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Beste ouders en leden, 

De zomer is in zicht en dit wil zeggen dat we weer op 
kamp vertrekken!

Dit jaar trekken we naar... Bekkevoort! 
Bekkewat? Bekkevoort een plaats gelegen in de provincie 

Vlaams-Brabant met ruim 6.000 inwoners. 

In dit boekje vind je de praktische informatie terug over 
wat je wel en niet moet meenemen, het vertrekuur en 

leuke info over je leiding. 

De leiding is alvast zijn valiezen aan het inpakken voor 
dit super leuke kamp!
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1. Wie gaat er mee? 
Zonder leden zou dit kamp natuurlijk niet compleet zijn maar naast 
de leden gaan er natuurlijk nog wat mensen mee: 

De leiding: 
Welke leiding gaat er per afdeling mee? 

De pagadders worden begeleid door Winand, Fien, Hanne en Omar 

De speelclubs worden begeleid door Jill, Ziza, Toon, Hanna en 
Jenthe 

De rakwi’s worden begeleid door Finne, Casper, Robbe en Saar

De tito’s worden begeleid door Jan, Pieter, Floor en Nicolas

De keti’s worden begeleid door Yanko en Nicolas 

De aspiranten worden begeleid door Kamil en Ineke 

De volwassen begeleiding: 
Dit jaar hebben we twee top vb’s die ons zullen bijstaan op kamp 
namelijk Marc en Joke. 

De kookploeg: 
Ook dit jaar zullen wij voorzien worden van heerlijke maaltijden 
dankzij onze crème de la crème kookploeg! Die bestaat uit Vicky, 
Eef, Saar, Lore, Veerle, Annick, Marc, Joke en Pia. 
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2. Telefoonnummers
Pagadders: 
Winand: 0474 13 81 15
Fien:   0491 32 27 31
Hanne: 0468 22 88 21
Omar:  0485 21 05 34

Speelclub: 
Jill:  0470 30 89 13
Ziza:  0470 33 36 09
Toon:  0491 59 72 00
Hanna:  0486 24 91 13
Jenthe:  0471 46 08 69

Rakwi’s:
Finne:  0471 32 63 65
Casper: 0499 11 79 40
Robbe:  0483 17 45 37
Saar:  0496 69 37 97

Tito’s:
Jan:  0475 42 28 86
Pieter:  0494 78 03 03 
Floor:  0485 95 21 17
Nicolas:  0487 82 13 72

Keti’s:
Yanko:  0468 16 90 34
Nicolas:  0483 31 44 12

Aspiranten:
Kamil:  0471 37 68 58
Ineke:  0471 53 19 33 

Nummers in geval van nood:

Hoofdleiding:
Nicolas: 0483 31 44 12
Finne: 0471 32 63 65
Kamil: 0471 37 68 58

Volwassen begeleiding:
Marc: 0486 52 06 23
Joke: 0476 33 03 88
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3. Uniform
Wat omvat het perfect uniform? 

- Onze eigen donkerblauwe GIEDO (Gieke/Don Bosco) t-shirt.
- Onze eigen donkerblauwe GIEDO (Gieke/Don Bosco) chirotrui.
- Een beige chirorok of chiroshort
- Stevige, gesloten schoenen
- Lange sokken

Onze eigen Giedo-truien en -T-shirts kunnen steeds besteld
worden bij Annick (0485727021). De trui kost 35 euro en de Tshirt 
15 euro.

De jongste groep (pagadders) zijn in hun eerste jaar Chiro nog
niet verplicht het uniform aan te kopen. Op kamp hoeft dit ook
nog niet, maar we verwachten wel een soortgelijke outfit!
Voor rok of short kan u terecht in de Chirowinkel:

De Banier
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03-202.24.71
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4. Vertrekinfo
Bij het vertrek dragen we ons uniform (zie p8) 

Voor zij die fietsen (tito’s, keti’s en aspi’s): 
Fietsen moeten volledig inorde zijn, fietsencontrole  

tijdens het afzetten van de valiezen.  
Breng zeker ook een rugzak mee met voldoende water en 

een lunchpakket voor onderweg. 
Ook een regenjas, fietspomp, mondmasker en zonnecrème 

mogen in de rugzak!

Pagadders: 
De pagadders vertrekken 25 juli om 9uur aan Berchem station.

Speelclub:
De speelclubs vertrekken 23 juli om 9uur aan Berchem station.

Rakwi’s:
De Rakwi’s vertrekken 20 juli om 9u30 aan Berchem station.

Tito’s:
De tito’s vertrekken 20 juli om 9u30 op de Chiro met de fiets.

Keti’s:
De keti’s vertrekken 20 juli om 9uur op de Chiro met de fiets.

Aspiranten: 
De aspi’s vertrekken 17 juli om 9uur op de Chiro met de fiets. 
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5. Valiezen
De valiezen en fietscontrole (voor de tito’s, keti’s en aspi’s) zal 

gebeuren op vrijdag 15 juli. Dit gebeurt in shiften. Als u kinderen 
heeft in verschillende groepen dan komt u op het uur van de jongste 

groep. 

