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Titika reist de wereld rond! 

 

De vakantie komt weer dichterbij en dus ook … het chirokamp! 

Dit jaar trekken we met z’n allen naar Mol. Het enige probleem is 
dat elke groep zich in een ander land bevindt.  Hierbij reizen we dus 
met de chiro heel de wereld rond, maar daarvoor hebben we 
uiteraard jouw hulp nodig! 

Ook dit jaar staat de kampleiding weer paraat om alles in goede 
banen te leiden en ons te helpen met onze reis naar Mol. Ook zal de 
beste kookploeg ter wereld ons weer vergezellen en natuurlijk weer 
culinair verwennen. 

Kijk zeker alles goed na in dit boekje. Heb je nadien nog vragen, kan 
je steeds de verantwoordelijke van elke afdeling eens bellen of 
mailen. 

Ook de hoofdleiding staat steeds klaar om al jullie vragen te 
beantwoorden. Die kan je bereiken via 
hoofdleiding.chirokampenhout@gmail.com 

We hopen alvast dat jullie allemaal meegaan op bivak!! 
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KADEKES  

Liefste kadekes, 
  
Eindelijk is het zover! Voor sommige het eerste, en voor anderen al het 
tweede Chirokamp. 
Op 21 juli mogen jullie allemaal afzakken naar Mol, waar wij 7 dagen enorm 
veel plezier gaan beleven. 
Het kampthema dit jaar is ‘’Chiro Kampenhout reist rond de wereld’’, en de 
kadekes zijn het land Hawaï. Haal die strooien rokjes en bloemenkransen 
dus maar boven, en kom zeker verkleed naar het kamp. 
  
Nog een paar dingen die jullie zeker niet mogen vergeten: 

-          Verkleedkleren in thema 
-          Fluovestje 
-          Een witte t-shirt die vuil mag worden 
-          De gebruikelijke zaken die verder in het kampboekje staan 
-          Goed humeur    

Bereid jullie al maar voor op een knotsgek en superleuk kamp. Jullie leiding 
heeft er alvast kei veel zin in! 

  
Groetjes 
Emile, Ward, Leen, Louis, 
Hanne 
TOT DAN!! 
Verantwoordelijke 
kadekes: 

Leen Vanwittenbergh: 
0478/53.29.93 
kadekes.chirokampenhout
@gmail.com 
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SPEELCLUB 
Beste speelclubbers, 

Het is weer bijna daar, de leukste tijd van het jaar! 

Binnen 2 maanden vertrekken we namelijk op kamp en dat is zeker geen 
ramp! 7 dagen vol plezier, spelletjes en leuke opdrachten. 

Jullie leiding kan alvast niet meer wachten! 

Hebben jullie ook al zoveel zin? Schrijf je dan zo snel mogelijk in! 

Wat verder nog goed is om te weten, is dat we jullie vragen om zeker geen 
witte T-shirt, fluohesje, camouflagekledij en kledij in thema van China te 
vergeten! 

Groetjes, kusjes, knuffels en alles wat jullie maar wensen, 

Kobo Hyun-hoo, Frea Seon-yuea, Tijl Hyun-weil, Jeroen Ban Ki-moon en 
Lukas Yoo-suas 

 

Verantwoordelijke speelclub: 

Frea Van Steenweghen: 0489/50.98.56 

speelclub.chirokampenhout@gmail.com 
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RAKWI 

 

Allerleukste Rakwi’s,  

Binnenkort is het weer zo ver, het onvergetelijke chirokamp! Ook dit jaar 
wordt weer superleuk. De leiding heeft er dan ook heel veel zin in! Wat 
mogen jullie verwachten? Elke dag toffe spelletjes, nog toffere leiding en 
een spetterende rakwifuif. 

Het thema voor de rakwi’s is dit jaar Duitsland. Neem dus zeker 
verkleedkleren in dit thema mee. 

Hebben jullie zin in tien dagen lang plezier? Schrijf je dan zeker in. 

Tot dan!  

Groetjes, 

Loes, Emma, Cedric, Brecht, Japie en Sebas 

Verantwoordelijke Rakwi’s:  

Cédric Terras: 0498/39.00.97 

rakwi.chirokampenhout@gmail.com 
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TITO 

Allerliefste tito’s, 

 We willen jullie graag meedelen dat zich binnen een dikke 2 maanden een 
historisch moment zal plaatsvinden. Jullie vertrekken namelijk op 21 juli 
naar het fantastische kamp te Mol. Jullie leiding heeft er al enorm veel 
goesting in, jullie hopelijk ook! 

