
 
 

 

 

 



 
 

BAAl tremelo 

Intro 

Ein-de-lijk! Het leven lacht ons weer wat meer toe dan afgelopen anderhalf jaar! Want laat ons 

eerlijk zijn… iedereen heeft het gehad met die stomme corona. Als dan ook nog eens de 

schoolboeken dichtgeklapt mogen worden en de zon nog wat feller schijnt dan anders, dan 

weten we dat het bijna tijd is voor ons enige echte BIVAK!!! Jaja, binnenkort trekken we in 

een grote falanx (of 2, afhankelijk van de situatie) naar onze nieuwe polis: Baal (Tremelo). De 

Griekse goden en helden hebben hun tempels verlaten voor een heuse uitdaging, het is nog maar 

de vraag of ze allemaal evengoed tegen hun verlies kunnen… 

Enkele spectaculaire opdrachten staan onze helden op te wachten. Tien dagen zullen ze ons en 

elkaar verbazen met alles waartoe ze in staat zijn. Het wordt een epische strijd met maar één 

doel: hun heldenstatus nog meer in de verf zetten en de goden te plezieren en te vertieren. Maar 

speelt iedereen het wel eerlijk? Of worden de opdrachten nog moeilijker gemaakt dan ze al 

zijn? Overleven al onze helden de strijd? En dan hebben we het nog niet gehad over het zootje 

ongeregeld dat zich met onze helden komt moeien…. 

 

 

 

Personages 

De goden 

Jupilsos  

Beef en buig voor mijn voeten! Ik, god der goden, Jupilsos, 

buig voor niets of niemand. Als Heerser over hemel en aarde, 

vader van de goden en de mensen regeer ik over alles en 

iedereen. Vanuit mijn woonplaats op de top van de berg 

Olympus kijk ik hoe alle kleine mensen doorgaan met hun 

dagelijks leven en durf ik zeker al eens in te grijpen waar 

nodig, soms is het niet nodig maar vanop mijn berg wil ook 

wel eens lachen met dat stel miezerig onderdaan. Ik heb 

tenslotte al gevochten tegen Titanen en niemand kan mijn 

gezag in twijfel trekken, mijn wil is wet! 

 

 

 



 
 

Mettos semi pottos 
Hij is de god van wijn en fruitteelt, de groeikracht van de 

aarde, van wetten, de menselijke beschaving, geestdrift en 

enthousiasme, poëzie, theater en muziek… kortom: een 

heuse levensgenieter! Hij mist geen enkel feestje op 

Olympus en blijft graag tot in de vroege uurtjes. Samen met 

zijn vriend Zeus (Jupilsos voor de vrienden) gokt hij er op 

los. Dit kan grote gevolgen hebben maar daar trekken de 

twee zicht niet veel van aan. Vaak heeft hij net iets te diep 

in het wijnglas gekeken, want uiteraard moet hij alle 

Griekse wijn proeven. Met zijn luide stem kan hij heel 

Griekeland laten weten of de wijn is goedgekeurd! 

 

Manoes Afrotite 

De mooiste, meest charmante en zwaarste godin van heel 

Griekenland. Deze vrouw moet en zal steeds haar mening 

verkondigen dus wees gewaarschuwd. Ze komt vaak tussen bij de 

kinderachtige weddenschappen en dwaze avonturen van haar twee 

goddelijke broers, Jupilsos en Mettos Semi Pottos. Afrotite is echter 

zelf ook verre van perfect. Ze lijdt namelijk aan grootheidswaanzin, 

is ontzettend arrogant en heeft soms dictatoriale trekjes. Zal deze 

instabiele godin de rust op de Olympus kunnen bewaren doorheen 

ons verblijf in het mythische Baal? Moeilijk te zeggen... 