Pagadders: binnenbrengen om 17u.
Speelclub: binnenbrengen om 17u30.
Rakwi’s: binnenbrengen om 18u.
Tito’s: binnenbrengen om 18u30.
Keti’s: binnenbrengen om 19u.
Aspiranten: binnen brengen om 19u30. 

6. Inschrijvingen
- Alle inschrijvingen gebeuren online via de site. 

- Op onze site (https://www.chirogiedo.be) staan onder het tabblad 
‘kamp 2022’ alle gegevens die moeten worden ingevuld. Dit is de 
algemene info van uw zoon/dochter alsook de medische fiche. 

- Graag zouden we graag alle inschrijvingen ontvangen ten laatste 
zondag 19 juni zodat de kookploeg zeker weet voor hoeveel kids ze 
eten moeten klaarmaken. 
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7. Afhaal info
- Alle leden blijven op kamp tot 30 juli. Het ophalen van de leden 
gebeurt in verschillende shiften.

- Het kampadres is: Driesstraat 125, 3460 Molenbeek-Wersbeek 
(Bekkevoort)

- Als u kinderen heeft in verschillende groepen dan komt u op het 
uur van de jongste groep. 

- De oudste groepen zullen niet terug fietsen dus vragen we hier-
voor een fietsenrek mee te brengen bij het ophalen van je kids. Als 
dit niet mogenlijk is, kan de fiets mee terug in de container naar 
huis. 

- Het ophalen van die fietsen (of eventuele bagage die niet mee in 
de auto kon) kan u doen op 1 augustus om 19 uur op de Chiro. 

Pagadders: worden opgehaald om 10u.
Speelclub: worden opgehaald om 11u.
Rakwi’s: worden opgehaald om 12u.
Tito’s: worden opgehaald om 12u30.
Keti’s: worden opgehaald om 13u.
Aspiranten: worden opgehaald om 13u30.
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8. Betaling
- Voor de groepen die minstens 10 dagen gaan (de rakwi’s, tito’s, 
keti’s en aspiranten) is de prijs €140

- Voor de speelclub is de prijs €110

- Voor de pagadders is de prijs €90 

Dit bedrag wordt het liefst betaald via overschrijving op 
volgend rekenningnummer: BE86 1030 7581 3450. Gelieve bij de 
overschrijving de naam van uw zoon/dochter te 
vermelden alsook de afdeling. 
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9. Kampadres en post 
- Het postadres is Driesstraat 19, 3460 Molenbeek-Wersbeek 
(Bekkevoort)

- Briefjes en post krijgen vinden wij super leuk! Je mag dus al je 
briefjes naar het kampadres sturen. Graag zouden wij willen be-
nadrukken dat het niet de bedoeling is om snoep op te sturen, er 
wordt genoeg lekkers voorzien door de leiding! Andere leuke 
dingetjes zoals bv een strip mag natuurlijk wel.

- Let goed op dat je het kampadres op de juiste manier noteert: 

- Iedereen schrijft natuurlijk ook graag een briefje terug en we 
vragen daarom om voor de jongste groepen enveloppen met het 
adres van thuis (en eventueel andere familieleden) te voorzien zodat 
zij een briefje kunnen terugsturen. 
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10. Bagagechecklist
Slaapgerief: 

- veldbed of luchtmatras 

- hoofdkussen & kussensloop 

- slaapzak + eventueel extra dekentje

- knuffel 

- pyjama 

Kledij: 

- uniform (aan bij vertrek!) 

- t-shirt’s en topjes 

- voldoende ondergoed 

- voldoende kousen (hoge voor in de formatie!) 

- dikke trui 

- shortjes 

- lange broek

- regenjas met kap

- zwemshort/badpak/bikini 

Schoeisel: 

- stevige stapschoenen 

- rubberlaarzen of waterdichte schoenen

- stevige speelschoenen 

- eventueel slippers 
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Toiletgerief:

- handdoeken 

- strandhanddoek

- washandjes 

- zeep & shampoo

- tandenborstel & tandpasta

- zonnecrème & after-sun 

- oorstokjes 

- maandverband of tampons

- haarborstel & haarrekkertjes 

Tochtuitrusting: 

- rugzak

- drinkbus

- petje of hoedje tegen de zon 

- plakgerief & fietspomp (tito’s, keti’s en aspi’s) 

- snelbinder (tito’s, keti’s en aspi’s)

Allerlei: 

- envelop met adressen voor brieven (zeker jongste groepen) & 

postzegels

- zaklamp 

- schrijfgerief

- 3 keukenhanddoeken 

- linnenzak voor vuile was

- zakdoeken 

- wasknijpers
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Administratieve zaken: 

- Identiteitskaart/kids-ID Eender welk document waarop het     
rijksregisternummer staat, is oké.

- Geld voor postkaartjes en postzegels 

Wat nemen we zeker niet mee?

We zijn op kamp onder vrienden en vriendinnen en dat moet 
volstaan om er een geslaagd kamp van te maken. Daarom hoeft er 
aan die gsm, tablet, nintendo,… niet nutteloos tijd verspild te 
worden en blijven deze dingen dus thuis. Ook snoep nemen we 
niet mee, de leiding voorziet genoeg lekkers! 