Een ultra vet kamp kan niet beter worden ingezet dan met een leuke 
fietstocht van Kampenhout naar Mol. Het wordt een stevige fietstocht dus 
train al maar wat op voorhand en smeer die beentjes maar goed in. Zorg er 
ook voor dat jullie fiets helemaal in orde staat. We spreken zaterdag 21 juli 
om 8u30 af aan de chirolokalen. We verwachten jullie natuurlijk in jullie 
stralende chiro outfit, en vergeet geen boterhammetjes mee te nemen 
voor de lunch. Neem zeker een helm en een fluovestje mee zodat we 
allemaal veilig in Mol toekomen. 
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Het kampthema dit jaar is ‘reis rond de wereld’ en wij zullen het 
fantastische Italië vertegenwoordigen. Wij vragen dan ook aan jullie om 
een outfit mee te nemen die typisch is voor Italië. Alles wat jullie voor de 
rest nodig hebben kunnen jullie terugvinden in het kampboekje. 

 Uiteraard snappen we dat het een grote uitdaging is om jullie vriendje of 
vriendinnetje 10 dagen geen sms’je te kunnen sturen of hun te bellen. 
Maar toch vragen we jullie om je gsm thuis te laten, we zullen jullie wel 
helpen om op een creatieve manier jullie geliefden op de hoogte te houden 
van het geweldige kamp. 

Het wordt een kamp dat jullie later aan jullie kleinkinderen zullen verder 
vertellen, 

Om nooit meer te vergeten, 

Gewoon het beste kamp ooit, 

Tot dan, 

  

Waltano, Martino, Baviano en Magisto 
Verantwoordelijke Tito’s: 

Maarten De Cauter: 0474/11.64.97 

tito.chirokampenhout@gmail.com 
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KETI 

 

Namaste lieve keti’s 

Onze verrekijkers en telescopen kunnen we eindelijk aan de kant leggen, 
want het kamp is weer heel dichtbij! Jullie leiding heeft na een beire 
chirojaar heel veel goesting om met jullie op kamp te gaan. 

Om ons kamp nog vetter te maken, gaan we ons is goed verkleden als 
echte Indiërs. Vergeet dus zeker geen kleren in thema alsook zwemkledij. 

Jullie worden op 21 juli om 8u30 verwacht aan de chirolokalen. Zorg er dus 
voor dat jullie fiets tiptop in orde is. Anders geen ‘’jai ho’’ voor jullie. Neem 
zeker een fluovestje mee, ijzersterke fietsbenen en een stevige 
lunchpakket.  

Bahut saara pyaar! 

Calum Khan, Charlotte Kapoor en Ward Singh. 

Verantwoordelijke Keti’s:  

Ward Vansteenweghen: 0487/64.81.21 

keti.chirokampenhout@gmail.com 
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ASPI 

Dag vrienden 

We kunnen E-I-N-D-E-L-I-J-K bijna op kamp vertrekken! We hebben al een 
prachtig Chirojaar achter de rug met toffe activiteiten, een plezante 
leefweek en een zalige fuif! Dit alles is echter nog niets vergeleken met het 
kamp dat jullie te wachten staat! Jullie lieve leiding kan haast niet 
wachten… 

Om onze lange reis rond de wereld te eindigen in Madagaskar, hebben we 
natuurlijk goed vervoer nodig. Zorg daarom allemaal dat jullie fietsen in 
goede staat zijn. Een fluo vestje is geen overbodige luxe (lees: verplicht). 

Madagaskar blijkt niet zo heel ver te zijn, dus we vertrekken 20 juli. Het 
exacte uur laten we jullie nog weten, maar het zal vroeg in de ochtend zijn. 
Vergeet ook geen lunchpakket klaar te maken. 

Naar het schijnt is het ook behoorlijk warm in Madagaskar, dus voorzie 
zwemgerief (badpak/bikini/zwembroek+handdoek). 

Alles nog even op een rij: 

-          We vertrekken 20 juli in de ochtend (uur wordt nog 
meegedeeld). 

