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Bocholt 2020 

Beste Blauwputters  

  

Het Chirojaar 2019-2020 is jammer genoeg wat vroeger moeten stoppen, waardoor wij een 

lange tijd zonder de chiro hebben geleefd. Maar deze zomer zien we elkaar terug, want het 

hoogtepunt van het jaar is weer daar! Het Chirokamp! We zullen van 31 juli tot 10 augustus 

het beste van onszelf geven, en dat nergens anders dan in Bocholt!  

  

Dit boekje, dat je van begin tot einde én terug moet lezen, bevat alle informatie die je nodig 

hebt voordat je vertrekt op kamp. Dit gaat van praktische informatie tot leutige mopjes en 

wist-je-datjes die er puur voor jullie amusement zijn!  

  

De leidingsploeg zet ook dit jaar alles op alles om jullie het vetste kamp ooit te bezorgen! 

Deze bende enthousiastelingen beleven de Chiro niet alleen in hart en nieren, ze hebben er 

ook héél veel zin in!   

  

Daarnaast willen we natuurlijk de steunactie bedanken. Ook zij maken het elk jaar waar om 

de Chiro draaiende te houden. Daarom wil de leidingsploeg hen nog eens extra bedanken 

om ons zo te steunen bij het organiseren van dit kamp!  

  

Ten slotte vergeten we ook de kookploeg niet. Zij staan, zoals elk jaar, klaar om 10 dagen 

het beste van zichzelf te geven, waarvoor wij en onze buikjes hun uiterst dankbaar zijn!  

  

Wij kijken er alvast enorm naar uit, hopelijk jullie ook!  

Tot op kamp!  
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COVID-19 

Beste chiroliefhebber, 

 

Slechts een dikke maand scheidt ons van alweer een onvergetelijk chirokamp. Het aftellen 

naar de tofste zeven of tien dagen van het jaar kan dus weer beginnen. Maar zoals iedereen 

ondertussen wel weet, zal het kamp er dit jaar in meerdere opzichten wat anders uitzien dan 

anders. De coronacrisis dwingt ons om voorzorgsmaatregelen te nemen en om 

verschillende aspecten van het kamp te herzien. Een duidelijk overzicht van wat er dit jaar 

dan precies zo “anders” zal zijn, is dus wel op zijn plaats. 

 

 

BUBBELS 
 

We gaan op kamp in bubbels. Op kamp gaan met een chiro van meer dan 200 leden is in 

corona-tijden niet evident. Er werd dan ook beslist door de GEES dat jeugdkampen van zo’n 

formaat moeten opsplitsen in “bubbels” van maximaal 50 personen.  

Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal 

gespeeld, geslapen en gegeten worden.  

Concreet betekent dat voor onze chiro dat we zullen opsplitsen per afdeling (pika’s, reuzon 

enzovoort). Deze groepen zullen altijd slapen in verschillende lokalen of tenten en gebruik 

maken van verschillende sanitaire blokken. Handen wassen en andere hygiëne blijven 

belangrijk. We maken dus een soort minikampjes in ons kamp. 

Elke bubbel heeft ook eigen materiaal, dat enkel door hen gebruikt wordt voor activiteiten. 

Het materiaal dat door verschillende groepen gebruikt wordt zal worden ontsmet, wanneer 

een andere groep er gebruik van maakt. 

Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We voorzien voldoende 

afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers.  

Daarom vragen we aan elk lid van de oudste groepen vanaf de rakwi’s om 3 

mondmaskers zelf mee te nemen. Voor sommige groepen is het nodig om al een 

mondmasker aan te doen bij aankomst op de chiro voor vertrek, zie verder bij “data”. 

De jeugddienst voorziet ons ook van een volledig pakket hygiënemateriaal, zodat wij ons 

kamp virusvrij kunnen houden. 

GOED OM TE WETEN 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. 

Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en 

verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst 

met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  jullie 

ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis 

verdienen. 

Lees alles op:  https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/bivak-in-coronatijden 

 

https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/bivak-in-coronatijden
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WORDT ER IEMAND ZIEK? 
 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen die je op de website van 

Chirojeugd Vlaanderen vindt (https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/wie-mag-mee-op-

kamp). Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en 

een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, 

om dat in orde te brengen. 

 
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit 

goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen 

dat u de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw 

kind. 

 

 

Wat in geval van ziekte? Moest er een kind (of leiding) ziek worden in de periode voor, 

tijdens of net na het kamp, gelden er harde maar heel duidelijke regels. We zetten ze even 

op een rij: 

 

• Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, 
verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht 
thuis. Dit geldt voor iedereen: leden, leiding en kookploeg. Deze regel lijkt 
heel streng, maar is gezien de situatie niet meer dan logisch. Deze regel is voor 
ons als leiding natuurlijk moeilijk te controleren, maar we rekenen op ieders 
verantwoordelijkheidszin om deze regel na te leven. 

 

• Wordt er iemand ziek tijdens het kamp, dan volgen we het stappenplan dat door de 
jeugdsector en de overheid is opgesteld. De zieke wordt afgezonderd en hij/zij moet 
worden opgehaald door de ouders. Zorg dus als ouder dat je steeds bereikbaar bent 
en geef zeker jouw gsm-nummer door bij de inschrijving. Als de zieke ouder is dan 12 
jaar, draagt hij/zij tijdens de afzondering verplicht een mondmasker. Indien er een 
vermoeden is van een Covid-19 (of Corona) besmetting, moet de persoon in kwestie zo 
snel mogelijk getest worden. Als de uitslag positief is, moet de hele bubbel naar huis. 
Indien ze negatief is, kan het kamp voor de rest van de bubbel gewoon verder gaan. 
 

• Word je ziek in de periode net na het chirokamp, neem dan zeker contact op met je 
huisarts. Als het een Covid-19 (of Corona) besmetting blijkt te zijn, kan je bij de leiding 
een “contactlogboek” opvragen. Dit is een lijst waarin staat met welke personen elke 
bubbel in contact is gekomen tijdens het chirokamp. Zo’n contactlogboek zal worden 

OPGELET: 

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun 
leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact 
met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en 
tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten. 

https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/wie-mag-mee-op-kamp
https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/wie-mag-mee-op-kamp
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bijgehouden voor elke bubbel en is kan nodig zijn voor de contacttracing van de zieke 
persoon. 

 

 

ETEN & DRINKEN 
 

Hoe organiseren we de maaltijden? De maaltijden zijn momenten waarop verschillende 

bubbels dicht bij elkaar in één ruimte dreigen te komen. We gaan dit voorkomen door niet 

alle groepen in dezelfde ruimte te laten eten. Zo zullen de pika’s tot en met de tipo’s in een 

grote tent van 15 op 30 meter eten, terwijl de keti’s en aspi’s in een veranda zullen zitten. 

Tussen verschillende groepen in dezelfde ruimte kunnen we op die manier toch steeds 2 

meter afstand garanderen.  

De kookploeg vormt een aparte bubbel en zal dus nooit in contact komen met de andere 

bubbels. De bediening van het eten gebeurt door de leiding van de eigen bubbel. Bij het 

bereiden van de maaltijden zal de kookploeg nog meer dan andere jaren hygiënisch te werk 

gaan. Hierbij zullen zowel mondmaskers als handhygiëne een must zijn. 

Materiaal zoals borden, bestek, kommen etc. zullen gedurende het hele kamp gescheiden 

blijven per bubbel. Hetzelfde geldt voor chocopotten, melk, brood en dergelijke. Om de 

scheiding van al dat materiaal te vergemakkelijken, vragen we om per kind 1 set bestek 

(vork, mes, lepel) en een plastic beker zelf mee te nemen. 

 

 

Zo, dat was even de zure appel van maatregelen waar we door moesten bijten. Maar laat je 

zeker niet ontmoedigen! Corona of niet, een chirokamp blijft zeven/tien dagen dikke fun! 

Lees dus snel verder en kom al helemaal in de kampsfeer. 

 

Tot snel! 

De leiding 
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de kampplaats 

Het kamp vindt dit jaar plaats in Bocholt. Een gemeente in het prachtige Limburg met een 

oppervlakte van 59.34 km² en ligt op nog geen 10 kilometer van onze noorderburen. Het is 

een gemeente met een groot oppervlak aan bos en velden. 