Tips bij het inpakken voor pagadders en speelclub:

- Voorzie alle spulletjes, zowel kleren als toiletgerief etc., van een 
naam. De berg verloren voorwerpen na afloop van het kamp is altijd 
aanzienlijk en gelabelde spullen maken het een stuk gemakkelijker 
om de rechtmatige eigenaar terug te vinden.

- Gemakkelijk voor jullie zoon/dochter: maak voor elke dag een 
plastic zakje met een outfitje, sokken, … Resultaat: meer orde in de 
koffer en zeker elke dag proper ondergoed aan!



Verschrikkelijke ikke
& de pagadders

-verschrikkelijke ikke outfit (bv. minionoutfit)

-kleren die heel vuil mogen worden

-je beste moppen

-zakje snoepjes om 's avonds te delen met de rest

poopaye!! 

tulaliloo ti amo

Winand, hanne, omar en fien

Liefste pagadders

Het is gru hier, ik heb namelijk een groot probleem. 

Al mijn minions zijn paars en stout aan het worden.

willen jullie me mee komen helpen ze terug normaal te maken??

neem dan zeker volgende zaken mee:
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Komen jullie mee met  
ons de schat zoeken op het  

onbewoond eiland?  

 

 
 

 

 

 

 
 

We varen 23/07 richting Bekkevoort! 

Tot kijk! AAARRRHH 

 

 
 

AAhhooyy  ssppeeeellcclluubbppiirraaaattjjeess,,  
 
 

Spullen die je zeker mee moet  
nemen op het piratenschip: 

 

 
 

 Je coolste piratenoutfit 
 Kleren die vuil worden 
 Je goed humeur :) 
 Géén snoep of zoetigheid, 

dat voorziet de Kapitein !  
 

~ Groetjes van de Piratenleiding ~ 
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지망생
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Naam en/of bijnaam: 
Winand (Wiener, Spin, meneertje Winand,.........)

Aantal jaren in leiding:  2

Leidster van deze afdeling: pagadders

Burgerlijke staat: ongehuwd

Beste en slechtste eigenschap: 
+stressbestendig
-eigenwijs, koppig, beetje lui

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: zondag heb ik 
toch niks anders te doen, spelletjes spelen met mijn favoriete pagadders

Mijn lievelingsprogramma of -spel: alles buiten knutselen, vooral pisquiz

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: goed weer

Dit doe ik graag: op café gaan met vrienden, wandelen sinds de lockdown

Ik heb een hekel aan: kaas, kindjes die me lastig vallen op het toilet

Later wil ik worden: atleet op de Olympische spelen, maar dat zit er niet 
meer helemaal in vrees ik   

Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Natje zijn emmer die over-
loopt, Schniel die een hoed nodig heeft, boatparty in Praag (vooral de och-
tend erna), ongeveer elke leefweek,…

Pagadders: 
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Naam en/of bijnaam: 
Fien, dirk, fakka Fien, team niks

Aantal jaren in de leiding: 
3de jaar leiding

Leiding van deze afdeling: Paggy’s <3333

Burgerlijke staat: 
Ingewikkeld zoals facebook het zou noemen

Beste en slechtste eigenschap: 
chaoot en sloddervos
lief en vrolijk

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: 
omdat ge in de chiro gewoon de meest epische avonturen meemaakt en 
aan vriendschappen voor het leven bouwt, ly maatjes x

Mijn lievelingsprogramma of –spel: waterslide maken, zangstonde, 
kooktocht, kampen bouwen...

Mijn favoriete kampvoedsel: brokkenpap (even s/o naar de fusie anders 
had ik dat nooit kunnen proeven) #giedolove

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: twee weken zon met een licht 
briesje, lekker eten van de kooploeg, weinig muggen en geen verloren 
voorwerpen

Dit doe ik graag: plezier maken en genieten

Ik heb een hekel aan: kiwi’s en stofzuigen

Later wil ik worden: iets in de grafische sector

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: Kampen met pop Linde, 
champignonsoepdrama’s, zangstonden, gewonde Emma op tweedaagse, ka-
raokenight op tweedaagse, aspibal 2017, zingen voor Gersje op suikerrock, 
ik die alles behalve kan karten, laatste dameszangstonde, overgang 2018-
2019, clash 2019, Bartje in Tsjechië, clubtour in Praag, alle Tagielo-eve-
nementen, frituur jeanke, avonturen met fretje en Kamil, nico’s slaapzak 
tegen de plafond tapen, yanko’s chiroshort verstoppen (haha ja gummy en 
ik waren dat @yanko), yanko die een schel hesp via de post kreeg,  joepie’s 
lezen, zwaan Greet, snelbinderaccident, fietstochten met de tito’s, titoshow 
2021, titogsm in de hudo, laatste kampzangstonde 2021 en natuurlijk alle 
leefweken, weekends, evenementen en kampen…
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Naam en/of bijnaam: Hanne/ Hans

Aantal jaren in de leiding: 1ste jaar 

Leiding van deze afdeling: 
de Pagaddertjeeess

Burgerlijke staat: beetje verliefd :))

Beste en slechtste eigenschap: 
+ enthousiast 
- stressgevoelig 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Op de chiro 
kan ik elke week opnieuw veeelll lachen en plezier maken met mijn vrien-
den en de kindjes!!!