 

Slapos Vakos  
Slapos is de boodschapper van de goden. Hij zorgt 

ervoor dat alle goden altijd weten over alle 

gebeurtenissen die gaande zijn op aarde. Door zijn 

gouden sandalen geraakt hij vliegensvlug tussen de 

berg Olympus waar de goden verblijven, het land van 

de mensen en de onderwereld. Slapos Vakos heeft 

echter wel een probleem dat hij graag ook mopjes 

vertelt. Dus af en toe is het moeilijk om te weten of hij 

probeert een domme grap te vertellen of de waarheid 

vertelt. Zo liet hij eens Jupilsos geloven dat het volk 

heel graag bliksem wou op hun daken. Het zorgde 

voor de grootste brand in Griekenland aller tijden! 

 

 



 
 

De helden 

Atreeses Finitros  
Atreeses Finitros is de man van het heldenteam en zal samen 

met Ploppos Accidentos, Syfilcis Achilcis en Dutsus 

Papastoplulos de taken van de Goden perfect proberen uit te 

voeren.. Hij is de opperheld en zal er alles aan doen zodat zijn 

voorbeeld, Dionisos, de weddenschap met Zeus zal winnen. 

Door zijn perfectionistisch kantje kan hij zich soms wel eens 

ergeren aan zijn medehelden, hopelijk zorgt dit niet voor 

problemen binnen het heldenteam… 

Syfilcis Achilcis 
Syfilcis Achilcis is naast Atreeses Finitros, Dutsus 

Papastoplulos & Ploppos Accidentos één van de 4 helden van 

het verhaal. Je zou dit niet meteen zeggen vanwege zijn tamme 

mentaliteit, lompe voorkomen en ongetrainde fysiek. Maar hij 

is één van de sterkste helden onder de god Mettos Semi Pottos! 

Deze god is eigenlijk zijn grote voorbeeld. Daarom probeert 

Achilcis het evenbeeld van Mettos te worden en gaat hij voor 

een gelijkende fysiek. Syfilcis Achilcis gaat zo goed mogelijk samen proberen te werken met 

de andere helden en hoopt zo de tirannie van de god Jupilsos te doorbreken. 

Dutsus Kaaitos Papastatopulos 
Dutsus helpt Atreeses, Ploppos en Syfilcis met het uitvoeren van de taken 

die hun worden opgelegd. Spijtig genoeg is Dutsus niet het grootste licht. 

Hij had nooit goede punten op school en sportief is hij ook niet.  Voor de 

geheimzinnige halfzonen van Zeus die de opdrachten proberen te doen 

mislukken is hij het ideale slachtoffer. Het valt dus nog af te wachten of 

hij de taken kan doen slagen of eerder een blok aan het been is van de 

andere helden. Houden Dutsus’ drie kompanen hem op het rechte pad? 

 

Ploppos Accindentos 
Mijn Naam is Ploppos Accindentos. Ik ben bekend door 

mijn heldendaden tijdens de oorlogen tegen de Arabieren 

en Ottomanen. Ik ben niet alleen buitengewoon moedig 

maar ook bijna even sterk als de goden zelf. De 

legendarische 42km heb ik, Ploppos Accindentos volledig 

zelf gelopen tot de stad Marathon. Nadat ik mijn bericht 

had afgeleverd aan de keizers politici, viel ik in neer. Niet van de uitputting, wel omdat ik nogal 

lomp ben. Iedereen dacht dat ik dood was nadat ik 4 weken in coma lag. Maar de Goden 

beloonden mij met hun vrijgevigheid en brachten mij weer tot genezing.  



 
 

De halfzonen van jupilsos  

Xantos Deodorantos 
Xantos werd jaren geleden aan de zijlijn gezet door het 

heldenteam. Dit verraad bleef hem bij en hij besloot om er een 

persoonlijke missie van te maken om het heldenteam te 

vernietigen. Heel veel pogingen en nog meer mislukkingen later 

zag Xantos het niet meer zitten. Niks leek te lukken en hij wou het 

opgeven maar dit stond niet in de plannen van de Goden want toen 

Xantos het diepste zat kwam hij de rest van het antihelden team 

tegen. Die konden een sterke kerel wel gebruiken in hun team. Ze 

hebben allemaal hetzelfde doel: Ervoor zorgen dat het heldenteam 

niet slaagt in hun missie.  

