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Geschiedenis     
In   de   12e   eeuw   behoorde   Retie   tot   het   Land   van   Geel.    Toen   Geel   rond   1230   werd   
bevoorrecht   met   de   rechten   van   Stad   en   Vrijheid,   werd   een   schepenbank   in   het   leven   
geroepen   om   in   te   staan   voor   het   bestuur.   Wellicht   was   er   ook   een   afgevaardigde   van   Retie   
die   zetelde   in   de   raad,   om   de   belangen   van   het   dorp   te   verdedigen.   Vanaf   1332   bezat   Retie   
een   eigen   schepenbank,   die   vergaderde   onder   de   takken   van   de   lindeboom,   die   thans   nog   
op   het   marktplein   staat.   

Sint-Martinus   

De   parochie   van   Sint-Martinus   werd   vanaf   1264   bestuurd   door   de   Witheren   van   Tongerlo.   Zij  
stonden   ook   in   voor   de   misvieringen   en   het   innen   van   de   tienden.   Dit   duurde   tot   1819.   De   
oude   Sint-Martinuskerk   stamde   uit   de   16e   eeuw   maar   werd   in   1871   afgebroken.   Enkel   een   
deel   van   de   toren   bleef   behouden.   De   huidige   kerk   is   gebouwd   in   1872   in   neogotische   
spitsbogenstijl.   Er   hangen   drie   bronzen   klokken   in   de   zestig   meter   hoge   toren.     

Levensgenieters   

Vandaag   is   Retie   een   kerndorp   dat   omringd   is   door   verschillende   gehuchtjes.   Op   en   rond   het   
marktplein   beleef   je   het   bruisende   gemeenschapsleven   van   Retie.   Retienaren   worden   
beschreven   als   harde   werkers   en   doorzetters   …   die   zich   weten   belonen:   levensgenieters.   Zo   
zijn   er   veel   verschillende   café’s.   Voor   corona   bevestigde   de   evenementenkalender   de   
bruisende   mentaliteit   van   het   dorp   en   de   omgeving.   In   Retie   vieren   ze   het   leven!   

  

Kasteel   Du   four   
Het   kasteelachtig   landhuis   is   gebouwd   in   1906   in   neogotische   stijl   in   opdracht   van   François   
Du   Four,   die   destijds   burgemeester   van   Turnhout   was.   Tijdens   de   zomermaanden   deed   het   
kasteel   dienst   als   vakantieverblijf   voor   de   familie   Du   Four.   In   de   winter   werden   er   
jachtpartijen   georganiseerd.     

Na   de   tweede   wereldoorlog   was   het   kasteel   eigendom   van   de   Christelijke   Belgische   
Diamantcentrale.   Zij   baatte   er   vele   jaren   het   herstellingsoord   ‘Levenslust’   uit.   Het   park   rond   
het   kasteel   is   aangelegd   in   Engelse   stijl.     
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Kempense   natuur     
Retie   bevindt   zich   in   de   meest   afwisselende   streek   van   de   Antwerpse   Kempen.   Je   kan   er   
fietsen,   mountainbiken   en   wandelen.   Op   je   route   kan   je   genieten   van   de   heerlijke   Kempense   
natuur:   bossen,   duinen,   uitgestrekte   vlaktes,   riviertjes   en   vijvers.     

Witte   Netevallei   

De   Witte   Netevallei   is   een   natuurgebied   in   de   Kempen   waar   het   landschap   jaarlijks   wordt   
overstroomd   door   de   Witte   en   de   Zwarte   Nete.   Water   is   het   belangrijkste   element   van   het   
gebied.   Zo   zijn   de   historische   watermolen   en   de   natuur   er   afhankelijk   van   het   water.   Het   
biedt   ook   de   mogelijkheid   om   te   kajakken   of   te   suppen.    

  

  

  

  
  

Provinciaal   Groendomein   Prinsenpark   
Het   Prinsenpark   is   een   groene   oase   van   215   ha.   Er   zijn   al   verschillende   namen   aan   het   park   
voorbijgegaan:   Retiese   Aart,   Park   van   Retie   …   Achter   die   benamingen   schuilt   een   roemrijk   
verleden.   In   de   helft   van   de   19e   eeuw   bestond   de   Kempen   vooral   uit   heide.   Die   gronden   
werden   toen   ‘De   Aart’   genoemd   en   werden   door   bewoners   gebruikt   om   hun   vee   te   hoeden.   
In   1840   werden   de   gronden   vruchtbaar   gemaakt.   Toen   was   het   gebied   grotendeels   in   het   
bezit   van   Koning   Leopold   I.     
  