Het adres van onze kampplaats ( voor familie, liefjes en de postbode) is: 

Naam en groep 

Chiro blauwput 

Rietweg 41, 3950 Bocholt 

Coördinaten (hier is de postbode niet veel mee):       51° 10' NB, 5° 35' OL 

 

Voor nood(!)gevallen kan je terecht bij de hoofdleiding: 

Willem Keppens: 0483 43 33 93 

Jeremy Ampratwum Barima: 0484 46 25 78 

Karlien Verhaegen: 0487 72 46 68 

 

 

Hier nog enkele sfeerbeelden van de kampplaats: 

 

 



9 

 

  



10 

het kampthema 

Al sinds het begin van het digitale tijdperk beleven loodgieters Mario en Luigi tal van 

knotsgekke avonturen. De ene keer doorkruisen ze woeste landen om Mario’s geliefde 

prinses Peach te verlossen, de andere keer staan ze klaar om het heelal van haar 

ondergang te redden. Eén ding is zeker: aartsvijand Bowser zit er bijna iedere keer voor iets 

tussen. Dat is dit keer niet anders… 

 

De gebroeders Mario en Luigi zijn aan het genieten van een welverdiende vakantie in 

Limboland, wanneer ze horen dat er op het circuit van Zolder een grote race zal 

plaatsvinden. Hun interesse is op slag gewekt, zeker wanneer ze horen dat Bowser de 

onoverwonnen kampioen is. En het wordt al helemaal interessant wanneer… ah nee, dat 

gaan we nog niet verklappen hé! Alle factoren voor een bloedstollend avontuur zijn alvast 

aanwezig, met sabotage en huichelarij in de hoofdrol. Dat belooft! 

 

Zal ons sympathieke duo de ongeslagen kampioen kunnen kloppen? Zal er iemand ontvoerd 

worden? Zal de wereld plots vergaan? Dit en nog veel meer kom je te weten op kamp! 
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belangrijke data 

Donderdag 30/07  
   

- Binnenbrengen van de bagage in de jongenschiro: 

·       Voor de Pika’s om 13u 

·       Voor de Reuzon om 14u 

·       Voor de Rakwi’s om 15u  

·       Voor de Tippo’s om 16u 

·       Voor de Keti’s om 17u 

·        Voor de Aspi’s om 18u 

  
Om de scheiding van de bubbels op 30 Juli al te waarborgen is het belangrijk dat je op het 

uur van je groep komt! Wij zouden ook willen vragen om niet te blijven hangen, om te 

vermijden dat te veel mensen in contact komen met elkaar. 

Bagage van broer en zus die in een andere bubbel zitten mag tegelijk worden afgezet, maar 

het is niet de bedoeling dat broer en zus dan zelf allebei meekomen! 

  

Probeer alles zo compact mogelijk in een stevige sportzak/trekrugzak/valies te steken. 

Vermijd losse aanhangsels! Verder vragen we rekening te houden met het feit dat we met 

bijna 200 personen op kamp gaan, 1 grote zak/tas/valies moet wel volstaan voor 10 (of 7 

dagen kamp).  

  

BELANGRIJK:   

- De Pika’s en Reuzon slapen in gebouwen MET bedden. Zij worden dus geacht een 

slaapzak, matrashoes, kussen & kussensloop mee te nemen.   

- Vanaf de Rakwi’s wordt er in tenten geslapen. Zij worden dus geacht zelf een matje, 

matras of veldbed mee te nemen, en daarnaast ook een slaapzak, kussen en 

kussensloop.    

  

- De keti’s en aspi’s krijgen tijdens het binnenbrengen van hun bagage een 

Fietsencontrole . 

Zij gaan met de fiets op kamp, waarvoor een degelijke/veilige fiets sterk aan te raden is. 

Voorzie zeker werkende voor- en achterlichten (al wordt de fiets ‘s avonds weinig/niet 

gebruikt), een helm kan nooit kwaad, ook fluohesjes zijn aan te raden (we hebben een 

aantal reserven in de chiro voor zij die geen hebben).  

  

Vrijdag 31/07  
   
- De groepen komen dit jaar in verschillende bubbels aan op de chiro om te vertrekken 

richting kamp. Het is belangrijk dat iedereen op tijd komt, zodat elke groep zonder 

problemen met zijn bubbel kan vertrekken! 
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De Keti’s en Aspi’s zullen per groep in 2 gesplitst worden en met de fiets helemaal tot in 

Bocholt rijden. Deze groepen worden dus in sportieve kledij aan de chiro verwacht. Voorzie 

ook best reserve band/plakgerief, fietspompje, zonnecrème, regenjas (die we hopelijk 

niet nodig zullen hebben).  

  
• De Keti’s komen om 11u aan op de meisjeschiro en springen op hun fiets naar 

kamp. Bij aankomst dragen de ouders een mondmasker! De leden hoeven dit niet 

te doen. 

• De Aspi’s komen om 12u aan de meisjeschiro. De jongens zullen eerst helpen met 

het inladen van de vrachtwagen. Daarna duwen zij op de pedalen richting 

kampplaats. Zowel ouders als leden dragen een mondmasker. 

• De Rakwi’s worden pas om 15u aan de jongenschiro verwacht. Zij nemen om 

15u30 de bus helemaal tot in Bocholt. Bij aankomst dragen de ouders een 

mondmasker! De leden hoeven dit niet te doen. 

• De Tippo’s komen om 15u aan op de meisjeschiro. Zij nemen om 15u30 de bus 

naar Bocholt. Bij aankomst dragen de ouders een mondmasker! De leden hoeven 

dit niet te doen.  

 

Opgelet!! Afscheid nemen van je kind doe je aan de poort van de chiro, vanaf het moment 

dat ze naar de bus stappen zijn ze alleen met hun groep. 

 

Maandag 03/08  
   
- Vertrek van de speelclub (pikka’s en reuzon) met de bus richting kamp  

Dit jong geweld vertrekt verkleed! De ouders dragen bij het brengen van hun kind een 

mondmasker! De kinderen hoeven dit niet te doen. 

Opgelet!! De Pika's en Reuzon verzamelen dit jaar op verschillende plaatsen om bubbels te 

scheiden 

De Pika’s verzamelen om 13u30 aan de meisjeschiro (Jozef Pierrestraat 79) 

De Reuzon verzamelen om 13u30 aan de jongenschiro (Lindensestraat 77) 

De bus vertrekt om 14u00 stipt vanop het Becker Remyplein.   

   

Maandag 10/08  
   
-  De Pika’s en  Reuzon  komen terug met de bus, die om 13u vertrekt op de kampplaats. 

Hun aankomst op de jongenschiro wordt geschat op 14u. Hun bagage gaat mee met de bus.  

   

- De Rakwi’s en Tippo’s vertrekken met een bus later om 14u richting Leuven. Zij komen 

rond 15u aan op de jongenschiro.  

  

- Als laatste vertrekken de Keti’s en Aspi’s om 15u met de bus naar huis. Zij komen aan 

rond 16u op de jongenschiro. 



13 

  



14 

dagindeling 

7u15 Opstaan leiding 

7u30 Eerste muzikaal seintje: ontwaken/opstaan leden 

8u00 Tweede muzikaal seintje: opening en ontbijt 

8u45 Afwas en diensten 

9u15 Start van de activiteiten 

12u30 Middageten en afwas 

13u30 Platte rust 

14u30 Einde van de platte rust en start van de activiteiten 

16u00 Vieruurtje 

18u00 Avondeten en afwas 

19u15 Sluiting met kamptoneeltje, gevolgd door 

avondactiviteiten 

20u30 Pika’s en Reuzon gaan naar dromenland 

21u00 Rakwi’s kruipen onder het zeil 

21u30 Tippo’s gaan hun bedje in 

22u30 Keti’s beginnen schaapjes te tellen 

23u00 Aspi’s sluiten hun oogjes  
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wat neem ik mee? 

● Chiro-uniform 

● Speelkledij (kleren die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen)  

● Regenjas (hopelijk hebben we deze niet nodig!)  

● Voldoende ondergoed en sokken (een paar extra kan geen kwaad) 

● Zwemkledij en een (strand)handdoek 

● Warmere kledij voor ‘s avonds 

● Verkleedkledij (zie verder) 

● Stevig paar speel- of sportschoenen 

● Watersandalen- of schoenen of slippers zijn zeker een aanrader 

● Rugzak en drinkbus voor op de dagtocht 

● 3 mondmaskers (waarvan 1 aandoen bij aankomst op de chiro) 

● Bestek (soeplepel, mes en vork) en een plastiek drinkbeker 

 

Tip voor de kleinsten: voorzie een pakketje kleren voor iedere dag. Dit maakt het makkelijker 

voor zowel de kids als de leiding.  

 

● Twee keukenhanddoeken met je naam erin (niet je beste exemplaren!) 

 

● Toiletgerief, washandje en handdoeken 

● Persoonlijke medicatie, maandverzorging, bril/lenzen 

● Zonnecrème, muggenspray, zonnebril en zonnepetje- of hoedje 

 

● Zaklamp 

● Schrijfgerief en iets om te lezen voor tijdens de platte rust 

● (Zakcentje om eventueel postkaartjes en postzegels te kopen) 

● Slaapgerief: 

o De Pika’s en Reuzon slapen in gebouwen. Ze moeten een matrashoes, kussen, 

kussensloop en slaapzak meenemen. 

o De Rakwi’s, Tippo’s, Keti’s en Aspi’s slapen in tenten. Zij nemen dus een 

veldbed/matje/luchtmatras, kussen en slaapzak mee. ‘s Nachts kan het nogal 

koud/vochtig zijn; een extra dekentje kan nooit kwaad! 
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Wat laat ik zeker thuis?  