Mijn lievelingsprogramma of –spel: film – ontbijt, zangstondes, mooie 
meiden avond,… 

Mijn favoriete kampvoedsel: macaroni en tiramisuuu

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: elke dag mooi weer, overal lachende 
snoetjes, langeee zangstondes in het zonnetje en heel veel onvergetelijke 
avonturen beleven!

Dit doe ik graag: 9 am fotootjes maken, knuffelen met mijn hondje en 
leuke herinneringen maken met vrienden jippieee 

Ik heb een hekel aan: vroeg opstaan en fietsen :((

Later wil ik worden: goeie vraag 

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: buitenlands kamp in Tsjechië, 
rollende hooibaal, everzwijnen spotten in Koersel, veleee dutjes tijdens de 
platte rust, gevecht om het baddeke, ritje met de motorclub, lekker pongen 
met Jall, alle epische feestjes,…. 
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Naam en/of bijnaam: 
Omar, mijn orthodont zegt altijd Omár

Aantal jaren in de leiding: Eerste jaar

Leiding van deze afdeling:  PAGGYYY’S!!!

Burgerlijke staat: eenzaam

Beste en slechtste eigenschap: 
Kan heel vlot en enthousiast zijn maar ben niet zo een sterke fietser XD

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Werd vroeger 
verplicht door moederlief maar heb nooit spijt gehad dat ik bleef komen! Ik 
maakte vrienden waarmee je samen allemaal zotte dingen doet en waar je 
altijd op kan rekenen. :))

Mijn lievelingsprogramma of –spel: Dropping, pisquiz, kampvuur, 
POVDL

Mijn favoriete kampvoedsel: Brokkenpap, Tiramisu, alles wat ik eigenlijk 
niet mag eten als lactose-intolerante…

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Heeeele warme zonnige dagen, veel 
muziek en natuur, goeie vibes en af en toe een dansje.

Dit doe ik graag: Afspreken met vrienden, acteren, dansen, films en series 
kijken. 

Ik heb een hekel aan: Niels Destadsbader en muggen. Maken allebei zo 
een irritant geluid. 

Later wil ik worden: Acteur of anders leerkracht. Da’s in de handen van ’t 
lot.

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: Een zekere hooibaal die een 
zekere berg afvliegt waar ik om juridische redenen niet meer over mag 
vertellen. 
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Naam en/of bijnaam: 
Jill/Jall/mevrouwtje Vyvey

Aantal jaren in de leiding: eerste jaar 

Leiding van deze afdeling: speelclub <33

Burgerlijke staat: ongehuwd   

Beste en slechtste eigenschap: 
+ positief ingesteld       
- onhandig 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Vanaf de 
pagadders ga ik elke zondag graag naar de Chiro. Ik maak er elke week 
veel plezier! 

Mijn lievelingsprogramma of –spel: komen eten, POVDL, pisquiz, stads-
spel, palettenspel, telefoontje, zangstonde…

Mijn favoriete kampvoedsel: macaroni, pudding met veel hagelslag & 
tiramisuuu:))

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: veel zon, lange zangstonden, brave kind-
jes 

Dit doe ik graag: lachen, babbeltjes doen, naar de chiro gaan, … 

Ik heb een hekel aan: verbrand zijn, horrorfilms en vissen

Later wil ik worden: ergotherapeute 

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: buitenlands kamp Tsjechië, 
rollende hooibaal, Winanddans, foute aap vermoorden, lekker pongen met 
Hans, pisquiz, dutjes op kamp, snackjes halen bij de kookploeg, ritje met de 
motorclub, alle feestjes, weekends, leefweken en epische kampen

Speelclub: 
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Naam en/of bijnaam:  Ziza / Meutje 

Aantal jaren in de leiding: 3 zalige jaren!!!

Leiding van deze afdeling: speelclub <333

Burgerlijke staat: chiro <3 scouts

Beste en slechtste eigenschap: 
+ enthousiast en doorzetter
- ongeduldig en onhandig

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Naar de chiro 
gaan voelt als thuiskomen, er hangt altijd een goeie sfeer, je maakt vrien-
den voor het leven én doet de zotste activiteiten!

Mijn lievelingsprogramma of –spel: Kooktocht, botenrace, zangstonde, 
bosspel, povdl, dropping…

Mijn favoriete kampvoedsel: Pastaaa & tiramisu

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Veel zon, enthousiaste kids, lange 
zangstondes, zalige activiteiten en een op het einde een mooi kampvuur 
met dé vredesdans! 

Dit doe ik graag: Lachen en babbelen met vrienden, naar de chiro gaan, 
boitjes, knuffelen met dieren, op vakantie gaan, muziek maken…

Ik heb een hekel aan: Rugpijn, wachten, wespen, iets vergeten, kajakken

Later wil ik worden: Psycholoog 

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: Dirk haar ‘eike’, Gentse 
feesten en chiro Ranst, 11 11 11 actie aan de carrefour, karaoke, everzwijn 
tijdens bosspel met de speelclub, fakkeltocht met de rakwi’s, lied inzetten 
voor Gersje tijdens zijn concert, Rosa!!, suikerrock met de chiroboys van 
chiro Hemo, schaatsen met mieltje, leefweken, penalty met de clash van 
2019, aspibal 2017, karten, chirojongens die ’s nachts verstopt lagen in 
onze tent na nachtspel, heeel het buitenlands kamp in Tsjechië <3
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Naam en/of bijnaam: Toon

Aantal jaren in de leiding: 1’tje

Leiding van deze afdeling: 
Speelclubersss

Burgerlijke staat: Alleenstaand

Beste en slechtste eigenschap: 
Beste= Heel speels!
Slechtste= Rommelig 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: ik zit in de 
chiro om leuk te spelen en samen te zijn met men vrienden! 