De   graaf   van   Vlaanderen   heeft   de   domein   later   uitgebreid   tot   4   550   hectare.   Grachten   en   
vijvers   werden   aangelegd.   In   1972   werd   het   park   eigendom   van   de   provincie   Antwerpen.   Er   
werden   kronkelige   wegen   en   indrukwekkende   bomen   aangelegd   met   de   bedoeling   er   een   
kasteel   te   bouwen.   Het   kasteel   is   er   nooit   gekomen.   De   naam   ‘Retiese   Aart’   werd   vervangen   
door   ‘Park   van   Retie’.     
  

Vandaag   is   het   Prinsenpark   een   uitgestrekt   domein   dat   geschiedenis,   rust   en   schoonheid   
uitstraalt.   Het   is   de   ideale   plaats   om   te   wandelen,     
joggen   of   om   dieren   te   observeren.     

  
  
  
  
  
  
  

4   



Wat?   
❖ Wat   met   corona?     

Voorlopig   gelden   dit   jaar   dezelfde   coronamaatregelen   op   kamp   als   vorig   jaar.   Dat   wil   
zeggen   dat   we   opnieuw   in   bubbels   van   50   personen   werken.   Ook   2-daagse   mag   
voorlopig   nog   niet   doorgaan.   We   zullen   duidelijk   communiceren   indien   er   
versoepelingen   komen.     
De   indeling   van   de   bubbels   wordt   na   de   inschrijvingen   meegedeeld!     
    
❖ Wat   met   de   valiezen?     

Aangezien   we   dit   jaar   niet   met   bussen   werken,   rekenen   we   op   de   ouders   om   de   
leden   naar   kamp   te   brengen   en   van   kamp   te   halen.   We   vragen   ook   om   zelf   je   valies   
te   vervoeren.   Indien   je   valies   niet   meer   in   de   auto   past   of   als   je   met   de   fiets   naar   
kamp   gaat,   kan   je   valies   mee   op   de   camion.     
  

Er   zal   een   lokaal   openstaan   op    maandag   5   juli   en   dinsdag   6   juli    in   de   voormiddag.   
De   valiezen   kunnen   daarin   geplaatst   worden.   Je   kan   je   valies   terug   afhalen   op   
maandag   2   augustus.    Voor   de   meisjes   zal   er   een   lokaal   openstaan   op    zondagavond   
18   juli    en    maandagvoormiddag   19   juli.   

    
❖ Wat   te   doen   met   mijn   gsm?     

De   leden   hebben   hun   gsm   helemaal   niet   nodig   op   kamp,   dus   gelieve   die   ook   thuis   te   
laten.   Meegenomen   gsm’s   zullen   worden   afgenomen   en   worden   bijgehouden   door   
de   leiding.     
    
❖ Wat   krijgen   we   te   eten?     

Wel,   heel   eenvoudig.   Hetzelfde   als   thuis,   maar   dan   anders   (en   beter?)   Zowel   de   
jongens   als   de   meisjes   krijgen   een   superkookploeg   mee   op   kamp:   
Kookploeg   jongens:   Saskia,   Jurgen,   Gino,   Alain,   (dag   1   t.e.m.   5)   Eva,   Nele,   Sam,   
Gianna,   Els,   en   Jasper   (dag   5   t.e.m.   10)   
  

Kookploeg   meisjes:   Bob,   Veerle,   Carolien,   Geert   en   Greta   
    
❖ Wat   kost   mij   dat?     

Het   is   125   euro   per   persoon,   tenzij   je   3   kinderen   hebt   die   meegaan   op   groot   kamp,   in   
dat   geval   is   het   105   euro   vanaf   de   derde   persoon.   Deze   kosten   zijn   voor   het   eten,   de   
tent   en   het   materiaal   dat   wij   gebruiken.   
    
Gelieve   het   geld   op   volgend   rekeningnummer   te   storten   voor   30   juni:     
BE36   7374   0403   7981.     
  

  OPGELET:   Omdat   wij   betalingen   automatisch   controleren   is   het   belangrijk   dat   de   
mededeling   correct   is.   Daarom   vragen   wij   om   “kamp   voornaam   naam   (van   uw   kind)  
+   afdeling”   in   de   mededeling   te   zetten.   Voorbeeld:   kamp   Joske   Vermeulen   +   
speelclub   jongens   
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Waar?   
    
Zoals   je   al   gelezen   hebt   gaat   ons   kamp   dit   jaar   door   in   Retie,   maar   onze   post   wordt   
opgestuurd   naar   het   adres   van   de   boer.   Voor   alle   brieven   en   pakjes   is   er   maar   één   
adres:   
    
Chiro   Beervelde   
Stan   Deckx   
Tav.   (naam   van   het   kind)     
Pontfort   110   
2470   Retie   
    
Bellen   in   nood   kan   naar   de   leiding!!!   (cf.   leidingslijst)   

   Wanneer?   
  Voorwacht:   8   -   12   juli   
Jongenskamp:   12-21   juli   
Meisjeskamp:   21-30   juli   
Nawacht:   30   -   31   juli   
  

Hoe?   
Dit   jaar   werken   we   niet   met   bussen   en   rekenen   we   op   de   ouders   om   de   leden   naar   
het   kamp   te   brengen   en   van   het   kamp   te   halen.     
  

