOruOJ38ZeK07A/viewform
https://padlet.com/chiropapegem/Chirokamp2020?fbclid=IwAR1loX22j3CfUHZOMya5Qmfr2Btke49RAvY0kXaqHjGvuuYyepUVf0iUiDQ
https://padlet.com/chiropapegem/Chirokamp2020?fbclid=IwAR1loX22j3CfUHZOMya5Qmfr2Btke49RAvY0kXaqHjGvuuYyepUVf0iUiDQ
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4. Wat hebben we nodig? 

  

* Medische fiche:  
Via online inschrijven kan je de medische fiche afdrukken en 

invullen. Op de fiche staat ook een onderdeeltje waarin je 

toestemming geeft om jouw kind op kamp eventueel medicatie te 

laten toedienen (bv. een pijnstillend of koortswerend product). Bij 

twijfel bellen we jullie op of contacteren wij de dokter. 

 

Als je de bagage binnenbrengt op vrijdag 10 juli, geef dan aan Flore 

de medische fiche en de medicatie (graag in zakje met naam erop) 

af. 

 

* In geval van nood 

1) JONGER dan 12jaar: een Kids-ID pas (of 2 gele klevertjes). 

Afgeven aan Astrid en Eleni 

2) OUDER dan 12 jaar de gewone identiteitskaart (rakwi’s 

geven dit af (Astrid en Eleni) en tito’s, keti’s en aspi’s houden 

dit zelf bij!) 

 

 * Extraatje! 

Uit jarenlange gewoonte brengt elk lid iets extra mee.  

We laten elke groep iets anders meebrengen!!  

Dit geef je af op 10 juli aan Ine en Maxime. 
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Pinkel Speculoospasta van Lotus 400g 

Speelclub Speculooskoekjes van Lotus 1 kg 

Rakwi Callebaut hagelslag of jacques of kwatta 

Tito Becel smeerboter 250g 

Keti La vache qui rit : smeerkaas (16/doosje) 

Aspi Nutella 630 g 

 
    

  

 

 

 

 

5. Moet je zakgeld mee hebben? 

Heel af en toe is er kans om zelf iets te kopen. Vooral als er groepen 

op dagtocht of 2-daagse gaan. Er mag dus zakgeld meegegeven worden. 

Liefst niet te veel!  

- Pinkels, speelclub en rakwi’s max. €5, zij geven dit af aan Astrid 

en Eleni (op 10 juli), graag in een gesloten enveloppe met naam 

en afdeling erop.  

- Tito’s en keti’s, max. 15 euro en aspi’s, max. 25 euro, zij houden 

dit zelf bij.  
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6. Wat draag je bij vertrek, uitstap, ... terugkomst?  

 

UNIFORM! 
 

 Wie op kamp gaat, heeft een uniform nodig! 

          Gevoel van samenhorigheid maar ook voor de verzekering! 

 

Short/Rokje (verplicht) en/of kousen 

(vrijblijvend) kan je kopen in ‘De Banier’ 

(Molenstraat Aalst, dichtbij CC De Werf). 

(Opgelet: het zijn kleine maten en kousen krimpen 

in de was!) 

 

 

Blauwe T-shirt (7euro) en/of grijze pull (20euro) van Chiro Papegem 

zijn nog steeds verkrijgbaar bij de leiding. 

Een fluovestje is ook belangrijk. Sommige leden hebben er één van 

de Chiro zelf (kampherinnering), deze brengen die mee. Anderen 

mogen een eigen fluovestje meebrengen. 

 
 

 

VERPLICHT 
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7. Geen nieuws is goed nieuws! 

 

Heb je toch dringend iemand nodig van de leiding of wil je gewoon 

een bevestigend berichtje dat alles goed gaat? 

Dan kan je ons bereiken op volgende gsm-nummers: 
 

Pinkels:         Eleni: 0491 32 46 53 

 

Speelclub:      Elise: 0471 55 53 00 

 

Rakwi’s:             Flore: 0471 10 57 51 

 

Tito’s:              Ruben: 0471 39 54 39 

 

Keti’s:          Free: 0470 21 48 49 

 

Aspi’s:              Charlotte: 0470 82 17 95 

 

 

 De leiding heeft de gsm niet altijd bij. Je kan bellen of sms’en een 

half uurtje na bedtijd van de kids (zie verder in het boekje). 

 

 Heb je dringend iemand nodig of wil je horen hoe het gaat met je 

sloeber, twijfel niet en neem contact op met Anja: 0477/13.49.10 

        Zij probeert jullie zo snel mogelijk te antwoorden! 
 