Mijn lievelingsprogramma of –spel: bestekspel 

Mijn favoriete kampvoedsel: brokkenpap / spaghetti

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: al de groepen samen (zonder corona 
regeltjes) , heel zonnig, dicht bij een zwembad of een meer en veel water-
spelletjes!

Dit doe ik graag: eten / leiding geven / vuil worden

Ik heb een hekel aan: pesten en asperges

Later wil ik worden: Werfleider 

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: Er zijn zoooo veel leuke Chiro 
momenten maar als ik er 1 MOET kiezen is het toch wel het kamp in Oede-
lem, we hadden toen voetbal gespeeld in zo van die hele grote luchtballen 
het was wel vermoeiend maar zo leuk, ook hadden we op dat kamp een 
gigantisch springkasteel voor onze groep alleen.
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Naam en/of bijnaam: 
Hanna - HannaMontana - Hansje

Aantal jaren in de leiding: 
2 geweldige jaren :))))

Leiding van deze afdeling: 
De liefste Speelclubbers <3

Burgerlijke staat: Vrijgezel

Beste en slechtste eigenschap: Optimistisch & clumsy

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Ontspannen-
de zondagen op de Chiro + leuke activiteiten met de leden + epische boitjes 
met de leiding = onvergetelijke memories voor het leven !

Mijn lievelingsprogramma of –spel: kooktocht, povdl, macramé, pisquiz, 
cinema-ontbijt, en nog zooo veel meer (te veel om op te noemen xD)

Mijn favoriete kampvoedsel: Macaroni, BBQ, pudding met hagelslag, 
tiramisu, pistoleekes me spek en ei, … (eigenlijk alles wat de kookploeg 
klaarmaakt!)

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Leden die flink luisteren en enthousiast 
zijn, het zonnetje erbij, lekker eten, de gezellige zangstondes, nachtspeeel, 
tochtdag en tot slot ‘geen’ muggen

Dit doe ik graag: Chiro ofcourse, afspreken met familie en vrienden, rei-
zen, piano spelen, knutselen, gezelschapsspelletjes spelen (zoals kaarten 
met Piti en Rummikub met Yanko xD)

Ik heb een hekel aan: CORONA en bubbels op kamp!!!, leden die hun 
snoep steeds blijven verstoppen (aka de Rakwi’s van vorig jaar), de weg 
verliezen (stomme Heidestraat), kindjes die ondankbaar zijn, ajuin, vroeg 
opstaan, pesten, liegen, af en toe mijn broers ;)

Later wil ik worden: Juf Hanna :)

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: Alle leefweken, buitenlands 
kamp in Tsjechië met de boat party, camping Bobbejaanland, vlot bouwen 
met zagende Kato, Gentse feesten, overnachting met overheerlijke pizza’s 
aan het zwembad bij de oma van Lore, nachtspel met Rakwi’s 2021, tram-
polinepark SuperJump, schaatsen, karten en als afsluit de vespatocht <3
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Naam en/of bijnaam: Jenthe

Aantal jaren in de leiding:  
1e jaar

Leiding van deze afdeling: 
speelclubbeeerrs 

Burgerlijke staat: <3

Beste en slechtste eigenschap: 
Eerlijk maar ongeduldig 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind:  Samen spel-
letjes spelen op zondag. Om er zo elke week opnieuw naar uit te kijken.

Mijn lievelingsprogramma of –spel: Kooktocht, kampen bouwen, drop-
ping, verkleden, …

Mijn favoriete kampvoedsel: Pudding met muizestrontjeees 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Goed weertje, geen ziektes, geen beest-
jes in de slaapzak en lekker eten. 

Dit doe ik graag: Men vriendekes zien, op reis gaan, tekenen, gezelschap-
spelletjes spelen, van alles genieten.

Ik heb een hekel aan: Spinnen, leeglopende luchtmatrassen, gesnurk, 
onbeleefde mensen en té veel aandacht.

Later wil ik worden: Leerkracht modeltekenen of iets grafisch. 

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: Gewonde Emma in de kajak, 
karaoke op de caaampiing en één voor één elk engggg nachtspel.
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Naam en/of bijnaam: Finne/ Bolle

Aantal jaren in de leiding: 
Two years and counting ;))

Leiding van deze afdeling: 
Men lieve rakwi’s <3

Burgerlijke staat: Alleen 

Beste en slechtste eigenschap: 
+) Enthousiast, behulpzaam en optimistisch 
-) Ongeduldig en soms een beeeetje te bruut :))

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: 
Geboren en getogen in de chiro!! 
Ik heb hier al de leukste avonturen van men leven beleefd :))
En mijn mooiste vriendschappen zijn hier ontstaan #fineke 

Mijn lievelingsprogramma of –spel: 
Pisquiz, POVDL, zangstonde, kooktocht,…

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ!!!!!