● Te veel zakgeld  

● Snoep: al het snoep dat gevonden wordt, wordt verdeeld onder de leden.  

● iPads, Nintendo’s, Gameboys, frietketels, schoolboeken, huisdieren… 

● GSM! Alle GSM’s worden bij het begin van het kamp afgenomen en op het einde 

teruggegeven. Dit geldt voor ALLE afdelingen!  

 

→ OP KAMP= OP KAMP! Verras je familie/vrienden/ liefje eens met een 

handgeschreven brief. Dat heeft ook zijn charmes.  
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verkleedkledij per groep 

Dit jaar is het thema Maurio kart. Daarbij zal elke groep passende verkleedkledij meenemen 

op kamp. Deze zullen ze elk dragen tijdens de sluiting. De verkleedkleren per groep zijn: 

 

Pika’s als mario                 Reuzon als luigi                Rakwi’s als yoshi 

     
 

Tippomeisjes als Bowser          de tippojongens als peach 

      
Keti’s als toad                                                   Aspi’s als donkey kong 
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MD als automechaniekers 
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Wat staat er op het programma? 

Door Covid-19 gaat ons kamp er heel wat anders uitzien. We kunnen dit jaar niet al de 

supercoole activiteiten die we normaal op kamp doen, laten doorgaan. Hier staan welke 

kampactiviteiten wel/niet doorgaan.  

 

Dorpsspel/Dolle dag: Het dorpsspel kan doorgaan, maar de Pika’s en Reuzon nemen er 

afzonderlijk deel aan. Er zullen dus twee prachtige kindersteden gemaakt worden, waar jullie 

je naar hartelust kunnen uitleven!  

 

Nachtspel: De Tippo’s, Keti’s en Aspi’s kunnen ook dit jaar deelnemen aan een 

angstaanjagende schriktocht.  

 

Dagtocht, overlevingstocht en 2-daagse: Voor de jongste 3 groepen gaat de dagtocht 

door. Zij trekken overdag door bossen en velden op weg naar een speciale eindbestemming 

met onderweg een lekkere picknick.  

 

Normaal gezien trekken de Tippo’s er met hun leiding en hun fiets op uit. Dit jaar gaan ze 

echter ook een dagtocht te voet maken.   

 

De Keti’s en Aspi’s hebben een beetje pecht. Hun tweedaagse mag jammer genoeg niet 

doorgaan. Maar niet getreurd, jullie leiding zal een leuk alternatief voorzien! 

 

Aspidag: Aspidag gaat niet door. Dit betekent dat jullie jullie leiding geen enkel moment 

zullen moeten missen! ;-) 

 

Netbal: De jaarlijkse netbalmatchen tussen de Tippo’s, Keti’s, Aspi’s, leidsters en kookploeg 

zijn heilig voor de meisjes! Deze konden we niet laten vallen. Enkel de matchen tegen de 

leidingsploeg zullen niet doorgaan. Iedereen zet zijn beste beentje voor en ambiance is 

verzekerd. Voor de jongste groepen is er animatie voorzien en zij worden natuurlijk ook 

verwacht om te supporteren voor de beste ploeg (spijtig genoeg mag deze niet meedoen…). 

Voor de beste supporters wordt er een kleine beloning voorzien.  

 

Voetbal → Baseball: Aangezien voetbal een contactsport is, zal dit niet doorgaan. Maar we 

hebben voor een alternatief gezocht: baseball! De wedstrijd tussen de Aspi’s en de leiding 

zal dit jaar extra spannend zijn! En de jongere groepen mogen hun keel ook al schrapen 

want zij worden verwacht de beste ploeg naar de overwinning te supporteren.  

 

Kampvuur: Na een week vol plezier en mooie momenten sluiten we het kamp af met een 

kampvuur. Alle groepen zullen de laatste dag (op verschillende momenten) hout sprokkelen 

en zich voorbereiden voor het toonmoment ‘s avonds waar ze hun talenten voor heel de 

chiro kunnen tonen.  
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Bijnamen van de leiding 

Wanneer je kinderen thuiskomen en weer beginnen te vertellen over dat supergrappige 

toneeltje in de sluiting van “Jerome, Sakke en Grote Meneer”, de vriendschapsband van 

“Brick en Joef” of het muzikaal talent van “Fredje en All in”, is het soms wat moeilijk om te 

volgen. Al deze bijnamen gaan al even mee. Hun oorsprong is vaak een even groot mysterie 

als Easy Boy, maar wie nu juist wie is, kunnen we jullie wel vertellen.  

  

Pika’s 
Indra: Krokette Dame, Patisserie Dirk, Indramoreau, Jindra of Mama  

Karlien: Karre, De Karre, Karrelien, Poedel of Financiën 

Jakob: Neehoofd, Jakobus, Huisarrest of Zes 

Mauro: Grote Meneer, Niet zo grote meneer, Moro of Maurio 

Jesse: Luka, Blessure, Kazou of Jesse the Broken 

Fleur: Bloem, Floor of Fleurtje 

Marthe: Marthe Mus, Muselaers, Hollander of Ons Marthe 

 

Reuzon 
Thomas: Boonen, Erwten, Boonelix, Boonelijn, Thomas de Trein of Jerre Meus  

Ben: Benneke, Bennermans, Benmier, Tom’s broer, Rudy’s zoon, City Snack, Het Kanon of 

Palle 2.0  

Daan: Dakke, Dakke Beton, Doan, The Alpha Male of Het Zwaargewicht 

Janne: Janneke, Jannie, Jip of Jip & Janneke 

Frederieke: Fred, Fredje, Frieke of Freddy 

Linde: Lindeboom of Waarzegster 

 

Rakwi’s 
Willem Keppens: Kip, Wimmel, Keppens, Lil Keppie, Boef, Geboren in de VS, Reisleider, G 

of Gee 

Jan-Maarten: J-M, Lionel Missi, Jakke-Mete, Jakke-Makke, Man-Jaarten Maar-Janten, Max 

2, Annabel 2.0, MVP of Jean-Mette  

Sebbe: Jerome, Rommeke of Theezak 

Inne: Inneke, Ine, Inneminnemutte, Mol, of Betrapt 

Aline: All in, Alina, Alien, Paline, Praline, Anunaline of Jef zijn zus 

Jolien: Jolle of Jolène 

 

Tippo’s 
Seppe: King of Fire, Kolonel’s zoon, Kolonel-ingenieur, Eppes, Vuurmeester Ozaï, Kameel, 

Industrienerd 1, of Sepmaster  

Koen: Lucas, Twin, Alpha, Twinnermans, Hengeltwin, Karate Kid, Jackie Chan of Koenraad 

Moene: Moonen, Poene Meeters, Zoon van Bart Peeters of Wandelende Tak 

Robbe: Robbedoes, Goffin of Sporty 

Lena Verschraegen: Lena jong of Schraagtafel 

Isaiah: Easy Boy, Raadsel, Izzy of Ya boy on the block 

Anna: Derwael, Anna D of Zwitser 
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Keti’s 
Jeremy: Koeke, Koek, Koekmaster, Jeremiah, Jemery, Jerre, De Jerre, Raheem, Black 

Pearl of Jermain  

Lena Verhaegen: Lenalena, Leen, Lien, LL, Pinnemuts, Koningin Slaap, De Lena, Tante 

Lena of Verstruike 

Jef: Joef, Jefke, Jeffie, Badkuip, Blonde God, Industrienerd 2 of Eigenaar van de Sossenbak  

Bram: Brick, Gigi, Man van glas, Brickepik, YNWA, Monchichi, Sven Gatz, LDB, Dikke Brick 

of Dries  

Martha: Cosyns, Strafbank of Marthe 

 

Aspi’s 
Jan: Jakke, De Jakke Lange Jan, Romeo, Dubbele meter, Pikke* of De Lange  

Arnout: Arre, Industrienerd 3, Tis vervolgd, Hautekiet of De Arre 

Willem DV: Vlees, Wimmel, Jagerke, Speelvogel, Melkboer, Vleesbal of Meat  

Truus: Mediteren, Trukke, Truuzeke, Truusje of Truselli  

Luna: Loensie, Maan, Moonlight, Loentje Meloentje, Dora, Loebas, Broodje kaas-hesp of 

amoré loco mare luna  

 

MD: 
Lucas: Koen, Twin, Taximan, Lucasraad, Twinnermans, Springtwin, Lucky Lucas, Lukast 

Takkenbreker of Beta  

Tuur: Wortel, Tuurtuur, Tuureluur, Tukke, De farao, De Onzichtbare of De Tuur 

Saartje: Saar, Saarie, Schaartje, Baardje, Sisa, Haartje Van Solder, Hol, Pommeline of Sara 

Sander: Sakke, Tank, Alexander of Donkey Tank 
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Wist je dat… 

 

…  je dit boekje zeker van begin tot einde en van einde tot begin moet lezen? 