 
 

Onthoud vooral: geen nieuws is goed nieuws!
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Extraatje voor de ouders van de 

pinkels, speelclub en rakwi’s:  
 

We begrijpen dat het voor sommige ouders niet zo evident is hun 

sloeberke 5 of 10 dagen te moeten missen. Ook voor sommige 

kinderen is dit een lange periode. Daarom hebben wij dit jaar 

gekozen voor bepaalde belmomenten in te lassen wanneer jullie 

gemakkelijk contact kunnen opnemen met jullie lieftallige kindjes. 

 

Belangrijke uitleg: 

 

- De belmomenten liggen op 15 en 18 juli 

- Tussen 12u30 en 15u00 OF tussen 18u00 en 

20u00 kiest u één van de volgende nummers 

en belt u ernaar. Wij zoeken je zoon/dochter 

en laten je met hem/haar, praten maar liefst 

beperken tot 10 minuutjes (per kind).  

- Je mag ook zelf een berichtje sturen hoe het 

ermee gaat. We antwoorden zo snel mogelijk! 

 

En wat met de tito’s, keti’s en aspi’s? 
 

Die kunnen jullie ook eens horen! Zij mogen een gsm meenemen maar... 

dit is op eigen risico! Geen terugbetaling mogelijk!  

Er worden serieuze afspraken gemaakt bv. niet elke dag, niet te lang,... 

De gsm wordt elke keer afgegeven en bewaard door de VB.  

 

Opgelet ouders! Houd er rekening mee dat ze soms durven te bellen 

of sms’en als iets niet verloopt zoals zij het willen. Panikeer niet en 

laat het ons gerust weten. De vermoeidheid is hier meestal de 

oorzaak van. Door met hen te praten is dit snel opgelost (wij weten 

dit uit ervaring!). 

 

Anja: 0477/13.49.10 
Maria: 0470/67.84.64 
Evy: 0479/.20.46.54 
Marleen: 0478/27.13.52 
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8. Hoe zit het met sfeerfoto’s op kamp? Wanneer kunnen 

jullie die zien?  

 

Bekijk onze facebookpagina (vermeld op voorblad). Wij zetten er 

regelmatig foto’s op zodat jullie kunnen genieten van de sfeer op 

het kamp! Goed hé!  
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9. En hoe zit het met de post? 

Een briefje krijgen is heel leuk, maar er ééntje moeten schrijven 

minder. Beperk het brieven laten schrijven tot 4.                      

Eigenlijk doen de kids dat niet zo graag…en de leiding ook niet...;)  

 

Opnieuw dit jaar!  

 Wij nemen de eerste dag groepsfoto’s, laten deze ontwikkelen 

en dan kunnen de kinderen er nog iets op schrijven.  

Online kan je ingeven hoeveel kaartjes je zoon/dochter nodig heeft. 

Geef ook het aantal enveloppen, met postzegel en adressen op, mee! 

1 kaartje kost €0,50 (wordt afgehouden van het zakgeld). 

Andere Chirokaartjes of brieven mogen natuurlijk ook geschreven en 

verstuurd worden. 

 

 

Willen jullie ook een kaartje of briefje sturen?  

Dat kan! Maar overdrijf niet! We doen een oproep dat iedereen 

zeker 1 briefje of kaartje krijgt op kamp. Zo zijn onze kids allemaal 

gelukkig. Elke dag een briefje of kaartje ontvangen, hoeft niet... 

 

Je mag het sturen naar... 

        Naam kind 

RUS 1947 Emmels 

Marianusstrasse 42 

4780 Sankt Vith 
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10. Mogen de kids snoep meebrengen? 

Aandacht, aandacht! Wij vragen dit jaar aan de ouders, 

grootouders, vrienden, etc. om géén (!!!) snoepen mee te geven op 

op te sturen!  

De leiding en kookploeg zorgen zelf tijdig voor een lekkere 

versnapering. Zo kunnen wij erop letten dat er zo weinig mogelijk 

ongelijkheid is tussen de kinderen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 13 

 

11. Vertrek en terugkomst. 

 

VRIJDAG 10 juli 

 

ASPI’s!!!!  
Om 11u45 aan het STATION te LEDE met trekrugzak en ev. tent 

(af te spreken met Jules en Charlotte). Uniform en goede 

wandelschoenen aan. In het bezit van de identiteitskaart!  

Lunch voorzien (bokes, drinken, koeken, …).  

 

Voor alle ouders van ALLE groepen: 

De vrachtwagen wordt ingeladen tussen 18-20 uur, jullie worden 

verwacht met de valies (valiezen), bed en andere benodigdheden. 

