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Bivaklied 

Leven op het ritme van de wind en van de zon 

Zingen op de melodie van bos en beek en bron 

Slapen met ’t getrommel van de regen op het dak 

Ontwaken met de morgenddauw 

We zijn weer op bivak! 

 

 

 

Ieder die ons ziet kijkt raar 

Wat niet kan dat wordt hier waar 

Vreemd wordt vriend en klein is groot 

In onze ploeg valt geeneen uit de boot!  

 

 

 

Trek er mee op uit, breek grenzen open 

Samenspel wordt teken om te hopen 

Vlieg erin, doe mee en blijf niet staan 

Een nieuwe wereld roept om door te gaan 

 



Ribbelsos 
Dag lieve ribbels! 

 

Het is bijna zover en dan vetrekken we allemaal samen naar Lint! Daar zullen we 10 

dagen verblijven in de zuiderse sferen van het warme Spanje. Leg jullie castagnetten 

of Zorro maskertjes al maar klaar! Het is jullie eerste kamp, dus daarom vinden jullie 

in het kampboekje nog wat extra informatie. Hopelijk hebben jullie er zin in en dan 

gaan we er samen een onvergetelijk kamp van maken! 

 

Tot dan! 

Emma en Jana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra dingen die je zeker nog in je valies moet stoppen 

 Een witte T-shirt die vuil mag worden 

 Boerinnenoutfit 

 Piratenkleren 

 Je mooiste kleedje 



 

 

  



Speelclubos 
Hola speelclubbers! 

 

Nog een paar weken en we vertrekken naar Lint voor tien dagen vol plezier. Dit jaar 

zullen we de cultuur en gewoontes van het warme Spanje leren kennen. Haal die 

flamencodanseressen of stierenvechters in jullie maar al boven. Hieronder staan nog 

enkele dingen opgesomd die jullie zeker niet mogen vergeten. Hopelijk hebben jullie 

er evenveel zin in als wij!  

 

Adiós en tot snel! 

 

Jullie allerliefste leidsters,  

Elien, Anne en Emma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dingen die je zeker niet mag vergeten 

 Een witte T-shirt die vuil mag worden 

 Boerinnenoutfit 

 Piratenkleren 

 Je mooiste kleedje 



Kwiksos 
Ola Chickas! 

 

Deze verano nemen wij jullie mee op een zaligos, fantastischos, onvergetelijkos 

kampos! Studeer alvast jullie flamenco danspassos in voor de kampdans. Maak je 

bekwaamos van de toero skills voor tijdens de spelos. En vergeet zeker niet met 

behulpos van deze tekening kunnen jullie Picasso-waardige schildertechnieken al te 

oefenen voor tijdens het knutselos! Wij staan de poppelos om te vertrekkos, 

hopelijk zijn jullie even enthousiastos!  

 

Mucho besos tu dirección, Fiekos, Reinos e Linos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mee te nemen 

 Verwenspulletjos (maskertjes, nagellak…)  

 Extra vettigos spelen kledij 

 Matrozen/piratenoutfitos 

 Survival/legeroutfitos 



Tippersos 

Buenos dias ! 

 

Zijn jullie klaar om te overleven in de Sierra Nevada? Een duik te nemen aan de 

Costa del Sol? Te supporteren voor FC Barcelona? You better be! Want wij 

trekken naar Spanje. 

In tien dagen toveren we jullie om in echte Spaanse senorita’s. Jullie leidsters, 

aka de , staan alvast te kletteren met hun castagnetten om 

te vertrekken! 

Dus pak vliegensvlug je koffers en see you in , beter bekend als het Spanje 

van de Lage Landen! 

 

Adios! 

Ella & Jana 

 

 

 

 

 

 

Niet vergeten! 

 Minstens 15 foto’s van jezelf, waarin geknipt mag worden 

 Kleren die extra vuil mogen worden, maar echt heeeeeel vuil 

 Legerkledij/survivalkledij 

 Boekjes (Girlz, Cosmogirl …) en andere hoogstaande lectuur 

 Oranje outfit/worteloutfit  



Om jullie helemaal warm te maken, mogen jullie deze rebussen oplossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tiptiensos 

!Hola Tiptieños! 

 

… . . 

 

 

Adios! 

Ninos y Annos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.

 

  



Aspirantenos 
HOLA CHICASPI’S!!! 

 

Zijn jullie klaar om van 11 tot 21 juli naar de zonovergoten Spaanse Costa te 

trekken? Wij gaan mee! Het worden tien dagen vol Spaanse competities, tapas en 

welverdiende siesta’s! Haal jullie beste flamenco- en voetbalskills boven en dan 

gaan we deze zomer niet één, maar twee keer naar het buitenland!  

 

We verwachten jullie in Lint en kijken er alvast superhard naar uit!   