-          Jullie fiets is in goede staat. 

-          Iedereen heeft een fluo vestje mee. 

-          Lunchpakket is klaargemaakt. 

-          Zwemgerief zit in jullie rugzak. 
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Zonnige groetjes vanuit het warme Madagaskar xxx 

Margot de zebra, Rik de leeuw en Louise het nijlpaard 

Verantwoordelijke Aspi’s: 

Rik Bosschaerts 0476/66.25.20 

aspirant.chirokampenhout@gmail.com 
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KOKS 

 

Dat er op kamp lekker gegeten wordt, is een feit, 
vraag dat maar aan degenen die al mee zijn gegaan. 
Net zoals vorige jaren worden we weer verwend door 
enkele sterren chefs. De kookploeg staat onder leiding 
van Arne Vansteenkiste. Hij zorgt samen met zijn team 
voor een overheerlijk en gevarieerd menu gedurende 
het hele kamp.  

Om van hun menu te proeven, moeten we uiteraard eerst ons 
zangtalent tonen. Begin dus alvast te oefenen: zonder zingen, geen 
lekkers! 

Bikke – Bikke – Bik 

Hap – Hap – Hap 

Eerst de soep en dan de pap en dan de zure chocolat, 

Anders ben je veel te slap 

En dan val je van de trap 

En dan val je in het vat 

En dan ben je kletsnat, 

Boempatat, Rotte tomat, Bloot gat  
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HOE ZIET EEN DAG OP KAMP ERUIT? 

 

7u00 De koks springen uit hun slaapzak en zorgen voor een stevig 
ontbijt 

7u30 De wekdienst zorgt ervoor dat de leid(st)ers uit hun tenten 
kruipen om fris en opgewekt aan de dag te beginnen 

7u55 Leiding verzamelt aan de leidingstent 

8u00 Iedereen (?) ontwaakt met een mooi muziekje, even uitrekken, 
grondig wassen en weer fris en monter voor een nieuwe dag 

8u30 Samen openen we de dag rond de vlaggenmast 

8u45 Ontbijt, gevolgd door de dagtaken… Hoera! 

10u00 We gaan van start met de activiteiten 

13u00 We vullen onze magen in ons 5*****-restaurant 

14u00 Iedereen gaat plat. Zzzzzzzz slapen! 

15u00 Terug aan de slag, hip hoi 

18u00 Het avondeten is geserveerd. Indigestie!!! 

19u15 Avondactiviteiten 

20u15 Pap, pap, alle dagen pap 

20u45 De kadekes gaan naar hun nestje na een zware dag 

21u00 Goodnight speelclubbers 
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21u30 Voor de rakwi’s gaan de tentzeilen (en hun mondjes) voor een 
nachtje toe 

22u00 Het uur van slapengaan is aangekomen voor de onvermoeibare 
tito’s 

23u00 Vermoeid strompelen ook de keti’s naar hun tent 

00u00 Aspi’s, oogjes dicht en klep toe 

00u30 De leiding vergadert koortsachtig verder en blaast even uit na een 
toffe dag 

 

We hebben op kamp ook nog enkele klassiekers die niet mogen ontbreken: 

- De hevige wedstrijd voetbal tussen leiding en Aspiranten 

- De Aspiranten zullen een half dagje in de huid van de leiding 
kruipen en leiding geven aan andere groepen. 

- De leidingscocktail: de leiding wisselt een half dagje van groep 

- We hebben een groot en klein kampvuur 
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BAGAGE 

 

We willen graag alles goed kunnen in- en uitladen, daarom vragen 
we bagage goed in te pakken  (geen losse stukken, openklappende 
veldbedden, ...). Voorzie elk stuk bagage goed van de naam en de 
groep van uw kind. Gebruik eventueel de kleur van de groep om 
alles goed herkenbaar te maken (lint, sticker, ...).  
Kadekes: paars, Speelclub: geel, Rakwi: groen, Tito: rood, Keti: 
blauw, Aspiranten: oranje 

 

De bagage kan u meebrengen de eerste dag van het kamp. Dan is 
het bezoekdag en bent u van harte welkom op ons kampterrein. 
Indien dit niet zou gaan, mag u de valiezen naar de Chirolokalen 
brengen op woensdag 19 juli van 19 uur tot 20u30. Dan zorgen wij 
dat het op de camion richting Mol gaat!  
 