Ouders van de aspi’s brengen ook de fiets mee (fiets: volledig in 

orde – graag controle door fietsenmaker!). 

 

Organisatie 

Elise en Elize (om het gemakkelijk te houden) verwelkomen jullie 

aan het kerkje en helpen je een lintje met een bepaalde kleur aan 

te binden aan de valiezen en het veldbed.   

(Gemakkelijk om bij het uitladen van de vrachtwagen op de kampplaats 

te weten bij welke groep dit materiaal hoort.) 

 

  Pinkel = paars 

  Speelclub = geel 

  Rakwi = groen 

  Tito = rood 

  Keti = blauw 

                 Aspi = oranje 
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Op de vrachtwagen wachten de leiders 

jullie op om het materiaal op te vangen 

en deftig te stapelen. 

 

 Nu nog de documenten (zie vorige 

info) 

De leiding wacht jullie op in de koepel!  

    

 

Voor IEDEREEN! 

 

Flore ontvangt graag de medische fiche alsook de medicatie (in een 

zakje met naam en een begeleidend briefje erbij).  

 

Maxime en Ine ontvangen graag het extraatje: pot choco, 

speculoospasta, speculoos, la vache qui rit, hagelslag en boter. 

  

Enkele voor PINKEL, SPEELCLUB, RAKWI 

 

Astrid en Eleni ontvangen graag de Kids-ID en/of identiteitskaart, 

zakgeld, aantal postkaartjes, enveloppen met adres en postzegel erop 

– steek dit in 1 grote envelop met de volledige naam van je kind op! 

 

ZATERDAG 11 juli 

Leiding en kookploeg vertrekken naar de kampplaats om alles klaar te 

zetten. Opzetten van 10 tenten (!), inkleding kampplaats, uitladen 

vrachtwagen, keuken installeren, ... Dus veel werk voor de boeg! 

Samenkomst aan het heem om 9u15. Vertrek om 9u30 met auto’s. 
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ZONDAG 12 juli 

Pinkels, speelclubs, rakwi’s, tito’s en keti’s worden verwacht  

om 7u45 aan het chiroheem.  

Breng rugzak met drank en koekje (en eventuele zaken die vergeten 

werden bij het inpakken van de valiezen) mee!  

Allemaal paraat in uniform weliswaar! 

Sta in jouw groepje, dit is gemakkelijker om te controleren of 

iedereen er is. 

 

Met de bus ITA vertrekken we richting Sankt-Vith! Op weg naar 

EMMELS…. Tegen 8u00 zijn we weg!!  

 

 

VRIJDAG 17 juli 

We begrijpen dat 10 dagen kamp soms wat veel is voor de .... ouders! 

Dus pinkel en speelclub mogen vroeger gehaald worden (moet niet 

natuurlijk!!). Vanaf de rakwi’s verwachten we dat ze 10 dagen meegaan! 

We houden donderdag 16 juli een afscheidsavond voor onze jonge 

sloebers.  

 

Woensdag mogen ze gerust nog een tijdje blijven. We verwachten de 

ouders tussen 15-16 uur. Jullie krijgen zeker iets te eten en te drinken 

om nadien de lange weg naar huis te kunnen afleggen. Houd er rekening 

mee dat het 203 km is (zo’n 2u15 rijden). 

 

Als een pinkel of speelclub toch het hele kamp wil blijven, mag dit. 

Wij telefoneren jullie en spreken verder af. 

Tip: maak een valies voor 10 dagen!  
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DINSDAG 21 juli 

Serieuze opkuis van het kampterrein! 

We vertrekken om 12u30 op het kampterrein richting huiswaarts.  

 

Aankomst in Papegem rond 15u00. 

Via onze facebookpagina houden wij jullie op de hoogte i.v.m. 

aankomstuur. 
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Aandacht! 
Géén auto’s, binnen de 50 m – aan beide kanten van de straat, 

geparkeerd! 

 

De vrachtwagen (oplegger van 13 m!!) heeft plaats nodig om zich te 

draaien! Hij parkeert op de oprit! Geef hem de nodige ruimte en let 

ook op jullie veiligheid!  

 

De bus heeft ook plaats nodig!  

Geef de kinderen de ruimte om veilig over te steken!   

 

Oproep! 
Helpende handen nodig!   Uitladen van de vrachtwagen...(14u00)!  

Het zou leuk zijn dat enkele ouders willen helpen het materiaal uit te 

laden en op de juiste plaats te zetten. Maria en Evy (kookploeg) zullen 

klaarstaan om alles in goede banen te leiden. 

 

De valiezen, bedden, ... worden als laatste uitgeladen...  

