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SPANJE 2021 



Nu dat jullie eindelijk oud genoeg zijn is het tijd dat jullie 
een beroep moeten uitoefenen! 

Om te weten welk beroep het beste bij jou past zullen 
jullie voor 10 dagen getest worden in nergens anders dan 
Spanje! Hopelijk hebben jullie al een beetje Spaans ge-
leerd want dat is natuurlijk een pluspunt op je CV! 

Hopelijk zien we jullie allemaal op ons buitenlands kamp 
en kunnen we jullie op het einde van het kamp jullie lie-
velingsberoep ontdekken!

Met vriendelijke groeten,
Leiding Chiro Keerbergen

Beste leden



Algemene
informatie
Wat is dat eigenlijk, zo’n chirokamp? Die vraag hebben we al 

vaker gehoord en hieronder proberen we daar kort een antwoord 

op te formuleren.

In de eerste plaats is een kamp mega cool en plezant! Je leert er 

je plan trekken, je maakt plezier, je ravot dagen aan een stuk en 

je maakt er veel vrienden! Het zijn de tien tofste dagen van het 

jaar! De leiding zorgt ervoor dat de leden constant bezig zijn met 

spelletjes, knutselen of andere leuke activiteiten. De hele dag zijn 

ze in de weer met kampen bouwen, sporten, potteke stamp en 

nog veel meer. We kunnen jullie verzekeren dat het goed 

gevulde dagen zijn. De leiding ziet er dan ook op toe dat de 

jeugd goed eet en op tijd in hun bed ligt zodat ze er de volgende 

dag terug tegenaan kunnen gaan. 

Zoals jullie ondertussen ook al heel lang weten, trekken we dit 

jaar naar Spanje. We doen dit maar eens om de vijf jaar, omdat 

zo’n kamp duurder is dan normaal, en het maak het ook wat 

specialer! Wij hebben met de Chiro enkele groepsactiviteiten 

ingepland, maar wat deze juist zijn, horen jullie later nog! Het 

buitenlands kamp is een beetje anders dan een normaal kamp. 

De jongste leden zijn niet mee dus de bende is wat kleiner. 

Ter plaatse krijgen wij ook ondersteuning van Jeka. Dat is een or-

ganisatie gespecialiseerd in zulke reizen. Elke dag komen ze ons 

vers eten brengen, en als er problemen zijn kunnen we steeds bij 

hen terecht.



Activiteiten
op kamp
Meestal zijn de groepen apart bezig met hun eigen leiding, maar 

sommige activiteiten doen we samen met heel de Chiro! Hieron-

der volgt een korte opsomming van gezamenlijke activiteiten:

Zangstonde: Bij de zangstonde komen alle groepen samen en 

zingen we uit volle borst Chiro liedjes! Ik stoef niet graag, maar 

dan klinken we prachtig! 

Familiedag: Op deze dag mengen we iedereen door elkaar en 

verdelen we ze in groepen. Het is de bedoeling om samen met 

je ‘familie’ van die dag een groot spel te winnen! Dit alles ge-

beurt natuurlijk in echte chirofamilie stijl en in de sfeer van het 

kampthema!

 

Tweedaagse: Samen op stap met de eigen groep, twee dagen 

lang. De ene groep zal naar de stad trekken, de andere waagt 

zich dan weer aan de natuur en ziet of ze daar kunnen overleven! 

In het verleden was ‘den doop’ ook een activiteit voor de oudere

groepen. Enkele jaren geleden hebben we besloten om deze niet 

meer te laten doorgaan. 

Dit was het kamp héél kort beschreven. Er is nog zoveel meer, 

maar om dit te ontdekken moet je gewoon een keer meegaan!

Als er nog vragen zijn over het kamp, is een telefoontje naar de 

leiding steeds welkom.



Sfeerbeelden 
afgelopen jaar



Nuttige info
Kampplaats:

De reis gaat door van 9 tot en met 20 juli 2021

We verblijven in twee gebouwen, vlak bij elkaar:

 Cal Curt en Can Biel

 Camí de Can Marc 7 en 8

 E-08461 Sant Esteve de Palautordera

 Spain

Extra informatie over de locatie of over JEKA kan u vinden op 

https://www.jeka.be/nl/zomer/spanje

Normaal zeggen we om zo veel mogelijk briefjes op te sturen, 

maar zoiets sturen naar het buitenland duurt natuurlijk langer. 

Briefjes sturen mag, maar doe het dan op het begin van het 

kamp en wacht er niet te lang mee! 

Telefoon:

We zijn bereikbaar op de volgende nummers:

Lucas (Hoofdleider): 0491 22 16 75

Evemie (Hoofdleidster): 0471 41 11 75

 

Deze nummers dienen enkel voor noodgevallen!!