 

MUCHOS BESOS, 

Floros & Bentos 

 

 

  



Ik ga op kamp en ik neem mee ... 
 Identiteitskaart, af te geven bij aankomst 

 Veldbed (deze gaan op het einde mee op de camion, neem dus een compact 

veldbed mee) 

 Kussen en slaapzak 

 Minstens 2 pyjama’s 

 Toiletzak met tandpasta, tandenborstel, beker, kam of borstel, shampoo en 

douchegel 

 Zonnecrème 

 Voldoende washandjes en handdoeken 

 Ondergoed en kousen (beter te veel, dan te weinig) 

 Zakdoeken 

 Sport-, speel- en regenkledij 

 Warme broek en trui voor de koude dagen 

 Kleren die heel vuil mogen worden, voor vettige spelen 

 Badpak of bikini en badhanddoek 

 Stevige schoenen, regenlaarzen, speelschoenen en slippers 

 Linnenzak 

 Drinkbus en rugzak voor op dagtocht 

 Pet of hoed om je hoof tegen de zon te beschermen 

 Wasspelden 

 Zaklamp en extra batterijen 

 Schrijfgerief, papier, enveloppen en postzegels 

 Rond waskommetje 

 Je allerliefste knuffel 

 Spaanse outfit 

 Heel veel zin om op kamp te vertrekken 

 Voor de tiptiens en aspi’s: extra slot en snelbinder voor je fiets 

 

Zet je naam in of op al je spullen, zo geraken alle verloren voorwerpen veilig terug 

bij hun eigenaars.  

Een lijstje maken met wat je allemaal bij hebt, is altijd handig om je koffer aan het 

einde van het kamp terug te vullen! 



Nuttige informatie 

Quanta costa? 

Wij vragen 135 euro voor een tiendaagse vol plezier. Betalen doe je door te storten 

voor 1 juli op volgend rekeningnummer: BE24 0682 0931 7438. Vermeld bij de 

overschrijving zeker ‘kamp + naam lid’! 

Als je plots niet meer mee kan op kamp, betalen wij de helft van het 

inschrijvingsgeld terug. Het knutselmateriaal en eten worden namelijk aangekocht 

vanaf het moment dat de inschrijvingen afgerond zijn. 

Ziekenfondsen 

Wist je dat jouw ziekenfonds tegemoetkomt bij het inschrijvingsgeld van het kamp? 

Zo kan je tot wel 50 euro terugkrijgen! Om het je een beetje gemakkelijker te 

maken, hebben we daarom de links naar de kampvergoedingen van de verschillende 

mutualiteiten op onze website op een rijtje gezet. Je kan deze terugvinden door bij 

www.chiromeisjeshingene.be op ‘kamp’ te klikken. Gewoon meebrengen naar de 

Chiro en je krijgt het ingevuld terug mee. 

Adres 

De postbode komt langs op het volgende adres 

Chiromeisjes Hingene 
t.a.v. naam lid (groep) 

Chiro Keten Lint 
Luitersheide 3 

2547 Lint 

SOS! 

Enkel te gebruiken in absolute noodgevallen! 

 Annemarie: 0485 31 88 40 

 Jana: 0488 96 03 76 

 Line: 0477 07 96 98 



Startschot van het kamp 

Wij verwachten onze leden 11 juli om 16 uur in uniform op de kampplaats. Iedereen 

kan hier genieten van een hapje en een drankje. We vragen aan de ouders, broers 

en zussen van de leden een prijs van 10 euro. Hiervoor vragen wij jullie op voorhand 

in te schrijven. Dit kan bij het inschrijven voor het kamp of laat ons iets weten door 

voor 4 juli een mail te sturen naar chiromeisjeshingene@hotmail.com. Vermeld ook 

even met hoeveel jullie zullen komen! Betalen doe je op 11 juli, op de kampplaats. 

Terugkomst 

Onze jongste leden (ribbels, speelclub, kwiks en tippers) keren terug met de trein. 

Ze komen aan in het station van Bornem en kunnen daar opgehaald worden. Het 

uur van aankomst wordt gecommuniceerd via sms. 

De oudsten (tiptiens en aspi’s) keren terug naar het thuisfront met de 

fiets. Voor de fietsers, vergeet zeker geen extra slot! Laat ook je fiets 

goed nakijken vóór het kamp, zodat we op tweedaagse geen 

technische problemen hebben. Ze worden in Hingene terugverwacht 

in de loop van de namiddag. 