De twee kleinste groepen (kadekes & speelclub) zullen hun bagage 
met de bus terug meenemen op 27 juli. Voor de anderen kan u de 
bagage na het kamp komen afhalen op dinsdag 1 augustus tussen 19 
uur en 20 uur. Dan stallen we ook reeds een eerste lading uit van de 
verloren voorwerpen. Neem er zeker een kijkje! Aan het begin van 
het nieuwe Chirojaar zullen de verloren items ook nog een keertje 
worden uitgestald. 
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WANNEER BEGINNEN WE ERAAN? 

 

Het begin van het kamp zal op ongeveer dezelfde wijze verlopen als 
vorig jaar. Vrijdag 21 juli is het bezoekdag. Gezien dit de vorige jaren 
goed gelukt is, wilden we het dit jaar verderzetten.  

Het concept van deze dag is opnieuw hetzelfde:                                                
een wandeling, een hapje, een drankje en wat randanimatie.  
Sportieve kledij is dus gewenst. We beginnen eraan om 15u00 en 
eindigen om 18u00. Trommel dus al uw familie en vrienden op om 
een kijkje te nemen op het kampterrein en de sfeer op te snuiven. 

 

VERVOER HEENREIS 

 

Kadekes, speelclub en rakwi dienen gebracht te worden naar het 
kampterrein tijdens de bezoekdag. De oudere groepen zullen met de 
fiets aankomen tijdens de bezoekdag. Maar ook hun ouders zijn 
welkom om hen daar op te wachten. 
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BIVAKDATA 

 

Kadekes en Speelclub 

Vrijdag 21 juli worden jullie, samen met mama en papa, vanaf 15u00 
op het kampterrein verwacht. We keren op donderdag 27 juli met 
de bus terug huiswaarts. En zullen rond 14u00 aan de lokalen zijn. In 
het verleden was de bus bij terugkomst soms te vroeg of te laat. 
Omdat dit moeilijk correct in te schatten is verwittigen we de ouders 
indien nodig. Daarom vragen we aan alle ouders bij aanvang van het 
kamp hun gsm-nummer te geven. Zo kan de leiding een berichtje 
sturen bij last-minute vertragingen. 

 

Rakwi 

De Rakwi’s worden ook door de ouders naar het kampterrein 
gebracht (met pak en zak) vanaf 15 uur. Dan nemen ze de tijd om 
zich te installeren in hun tenten. Zij gaan op zondag 31 juli naar huis 
met de bus. U kan uw spruiten komen ophalen aan de Chirolokalen 
om 14u. Indien er wijzigingen zouden opduiken, verneemt u dit 
tijdig via de leiding.  
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Tito en Keti 

Tito’s en Keti’s vertrekken ’s morgens vroeg met de fiets aan de 
chirolokalen.  Ook zij zullen rond 15 uur op het kampterrein 
aankomen. De ouders kunnen de bagage meebrengen naar de 
bezoekdag of deze kan ook op voorhand op de camion worden gezet 
(zie bagage). Na een vermoeiend kamp gaan onze Tito’s en Keti’s, 31 
juli deels met de fiets naar huis. Meer informatie over de uren, 
krijgen jullie later nog meegedeeld. 

 

Aspiranten 

Aspiranten vertrekken 19 juli al en zijn wat eerder op het 
kampterrein om de nodige zaken in orde te brengen. Zij zetten o.a. 
de tenten klaar voor onze komst. Informatie i.v.m. het vertrek krijgt 
u nog via de leiding zelf. 31 juli vertrekken ze dan ook huiswaarts. 
Rond 17 uur zullen zij aan de lokalen zijn en helpen ze nog even de 
camion uit te laden. Hier kunnen altijd wijzigingen in opduiken, maar 
dan verneemt u dat tijdig via de leiding. 
 
 

TITO, KETI, ASPI en OUDERS: we vragen uitdrukkelijk om er voor te 
zorgen dat de fiets in orde is. Een fluovest is verplicht en een helm 
raden we ook ten sterkste aan. Zo geraken we veilig op kamp! 
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WAT MOET JE MEENEMEN? 