Kookouders:

Aangezien een buitenlands kamp iets anders verloopt dan een

binnenlands, gaan er dit jaar geen kookouders mee. De leiding 

van de jongere groepen zullen dus koken voor de bende. Het 

eten op buitenlands kamp wordt geleverd door Jeka zelf en de 

leiding zal hun uiterste best doen om het lekker klaar te maken 

voor ons.

Zakgeld:

Vermits we op tweedaagse gaan en de groepen allemaal iets 

anders gaan doen, deelt de leiding van elke groep mee hoeveel 

zakgeld de leden nog zullen nodig hebben. We schatten dat dit 

zo’n €20-25 zal zijn. Elke groep heeft apart geld ingezameld om 

leuke activiteiten te kunnen doen, maar dit geld dient dan voor 

eventuele extra’s die de leden zelf willen kopen, bv. een souvenirt-

je voor het thuisfront. Of voor als de groep toch nog geld nodig 

heeft voor tweedaagse en niet genoeg geld had opgehaald. De 

leden mogen dit geld zelf bijhouden.

ID-kaart & Europese ziekteverzekeringskaart:

Iedereen moet zijn eigen ID-kaart meenemen. Dit is heel belang-

rijk omdat we in het buitenland zitten! Ook een Europese ziekte-

verzekeringskaart is aan te raden! Deze kan je bij je mutualiteit

aanvragen.

Gelegaliseerd attest:

Omdat we naar het buitenland reizen, hebben we verplicht van

IEDEREEN onder de 18 jaar een gelegaliseerd attest nodig dat

toestemming geeft dat je zoon/dochter in het buitenland mag 

reizen. Dit attest kan je afhalen bij je gemeentehuis. Vergeet dit 

zeker niet te doen, want dit bewijst dat je zoon/dochter mag rei-

zen naar het buitenland!!



Uniform:

De leiding staat erop dat iedereen op kamp een uniform heeft 

dat perfect

in orde is. Hieronder verstaan we een chirohemd en korte

chirobroek/chirorok. Uniformen zijn te koop in de ‘De Banier’ win-

kels in Leuven en Mechelen (ook in andere grote steden).

J.P. Minckelerstraat 17 te Leuven

O.L. Vrouwstraat 34 te Mechelen

Ook hebben we met de Chiro een tweedehands verkoop van uni-

formen. Zo kan je bij ons uniformen kopen tegen de helft van de 

prijs. Hiervoor kan je altijd An Bruyninckx voor contacteren via het 

volgende e-mailadres: anbruyninckx@hotmail.com of via 0472 25 

76 56

Helaas is onze stock momenteel niet meer zo groot. Daarom 

doen we een oproep: Heb je thuis zelf nog uniformen (broeken, 

rokken, broekrokken, pulls, Tshirts en hemden) die te klein zijn? 

Je kan ze gerust aan ons schenken of voor een overeen te komen 

prijs van de hand te doen, zo heeft een ander er ook nog plezier 

aan!

De valiezen:

Andere jaren moeten jullie je valiezen al een dagje of twee vroe-

ger op de Chiro afzetten. Omdat we nu met de bus gaan moet 

dit niet! De bagage zelf zijn ze echter wel streng op! Het volgende 

mag iedereen meenemen:

1 koffer of rugzak van max. 20 kg

1 stuk handbagage (20 x 30 x 30 cm)

1 slaapzak, hoeslaken en kussensloop



Een veldbed of matje is niet nodig, want er zijn bedden voorzien.

Voor de rest zouden we nog willen vragen om in alle spullen de 

naam te schrijven, zodat er niets verloren gaat op kamp. Verder in 

het kampboekje is er ook nog een checklist, waarop meer in de-

tail staat wat er best meegenomen wordt.

Vrijdag 9 juli: Vertrek

We vertrekken laat in de avond, tussen 21u en 23u ongeveer. Het 

exacte uur wordt later nog meegedeeld, maar iedereen wordt in 

uniform en op tijd verwacht op de Chiro. We voorzien op de heen-

reis nog geen maaltijden. Daarom moet iedereen 1 lunchpakket-

ten meenemen voor onderweg!

Dinsdag 20 juli: Terugkomst

We komen terug op 20 juli rond de middag. De ouders en liefjes 

kunnen ons opwachten aan de Chirolokalen. Het exacte uur van 

aankomst kunnen we echter niet op voorhand meedelen, omdat 

dat van veel factoren afhankelijk is. We vertrekken de 19e s'avonds 

in Spanje, dus we rekenen erop om 20 juli rond de middag aan te 

komen.



Checklist
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Hola chicas,

9 juli is het EIN DE LIJK zover:
we vertrekken naar het warme Span-
je!!!

Wat je alvast niet mag vergeten:
- een witte t-shirt
- slaapzak
- bedovertrek en een kussensloop
- een t-shirt dat vuil mag worden
- jullie verkleedkleren (thema be-
roepen)
- jullie goed humeur

Wij hebben er alvast suuuuper veel 
zin in!!!

Hasta entonces!

Tiptiens



Kerels



Aspi meisjes



Aspi jongens