Bagage 

Fietsen van de tiptiens en aspi’s en eventueel valiezen die niet meer in de koffer van 

de auto kunnen, mogen mee op de vrachtwagen. Je kan ze op 10 juli naar de Chiro 

brengen, tussen 17u30 en 19u30. Na het kamp mag alle bagage terug opgehaald 

worden op het Chiroterrein van home sweet Hingene. Dit kan op 21 juli in de loop 

van de middag. Ribbels, speelclub, kwiks en tippers kunnen best hun bagage gaan 

ophalen nadat ze zijn aangekomen met de trein.  

Niet toegestaan aan onze Spaanse Costa 

Het hoeft geen discussie te zijn: onze bovenstebeste kookies doen zoals 

elke tiendaagse hun best om ons van heerlijke maaltijden te voorzien. 

Veel snoep meebrengen is dus zeker niet nodig. Wat wordt 

binnengesmokkeld wordt sowieso verdeeld. Gsm’s, mp3-spelers, 

iPod’s en andere dure spullen laat je ook thuis! Enkel de tiptiens en 

aspi’s mogen hun gsm meenemen voor op tweedaagse (maar geven hem op kamp 

vanzelfsprekend zonder tegenspraak aan hun leidsters). 



Kaartjes en postzegels 

Er zijn dit jaar, net als vorig jaar, kaartjes van onze eigen Chiro te koop op kamp en 

eventueel ook postzegels. Het is dus handig om hiervoor een klein beetje extra geld 

mee te nemen. 

Extra info 

 Als er iets is dat de leiding over jou moet weten voor je op kamp 

vertrekt, neem dan tijdig contact op met je eigen leidsters 

(bijvoorbeeld als je bepaalde geneesmiddelen moet nemen).  

 Thuis op voorhand even checken op luizen kan ons op kamp heel wat ellende 

besparen!  

 Uit ervaring weten we dat luchtmatrassen heel vaak sneuvelen op Chirokamp. 

Neem dus best een veldbedje mee, zeker voor in de tenten. 

 Meer informatie over de kampplaats vind je op www.chiroketenlint.be.  

Nog vragen? 

Als er nog iets onduidelijk is, aarzel dan niet … Bel ons, schrijf ons, laat ons vlug iets 

weten!  

Ribbels 
Emma F. 0479 42 35 98 emma.fransen@skynet.be  

Jana V. 0498 60 30 24 janaverschooren@hotmail.com  

Speelclub 

Anne 0476 09 27 48 annehoofd@hotmail.com  

Emma V. 0493 69 63 85 emmaver@telenet.be  

Elien 0492 05 20 93 elien.plettinckx@gmail.com  

Kwiks 

Line 0477 07 96 98 linesegers@hotmail.com  

Reine 0489 33 90 67 reinedeost@live.be  

Fieke 0474 12 96 53 fiekevandenbossche@hotmail.com  

Tippers 
Ella 0470 09 13 80 elladesmet99@gmail.com  

Jana R. 0488 96 03 76 jana_robberecht@hotmail.com  

Tiptiens 
Anna 0493 69 23 24 desmetanna@gmail.com  

Nina 0473 34 95 74 nina_robberecht@hotmail.com  

Aspi’s 
Flore 0484 27 30 66 floredeost@hotmail.com  

Bente 0487 46 50 52 bentehemelaer@hotmail.com  

  

http://www.chiroketenlint.be/
mailto:emma.fransen@skynet.be
mailto:janaverschooren@hotmail.com
mailto:annehoofd@hotmail.com
mailto:emmaver@telenet.be
mailto:elien.plettinckx@gmail.com
mailto:linesegers@hotmail.com
mailto:reinedeost@live.be
mailto:fiekevandenbossche@hotmail.com
mailto:elladesmet99@gmail.com
mailto:jana_robberecht@hotmail.com
mailto:desmetanna@gmail.com
mailto:nina_robberecht@hotmail.com
mailto:floredeost@hotmail.com
mailto:bentehemelaer@hotmail.com


Wist je dat ... 
 Wist je dat Flore en Reine steevast winnen bij onze jaarlijkse knapstepapaverkiezing op 

leidingsweekend? 

 Wist je dat Bente houdt van een portie warm gemengd in de Blauwe Koe? 

 Wist je dat Spanje is afgeleid van Hispania en dat waarschijnlijk ‘land van konijnen’ 

betekent? 

 Wist je dat de tippers een kei zijn in geesten oproepen, tot er een gsm afgaat? 

 Wist je dat Fieke zich dit jaar bekeerd heeft tot de wereld van de roodharigen? 

 Wist je dat Spanje het enige Europese land is waar bananen groeien? 

 Wist je dat Nina geprobeerd heeft om haar vogelkakangst te overwinnen maar dat niet 

gelukt is en ze een halve seconde later in een hoekje stond over te geven? 

 Wist je dat Elien als de beste cocktails kan maken? Ja, zelfs een mengeling van cola, 

melk en ice tea tovert ze om tot iets heerlijks. 