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit:
Goei zonneke, lange zangstondes, happy kids en geen wespen!!

Dit doe ik graag: 
Uit eten gaan, afspreken me vrienden, fitnessen, boitjes, zonnen, naar de 
chiro gaan,…

Ik heb een hekel aan: Lang wachten, wespen en muggen

Later wil ik worden: Kleuterjuf

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: 
Boatparty in Praag en de epische vlog hiervan, Suikerrock, alle leefweken, 
Dirk haar eerste “adje”, laatste zangstonde me de girls, matrassen die ge-
stolen worden, met 5 op kamp, me 40 kidows op kamp, palen die onderuit 
de tent vliegen, alle “suuuuuuuuper …” momenten en zoooo veel meer!

Rakwi’s: 
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Naam en/of bijnaam: Casper

Aantal jaren in de leiding: 1

Leiding van deze afdeling: rakwi’s

Burgerlijke staat: zoekende

Beste en slechtste eigenschap: 
lui maar harde werker 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: voor de leuke 
herinneringen

Mijn lievelingsprogramma of –spel: kooktocht, POVDL, pisquiz

Mijn favoriete kampvoedsel: bbq, baksosis 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: lekker warm en een goeie sfeer 

Dit doe ik graag: fitness en op café gaan 

Ik heb een hekel aan: stoute kindjes en deadlines 

Later wil ik worden: nog wel wat tijd om hier over na te denken 

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: buitenlands kamp, wortel, 
leefweek, slapen op het springkasteel, laatste kamp met de jongens, eerste 
stiltetocht,...
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Naam en/of bijnaam: 
Robbe maar zeg maar BOB 

Aantal jaren in de leiding: 
twee

Leiding van deze afdeling: 
rakwi’s

Burgerlijke staat: single 

Beste en slechtste eigenschap: 
handige harry  -  ongeduldig

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Leu-
ke chirospellejtes, samen activiteiten organiseren en een geweldig 
kamp.

Mijn lievelingsprogramma of –spel: Kooktocht

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ met heerlijke groentjes

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: heel veel 

Dit doe ik graag: zweefrollen

Ik heb een hekel aan: verloren voorwerpen

Later wil ik worden: uitvinder

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: stroomuitval tijdens 
komen eten 
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Naam en/of bijnaam: 
Saar of call me coronaverantwoordelijke 

Aantal jaren in de leiding: 1 jaar vol plezier

Leiding van deze afdeling: De rakwissss :))

Burgerlijke staat:  ‘vrijgezel(lig)’

Beste en slechtste eigenschap: + eerlijk 
        - stresskip 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Al 13 jaar 
mega veel plezier en avonturen meegemaakt. Ook heb ik er vrienden voor 
het leven aan overgehouden. Het is gewoon iets dat niet te missen is in het 
leven.

Mijn lievelingsprogramma of –spel:  Komen eten, kooktocht,... eigenlijk 
alles met lekker eten :))

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ en tiramisuuu!!

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Veel dutjes, hese stem door de 
zangstonde, niet te  veel regen, enorm veelzon en lekker eten van de kook-
ploeg

Dit doe ik graag: Lekker en veel eten, tripjes maken met vrienden, 
gezellige avonden op de Chiro en zo veel meer

Ik heb een hekel aan: kietelen, horrorfilms, ‘s nachts uit het bed moeten 
komen om pipi te doen, mensen die te veel zagen (zoals Kamil die zaagt 
over tomaten )

Later wil ik worden: Dokter 

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: Heel veel maar om een korte 
opsomming te maken: leefweek met de aspi’s, alle epische feestjes, kamp-
vuur met zelfgeschreven liedjes, Jill die een zatte doos is, cake bakken op 
kooktocht, buitenlandskamp, ….



36

Naam en/of bijnaam: 
Jan/Jeanke/Jsap

Aantal jaren in leiding: 3

Leider van deze afdeling: tito’s

Burgerlijke staat: Partnerschap

Beste en slechtste eigenschap: sociaal flexibel - procrastinatie

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: wekelijks al 
mijn vriendjes en tito’s terugzien 

Mijn lievelingsprogramma of -spel:  kooktocht, tochtdag

Mijn favoriete kampvoedsel:  BBQ

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Mooi weertje, tevreden tito’s en lekker 
eten.

Dit doe ik graag: Een terrasje doen met mijn vrienden.

Ik heb een hekel aan: muggen. 

Later wil ik worden: Nog gelukkiger!
  
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: mezelf (per ongeluk) 
opsluiten in het ford van eben-emael. Buitenlands kamp- Slovenië.

Tito’s:



37

Naam en/of bijnaam: 
Pieter / Pitti / Pinti 

Aantal jaren in leiding: 3

Leider van deze afdeling: Tito’s

Burgerlijke staat: Single

Beste en slechtste eigenschap:  
Beste: behulpzaam
Slechtste: beslissingsloos

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind:  Het is een 
plek waar ik even mijn hoofd kan lege en waar ik plezier kan maken met de 
leden. Natuurlijk is het ook een plek waar ik vrienden voor het leven maak 
en waar ik de zotste ding meemaak. 