… leider Isaiah de beste choreograaf van Blauwput is? 

… Jan-Maarten een zetel boven een volledig opgemaakt bed verkiest? 

… Jesse droomt van een kazouvakantie…  

   … maar ook van een chirokamp? 

… wc-brillen plots kunnen breken? 

… leidster Karlien geen bruin brood lust? 

… de mama van leider Jan zo hard op een piraat lijkt dat hij elke keer 'ahoi!' zegt als hij haar 

ziet? 

… leider Robbe graag nieuwjaar viert? 

… leider Sebbe en leider Keppens samen wel eens het gras maaien? 

… leider Boone eigenlijk geen boone lust? 

… de aspi's dit jaar voor een milieuzuinig buitenlands kamp kozen? 

… de keti- en de aspileiding heel het kamp op een dixi naar toilet moeten gaan? 

… leider Boone opnieuw heeft leren praten? 

… leider Jef ‘The Beast’ niet kon temmen? 

… leider Moene kan genieten van een stevige wandeling? 

… leidster Truus een levende spellingchecker is? 

… leidster Indra haar elektrische fiets al eens verwarde met een vliegtuig en zo bijna 

opsteeg? 

… het meest waardevolle voorwerp in de chiro de baseballbat is? 

… leider Seppe een echte goochelaar is? 

… je met bellenblaas je eigen bubbels kan maken? 

... de jongens van de Aspi’s en Leiding dit jaar voor het eerst een baseballwedstrijd zullen 

spelen op kamp? 
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… leider Koek al bij elke groep van de chiro in leiding heeft gestaan? 

… leider Koen en leider Lucas broers zijn? 

… er veel bekende gezichten zullen zijn bij de nieuwe kookploeg? 

… dit genoeg wist-je-datjes waren? 

 

  

Is da??!! 
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pika’s 

Dag allerliefste pika’s  

 

We hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien. Maar corona krijgt ons niet klein, want ons 

chirokamp wordt super fijn! Zijn jullie klaar voor de start? Want het thema dit jaar is: Mario 

Kart. Verkleden doen we in mariooo, staan jullie daarvoor *chooo? (*veel zin hebben.) zijn 

jullie klaar om te racen? Want we gaan er tegenaan sjezen! Mario, daar verkleden we ons in, 

in het kamp hebben we al veel zin.  

 

Vroem, vroem welle weg, hopelijk zonder autopech.  

 

Tot snel!  

 

Liefs  

 

Jullie leiding  

Mauro, Jesse, Jakob, Fleur, Karlien, Marthe en Indra <3  

  

 

 

Hoe ziet jouw Maurio en zijn racewagen er uit? Kleuren maar!
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Oh nee, Maurio kwam net te weten dat de gemene Bowser zijn geliefde prinses Peach heeft 

ontvoerd en opgesloten in zijn kasteel. Hij hoort haar roepen om hulp en Maurio springt in 

zijn racewagen om haar zo snel mogelijk te bevrijden. Hiervoor moet hij het Bowserdoolhof 

door. Hij begint aan het begin van het doolhof en bij de uitgang van het doolhof is Peach 

opgesloten. Kan jij zo snel mogelijk helpen Maurio de weg wijzen door het doolhof en mee 

Peach redden?  

 Vroem Vroemmmmmm 

    
                                                  Joepi je bent aangekomen bij het kasteel! Nu moet 

je alleen nog de toverspreuk uitspreken waardoor Bowser in slaap valt en je Peach kan 

meenemen! Dit is de naam van een fruitje en ruimt op ‘kraan’. Vul hier het wachtwoord in:  

 

                                   Moehahahahahah!!! 

 

Help mij Maurio!!  
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reuzon 

Lieve reuzon 

Ooh wat horen we daar? Het is een kamp, een chirokamp dat roept naar een bende coole 

kids om zich een week lang te amuseren, te spelen, te ravotten, lekker te eten, avonturen te 

beleven in het bos,... Wij denken wel dat jullie daar de ideale kandidaten voor zijn! 

Hopelijk sprongen jullie net als ons een gat in de lucht toen jullie hoorden dat we samen op 

chirokamp konden gaan. Wij hebben jullie enorm gemist de afgelopen maanden (geheimpje: 

leider Daan heeft zelfs een traan gelaten). Maar we gaan dat, en het weekend dat net niet is 

kunnen doorgaan     , dubbel en dik inhalen op kamp en er zo een onvergetelijke week van 

maken! 

Pomp die banden maar goed op want dit jaar racen we naar Bocholt als echte Luigi's. Dus 

haal jullie creativiteit maar boven om een zo cool-fantastisch-mogelijk kostuum te maken 

zodat we samen als groep gaan schitteren op de racebaan. 

En ohja, vergeet zeker ook geen 20 liter enthousiasme, 10 kilo reuzon-beleefdheid en 40 

lachende gezichtjes. 

Wij hebben er heeeeeel veeeel zin in!! 

Tot binnenkort! 

Ben, Boone, Janne, Fred, Daan en Linde 

 PS: om nog even terug de sfeer op te snuiven staan hier al wat foto's van het voorbije jaar. 
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Nog enkele spelletjes 
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Voorwerpen: 

Moersleutel 

Kartband 

Drinkbus 

Hoedje 

Overal 

Brandstof 

Kampboekje 

Foto 

Snoepjes 
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rakwi’s 

yow rakwi’s  

Binnenkort gaan we EIN DE LIJK op de aller leukste, coolste, vetste, chillste 10 dagen van 

het jaar! Dit jaar racen we ons een weg naar het mooie Bocholt.  

Verder is het al best lang geleden dat jullie nog in een grote groep geweest zijn en om te 

vermijden dat jullie ondertussen allemaal hoog sensitieve eenzaten geworden zijn, geven we 

jullie graag wat tips over hoe je alvast terug kunt wennen aan de fenomenale sfeer van dit 

fantastische kamp: 

·        zet in je kamer de radio loeihard en zing nog harder mee 

·        begeef je met een mondmasker op plaatsen waar veel mensen zijn, zoals onder 

het station wanneer er net een trein is aangekomen. 

·        probeer in slaap te vallen wanneer je raam open staat en met hard-rock muziek 

op de achtergrond 

·        omdat jullie nu 24/7 jullie ouders bij jullie hadden om jullie aan alles te doen 

herinneren zijn jullie misschien afhankelijk van hen geworden, negeer ze daarom 

twee dagen lang 

·        probeer zoveel mogelijk chiroliedjesteksten vanbuiten te leren 

·        roep zo luid mogelijk naar je broer of zus om je de chocopot door te geven aan 

tafel 

Met deze tips zijn jullie zeker en vast goed voorbereid en kan het alleen maar een nog 

leuker kamp worden. Wij hebben er dan ook alvast suuuuuuuuuuupeeeeeeeeeeerrrrr veel 

zin in! 

greetz, 

Sebbe, Aline(a)(was de mol!), Jolien (won de mol!), Inne (was vorig jaar de mol!), Keppens 

(probeert al lang mee te doen aan de mol!) en JM 

Ps: wij zijn enorm benieuwd naar jullie verkleedkleren!  

Pps: neem zeker allemaal een witte, blanco T-shirt mee! 
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Wist je datjes 

Wist je dat Mirash zijn favoriete film Jumanji is? 

Wist je dat Kasper een baas van een leger gast is? 

Wist je dat Marie evenveel lacht als slaapt? 

Wist je dat wij een Jana (of schrijf je het als Yana?) en een Yana (of schrijf je het als Jana?) 

hebben? 

Wist je dat Seb zijn naam omgekeerd bes is? 

Wist je dat de rakwi’s dit jaar een feestje hielden in hun pyjama met kei veel chips en kei 

veel fanta en kei veel dikke moves en echt kei laat in hun bed zaten? 

Wist je dat 83,33333333333334 % van jullie leiding blond haar heeft? 

Wist je dat de rakwi’s het vaakst de homo universalis tijdens de quarantaine wonnen? 

Wist je dat Linde en Yana sneller rolschaatsen dan leidster Aline? 

Wist je dat Zara en Ebru een tweeling zijn? 

Wist je dat jullie ons nooit zullen hoeven missen op kamp omdat er dit jaar geen aspidag is? 

Wist je dat leidster Aline zo dom was dat ze dacht dat Yoshi een krokodil was? 
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Yoshi auto kwijt, wil terug! 
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moppentrommel 
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● 2 broden zitten in de oven en 1 van de 2 broden zegt tegen het andere brood het 

volgende: "haha wat is het hier warm zeg". Het andere brood geeft als repliek: "Ja 

het is hier om te bakken!"  