 

o toiletzak met zeep – shampoo – kam / borstel – tandpasta – tandenborstel – 
beker 
o handdoeken 
o washandjes 
o slaapzak (+ extra deken!) 
o luchtmatras / veldbed (ook voor kadekes!) 
o pyjama (+ knuffelbeer) 
o CHIRO-UNIFORM 
o warme truien!  
o T-shirts 
o lange broeken 
o shortjes 
o ondergoed (+ reserve) 
o kousen (+ reserve) 
o regenjas / kw 
o laarzen 
o stevige stapschoenen 
o sportschoenen 
o schoenen voor bekentocht of watersandalen 
o badpak / zwembroek 
o badhanddoek 
o zakdoeken 
o eetgerei: bord – beker – lepel – mes – vork –  keukenhanddoeken (+ zak om al dit 
eetgerei in te steken! Geen plastic zak, deze geen te snel stuk) 
o drinkbus 
o petje voor de zon en zonnecrème 
o zaklamp (+ reserve batterijen) 
o rugzakje om mee op dagtocht te gaan 
o Geen gsm, mp3, ... 

Voorzie alles goed van je naam en groep! 
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MEDISCH FORMULIER 

 

Aan het begin van het chirojaar hadden we gevraagd aan alle ouders 
om op onze site een medisch formulier in te vullen voor hun 
kind(eren). Moest u dit nog niet gedaan hebben, verzoeken we u om 
dit zo snel mogelijk in orde te brengen via: 
https://www.chirokampenhout.be/medische-fiche. Met dit 
formulier geeft u alle noodzakelijke inlichtingen over uw kind aan de 
Chiroleiding. De leiding zal deze informatie vertrouwelijk 
behandelen en doorgeven aan de kampleiding. Is er echter iets 
veranderd dat wij moeten weten, zal u het formuliertje uiteraard 
nog eens moeten invullen of dit melden bij iemand van de 
hoofdleiding. 

 

VERZEKERING 

 
Iedereen op kamp is verzekerd voor lichamelijke letsels en 
verwondingen. Uw kind is bij ons in goede handen. Indien het nodig 
is, gaan we ermee naar een dokter, apotheker... Op kamp betalen 
wij alle kosten. Na het kamp vragen we wel de volledige som terug 
te betalen. Later trekt u dan de gedane kosten terug van uw 
mutualiteit of van de verzekering.  
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Betaling 

 
De betaling van het kamp kan gebeuren via overschrijving, met 
vermelding van: 

VOORNAAM, ACHTERNAAM EN GROEP op rekeningnr.:  

BE24 7341 3627 8238 (BIC KREDBEBB) 
 

De prijzen bedragen:   

Kadeke en Speelclub: € 150 

Rakwi, Tito, Keti en Aspi: € 180 

 

Voor de iets grotere gezinnen geven wij nog steeds een korting. 
Deze bedraagt € 50 vanaf het derde kind.  
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Briefje sturen? 

(krijgt immers niet ieder kind graag een briefje!?!) 

Adres:  Blekestraat 35a 

 2400 Mol 

Naam van uw kind:     .... 
Naam van de groep:  Kadekes/Speelclub/Rakwi/Tito/Keti/Aspi 

Telefoneren is enkel toegestaan in dringende gevallen op onze 
kamptelefoon. 0476/03.27.54 

 

Praktische tips en afspraken 

Wij vragen om geen GSM’s, MP3-spelers, gameconsoles, ... mee te 
geven op kamp. Indien hieraan schade is, zal de Chiro hier niet 
tussenkomen. Wij geven de leden aan het begin van het kamp de 
kans om deze zaken af te geven aan de leiding indien ze dit toch 
zouden meenemen. De voorbije jaren werd deze afspraak al snel 
vergeten. Om problemen te vermijden en de sfeer op het 
kampterrein te bevorderen vragen wij uitdrukkelijk deze afspraak na 
te komen! 

Overdrijf niet met snoepgoed in de koffers van uw kind(eren). Er is 
elke dag voldoende en lekker eten! 

Tito, Keti en Aspiranten: zorg dat jullie fiets volledig in orde is! Je 
fiets moet voorzien zijn van een licht voor- en achteraan, goede 
remmen en een gesmeerde ketting. Omdat we in een grote groep 
fietsen, vragen we ook om een eigen fluovestje mee te nemen! 
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Troop mee voor onze Chiro ! 

 