Mijn lievelingsprogramma of -spel:  Kooktocht, vetzakkentocht

Mijn favoriete kampvoedsel:  BBQ & pita :P

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Een kamp met top weer. Als het kan 
naast het terrein een meer voor een verfrissend plonske. Niet te veel mug-
gen, wespen en dazen. Brave kinderen en toffe avonden.

Dit doe ik graag: Chiro, Leefweek, Chillen met vrienden en fitness

Ik heb een hekel aan: Mensen die ni meewerken en/of ni eerlijk zijn, niet 
luisterende leden

Later wil ik worden: Laborant Medische Microbiologie

Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: Bootparty, Eben-Emael, Niel 
die een hoed nodig heeft, Zotte Joran, Robbie Vinnie, Nieuwjaar 2022
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Naam en/of bijnaam: Floor 

Aantal jaren in de leiding: 
eerste jaartje 

Leiding van deze afdeling: tito’s <3

Burgerlijke staat: 
Chiro Giedo <3 Chiro Waks 

Beste en slechtste eigenschap: 
positief: doorzetter 
negatief: koppig 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: het zit 
gewoon in de familie denk...  je maakt er de mooiste herinneringen en 
vrienden waar je heel veel aan hebt! 

Mijn lievelingsprogramma of –spel: komen eten, povdl, mooie meiden 
avond,…  

Mijn favoriete kampvoedsel: bbq en brokkenpap (voor het kampvuur ;)) 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: een leuke sfeer, liefst zoveel mogelijk 
zon en zo min mogelijk regen, lekker eten, de nodige dutjes, liefst geen 
platte banden, vele lange zangstonden en iedereen met een goed humeur. 

Dit doe ik graag: dansen, lekkere gerechtjes koken, tiktok’s maken, 
samen met men chirovriendjes gezellige dingetjes doen en nog zooo veel 
meer dingen :)) 

Ik heb een hekel aan: jeuk hebben door een muggenbeet 

Later wil ik worden: psycholoog 

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: jilleke haar fonteintje, de vele 
tiktok’s, hooibaal af de berg, dutjes op het springkasteel, scheerschuim-
vlek coveren met make up, leefweek en kamp als aspirinneke, everzwijnen 
nadoen, de foute aap vermoorden met jill, snackjes bij de kookploeg gaan 
halen, niet moeten afwassen een heel kamp, zwemmekes in het fort doen 
en nog veel meer (waar ik op dit moment niet kan opkomen).
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Naam en/of bijnaam: 
Nicolas /nick/nickytoet 

Aantal jaren in de leiding: 2de jaar 

Leiding van deze afdeling: tito’s

Burgerlijke staat: 
taken by my girlfriend 

Beste en slechtste eigenschap: 
beste : positief blijven 
slechtste : uitstelgedrag 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: ik zit in de 
chiro voor de vriendschap en de gezelligheid 

Mijn lievelingsprogramma of –spel: voetballen/ kampen bouwen/ drop-
ping

Mijn favoriete kampvoedsel: gieke stoofpotje 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: alleen maar positiviteit 

Ik heb een hekel aan: zuurpruimen 

Later wil ik worden: een persoon waar iedereen terecht kan met 
problemen of voor een babbeltje 

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: toen ik als rakwi met leider 
jan naar de wc moest en dat leider jan in de kaka van iemand anders ging 
zitten
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Naam en/of bijnaam:
 Yanko, Wanko

Aantal jaren in leiding: 3e jaar

Leider van deze afdeling: Lieve Keti’s

Burgerlijke staat: Vrijgezel

Beste en slechtste eigenschap: Inventief maar zeer goed in procrastine-
ren. 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: om goede 
momenten te beleven met de boys en girls. Het leukste aan de Chiro is dat 
je herinneringen en vrienden krijgt voor het leven! 

Mijn lievelingsprogramma of -spel: Groepsdag, voetballen met de boys, 
pisquiz, klakkenbuizen, bekentocht, doop, dropping, waterspelletjes… eigen-
lijk is alles wat op de Chiro gebeurt superleuk!

Mijn favoriete kampvoedsel: Alles wat door de kookploeg gemaakt wordt 
is superlekker!!! 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: lekker zonnetje maar niet te warm, 
enthousiaste en brave kindjes en zeer leuke activiteiten die je voor altijd 
zullen bijblijven.

Dit doe ik graag: naar mijn favoriete muziek luisteren, naar festivals gaan, 
chillen op de Chiro en genieten van een bietensapje of twee

Ik heb een hekel aan: Paprika, frikadellen met krieken, vroeg opstaan, in-
tensieve en vermoeiende activiteiten en  kindjes die niet willen meespelen.

Later wil ik worden: Een laborant in een ziekenhuis
  
Dit Chiromoment zal me altijd bij blijven: buitenlands kamp in Slovenië 
en Tsjechië. Eerste keer verloren van de Scouts in de voetbalclash na 7 jaar 
ongeslagen :(. De meest epische Boatparty ooit in Praag. Crash Island Ice 
Tea’s drinken gemaakt door een robot. De engste stilton tocht ooit op mijn 
eerste kamp in Zichem 2008. Lekker stickeren voor de chirofuif op GBG. Het 
laatste kamp met de jongens in Eben-Emael. liften in disneypakjes. Tocht-
dag met de rakwi’s 2021, crisis management op de spaghettislag. En nog 
veel meer!!!!