Vertrek   jongens   
De   jongens   worden   op   12   juli   om   14u   op   het   kampterrein   verwacht.     
  

Wisseldag   
Op   21   juli   mogen   de   jongens   afgehaald   worden   vanaf   13u   tot   14u.   Ook   de   meisjes   
worden   in   dat   tijdslot   verwacht   op   het   kampterrein.     
  

Vertrek   meisjes   
De   meisjes   kunnen   op   30   juli   afgehaald   worden   van   13   tot   14u.   

Wisseldag   
Voorlopig   mogen   we   jammer   genoeg   nog   geen   wisseldag   organiseren   omwille   van   
corona.   Indien   het   toch   mag   plaatsvinden,   informeren   we   jullie   tijdig!Bedankt   voor   
jullie   begrip.   
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’t   Rugzaksken   
1.         CHIROKLEDIJ:   beige   broek   of   rok,   blauw   hemd,        T-shirt,   lange   kousen   en   stevige   

schoenen   (met   veters   voor   de   jongens).   Dit   moet   perfect   
zijn!!!   Dit   doe   je   aan   als   je   op   kamp   vertrekt!!!   Bij   ons   zijn   
enkel   de   beige   broek   of   rok   en   het   blauwe   hemd   verplicht.   
Jouw   T-shirt,   kousen   en   trui   moeten   niet   van   het   chiromerk   
zijn.   
    

2.         WASGERIEF:   zeep,   shampoo,   washandje,   
handdoeken,   tandenborstel,   tandpasta,   spiegel,   
zonnecrème,   borstel   of   kam...    Wij   vragen   om   zoveel   
mogelijk   biologisch   afbreekbare   producten   mee   te   
nemen.   Dit   is   heel   belangrijk   aangezien   wij   ons   water   
in   de   natuur   lozen.   
  

3.         SLAAPGERIEF:   luchtmatras   (of   veldbed),   slaapzak   en   
extra   deken,   hoofdkussen,   teddybeer,   foto   van   je   lief,...   
    

4.         SPELKLEDIJ:   shorts,   T-   shirts,   sportschoenen,   lange   broeken,   truien,   zwemgerief,   
pet.   Voorzie   je   op   alle   soorten   weer   en   breng   zeker   kleren   mee   die   vuil   mogen   
worden   

    
5.         REGENKLEDIJ:   kw,   botten   
  

6.          RESERVEKLEDIJ:   voor   meer   dan   10   dagen   kousen,   ondergoed   en   schoenen.   
  

7.         ZAKGELD:   overdrijf   niet!   Dit   wordt   enkel   gebruikt   voor   op   stapdag.   Het   grootste   deel   
wordt   voorzien   door   de   leiding   zelf.   Ook   worden   er   enveloppen,   kaartjes   en   
postzegels   verkocht   die   je   kan   gebruiken   om   brieven   te   sturen.   

    
8.         SCHRIJFGEREI:   om   een   brief   of   kaartje   te   sturen   naar   de   mammie   en   pappie   of   

naar   de   vriendjes   en   vriendinnetjes.   
    

9.         ALLERLEI:    identiteitskaart/   Kids   ID,    medische   fiche ,   klevertjes   van   de   
mutualiteit(!),   zak   voor   vuile   kledij,   wasspelden,   zaklamp,   strips   of   boek   voor   tijdens   
platte   rust,   een   rugzakje,   voetbalkleren   (enkel   jongens),   drinkbus,   mondmasker,   
bassin,   handcrème   

    
Zorg   ervoor   dat   je   alles   zoveel   mogelijk   KENMERKT   met   je   naam,   initialen,   of   een   
manier   waarop   je   weet   dat   het   van   jou   is.   Zeker   chirokledij   is   noodzakelijk!!!   Zorg   ook   
dat   jouw   naam   op   jouw   bassin   staat!   Zorg   er   ook   voor   dat   je   alles   in   je   rugzak,   valies   
of   wat   dan   ook   stopt.   Plastiek   zakjes   gaan   snel   verloren!!!   De   bagage   moet   ook   mee   
met   de   bus   dus   probeer   om   alles   zoveel   mogelijk   in   1   grote   valies   te   steken   en   dus   
het   aantal   bagage   te   beperken.   
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Reglement   
Chiro   St.    Daniël   Beervelde     

Kloosterstraat     
Beervelde-Lochristi   www.chirobeervelde.be   

____________________________________________________ 
____________   

Beste     
Hierbij   een   soort   reglement   dat   u   enigszins   wegwijs   moet   maken   in   de   gewoonten   
van   onze   Chiro.     
  