Graag deze direct naar de auto te brengen en terug te keren voor het 

slotmoment. 

 

De vrachtwagen wil graag onmiddellijk vertrekken nadat hij is 

uitgeladen. Let op de veiligheid!! 

Ook de bus vertrekt graag als alle kinderen zijn uitgestapt. Ook een 

warme oproep aan ouders om nog het laatste materiaal aan te nemen 

en in het Chiroheem te brengen.  

 

DANK  U WEL!! 
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Slotmoment  (rond 15u45) 

We verzamelen op het speelpleintje. Samen dansen we de kampdans en 

zingen we het kamplied. We nemen afscheid en iedereen mag dan naar 

huis gaan. Tijd voor een goed badje, een zeteltje en een TV (of IPad, 

IPhone, PlayStation …). Geef ze wat tijd om te acclimatiseren, ze 

zullen hun verhaal wel later doen. 

 

Ook de pinkels en speelclub die een kort kamp zijn meegegaan zijn 

welkom op ons slotmoment. Kom tegen 15u45 naar het speelpleintje en 

wacht tot we er zijn! Samen het kamp afsluiten, is nog zo mooi! 

 

 

12. Verloren voorwerpen 

Gevonden voorwerpen zullen voor het kerkje liggen. Neem gerust 

jullie spullen eruit. Er ligt zeker en vast genoeg!   

Wat blijft liggen wordt op de dia-avond en startdag in het heem 

gelegd. Nadien wordt alles naar een kleedcontainer gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

13. Foto’s? Filmpjes?  

Je kan deze bekijken op onze dia-avond. Onze leiding maakt er een 

toffe powerpoint van! 

 

Deze topavond gaat door op vrijdag 18 september 2020 in de koepel 

(achter het heem). Jullie zijn welkom vanaf 19u30. Om 20u30 starten 

we de powerpoint! 

 

Heb je graag foto’s?  

Via wetransfer zullen wij deze, de dag na de dia-avond, doorsturen.  

 

14. Héla! Hoelang moeten we wachten op een nieuw Chirojaar? 

 

  

De startdag gaat door op zondag 20 september 2020! Voor de 

leden start deze om 10u en eindigt om 17u. Nieuwe leden zijn 

welkom om 14u. 

 

Via facebook, website en mail krijgen jullie hierover nog 

informatie! 
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15. Wat neem ik mee op kamp? 

 

KLEDIJ: 

- Uniform  

- ondergoed voor 10 dagen (minimum, best iets meer dus) 

- voldoende kousen 

- zwemkledij  

- 1 lange jeansbroek 

- training 

- dikke trui(en) 

- T-shirts / topjes 

- pyjama (liefst 2) 

Wie buiten slaapt, pyjama met lange mouwen en pijpen. 

- Crocks, flipflops, pantoffels dus (die tegen vocht kunnen) 

- schoeisel: sportschoenen, wandelschoenen (zeker voor tito, keti en 

aspi), sandalen, laarzen (mag/moet niet), gemakkelijke schoenen – zorg 

voor reserve! 

- Kledij die (erg) vuil mogen worden 

- regenjas 

- fluojasje, petje (beiden verplicht) 

- verkleedgerief in thema ( niet te veel geld aan uitgeven!) 
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WASGERIEF 

- badhanddoeken (strandlaken en enkele om te  

  douchen), eventueel nog enkele kleintjes voor een  

  kattenwasje... 

- washandjes (ev. wegwerp) 

- douchegel, shampoo 

- tandenborstel en tandpasta                  in toiletzak 

- kam en/of haarborstel 

- deo, parfum, ... indien nodig  

(alles naamtekenen!!) 

 

KAMPEERSPULLEN 

- 1-persoons matras of veldbed (NIET groter!) 

Van pinkel tot en met rakwi aan te raden 

om veldbed mee te geven. Naamtekenen!! 

- slaapzak  

- fleece (voor wie buiten slaapt) 

- kussen(tje) 

- knuffel 

- drinkbus 

- zonnemelk (ev. aftersun) 

- zaklamp (zeker vanaf rakwi) 

- rugzak met stevige schouderbandjes (mee te nemen op 

dag van vertrek) 

- vanaf rakwi: campingstoeltje 

- vanaf tito: trekrugzak 
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Tip voor wie in tenten slaapt... (rakwi, tito, keti, aspi) 

- GOEDE slaapzak, fleece dekentje en een dikke pyjama!!  

- Boek / strip / kruiswoordraadsel / spelletjes ... voor tijdens de  

  platte rust  

- GEEN snoep en koeken meegeven. Er is voldoende voorzien  

  door de kookploeg! 