 

 

● Net zo een "persconferentie" gekeken. Wat een saaie boel, ik heb nog geen enkele 

appelsien gezien! 

een baksteend 



36 
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tippo’s 

Joooow allerliefste Tippoooowws 

 

Hoe zoooot is het dat wij na honderdduizend jaar in ons kot te hebben gezeten eindelijk 

binnenkort de 10 meest onvergetelijke dagen van het jaar samen mogen beleven?! Het 

wordt knotsgek. Belachelijk Bangelijk. Bereid u maar voor, want wij verkleden ons als 

prinses Peach Toadstool, ook wel gekend als prinses Peach of Peach en als koning Bowser 

a.k.a. koning Koopa of gewoonweg Bowser. De meisjes verkleden zich als die laatste en de 

jongens als die eerste, verrassing!!  Om jullie wat te helpen bij jullie gedaanteverwisseling 

geven we alvast enkele tips mee:  

 
1) Het gaat hier over schurken en helden, the good guy and the bad guy. We raden 

jullie daarom sterk aan eens na te denken over ‘goed en kwaad’. Wat is goed? Wat is 

kwaad? Waarom wordt iets als goed/ kwaad beschouwd? En wat is dan het verschil tussen 

vergeving en verzoening? Op welke manier hangt vergeving samen met een visie op het 

kwaad? Hoe… (Wooow wie helemaal tot hier las krijgt op kamp een speciale beloning!) 

 

2) Prinses Peach wordt zo nu en dan al eens ontvoerd. Een cursus zelfverdediging kan 

van pas komen, gasten! Hier zijn alvast wat instructies om te ontsnappen uit een polsgreep: 

   
 

3) Bowser heeft veel krachten van donkere magie, waaronder bijvoorbeeld teleporteren, 

maar ook vuurademhaling. Begin al maar te oefenen op vuur inademen! Of nee, houd het 

anders toch maar gewoon bij vuurspuwen… (https://www.wikihow.com/Blow-Fire) 

 

We willen jullie wel liefst allemaal heelhuids naar Bocholt meenemen, dus keep it safe he, 

oké? 

 

Wij hebben er alvast oooongeloooflijk veel zin in! 

 

Groetjes, 

Lena, Anna, Isaiah, Robbe, Moene, Seppe en Koen 

(Tel alle o’s in het tekstje: …) 

 

https://www.wikihow.com/Blow-Fire
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Nog 5 weken, 35 dagen, 840 uren, 50400 minuten en 3024000 seconden voor ons 

vertrek...Aftellen maar! 
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keti’s 

Jooowww gasten 

Eindelijk is het kamp er weer waar iedereen zo lang naar uitkijkt. Hoewel het voor vele niet 

de eerste keer is dat ze meegaan zal het kamp toch in een nieuw jasje gestoken worden 

thanks to corona. De vele veranderingen zullen misschien wat heftig overkomen, maar met 

deze top leiding zullen jullie niks te kort komen ;). 

 

Het kampthema zal ondertussen al duidelijk zijn. Voor de wat minder slimme kindjes: het 

kampthema is Maurio Kart. Voor de nog dommere kindjes: het kampthema is Mario Kart, 

maar met Mauro in de hoofdrol. Jullie gaan mee mogen racen op de wilde baan als Toad! 

Wtkkr, denkt merre waarschijnlijk nu. Hoe moeten jullie jullie nu in godsnaam verkleden? 

Wij, ketileiding, voelen ons vrijgeven en zullen daarom nog wat tips geven voor de vetste 

outfit: 

-     Een witte muts of grote hoed met bollen 

-     Witte broek 

-     Bruine schoenen 

-     Blauwe blazer, maar trek die mouwen er maar af ;)) 

-   Heel cute zijn 

-     Extra accessoires of attributen is een echte aanrader!! 

-     Als je met een racewagen komt wint jouw outfit 

  

  

  

 Groetjes Tartha, Toek, Toef, Trick en Tenatena 
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Verbindt de uitspraken met de juiste persoon 

Stem allemaal op mijn pa!                                                                               Viktor 

OMG! I love Alec Benjamin                                                                             Nathan 

Ik ben niet schattig!                                                                                         Roos 

What do we want? Climate justice                                                                  Aiko 

Badminton is geen loser-tennis!                                                                      Merre 

Wat nu?!                                                                                                          Yorick  

Ik kan ni komen want ik heb strafstudie                                                      Oona 

Ik dacht dat ik kanker had                                                                            Emma 

Ik heb geen vrienden                                                                                    Renée 

Moeder, vanaf nu moet je mij Hendrick noemen                                          Alle keti’s 

  

Omdat jullie na maanden quarantaine misschien vergeten zijn hoe jullie vrienden eruit zien, 

zijn hier nog wat leuke foto’s van het jaar met jullie gedachten en uitspraken van het 

moment. 
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aspi’s 

Geste gaspiranten,  

 

Genoeg op ons gat gezeten en in de getel gelegen, Giro Grauwput gaat op gamp! Graag 

geven wij dan ook het geliefde gampthema mee: gaurio cart! Goals ge misschien al gegien 

hebt gaan wij tien gagen de gorilla uitgangen genaamd gonkey gong. Grr ik voel me al een 

gechte grorilla als ik zo grijf! Nu gullie nog! Gooi wat gel in je haar, doe een grote das om en 

gergeet geen gananen! 

 

Stop dus maar met bingewatchen en strijk je uniform al maar glad, oefen nog wat op de 

schootsteek en schaaf je beste base/netbal skills nog wat bij. Wij hebben er alvast veel zin 

in! 

 

Als je echt niet meer kan wachten kan je Donkey Kong helpen zijn weg te vinden in het 

knettergekke doolhof of verbind de cijfers in de juiste volgorde en kom te weten welke 

verborgen tekenprent hier achter schuilt, spannend!! 
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Geen vuiltje aan de lucht voor 

Aspiranten Blauwput 

Na een verpletterende winst vorig jaar zijn de aspiranten van Blauwput van plan deze 

trend voort te zetten. Uit schrik voor een nederlaag vroegen de leiders ons smekend 

om een andere sport te spelen. Na lang wikken en wegen viel de beslissing op baseball. 

Een sport waarin de leiding zwaar zal afgedroogd worden. De eerste week van juli staat 

er al een hoogtestage gepland, waar de Aspiranten gedrild zullen worden tot 

regelrechte toppers. 

De selectie van dit jaar zal de komende jaren moeilijk overtroffen 

worden. Veelvuldige talenten hebben zich dit jaar aangeboden bij 

het aspiranten team. Met een pitcher als Jappe zal het 

leidingsteam allicht meerdere strike-outs slaan. Naast zijn 

honderden uren op Call of Duty heeft hij zich nu gespecialiseerd 

in onderhandse curveballs. 

Hannes zal klaar staan als een rots in de branding. Hij wordt ook 

wel eens vergeleken met de Michael Jordan van 2020. Na een 

topcarrière in het voetbal neemt hij nu een jaartje pauze om zich 

volledig te focussen op het baseballen. Naar verluid speelt hij 

direct in de Major League Baseball (MLB) omdat deze genoeg 

faciliteiten beschikken om alle pers te ontvangen. Ondanks dit 

alles blijft hij bescheiden. In een recent interview zei hij: “Ik hoop 

dat ik samen met het team de overwinning binnen kan slepen. Het 

wordt een hevige strijd maar ik zal alles geven.” 

Als outfielders hebben we wat lange knapen in de aanbieding. Niet alleen Andreas en 

Bakelants maar ook onze GVR Jakke zullen alle honkballen no-look vangen. Hierbij gaan we 

er natuurlijk van uit dat de leiders zo ver kunnen slaan. Coach Vyverman gaf al meerdere 

reflexoefeningen en conditietraining mee via een zoom meeting. Zo konden onze outfielders 

al op hoog niveau in hun tuin van start gaan. 

De teamgeest van de Lidorz is moeilijk te overtreffen wegens jarenlange gedeelde ervaringen, 

maar ook bij de Aspiranten is de band niet ver te zoeken. De broederband is uniek, en duo’s 

Lemmens en Vlees zijn hier het levende bewijs van. Hun spel is op elkaar afgestemd als een 

acacia collinsii en mieren die in symbiose samenleven. Met hun harmonisch samenspel zullen 

ze de winst verzekeren. 
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Spierbundels Toon, Lucca en Lukas zijn 

niet weg te slaan uit deze selectie. Met hun 

rake kleppers vliegen de ‘out of the parks’ 

in het rond. Zelfs met dieptezicht zal een 

snelle Twin het moeilijk hebben met deze 

ballen te vangen. Coach Vyverman 

berekende reeds het aantal Newtons dat 

ideaal was in combinatie met de stijfheid 

van de baseballbat. Met deze kracht en de 

juiste hoek zal de bal wel eens in Heusden-

Zolder kunnen belanden. 