●    UNIFORM:    Het   uniform   is   een   teken   van   verbondenheid   en   gelijkheid,   het   toont   dat   
wij   een   groep   zijn.   Daarom   durven   wij   vragen   dat   iedereen   (vanaf   de   Speelclub)   zijn   
uniform   (bestaat   uit   hemd   en   broek/rok   met   daarbij   kousen   en   gesloten   schoenen   )   
aandoet   om   naar   de   Chiro   te   komen.   Het   Chiro-uniform   is   te   verkrijgen   in   de   Banier   
in   Gent   en   we   hebben   ook   een   beperkte   voorraad   aan   2 e    handsuniformen.     
  

●    ROKEN:    Principieel   zijn   wij   tegen   roken   en   staan   we   dit   niet   toe   bij   de   afdelingen.   De   
leiding   rookt   ook   niet   tijdens   de   werking.   Roken   op   kamp   is   verboden   voor   -18   
jarigen.   Leden   die   ouder    dan   18   zijn,   krijgen   de   kans   op   rookpauzes   mits   ze   de   
toestemming   hebben   van   de   ouders.   
  

●    ALCOHOL   EN   DRUGS :   Deze   zijn   niet   toegelaten.     
  

●    VERZEKERINGEN:    Wij   zijn   verzekerd   voor   alle   lichamelijke   schade   die   aangebracht   
wordt   aan   het   kind    tijdens   de   activiteiten.   

Stel:   een   kind   valt   op   de   rand   van   een   vensterbank,   gevolg   een   gapende   wonde.   
We   nemen   een   ongevallenformulier   en   rijden   naar   de   dokter;   de   dokter   vult   de   
rechterhelft   van   het   formulier   in   en   wij,   de   leiding,   de   linkerhelft.   We   betalen   de   
dokter   en   we   vragen   het   geld   onmiddellijk   terug   aan   de   ouders.   De   leiding   stuurt  
binnen   de   8   dagen   het   blad   op   naar   onze   makelaar   en   na   14   dagen   zullen   de   
ouders   een   brief   ontvangen   met   de   vermelding   dat   er   een   dossier   geopend   is;   
vanaf   nu   ligt   de   administratie   in   de   handen   van   de   ouders.   Alle   dokterskosten   en   
–briefjes   worden   intussen   bijgehouden   en   zoals   normaal   teruggevraagd   aan   de   
mutualiteit.   Daar   kan   je   een   formulier   krijgen   dat   je   dan   kan   terugsturen   naar   
onze   makelaar.   Het   geld   zal   op   je   bankrekening   gestort   worden.   Stoffelijke   
schade   (vb.   bril)   en   voertuigen   van   derden   worden   niet   verzekerd.   Wij   kunnen   
onze   verzekering   uitbreiden   naar    beperkte   periode,   gevaarlijke   sporten,   
vrijwilligers   voor   bouwwerken   en   speciale   gelegenheden.   

  
●    KAMP:    Wij   verwachten   dat   leden   die   aan   het   einde   van   een   werkjaar   meewillen   op   

kamp,   regelmatig   naar   de   Chiro   komen;   dit   werkt   groepssfeer   bevorderend.   Hierdoor   
kunnen   kinderen   die   er   pas   bijkomen   in   mei   spijtig   genoeg   niet   mee.   De   leiding   van   
de   betreffende   afdeling   heeft   hierin   het   laatste   woord.     
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  Leidingslijst   

    