  

MEE TE NEMEN PER GROEP:  

- Stoeltje en fleecedeken! (Voor bepaalde zaken zitten we buiten 

bijvoorbeeld zangstonde, kampvuur… Zo heeft iedereen een 

zitplaats en blijven ze lekker warm!)  

 

VERBODEN!! 

IPad, tablets, ... Deze zijn overbodig!  

 

Tip voor pinkel en speelclub 

 

Maak kledingzakjes (bv. onderbroek, kousen, T-shirt, short) 

- zet op het zakje  een zonnetje = mooi weer 

        een wolkje = fris weer 

      regen = regenweer, ... 

- maak apart een zakje met extra kousen, onderbroekjes, ... 

Dit is extra werk maar biedt meer structuur aan de kindjes en de 

leiding. 

 

Geruststellend nieuws:  

Beste ouders, zowel bij de pinkels als de speelclub slapen steeds 2 leid(st)ers bij. 

Dit zorgt ervoor dat de kindjes gerust kunnen zijn. Ook de kookploeg is steeds in 

de buurt! 
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Tip voor iedereen! 

 

Maak samen de valies zodat uw kind weet waar wat zit!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLES  NAAMTEKENEN!!! 
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16.  Wat gebeurt er zoal tijdens een kampdag? 

 

’s Morgens: 
 

07:30            Op de tonen van de ochtendcd, die ongeveer 30 min. duurt, word ik 

                     gewekt! Opstaan!! 

 

08:15            Verzamellied! Snel naar de kring, anders kom ik te laat! 

 

08:25            De beentjes strekken… Joepie! Kampdans… 

 

08:30            De kookploeg zorgt voor een fameus ontbijt! 

 

09:30            Afwassen… Ik wou dat ik, net zoals dit bord, een badje kon nemen. 

 

10:00             Olé! De activiteiten kunnen beginnen!  

 

12:20             Verzamellied! Snel naar de kring                            

 

 

‘s Middags: 

 

12:30            Tijd voor een heerlijke warme maaltijd… door de kookploeg! 

 

13:15             Diensten! Laat die reuze-afwas maar komen! Gestraft? Dan hulpje    

                     bij de kookploeg. En ja… de toiletten en de wasplaatsen, het    

                     terrein wachten ook op een poetsbeurt….                        

  

14:00             Quality time. Even tot rust komen tijdens de platterust. 

 

14:30             Genoeg gerust! Zelfs… niet gerust. Hoe dan ook, ik ben er terug   

                      Klaar voor                                       

 

16:00              4-uurtje. Soms een stuk fruit, meestal iets zoets! 

 

18:20              Verzamelllied! Snel naar de kring! En hop… daar is de kampdans  

                       weer 
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’s Avonds: 
 

18u30             De kookploeg verwent mij eigenlijk toch met dat eten! 

 

19:00              De laatste afwas voor vandaag, gelukkig iets minder dan 

                       deze middag! 

 

19:15              Toneeltje!! Snel… naar het podium! 

 

19:30              Voor we naar dromenland gaan, doen we nog iets leuks. 

 

20:45              Leidsters Eleni en Maxime en leiders Wannes en Lander vertellen        

                       een verhaaltje voor het slapengaan.                            

 

21:15               Leidsters Ine en Elise en leider Kobe vertellen  

                       nog een stoer verhaal over de avonturen van Mario. 

 

21:30              Leiders Thomas en Bas en leidsters Flore  

                       en Elize hopen dat zij stipt tegen 22u gaan slapen? Echt… of 

                       eerst nog een verhaaltje??? 

 

22:00              Héla tito’s! Pyjama aan!  

 

22:30              Leiders Free en Davy zoeken hun ontsnapte ‘Toads’ om hen   

                       te dumpen in hun nesten zodat ze tegen 23u eindelijk tot rust 

                       kunnen komen. Wie? De keti’s of de leiding? 

 

23:30              En dan nog die aspi’s! Komaan, snuitjes en oogjes dicht, ook 

                       Leidster Charlotte en leider Jules zijn moe en moeten naar de 

                       andere leiding toe… 

 

 

’s Nachts: 
 

24:00             Vergadering met de leiding, vb en kookploeg. Met een droogje en    

                      een natje natuurlijk!  De rest ligt braafjes te ronken! Toch…?   
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Dag liefste pinkeltjes, 

 

Gohn, wat een raar ‘beestje’ is ons landje binnengeslopen! Elke dag in ons kot blijven!  