  

We sluiten af met regelrechte toppers, genaamd Sakke en Tijs. Na teleurstellende resultaten 

in Aspi-Lidorz derbies van de namen Guillemyn en Verhaegen zullen zij nu bewijzen dat ze 

de betere genen hebben doorgekregen. Met zowel snelle benen als een goede oog-

handcoördinatie zullen ze duidelijk superieur presteren aan hun familieleden. 

In een laatste interview met coach Vyverman vertelde hij dat hij het volste vertrouwen had in 

zijn ploeg. “Als we ons aan het trainingsschema houden en we in onszelf blijven geloven is 

alles mogelijk”, zodus Vyverman. Het belooft een spannende match de worden waar de 

vonken vanaf vliegen. 
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MD 

Ook dit jaar is den MD weer mee, als de mechanicien dienst weliswaar. Door onze jaren 

lange ervaring bij het Mercedes team in formule 1 kennen we alle kneepjes van het vak. 

Ieder van ons heeft zo ook zijn eigen specialiteit. Voor leider Twin hebben banden geen 

geheimen meer. Hij kent alle soorten banden: zomerbanden, winterbanden, zwembanden,… 

een ware professional. Vind je dat die lelijke roestbak van jou wel eens een likje verf kan 

gebruiken? Geen probleem, leider Saartje maakt er in 1,2,3 een spiksplinternieuwe Ferrari 

van (aan de buitenkant dan toch). In de racewereld is het ook belangrijk om snel te kunnen 

werken, en toevallig is dit een van de specialiteiten van leider Tuur, niemand zet zo’n snelle 

pitstop tijden neer. Dankzij leider Sander kunnen we ook altijd en overal aan de auto’s 

sleutelen, hij is als het ware een wandelende hydraulische hefbrug. Misschien daarom dat 

Maurio ons gevraagd heeft om zijn team mee ter vervolledigen. Wij zullen er persoonlijk voor 

zorgen dat jullie racewagens altijd tip top in orde zijn. Zo kunnen jullie altijd met de beste 

wagen voor die felbegeerde podiumplaats kunnen strijden! 
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kookploeg 

Haaa beste fretliefhebbers, 

 

Welkom op de pagina van de vernieuwde, post-corona, uitvoerig ontsmette, yoloswaggin’ kookploeg 

van Chiro Blauwput uit Kessel-Lo! Kessel-Lo!1  

 

Het nieuws van 22 mei 2020 kwam ook voor deze kersverse kookploeg als een godsgeschenk. Het 

chirokamp van dit jaar wordt dan toch voor ons allemaal het nodige eiland in deze zee van ellende. Er 

werd dit jaar enorm hard gesleuteld aan het samenstellen van een nieuw culinair topteam tot corona 

dreigde roet in het eten te gooien. Nu de bivak dan toch officieel doorgaat, zullen we jullie niet langer 

in spanning houden. Aanschouw de updated version of the kookploeg anno 2020, met alvast 

contractverlenging tot 2023 (mits geen nieuw virus zoals desperados of cubanisto): 

 

 

Sam ‘Gevaar’ Beuten – Chef de cuisine/Chef-kok 

 

Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, zal deze zachtaardige teddybeer de leiding van de keuken 

op zich nemen. ‘Semmetje Pannenkoek’ deed al ervaring op bij andere kookploegen en nam 

daarbuiten reeds enkele jaren op rij het nieuwjaarsdiner van een bende oud-leiding op zich, waardoor 

hij nu de tijd rijp vond om zijn eigen weg te gaan. Hij is dan ook zeer dankbaar voor deze kans. 

Verwacht je aan haute cuisine van de bovenste plank, net als zijn humor. Respect en succes.  

 

Lukas ‘Lippy’ Stabel – Sous-chef de cuisine/Tweede Chef 

 

De tweede plek in de keuken wordt verzilverd door deze levende legende. Ziet graag mensen werken 

en zet ze dan ook graag aan het werk, de kookploeg weet wat doen deze bivak. Deze man zette zijn 

trouwplannen zelfs even helemaal on hold en verplaatste deze meteen naar 2021. Sjieke meneer, 

mogen we veel van verwachten. 

 

 Benjamin ‘Benny/Salt Bae’ Khalil Zare – 

Rôtisseur/Braadmeester  

 

Ook deze bende is hip & happening en wilt dan ook een 

‘glocal’ karakter uitstralen. Daarom, straight from Dubai, 

Salt Bae dames en heren! Hij heeft de gave om alle 

gerechten op een debiele manier te voorzien van het 

nodige zout maar ook om elk stuk vlees de perfecte 

cuisson te geven.  Zijn favoriet? Saignant. Al neigt dit hoe 

later op de avond wel meer naar bien cuit. Minstens één 

act wordt verwacht van dit internetfenomeen in onze open 

kitchen! Yeksjimesh! 

 

Jo ‘Bobo’ Paridaens – Poissonnier/Viskenner  

 

Wie kamp zegt, zegt kamperen. Wie kamperen zegt, zegt 

Hollanders. Wie Hollanders zegt, zegt maatjes, en dat zijn 

wij, maar dat zijn ook vissen. Nu, net daar is deze man in gespecialiseerd. Vooral de Blauwputse 

 
1 Uitgesproken als “Kèssel-Looouuu”, eventueel met handen in de lucht.  
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visvijver is hem zeker niet onbekend en deelt dan ook graag zijn expertise met deze keuken. De 

fishsticks uit de hete mie zullen nog nooit zo goddelijk geweest zijn. Ahoi, kapitein Bobo! 

 

Art ‘Bortmans’ Claes – Chef d’entretien/Onderhoudsmanager  

 

Koken voor een man of 250 is zwaar werk en helemaal geen sinecure. Daarom werd bij het 

samenstellen van deze bende ook gedacht aan het fysieke onderhoud van de chefs zelf. We strikten 

zowaar de beste kiné van Blauwput die 10 dagen lang de benen en armen gesmeerd zal houden na 

al dat sleuren met potten en zware bakwerk. Dat we in bloedvorm zullen zijn is nog een 

understatement! PS: Mocht je op eender welk moment tijdens het eten denken: “ligt dat nu aan mij of 

smaakt dit echt naar tijgerbalsem?” U kent de dader! 

 

Giel ‘Army Brad’ Claes – Médecin/Dokter  

 

Nog een primeur. We nemen dit jaar ook een echte wereldrecordhouder mee op kamp. Deze ex-para 

leefde ooit eens 10 dagen onder water en kan dat eveneens onder de grond. In zijn vrije tijd is hij ook 

spoedverpleger en redt hij honderden levens per jaar. Een snijwonde is snel gebeurd en met pineuten 

in de keuken kan het al eens gevaarlijk worden, vandaar ook de keuze voor een persoonlijke dokter. 

Maar ook een dokter heeft natuurlijk soms rust nodig, daarom neemt kersvers gediplomeerd dokter Jo 

Paridaens de rol aan als dokter van wacht. Proficiat! 

 

Tibe ‘Beert’ Claes & Gil ‘ROBke’ Meulemans – Journaliste d’atmosphère, support logistique, reportage 

sportif qoutidien et nouvelles régionales/Sfeerreporter, logistieke ondersteuning, dagelijkse 

sportverslaggeving en regionaal nieuws  

 

Pepi en Koki zijn ook van de partij, al zijn het zeker niet van de minsten! Twee sportieve adonisen 

waarvan de één z’n kooktalent al iets verfijnder is dan dat van de ander. Maar koken zal niet hun 

voornaamste taak worden. Beert zal vooral zijn logistieke expertise van het HHH overbrengen naar 

Bocholt. Opvolging Labbe: verzekerd. Sinds zijn verloving met ene Danira zit hij ook nog eens mee in 

de journalistiekbusiness. Perfecte combo dus met kersvers ROB-reporter Gil. Deze laatste zal zich 

tussen de soep en de patatten doorheen het lokale nieuws wurmen en voor het eerst in de 

geschiedenis de clash tussen aspiranten en leiding live becommentariëren! Verwacht tijdens de 

opening ook steeds de leukste krantenkoppen, van zowel op als naast de kampplaats!   

 

Kaat ‘Béyoncé’ Lansbergen & Lore ‘Vicky’ Van Eeckhout – Pâtissier/Patisserie  

 

Aan de patisserie en dessertjes zal het alvast niet liggen dit kamp. Dit dynamische duo brengt het 

nodige oestrogeen in dit sterrenensemble en versterkt elkaar op elk vlak, zoals pindakaas en 

confituur, kebab en looksaus en donuts en gaten.  