9   

afdeling    naam    gsm    E-mail   

Speelclub   M   Emma   Pensaert   0474533298   emma.pensaert@telenet.be  

Speelclub   M   Justine   Verbeeck   0475377352   justine.verbeeck@icloud.com   

Speelclub   J   Dries   Bracke   0479752397   driesbracke18@gmail.com   

Speelclub   J   Arno   Bogaert   0471031750   arno.bogaert@proximus.be   

Kwiks   Amandine   Van   
de   Sompel   

0478696653   amandine.vandesompel@hotmail.com   

Kwiks   Elise   Boesmans   0471720874   elise.boesmans@gmail.com   

Rakkers   Laurens   De   Vos   0470887213   laurens.devos@ivv-gent.be   

Rakkers   Arne   Moens   0475408029   2001.arne@gmail.com   

Tippers   Chloé   Geerts   0487694397   chloegeerts166@gmail.com   

Tippers   Britt   Van   Overloop   0492617171   brittvanoverloop13@gmail.com   

Toppers   Tibo   Pardaen   0476704933   tibo.pardaen@gmail.com   

Toppers   Alphonse   Naudts   0493187842   alphonsenaudts1@gmail.com   

Tiptiens   Zarah   Claes   0471570356   zarahclaes@gmail.com   

Tiptiens   Hannah   Naudts   0496971368   hannah.naudts@telenet.be   

Kerels   Niels   de   Vos   0471210136   nielsdv@live.be   

Kerels   Bram   Boone   0483223992   bram.boone1@telenet.be   

Aspi   M   Lobke   Naudts   0493692819   lobkenaudts@gmail.com   

AspiM   Annelies   de   Groote   0472606358   anneliesdegroote12@gmail.com   

Aspi   J   Pepijn   Mariman   0479534814   pepijn.mariman@gmail.com   

Volwassen-   
begeleidster     

Nele   Droesbeke   0477605729   neledroesbeke@gmail.com   



Liefste Speelclubjes, 

Het chirojaar zit er helaas bijna op ☹ maar dat betekent dat we bijna op kamp gaan hoeraaaa! 

10 dagen vol plezier staan ons te wachten! 

Om je hier goed op voor te bereiden en zeker niets te vergeten kan je ’t rugzakske in dit boekje 
checken.  

Wat je nog extra moet meebrengen:  

- Een leger ouHit 

- Een piraten ouHit 

- Een wit kussensloop (om te beschilderen) 

- Een wiKe t-shirt (die vuil mag worden) 

- Als je dit hebt een spuit en/of waterpistool  

- Bikini/badpak  

- Duikbril  

- Kleren die vuil mogen worden  

- Strips/boeken  

- Knuffels 

We verlaten ons kampterrein voor stapdag, dus vergeet zeker geen rugzakje, goede stapschoenen en 
een klein zakcentje (€10 euro zal zeker voldoende zijn). 

! Kijk de weken voor kamp zeker ook nog eens op de site! Indien er nog vragen zijn, onze gegevens 
staan in dit boekje & op de site ! 

Wij hebben er alvast heeeel veel zin in, hopelijk jullie ook. 

Veel liefs xxx 

Emma & JusVne  



 

 

Liefste Speelclubbertjes, 

Het kamp komt weer dichterbij, Joepie!  We verwachten jullie op 12 juli op het kampterrein in 
Retie, waar de leiding met veel plezier zal klaar staan om jullie 10 onvergetelijke dagen te 
bezorgen! 

 

 

Wat jullie zeker niet mogen vergeten: 

ü Gele t- shirt 
ü Sportieve outfit 
ü Legerkledij 
ü Kledij die vuil mag worden 
ü Stylo, enveloppe en postkaartjes om naar huis te kunnen 

sturen (tip: adressen al op de enveloppen schrijven) 
ü Zaklamp 
ü Strips  
ü Stevige stapschoenen  
ü Waterschoenen/slippers 
ü Snoep om te delen met de leiding J 
ü Waterpistool 
ü Rugzakje (stapdag) 
ü En uiteraard jouw goed humeur! 

 

Het belangrijkste dat jullie moeten meenemen staat in                                                           
’T rugzakske.  (zie hiervoor in het kampboekje) 

 

 

 

Jullie leiding kijkt er in ieder geval super hard naar uit om een zalig kamp te beleven met jullie!!!  

Groetjes  Arno, mysterieuze gast en Dries  

 



             KWIKS 
 

 
 
Liefste Kwikjes,  
 
Het is al een tijdje geleden dat we sommigen van jullie gezien hebben, maar niet getreurd 
want het kamp komt eraan!!! Om niets te vergeten kan je in ‘’t rugzakske’ kijken.  
  
Wat neem je nog extra mee? 

- Bomma-outfit 
- Legerkleren 
- Witte t-shirt 
- Witte lange sokken 
- Jongenskleren 
- Bikini/badpak 
- Zonnecrème en insectenspray 
- Snoep mag (maar overdrijf niet) 
- Verkleedkleren in de eerste letter van je naam (bv: Elise in een elfje) 
- Kids-id & medische fiche !!! 

 
We gaan ook op stapdag dus neem zeker goede stapschoenen, een rugzakje en een klein 
beetje zakgeld mee! Indien er vragen zijn mogen jullie ons zeker contacteren, onze gegevens 
staan achteraan in dit boekje. Hou ook de site in de gaten voor extra informatie. 
 
 

Wij hebben er superveel zin in!!! 
 

Xxx Amandine en Elise 



Liefste Rakkers 
 
Het kamp komt er bijna aan joepie!!! 
Weer 10 dagen vol zon, plezier, vrienden 
en koude douches! 
Wij zien het al helemaal zitten, hopelijk 
jullie ook! 
 