Keti’s:
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Naam en/of bijnaam:  
Nicolas De Clerck / Nico / Nicroque / Clerki

Aantal jaren in de leiding: 3 jaar

Leiding van deze afdeling: Keti’s 

Burgerlijke staat: apart

Beste en slechtste eigenschap: 
zeer sportief, beetje slechte verliezer

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Omdat ik 
heel graag spelletjes speel met men vrienden en alles is leuk aan de chiro: 
plezier maken met vrienden, veel lachen met iedereen,..

Mijn lievelingsprogramma of –spel: sportieve dag of alle spelletjes met 
een bal

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Een lekker warm kamp met veel blije 
kinders en heel lekker eten en veel leuke spelletjes.

Dit doe ik graag: ik voetbal graag met mijn vrienden, ik zit graag op de 
chiro voor plezier te maken met iedereen!

Ik heb een hekel aan: zeurende kindjes, krijg ik hoofdpijn van

Later wil ik worden: politieagent of leerkracht lo

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: De epische avonden op kamp 
in Eben-Emael. Buitenlandskamp Slovenië en Tsjechië. Clashs vs de scou-
ties.  Tripje in disneykostuums naar  Fantasialand.  Tripjes me de leiding. 
Alle kampen me de boys en ook de girls. Waar heel veel plezier en leuke 
momenten waren.
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Naam en/of bijnaam: 
Kamil(lionair)/miel(tje)

Aantal jaren in de leiding:  3

Leiding van deze afdeling: Aspi’s

Burgerlijke staat: Alleenstaand

Beste en slechtste eigenschap:
 + Assertief/- Ondankbaar

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: Vrienden voor 
het leven maken, en de leden een memorabele zondag bezorgen

Mijn lievelingsprogramma of –spel: Pisquiz

Mijn favoriete kampvoedsel: BBQ 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Leven op het ritme van de wind en van 
de zon

Dit doe ik graag: Op café gaan en lepelen

Ik heb een hekel aan: Dieren, behalve tippeke

Later wil ik worden: Hopelijk ooit volwassen

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: Lekker diepvriezen, 
Buitenlands kamp Slovenië en Tsjechië, het bezoek aan het fort van 
Eben-Emael, boatparty, gevechtje om een zekere hoed, eindelijk naar het 
imaginaire stadje gaan en zo veel meer

Aspiranten:
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Naam en/of bijnaam: 
Ineke / ainiekie

Aantal jaren in de leiding: 
2de jaartje 

Leiding van deze afdeling: 
leukste aspirantjes <33

Burgerlijke staat: 
Situationship en mama van 2 visjes (Frank en Sushi) (rip Luna) 

Beste en slechtste eigenschap: 
Beste: creatief, kan goed luisteren en houdt van diertjes 
Slechtste: lijdt aan procrastinatie 

Waarom ik in de Chiro zit en wat ik er zo leuk aan vind: De leukste 
vriendschappen (het ontstaan van de befaamde Fineke), vrijdagen en zon-
dagen. 

Mijn lievelingsprogramma of –spel: Kooktochtje en pizquizz 

Mijn favoriete kampvoedsel: vol-au-ventje en een rijstpapke gaan er 
altijd in 

Mijn ideaal kamp ziet er zo uit: Goe zonnetje, leden die super goed luis-
teren. Heeel lange zangstondes int zonnetje en het kampvuur 

Dit doe ik graag: Een drankje of meerdere drankjes consumeren met mijn 
vriendjes int stadje of in Schilde. Klimaxen, op reis gaan, koffietjes drinken, 
muziek luisteren en lange gesprekken voeren. Mijn kat Nanou knuffelen en 
af en toe een kunstwerkje maken. 

Ik heb een hekel aan: Kindjes die niet luisteren, slecht weer en insecten. 

Later wil ik worden: Eigenlijk heb ik nog geen idee

Dit chiromoment zal me altijd bij blijven: alle mensen die ik in de 
kleine rode auto heb vervoerd op het kampterrein om niet te voet naar 
toilet te moeten gaan. Everzwijnen die ons spel kwamen verstoren op 
kamp, 40 kids op kamp en zoveel andere leuke dingen.
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13. Alle data op een rijtje 
Bagage binnenbrengen en fietsen-
controle voor: Iedereen

Vrij 15/7 Kijk uren na op 
p.10

Vertrek met fiets: 
Aspi’s

Zo 17/7 9u op de Chiro

Vertrek met fiets:
Tito’s en keti’s

Woe 20/7 Tito’s: 9u30
Keti’s: 9u
Op de Chiro

Vertrek met openbaar vervoer:
Rakwi’s

Woe 20/7 9u30
Berchem 
station

Vertrek met openbaar vervoer:
Speelclub

Za 23/7 9 uur
Berchem 
station

Vertrek met openbaar vervoer:
Pagadders

Ma 25/7 9 uur
Berchem 
station

Ophalen op de kamplaats:
Iedereen

Za 30/7 Kijk uren na op 
p.11

Fietsen ophalen op de chiro:
(voor diegene die hen niet naar 
huis konden meenemen)

Zo 31/7 19u (Chiro)
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