Het zonnetje dat schijnt op ZON-dag, maar geen waterspelletjes kunnen spelen met 

onze Chiro-vrienden! Dat Corona maar snel zijn valies inpakt en vertrekt…     

Maar niet getreurd lieve vriendjes. Na laaaang elkaar gemist te hebben is het eindelijk 

zover: 

CHIROKAMP! 

 

Wij missen jullie en kijken er al naar uit om jullie allemaal terug te zien en weer vele 

leuke spelletjes te spelen, hopelijk jullie ook?? Ondanks het bezoek van het ‘beestje’ 

hopen we dat iedereen meegaat op kamp. Geen schrik hebben é! Of heb je misschien 

een beetje schrik voor het missen van papa/mama/oma/opa/…? Geen paniek, je kan 

bij ons altijd terecht voor een armboks wanneer het even moeilijk wordt! 😉  

Twijfel je nog steeds? Misschien is een kortkamp dan wel iets voor jou?  

Denk er goed over na want we spelen hele hele hele leuke spelletjes op kamp! (hint 

hint) 

 

Maar dan nu… Het thema van dit jaar is…. Tromgeroffel…. MARIO VS LUIGI!  

Daarom vragen we ook om jullie in dit thema te verkleden, laat die verbeelding maar 

eens goed werken!! Wij zijn nu al volop bezig om ervoor te zorgen dat jullie een super 

duper tof kamp zullen hebben!! 

 

Wat neem ik zeker mee op kamp? 

 Verkleedkleren  

 Versieringen om jullie kamer op te vrolijken (Van slingers tot lichtjes of een 

mooie zelfgemaakte tekening) 

 Witte T-shirt 

 Enveloppen waar het adres (van mama/papa/oma/opa/tante/…) al staat 

opgeschreven  

 Kaartjes of briefpapier om jullie familie te laten weten hoe cool jullie het 

vinden op kamp mag je meenemen. Maar je kan op voorhand ook een postkaartje 

bestellen waar heel Chiro Papegem opstaat, hoe cool is da?!  

 

Extra informatie kan nog altijd volgen dus je mail en facebook in de gaten houden is 

de boodschap! 

 

Tot snel!!  

 

XXX Eleni, Wannes, Lander en Maxime  

 
PINKELPALEIS 
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Om af te sluiten hebben we nog een leuke woordzoeker voor jullie! Veel zoekplezier! 
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Hallo halloooo liefste speelclubbers, 

Hopelijk zijn jullie nog allemaal gezond en wel na deze veeeeeel te lange periode 

zonder Chiro ☹ 

Wij hebben jullie kei kei kei hard gemist!! Hopelijk hebben jullie af en 

toe ook eens aan ons gedacht tussen de online lessen, het 

buitenspelen en het gamen (of tiktoks maken) door 😉 

Maar gelukkig mag de leukste tijd van het chirojaar wel 

doorgaan: ONS LANGVERWACHTE CHIROKAMP!!! 

Jullie kunnen kiezen tussen 5 of 10 dagen maar natuurlijk 

hopen wij dat iedereen 10 dagen meegaat!! Wij zijn 

alvast gestart met de voorbereidingen van het kamp 

en we zorgen er natuurlijk voor dat we 10 dagen 

superduperleuke spelletjes zullen spelen en uitstapjes 

zullen maken, dus jullie zullen je zeker niet vervelen 😉 

Jullie kunnen al op zoek gaan naar een mooie outfit in ons kampthema Mario Bros!!! 

Dit mogen jullie dragen op onze fuif 😉 hoe origineler, hoe liever wij het hebben!! 

Hieronder nog wat extra benodigdheden voor chirokamp: 

- Wit t-shirt die kapot mag 

- Eventueel een prinsessen/ridderoutfit (niet erg als je het niet hebt 

liggen, moeten jullie zeker niet gaan kopen!!) 

- Casinokleren (denk aan chique kleren, een beetje zoals ‘The Great 

Gatsby’ in de jaren ’20) 

- JULLIE GOED HUMEUR!!! (=natuurlijk het belangrijkste! 😊) 

 Versieringen om jullie kamer op te vrolijken (slingers, lichtjes of een mooie 

zelfgemaakte tekening) 

 

 

Wij hebben er alvast suuuuper veel zin in!! Hopelijk jullie ook 😉  

 

Dikke kussen 

Jullie favoriete leiding 

Elise, Ine en Kobe 

 

 

 

PS: als jullie speelclubs of jullie ouders nog vragen hebben, aarzel dan niet om 

iemand van de leiding te contacteren! Wij helpen jullie met veel plezier xxx 

 
SUPERSpeelclubS 
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LIEVE RAKWI’S 

 

We hebben elkaar nu al een tijdje niet meer gezien en dat betreuren we enorm!!  