Wat hebben jullie zeker nodig dit kamp? 

● Perfect chiro uniform aan te doen 
bij vertrek 

● Een groene t-shirt voor onze voetbaldag 
● Zwemkledij en waterpistool  
● Legerkledij om gecamoufleerd over het plein te sluipen 
● Ridder en koning kledij als je dit hebt mag iets klein zijn ook  
● Mafia kledij mag je ook meenemen (een leuke hoed of een oud 

hemdje)  
● Snoepjes mogen ook mee (maar die worden door de leiding 

verzameld en uitgedeeld doorheen het kamp) 
● Een zakcentje mag ook voor op stapdag (maar hoeft zeker niet 

veel te zijn) 
● Een strip voor tijdens de platte rust mogen jullie ook meenemen 
● En je goed humeur natuurlijk! 

 
Wat neem je niet mee? 
Een gsm/ipad/… heb je niet nodig op kamp en neem je dus NIET mee 
 
Zorg dat je alles mee hebt, bekijk ook nog 
eens ‘t rugzaksken en de site daar kunnen 
we nog altijd iets vragen als we hier 
dingen vergeten zijn.  
Wij kijken alvast uit naar die 10 zalige 
dagen, hopelijk jullie ook! 
 
Liefs, jullie fantastische leiding  
Laurens en Arne xxx 



Luchtmatras, pomp, slaapzak, kussen, knuffel
Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, shampoo, deo ... 
Washandje, handdoeken, wasknijper, kapstok, vuilewaszak
Perfect uniform! 
Kleren, veeeel kleren! T-shirts, topjes, pulls, shortjes,           

Regenjas en regenlaarzen
Sneakers, slippers
Zonnebril, hoofddeksel, zonnecrème
Een foto van 't liefke <3
Een bassin
Ontsmettingsgel
Schrijfgerief, papier, enveloppen, en postzegels om briefjes te
sturen naar de mama en papa
Drinkbus
Zaklamp
Snoepjes (overdrijf niet :p)
Medische fiche, klevertjes van de mutualiteit en je paspoort
Buzzypas (als je dat hebt) 
JULLIE GOED HUMEUR!! 

      bikini, onderbroeken, kousen ... Je moet geen fashionista zijn!

!! Check zeker nog eens 't rugzakske!!  

Liefste tippertjes
Joepieee! We kunnen beginnen aftellen naar het hoogtepunt van het chirojaar: KAMP! Hou jullie maar al
vast aan de takken van de bomen want het zullen 10 onvergetelijke, zotte, grappige, vuile, avontuurlijke en
fantastische dagen worden. Omdat we zo’n lieve leidsters zijn hebben we een lijstje gemaakt met essentials
die niet in jullie valies mogen ontbreken. Voorlopig weten we nog niet of we op 2-daagse mogen.
(HOPELIJK WEL!) Jullie wachten dus best nog even om de essentials voor die dagen in te pakken. We
houden jullie op de hoogte! 

Essentials

Tippers

Essentials 2-daagse
Trekrugzak
Matje
Slaapzak
Stapschoenen (geen sneakers)
Een beetje zakgeld

Een gsm hebben jullie niet nodig op kamp want al jullie beste vriendinnetjes zijn daar ook  :) Verkleedkleren
worden nog via de Whatsapp groep gecommuniceerd.

Wij zien het helemaal zitten om met jullie op kamp te gaan, hopelijk zien jullie het ook zitten met ons.
(Jullie hebben geen andere keuze, oepsie hihi) 

Liefs
Chloé & Britt

Ps: Ohja, misschien krijgen we nog bezoek van een andere leidster! Spannend!

Dapper, trouw!



Toppers 
Dag beste tippers, euhhh toppers 

Deze zomer is het eindelijk weer het hoogtepunt van een lang en bewogen Chiro jaar. We gaan op 
kamp! Wij hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn. Wij kijken er alvast enorm naar uit. Wij 
konden vaak geen leiding geven om dat er te weinig leden kwamen opdagen en daarom hebben we 
nu dubbel zo veel energie voor op kamp. Wees dus maar voorbereid op het beste kamp in jullie Chiro 
carrière.  

We gaan met die fiets naar kamp, verdere info wordt gecommuniceerd via whatsapp en de site! 

 

Wat neem je mee:  

 -Uniform (schoenen met veters en lange kousen!) 