 Wist je dat flamingo’s alleen kunnen eten als hun hoofd op zijn kop is. 

 Wist je dat de ribbels de leiding wel 27 jaar oud schatten?  

 Wist je dat tiptiens graag de landsgrenzen opzoeken? 

 Wist je dat electroencefalografista het langste Spaanse woord is? Het betekent ‘de 

persoon die de elektrische activiteit van de hersenen door middel van een onderzoek 

detecteert’. 

 Wist je dat Anne ons tijdelijk verlaten heeft voor haar stage in Tanzania, maar 

binnenkort zeker terugkomt om er mee een fantastisch kamp van te maken? 

 Wist je dat Jana R. single and ready to flamingle is? 

 Wist je dat veel mensen denken dat de aspi's indrukwekkende bloemstukken kunnen 

creëren? 

 Wist je dat je perfect Spaans kan praten, als je achter elk woord ‘os’ plaatst? 

 Wist je dat Frozen gebaseerd is op het zussenduo Anna en Ella? 

 Wist je dat de kwiks er altijd alles aan doen om kampioen te worden? Ja zelfs met een 

kaka-onderbroek over straat lopen! 

 Wist je dat je van bevroren kaka, scherpe messen kan maken? 

 Wist je dat de leiding goed kan pompen? 

 Wist je dat Emma F. geen gekke bekken kan trekken? 

 Wist je dat het atomium volgens de speelclub geen negen, maar tien bollen heeft? 

 Wist je dat Line Segers stevige bilspieren heeft? 

 Wist je dat ‘ma zuuuus’ het vaakst gebruikte zinnetje in onze leidingsploeg is sinds 

Emma V. en Jana V. erbij gekomen zijn? 

 Wist je dat het in Spanje vol met flamenco’s loopt? Dat is een exotisch dier, dat altijd 

danst. 



Voor je vertrekt … 
Moet je je goed voorbereiden! Met deze opdrachten word je in een mum van tijd 

een echte Spaanse chicka en ben jij klaar om tien dagen aan onze Spaanse costa te 

vertoeven! 

 

1. Je Spaans wat roestig? Geen probleem! Met deze spoedcursus, weet je altijd 

wat te zeggen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Wie zijn deze bekende flamencodanser(s/essen) (die ook heel goed kunnen 

koken)?  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Omcirkel alles wat je zeker niet mag vergeten op kamp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

4. Leer alvast het bivaklied uit je hoofd … in het Spaans! 

Vivir al ritmo del viento y el sol 
Canta con la melodía de bosque y arroyo 
y la fuente 
Dormir con 't tamborileo de la lluvia 
sobre el tejado 
Despertar el rocío de la mañana 
Estamos de vuelta en el campamento! 
 
Cualquier persona que vea a mirar raro 
Lo que no puede estar aquí, donde 
Amigo de extraño es grande y pequeña 
Nuestro equipo de ninguno de ellos se 
están perdiendo! 
 
Tire de ella, romper las fronteras 
abiertas 
El trabajo en equipo está llegando a la 
esperanza 
Volar en, involucrarse y no se quede 
Las llamadas a avanzar en un nuevo 
mundo! 

Leven op het ritme van de wind en van 
de zon 
Zingen op de melodie van bos en beek 
en bron 
Slapen met ’t getrommel van de regen 
op het dak 
Ontwaken met de morgenddauw 
We zijn weer op bivak! 
 
Ieder die ons ziet kijkt raar 
Wat niet kan dat wordt hier waar 
Vreemd wordt vriend en klein is groot 
In onze ploeg valt geeneen uit de boot!  
 
Trek er mee op uit, breek grenzen open 
Samenspel wordt teken om te hopen 
Vlieg erin, doe mee en blijf niet staan 
Een nieuwe wereld roept om door te 
gaan! 

 



5. Oh nee, de paella is op! Maak de lekkerste paella door het bord vol te tekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Spaansos of fakeos? Komen deze bekende sterren van Spanje of niet? 

Shakira Belle Perez Sinterklaas 

   

 Spaansos   Fakeos  Spaansos   Fakeos  Spaansos   Fakeos 

   

Zorro Hertog van Alva Messi 

   

 Spaansos   Fakeos  Spaansos   Fakeos  Spaansos   Fakeos 

 



7. Kleur als laatste deze kleurplaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes, je bent volledig klaar voor het kamp.  

See you in Spanje, senorita’s! 



  
ANTWOORDEN 

2. Pieter - Elke - Marieke 

     Annemarie - Maurits - Annelies 

3. Zaklamp - regenlaarzen - slaapzak - Chiro-uniform - zonnecrème 

6. Spaans: Belle Perez - Sinterklaas - Zorro - Hertog van Alva 

    Fake: Shaika - Messi 



 