Maar veeg jullie traantjes maar snel weg want al de verloren zondagen worden 

dubbel en dik ingehaald op kamp!! Bereid jullie dus maar goed voor op de 10 

LEUKSTE, COOLSTE, PLEZANTSTE, GEWELDIGSTE, GEZELLIGSTE, 

MOOISTE, AVONTUURLIJKSTE, FANTASTISCHE, VUILSTE en GRAPPIGSTE 

dagen van jullie rakwicarrière!!!!  

De meesten onder jullie weten ondertussen al hoe zo’n kamp eruit ziet en wat het 

inhoudt maar voor wie dat nog niet weet: een kamp is zoals een chirozondag maar 

dan tienduizendmiljoen keer leuker!!! Dus begin maar al te zoeken naar jullie:  

 Stapschoenen om op tocht te gaan  

 Dansschoenen en dansoutfit (in thema) voor de fuif 

 Stem voor de zangstonde  

 Conditie voor de sportdag  

 Traantjes om tijdens de laatste avond (=kampvuuravond) eens goed te 

kunnen huilen omdat de leukste 10 dagen voorbij zijn 

 Goed humeur 😉  

Alles omtrent het chirokamp is te vinden in dit boekje maar 

als jullie toch nog een vraag hebben, aarzel dan zeker niet 

om ze te stellen aan ons. Wij beantwoorden deze met 

veel plezier! 😉 

Wij kijken er alvast superhard naar uit, jullie ook? 😉   

(PS: we weten voorlopig nog niet of het kamp mag 

doorgaan maar we hopen uiteraard van wel dus bereiden 

we ons er ook op voor!!)  

 
rakwiroom 
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Heb je iets leuks om je tent te versieren? Breng maar 

mee! Bv. lichtjes (op batterijen), slingers, … 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjesssssssss  

Elize, Bas, Thomas & Flore  

Enkele verkleedideeën:  
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titotent 

  

Nederlands Frans 

Spreek je Nederlands? Vous Parlez 

Néerlandais? 

Heel erg bedankt. Merci Beaucoup 

Waar is het toilet? Où sont les toilettes ? 

Ik heb honger. J’ai faim. 

Wij zijn op 

tweedaagse en zoeken 

een slaapplaats. 

Nous sommes sur 

deux jours et 

recherchons un 

endroit pour dormir 

Mogen we hier slapen? Pouvons-nous dormir 

ici ? 
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Jooow dudes en dudettes 

 

Na een lange tijd niks van info gekregen te hebben over het chirokamp hebben we 

dan toch eindelijk groen licht gekregen! Door da stom virus zijn jullie al zeer veel 

chirozondagen kwijtgespeeld en deze gaan wij proberen goedmaken op dit 

chirokamp! We gaan er zo een groots kamp van proberen maken dat jullie alle 

verloren zondagen niet eens gaan missen! Zoals jullie wel kunnen zien aan dit 

boekje is ons thema van dit kamp dus ‘mario VS luigi’. Voor die onder jullie die dit 

niet zouden kennen: FOEI! EN ZOEK HET ZEKER EENS OP! Alle kampdingen die 

jullie nodig hebben vinden jullie terug in dit boekje onder ‘wat neem ik mee op 

kamp’. Gebruik deze oplijstingen zeker als checklist voor te kijken of jullie alles 

meenemen want NEEN JULLIE MOGEN ONZE ONDERBROEKEN NIET 

GEBRUIKEN ALS GE DER TE WEINIG MEEHEBT!  

 

Hieronder een paar belangrijke zaken om mee te nemen (zeker in verband met 

2daagse!):  

 

- GOEI stapschoenen 

- Trekrugzak 

- Matje  

-  Kleren in thema zijn ook altijd gemakkelijk ;)  

 

Als we nog aan iets denken of iets vergeten zijn sturen we het in onze 

facebookgroep door, zodat iedereen het zeker op tijd weet!  

 

Het meenemen van GSM staat ook al besproken in het begin van het boekje maar 

even ter verduidelijking: GSM meenemen mag maar wij halen deze op en als jullie 

wat braaf zijn geweest kunnen jullie deze even gebruiken, dat hangt natuurlijk wel 

van jullie af ;)  

 

Om af te sluiten zou ik zeggen: bereid jullie maar goed voor op een prachtig kamp, 

wij zijn het toch al zeker aant doen!  