-Tandenborstel en tandpasta 

-Douchegerief (zeep, shampoo, handdoek…) 

-Mondmasker (liefst meer dan 1) 

-Matras, slaapzak, kussen… 

-Kleren die vuil mogen worden 

-Rode kleren (voetbaldag) 

-Trekrugzak, matje om op te slapen 

-Een beetje zakgeld voor 2daagse 

-Fietspomp 

-Extra binnenband 

-Knuffel die kapot mag 

-Strips, boeken, stille bezigheid voor in platte rust 

-Zaklamp 

-zonnecréme, insectenspray,… 

Wat laat je thuis: 

-Gsm 

-Uw lief 

-Huiswerk 

-Corona 

Tot den 12sten juli! 
Fwons en Taibo 



 

 

Allerliefste tiptiens 
Ons chirojaar loopt stilaan op zijn einde, dat 
betekent dat we bijna aan het toppunt van het 
jaar zijn aangekomen: KAMP!!! - Wij kijken er 
enorm hard naar uit en we hopen jullie ook! 
Indien cor & ona een beetje lief voor ons zijn 
gaan we met de fiets op kamp!!! Dit betekent 
dat ons kamp al op 20 juli zal starten en dat 
we dus (indien toegelaten) met de fiets op 
tweedaagse kunnen. Meer info hierover volgt! 
Wij zetten even op een rijtje wat jullie zeker 
niet mogen vergeten, check ook zeker eens ’t 
rugzaksken in het kampboekje! 
 

IK GA OP CHIROKAMP EN IK NEEM MEE: 

j Slaapzak, kussen en luchtmatras 
j Ondergoed en lange kousen voor meer 

dan 10 dagen 
j Tandenborstel, tandpasta en beker 
j Wasgerief (we worden al eens vuil en 

houden niet van zweetgeurtjes ;)) 
j Handdoeken en washandjes 
j UNIFORM, regenjas, genoeg dikke truien, 

lange broeken, trainingsbroek, shortjes, t-
shirts, topjes, pyjama, bikini… 

j Caoutchouc botten (aka regenlaarzen) 
kunnen bij regenweer zeker van pas 
komen, sneakers, slippers… 

j Verkleedkleren: criminelenoutfit en een 
witte t-shirt (we laten jullie de rest nog 
later weten) 

j Zaklamp, zonnecrème, zonnebril, 
wasknijpers en/of kapstok, vuilewaszak 
kunnen handig zijn 

j Een kampeerstoeltje! 
j Onze goede vrienden Joske & Floske die 

we de laatste tijd wat verwaarloosd 
hebben /  

j Het beste humeur aller tijden en heel veel 
goesting! 

IK GA MET DE FIETS OP KAMP/ TWEEDAAGSE 

EN IK NEEM MEE: 
j Een fiets die perfect in orde is 
j Een koersbroekse met gelleke aan de poep 

is aan te raden 
j Fluohesje 
j Fietszakken en een rugzakje 
j Matje en slaapzak voor op tweedaagse 
j Brooddoos, drinkbus en €50 zakgeld 

 
Alles wat we hierboven aankondigden is jammer 

genoeg onder voorbehoud. Indien naar kamp 
fietsen niet toegelaten is, dan nemen we onze fiets 
mee op kamp op 21 juli! Alle info over naar kamp 
fietsen/ tweedaagse komt later nog uitgebreid op 

de site en in onze groep! 
 

Vergeet ook zeker niet jullie identiteitskaart, 
klevertjes en ingevulde medische fiche mee te 

brengen naar Retie! 
 

Bij vragen mogen jullie ons altijd een berichtje 
sturen of bellen!  

XOXO 

Jullie fantastische leiding 

Zarah 

Hannah 

Anoniempje 1 

Anoniempje 2 

 



Beste Kereltjes  

Het is weer bijna zover het kamp, wij hebben er alvast enorm veel zin in en wij 
hopen jullie ook. We bespreken nog veel achteraf via whatsapp maar de 
onderstaande dingen moeten zeker mee.  

 

1. CHIROKLEDIJ: beige broek, blauw hemd,‘t shirt, lange kousen en stevige schoenen 
.  Bij ons zijn enkel de beige broek en het blauwe hemd verplicht. Jouw t-shirt, kousen en 
trui moeten niet van het chiromerk zijn.  

  
2. WASGERIEF: zeep, shampoo, washandje, handdoeken, tandenborstel, tandpasta, 
spiegel, zonnecrème, borstel of kam...   

  
3. SLAAPGERIEF: luchtmatras best eentje extra voor moest hij defect geraken :) (of 
veldbed), slaapzak en extra deken, hoofdkussen, teddybeer, foto van je lief,...  

  
4. SPELKLEDIJ: shorts, ‘t shirts, sportschoenen, lange broeken, truien, zwemgerief, pet. 
Voorzie je op alle soorten weer en zeker kleren meebrengen die vuil mogen worden  

  
5. REGENKLEDIJ: kw, botten  
  
6.  RESERVEKLEDIJ: voor meer dan 10 dagen kousen, ondergoed en schoenen  

  
7. ZAKGELD: overdrijf niet! Dit wordt enkel gebruikt voor op 2-daagse. Het grootste deel 
wordt voorzien door de leiding zelf. Dit is enkel voor extra’s.   
 