 

De nodige X-factor in het duo wordt voorzien door niemand minder dan Kaat Lansbergen: jarenlange 

ervaring bij Bakkerij Lembrechts, professioneel danseres bij BLITS en momenteel gerante van 

koffiebar Moustache. Hoewel ze zelf geen snor heeft, maakt ze daar wel de dufste theetjes en meest 

extravagante ‘Kinder-Bueno Latté Macchiatos’ van Leuven. Met haar huidige hogere opleidingen kan 

ze zowel moorden oplossen als documentaires draaien, wie doet het haar na is de vraag. Voor de 

fans: je herkent haar aan legging, zonnebril, slurpgeluiden en steeds aanwezige matchende thermos.  

 

Vicky Van Eeckhout vervolledigt het duo en kan vrijwel alles, vooral lachen dan. Douze points pour 

l’atmosphère gaan dan ook naar haar. Ze is ook de eerste avond jarig. Geen idee of zij haar 

meerwaarde in de keuken dan ook gaat kunnen bewijzen voor de rest van het kamp. Huts, maar wel 

afwachten.  
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Jesse ‘Jay’ Hellinckx – Potager/Soepkok 

 

Onze potager van dienst is de grote Jay Hellinckx (niet te verwarren met de grote Jay Vleugels). 

Zitten zeker een paar vijzen bij los dus opgepast bij het soep slurpen, deze spuug je best terug uit. 

Gevonden vijzen mag je steeds terugbezorgen voor een beloning bij de kookploegtent. Naast zijn 

functie als chef potager zal hij ook soms te zien zijn als pâtissier door zijn expertise op vlak van 

taarten bakken. Jempie, cava? 

 

Niel ‘Monique’ Jaspers – Saucier/Kok voor de sauzen  

 

Zijn uitgesproken liefde voor mayonnaise maakt van hem een uitstekend chef in de sauzenwereld. Hij 

zal voor elke maaltijd zorgen voor de juiste ‘jus de vivre’ en zal jullie de veelzijdigheid van mayonnaise 

laten zien. Boke choco mayonnaise? Zeker meneer! De lekkerste patat? Gewoon patat mayonnaise.  

 

Ran ‘Sporty’ Claes – Tournant/Vervanger (zeer veelzijdige 

kok) 

 

Hij mag dan wel een witte picolo met konijnentanden 

zijn, maar wel eentje die van alle markten thuis is! Hij 

zal overal in de keuken te zien zijn en heeft altijd wel 

ergens iets in de pap te brokken. Na zijn deelname aan 

de mol, die hij tot heden ontkent, heeft hij zich wel niet 

echt met koken kunnen bezig houden. Alina houdt hem 

blijkbaar stevig aan de ketting. Pas dus zeker op voor 

mollengedrag, no guarantees op dat vlak.. Eventuele 

klachten --> aap_ran@hotmail.com 

 

Dario ‘Niels Spiessens’ VDB – Annonceur & 

Hydrateur/Afroeper en bevoegde hydratatie 

 

*spreekt zijn innerlijke Bart Evers/Stijn Laureys aan 

 

“JUAAAAA?!” 

 

Toon ‘Dj Björn’ Roebben – Chef de garde de nuit/Kok voor de late dienst en de nachtdienst 

 

Ook tijdens de iets latere uurtjes wordt er hard doorgewerkt om de dag erop iedereen van lekkers te 

voorzien. Om de moed erin te houden werd hiervoor chirovriend Dj Björn ingehuurd. Winnaar van o.a. 

“My Set Rules” 2010 en MNM Start To DJ 2012 en brein achter het beruchte Klankkast. Hij voorziet 

een streepje muziek doorheen deze 10-daagse en houdt de sfeer erin. Af en toe trekt hij al eens 

mailto:aap_ran@hotmail.com
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graag zijn oude conducteur-outfit aan en deelt hij ticketjes uit richting Bièrges-Walibi om de sfeer 

helemaal te doen losbarsten. Van waar dit nu net komt, weet niemand. Waar zijn die handjes? 

 

David ‘Deffe’ Khalil Zare – Casserolier/Pannenwasser en chef d’équipe van de kookploegafwas 

 

Zijn grote voorliefde voor de kookploegafwas die hij tijdens zijn carrière als leiding opdeed, heeft hem 

geen windeieren gelegd. Hij veroverde zo ook een plekje in het sterrenteam van Beuten, S. Verwacht 

steeds oogverblindende potten en pannen, waarvan er, zoals de traditie het wil, van de eerste steeds 

meer mee op kamp gaan dan van de laatste. U vindt hem steeds met bus VIM en tuinslang in de 

aanslag. Vetvlekken en stoute kinders: opgepast! 
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Keep calm and  
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baseball 

Eerste baseballwedstrijd in de 

geschiedenis van Blauwput 

belooft een spektakel te worden 

2 Augustus is alom gekend als de dag waarop de jaarlijkse derby plaatsvindt tussen 

FC Lidorz en de Aspiranten. Rond deze tijd is de voetbalwedstrijd gewoonlijk het 

grote gespreksonderwerp op café, op school en op het werk. Maar al snel bleek dat de 

wedstrijd dreigt afgelast te worden wegens de verspreiding van COVID-19. Als 1 van 

de grootste derby’s uit de geschiedenis, zouden de organisatie en de media serieuze 

inkomsten verliezen, indien geen wedstrijd zou worden gespeeld. Daarom kwam het 

organisatieteam met het idee om een baseballwedstrijd te spelen, waarbij de afstand 

bewaard kan worden. Dit werd beslist via een Zoomvergadering met spelers van beide 

teams. 

Geschiedenis geschreven 

2 augustus 2019 is de dag waarop de Aspiranten geschiedenis schreven. Nadat ze 9 jaar op 

rij verloren hadden tegen FC Lidorz konden ze eindelijk nog eens winnen van hun rivalen 

met een pandoering van 7 doelpunten verschil. 8-1 werd de eindscore. Keeper Sebbe had 

een opmerkelijke uitleg voor het enige doelpunt dat ze slikten: “Na 90 minuten naar de 

wedstrijd gekeken te hebben zonder een bal in de buurt te zien, was ik even vergeten dat ik 

meespeelde, haha.” Doelpuntenmaker Jan-Maarten had er zo zijn bedenkingen bij :“Onzin! 

Geen enkele keeper kan gewoon mijn pegels uit het doel houden.” 

Transfers 

Na de pijnlijke nederlaag, waren de Lidorz ervan overtuigd dat zij dit jaar hun eer zouden 

terugwinnen, door meteen een heleboel nieuwe spelers aan te kopen. Zo hebben zij in de 

transferperiode vorige zomer, maar liefst 11 nieuwe spelers gekocht, waaronder het gouden 

duo Jakob en Mauro. Zij zagen een unieke kans om met JM wedstrijden te kunnen 

domineren, nadat hun goede vriend Teddy een punt had gezet achter zijn carrière. “We 

waren op zoek naar een nieuwe speler om onze driehoek te vervoegen. Na 2 jaar tegen 

Jakke-Mete gespeeld te hebben, waren wij ervan overtuigd dat we met hem kunnen 

schitteren.”, Liet Mauro destijds weten.  Daarnaast maakten ook Keppens en Jerre hun 

terugkeer naar de Lidorz. Nadat Keppens met keeper Sebbe werd gespot in Erps-Kwerps 

met een paar spelers van FC Lidorz, deden enkele geruchten al de ronde over een 

terugkeer. Nog geen week later tekende hij en Sebbe officieel. “Laten we zeggen, dat ik met 

mijn vrienden van de Lidorz in Erps-Kwerps een leuke tijd heb beleefd, waardoor het 

smaakte naar meer.”, Zei Keppens. 
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Afgelasting 

Toen het nieuws kwam dat de wedstrijd niet door zou gaan, was dit voor iedereen een 

serieuze domper. Voor Tuur en Jerre zou dit kunnen betekenen dat zij de laatste wedstrijd 

uit hun carrière gespeeld zouden hebben.  “Ik probeer het positief te bekijken. Nu de 

wedstrijd is afgelast, kunnen we eens naar de Netbal gaan kijken van de vrouwen. 

Misschien kan ik daar tenminste wel eens scoren.”, Liet Tuur weten kort na het nieuws.  

Daarnaast is Jerre nog niet helemaal zeker over zijn toekomst: “Ik ben nog niet zeker of ik 

volgend jaar nog zal spelen. Indien ik toch zou stoppen, ben ik blij dat ik mijn carrière heb 

kunnen beëindigen met de gasten van FC Lidorz.” 

Vergadering 

Het organisatiecomité besliste een online vergadering te organiseren via Zoom, om een 

alternatieve oplossing te zoeken. Tijdens de vergadering kwamen de Lidorz en Aspiranten 

samen en werden verschillende ideeën naar boven gehaald. Seppe kwam met het 

opmerkelijke idee om een danswedstrijd te organiseren, maar toen hij kort daarna hoorde 

dat er geen dames aanwezig zouden zijn, stapte hij al snel van dit idee af. Sebbe kwam met 

het idee van een loopwedstrijd. Bij dit idee waren de Aspiranten en Lidorz het oneens over 

de regels. De Lidorz wouden dat de eerste loper die aankomt wint, terwijl de Aspiranten 

liever met een totaaltijd werkten. De gemiddelde conditie ligt dan ook hoger bij de 

Aspiranten. Toen Tuur en Vlees verzochten om gewoon de wedstrijd af te lassen en de 

media-aandacht naar het vrouwennetbal te verschuiven werden zij de zaal uitgestuurd. Op 

het idee van een  petanquewedstrijd van Ben kwamen meerdere positieve reacties van de 

spelers, maar voor de media is dit als saaiste sport om te kijken ter wereld allesbehalve 

interessant. 