 

Greetz, 

jVCornetto en jVSkeilendanny 
 
 
 
 

 
Ketikamer 
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AHJA EN NOG IET 

 

Hier nog een leuk spelletje van ons voor jullie... We 

maken het niet te gemakkelijk omdat we weten dat 

jullie allemaal zeer capabel zijn! Wie ons alle vines kan 

doorsturen (belangrijkste zin uit de vine is goed) 

maakt kans op een zeer mooie prijs op kamp! Dus doe 

goed jullie best, het kan weleens belangrijk zijn! 

Succes xxx 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37 

 

Aspi’s aa bliejken 

 

Voor wie zijn carnaval gemist heeft dit jaar (en ook voor wie carnaval niks zegt 

maar zo hard heeft uitgekeken naar chirokamp en net zoals ons elke nacht bang in 

zijn bedje lag met kleine traantjes in de oogskens te hopen dat ons lieve Heerke 

het kamp laat doorgaan): bereidt u voor op twaalf (12!) zotte doagen! 12? Wa 

zeggen die nu weer? Jawel, zoveel dagen als een dozijn, zullen wij op schok zijn. 

De aspi’s vertrekken 10 juli namelijk al op kamp met de trein. Wow, da blijft hier 

rijmen! Nog 1 woord: 

joepijeejdeeswordtfuckingniceentbestekampooitwanttisnendaglangerdanalderes

tendasechtgewoonalgeweldigzekernadagansecoronagezeverdoetditechtdeugdmer

cilieveleidingdasechtmijngrootstedroomdieuitkomt. Oké, genoeg geluld. 

  

De harde feiten:  

Wij zullen dus een dag vroeger vertrekken dan gewoonlijk, en deze keer twee 

dagen vroeger dan de rest van de leden, aangezien die pas 12 juli toekomen. Dit 

betekent dat we met veel helpende handjes zijn om de tenten te rechten en het 

kampterrein voor te bereiden voor de komende 10 dagen. Luister goed naar de 

leiding die zal uitleggen hoe die kl*te tenten ineen steken (Julesken dus hehe). Als 

dat snel gaat kunnen jullie de rest van de dag chillen en gebruiken om jullie eigen 

tent in te richten of misschien wat gebied te claimen. Ik zeg dit nu wel, maar we 

weten allemaal dat 9/10 keer Anja jullie zal roepen om een of ander jobke te doen 

dus… 

Tweedaagse valt dit jaar op 16 en 17 juli en wij gaan met de fiets! Inderdaad 

fietsje moet mee. (dit is de eerste keer ooit in de geschiedenis van Chiro Papegem 

dat er fietsen worden meegenomen door een groep, dat pakken ze ons al niet meer 

af!) Na al die jaren in de Chiro weten jullie wel al wat jullie wel en niet mogen en 

moeten meenemen op kamp maar er is nog 1 heilige graal die uw kamp kan maken 

of kraken: E CAMPINGSTOELEKEN ME AZO EEN NETJEN IN VOOR EEN 

DRANKSKEN. Noteren, zeer belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
aspirantland 
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Bel of videocallt nog maar eens naar Frau Die Schreiber en Madame Van Overmeire 

om jullie Deutsch en Français bij te schaven want we zullen het nodig hebben. Ja, 

we zitten weer eens in die geburen in datzelfde stukske van het land. 

Oké, meer hoeven jullie niet te weten, zullen jullie wel ontdekken. Nogmaals ten 

zeerste merci voor het zo prachtig verkopen van de koeken, dat zijn leuke centjes 

voor op kamp! Wij danken u! 
 
 
 
 

 De ballen aa bliejken, tot op kamp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONS HEERKE VAN 
RANST        2020 
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MEI 

 

TOT NU TOE AFGELAST DOOR CORONA ;-( 

INDIEN ER MEER INFO KOMT, LATEN WE DIT ZEKER 

WETEN VIA FACEBOOK EN MAIL. 

 

 

JUNI 

 

TOT NU TOE AFGELAST DOOR CORONA ;-( 

INDIEN ER MEER INFO KOMT, LATEN WE DIT ZEKER 

WETEN VIA FACEBOOK EN MAIL. 

 

 

JULI 

 

10/07: Vertrek aspi’s met de TREIN 

Vrachtwagen inladen! (Tussen 18-20U) 

 

11/07: Leiding en kookploeg vertrekken met de AUTO’s om 

de kampplaats klaar te zetten!  

 

12/07: Pinkel, Speelclub, Rakwi, Tito en Keti vertrekken de 

BUS met de overige leiding naar de kampplaats! 

 

17/07: Einde kort kamp ;-( 

 

21/07: Einde kamp ;-( 

 
Kalender 

 