8. SCHRIJFGEREI: om een brief of kaartje te sturen naar de mammie en pappie of naar 
de vriendjes en vriendinnetjes.  

  
9. ALLERLEI: identiteitskaart, zak voor vuile kledij, wasspelden, zaklamp, strips of boek 
voor tijdens platte rust,  een trekrugzak en een matje , voetbalkleren ...  

 

 

 

XOXO Bram en Niels   



Aspi meisjes 
 
 
01000001 01101100 01101100 01100101 01110010 01101100 01101001 01100101 01100110 
01110011 01110100 01100101    01100001 01110011 01110000 01101001 ‘ 01110011, 
 
01000010 01101001 01101010 01101110 01100001    01101001 01110011    01101000 01100101 
01110100    01110111 01100101 01100101 01110010    01111010 01101111 01110110 01100101 
01110010:    01010111 01001001 01001001    01000111 01000001 01000001 01001110     
01001111 01010000    01000011 01001000 01001001 01010010 01001111 01001011 01000001 
01001101 01010000 !!!!! 
 
01000010 01100101 01110010 01100101 01101001 01100100    01101010 01110101 01101100 
01101100 01101001 01100101    01101101 01100001 01100001 01110010    01110110 01101111 
01101111 01110010    01101111 01110000    01100100 01100101    10    01100010 01100101 
01110011 01110100 01100101    01100100 01100001 01100111 01100101 01101110    01110110 
01100001 01101110    01101000 01100101 01110100    01101010 01100001 01100001 01110010!     
01001101 01100101 01100101 01110010    01101001 01101110 01100110 01101111 
01110110 01101111 01101100 01100111 01110100     01101100 01100001 01110100 01100101 
01110010,   01101101 01100001 01100001 01110010    01101010 01110101 01101100 01101100 
01101001 01100101    01101011 01110101 01101110 01101110 01100101 01101110    01100001 
01101100    01100010 01100101 01100111 01101001 01101110 01101110 01100101 01101110    
01100100 01101111 01101111 01110010    01100100 01100101 01111010 01100101    01100100 
01100001 01110100 01100001    01101001 01101110    01101010 01110101 01101100 01101100 
01101001 01100101    01100001 01100111 01100101 01101110 01100100 01100001    01110100 
01100101    01111010 01100101 01110100 01110100 01100101 01101110: 
 
01010111 01100101    01101011 01101001  
01101010 01101011 01100101 01101110 
01100101 01110010    01111010 01101111     
01101000 01100001 01110010 01100100 
01101110 01100001 01100001 01110010     
01110101 01101001 01110100!!! 
 
01110110 01100101 01100101 01101100     
01101100 01101001 01100101 01100110  
01110011,   01000001 01101110 01101110  
01100101 01101100 01101001 01100101  
01110011,   01001100 01101111 01100010  
01101011 01100101    01100101 01101110 
01101010 01110101 01101100 01101100  
01101001 01100101    (01101110 01101001  
01100101 01110100    01101101 01100101  
01100101 01110010    01111010 01101111 
01100001 01101110 01101111 01101110  
01101001 01100101 01101101 01100101)  
01100100 01100101 01110010 01100100  
01100101    01101100 01100101 01101001  
01100100 01110011 01110100 01100101  
01110010 
 
 
 
 
 

Things to do when 
you’re an aspi 

Er een megawijs chirojaar van maken 

Meegaan op weekend (25 tem 27 juni) 

Camion laden (4 tem 6 juli) 
 
Fietsen naar kamp (19 tem 21 juli) 
 
Meegaan op CHIROKAMP (21 tem 30 juli) 
 
Meehelpen op nawacht (30 en 31 juli) 
 
Camion legen (1 en 2 augustus) 
 

 



 

Questo è il tuo ultimo campo come membro. Dopo questo, la tua 
carriera di leadership inizierà un passo avanti verso l'età adulta. lo 

trasformeremo in un campo indimenticabile di cui parlerai ancora tra 
10 anni. 

cosa porto con me al campo: 

• Una bici  PERFETTAMENTE in ordine. 
• Borse da bicicletta e un buon zaino 

• Porta pane, borraccia e 80 euro per un soggiorno di 3 giorni. 
• sedia da Campeggio  
• pistola ad acqua 
• Buon umore 

• Costumo italioano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluti dal tuo leader preferito. Non vedo l'ora di intraprendere questa 
avventura con te. 

 Saluti Pino 