Na uren vergaderen leek het wel of er geen betere ideeën zouden komen tot Keppens met 

het idee kwam om een baseballwedstrijd te organiseren. Nadat hij bij het bekijken van The 

Last Dance zag dat basketballegende Michael Jordan, zomaar van een basketballcarrière 

naar een baseballcarrière ging, was hij ervan overtuigd dat voetballers dit ook zouden 

kunnen. Het Baseballidee werd unaniem goedgekeurd, waardoor er op 2 Augustus toch 

weer een derby plaatsvindt.  
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Tweets 

 Nu de wedstrijd dichterbij komt begint het niet enkel bij de fans, maar ook bij de spelers te 

kriebelen. Dit was ook te zien op twitter, waar enkele spelers en fans tweets verstuurden 

over de wedstrijd.  

Opstelling 

Een opstelling voorspellen voor deze wedstrijden is minder gemakkelijk dan bij de jaarlijkse 

voetbalwedstrijden, aangezien wij ze nog niet in actie hebben gezien. JM zal dan ook de 

posities van de spelers bepalen, aan de hand van de sterktes die hij op training probeert te 

ontdekken. Wij probeerden toch een opstelling te maken op basis van zaken die we al 
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vernomen hebben, fitheid van de spelers en sportieve kwaliteiten die we op het voetbalveld 

zagen. Als snelle lopers verwachten wij Sebbe en Jerre vaak vanachter in het veld te zien. 

Van Sebbe verwachten we dat hij als keeper een bal kan vangen. Jerre zou als ex-

basketbalspeler ook hoog in de lucht kunnen springen om home-runs te vermijden. Als links- 

en rechtsvelders verwachten we Ben en Sakke. Van Sakke weten we dat hij sportief is en 

dus geen probleem zal hebben om achter de verre ballen te lopen. Bovendien zal hij met zijn 

spierkracht geen probleem hebben om de bal tot bij Keppens te krijgen. JM sprak al 

meermaals vol lof over Ben en Jef, dit kan ook liggen aan het feit dat zij net als hem smalle 

gastjes zijn, daarom verwachten wij dat hij hen zal opstellen. Jef zou als Short Stop kunnen 

spelen naast Keppens. Keppens zal met zijn lange armen makkelijk bereikbaar zijn om de 

bal naar te gooien en kan met zijn leidinggevende kwaliteiten iedereen aanspreken vanuit 

het midden. Robbe, Mauro en Jakob zetten we als Basemen. Op de voetbalmatch zien we 

deze spelers dan ook dansen en schitteren op het veld, en verwachten wij dat zij veel 

spelers kunnen uitbranden met hun slidings richting de base. 

Vele andere spelers zullen een even grote rol spelen in de wedstrijd. Lidorz FC zit dan ook 

vol kwaliteit, waardoor er veel geroteerd kan worden. Boonen en Dakke zullen met hun 

slagkracht enkele home-runs kunnen slaan, Brick zal met zijn praatjes in het hoofd van de 

tegenstander kunnen kruipen, de Twins kunnen de tegenstanders in de war brengen door 

steeds te wisselen en Jesse, Easy Boy kunnen altijd onverwacht uit de hoek komen. 1 ding 

is zeker, het zal een spektakel worden! 

  



59 

netbal 

Liefste meiden 

 
Nadat de ambiance, het enthousiasme en de spanning vorig jaar hoog opliepen, 
bereiden we ons weer voor op één van de spannendste matchen van het jaar!  
 
De leiding heeft dit jaar dikke pech. Door de verspreiding van Covid-19 zullen zij de 
gevreesde Marthe mus, de smashkes van Luna en de opslagen van Inne niet kunnen 
inzetten om hun tegenstanders helemaal in te maken. Maar kleine tegenslagen deren hen 
niet. De leidsters van de 3 oudste groepen zullen niet meer moeten kiezen tussen hun 
medeleiding en geliefde groep en ze zullen van de zijlijn uit volle borst mee supporteren voor 
de andere teams. Want hohoho het zal spannend zijn dit jaar!  
 
Er wordt namelijk gezegd dat de Tippo’s al helemaal klaargestoomd zijn voor de wedstrijd 
door hun leidingduo Anna en Lena. Ze beheersen de kneepjes van het vak helemaal en 
zullen niet meer voor de eerste keer op het veld staan met bibberende beentjes. Bij de Keti’s 
kunnen ze er ook wat van hoor. Daar zitten onder andere de meedogenloze speelsters Lotte 
en Roos. Zelfs de leiding kon hier enkele jaren geleden niet tegenop! En als laatste hebben 
we de Aspi’s. Na hun verlies tegen de leiding van vorig jaar verwerkt te hebben, zijn ze 
helemaal klaar voor dit jaar! De talenten van Kato, Anadora en Hanne mogen gevreesd 
worden.  
 
Dus beste Tippo’s, Keti’s en Aspi’s, bereid jullie maar goed voor!! Want ook al doet de beste 
ploeg niet mee, jullie hebben geduchte tegenstanders.  
 
Tot op het veld en dat  de beste mogen winnen!!  
xxx 
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terugbetaling bivak- en lidgeld 

Ieder jaar krijgen we wel een aantal vragen over de terugbetaling van het kamp via de 

ziekenfonds. De volgende tekst van https://chiro.be/en/bivak-of-lidgeld legt dit heel duidelijk 

uit.  

  

  

Ziekenfondsen  
Gelukkig zijn er een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp - of lidgeld terugbetalen. 

Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van de regio. Voor de 

tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname aan een jeugdwerkinitiatief ingevuld aan 

je mutualiteit bezorgen. (dit document vind je als je op bovenstaande onderlijnde woorden 

klikt via de site chiro.be/en/bivak-of-lidgeld) We sommen ter illustratie de kortingen van de 

twee grootste Mutualiteiten hieronder op. Ben je bij een andere mutualiteit? Dan moet je 

even bij hen nagaan hoe de regeling exact is.  

 

 

CM  

• Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.  

• De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor 

openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar 

terugbetaald.  

 

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)  

• Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.  

• Kamptegemoetkoming: Dan krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 10 of 20 dagen 

per kalenderjaar terug, afhankelijk van je aansluitingsdatum.  

  

 

Je kan ook zelf gaan kijken op de site van je eigen ziekenfonds. Houd rekening met de 

voorwaarden die zij vermelden op hun site.  

 

  

  



61 

Fiscaal aftrekbaar  
Voor kinderen onder 12 jaar, waarvoor ouders extra bijbetalen, af te trekken van de 

belastingen. Voor kinderen met een zware handicap is sinds 2010 de leeftijdsgrens 

opgetrokken van 12 naar 18 jaar.  

Om aanspraak te kunnen maken op die belastingsvermindering, hebben de ouders een 

attest nodig. Dat attest moet door de gemeentelijke jeugddienst aan de Chirogroep bezorgd 

worden. Vraag het dus zeker aan jouw leiding!  

 

Voor alle activiteiten voor kinderen onder 12 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, kunnen 

ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz. Om de administratieve last te 

beperken, raden we groepen aan om enkel voor het bivak een attest te bezorgen.  

 

De fiscale attesten zijn te vinden op onze site http://chiroblauwput.be/attesten  

  

Neem zelf het juiste document mee op één van de zondagen van het volgende Chirojaar, 

met jouw deel al ingevuld. Dan kunnen wij ons deel ondertekenen en stempelen. 
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slot 

Mamma mia! Jullie hebben heel het kampboekje al uitgelezen! Hopelijk 

hebben de leuke raadsels, mopjes, lijstjes en tekstjes jullie al helemaal 

kunnen warmdraaien voor ons langverwachte kamp in Bocholt. Nu is het 

aan jullie om er alles aan te doen zodat jullie fris de baan op kunnen; 

 

- laat jullie snor staan als een echte Maurio Bro 

- train je sleutelskills tot je de geweldige MD-mecaniciens kan 

evenaren 

- probeer al eens een prinses te redden 

- vecht (niet) met een grote, gemene schildpad 

- blaas wat bubbels  

 

en denk vooral aan de zalige zomerdagen die de leiders, leidsters en 

kookploeg jullie zullen bezorgen. 

Wij kijken er alvast enorm naar uit om jullie eindelijk terug te zien. 

 

It’s Maurio time! 
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