Vulvus Magnus Metaxa 
Vulvus is een halfgoddelijk smeerlapje, die ervoor wil zorgen dat 

zijn dierbare papa, de grote Zeus, de weddenschap met Dionisos 

wint. Achterbaks zijn en valsspelen zijn zijn grootste kwaliteiten. 

Hij voelt zich veel te goed en kleedt zich daar dan ook naar. Hij 

heeft, samen met zijn halfbroers, jaren geleden eens een stevige 

ruzie gehad met Medusa en ze heeft hen dan belachelijk gemaakt 

voor heel Griekenland, dus Vulvus wil haar het leven zuur 

maken. 

Balleros Van Grieken 
Tijdens zijn jeugdjaren werd Balleros Van Grieken nogal aan zijn lot overgelaten. Samen met 

zijn syntrófous ging hij na school wat hangen op de pleintjes van het forum Athene om zijn 

voetbalskills wat bij te schaven. Dagelijks werd hij dan ook met zijn neus op de feiten gedrukt 

dat, buiten zijn voornaam, voetbal niet voor hem was weggelegd. Van zodra Balleros ontdekte 

dat zijn biologische vader niemand minder was  

dan de oppergod  Jupilsos zelf, werd hij zo een 

alfamannetje dat de Grieken de hoofdletter alfa 

aan het alfabet hebben toegevoegd. Daarnaast 

kwam hij nu in een wereldje terecht dat helemaal 

voor hem was weggelegd. Namelijk de wereld van 

het golfen. De enige balsport waar je helemaal 

geen balgevoel voor nodig hebt. Stilstaand met een 

stok op een stilliggend balletje slaan. Dat kan het 

kleinste kind. Hij werd er zo fier van, dat zelfs zijn 

haar er bij de volgende kappersbeurt aan moest 

geloven. Met een golf in zijn haar, een prachtige 

zonnebril en witte sneakers, houdt niemand hem 

nog van zijn weg naar de golftop!  



 
 

 

Julite Prewilimes  
Een jonge man met veel kracht en nog meer 

verlegenheid. De kracht isn atuurlijk niet moeilijk, als 

Jupilsos je papa is, maar de verlegenheid is een ander 

verhaal. Geboren in een klein dorp, in een doorsnee 

familie met een alleenstaande mama was zijn jeugd 

niet de meest normale. De andere kinderen pestten 

hem graag, waardoor hij geen vrienden had, maar toen 

hij 8 werd stopte het gepest echter. Op een sportdag 

op school had hij iedereen verslagen (zelfs de 

leerkrachten) in discuswerpen. Hij ontpopte zich tot 

een fysieke freak, dat heb je natuurlijk wel mee als je 

een halfgod bent, en genoot voor even van de 

verbaasde blikken van het dorp. Dit duurde echter niet lang. Na 8 jaar geen vrienden hebben 

was Julite heel sociaal incapabel! Zelfs toen hij niet meer gepest werd durfde hij amper een 

gesprek te beginnen. Toen Jupilsos zijn kinderen verzamelde ontmoette hij meer mensen zoals 

hem. Voor het eerst was hij trots op zijn afkomst en durfde hij te spreken in het openbaar. Dit 

verklaart waarom de verlegen maar sterke Julite zich in het groepje van Vulus, Xanthos en 

Balleros schaart. Maar met deze  nieuwe vrienden komt ook een zekere arrogantie… 

 

 

de cafebaas en zijn ouders 

Grippos crelantis 
Grippos is de cafébaas van een gezellige kroeg waar ook de goden 

graag eens tot in de vroege uurtjes blijven rondhangen. Hij zet de 

goden met plezier tegen elkaar op, waardoor ze elkaar beginnen 

uitdagen om te bewijzen dat ze de beste zijn. Vooral Jupilsos en 

Mettos laten zich hierdoor verleiden, en wanneer Mettos weer eens 

een half glas wijn teveel op heeft zit het spel op de wagen. Het is de 

goden echter ook al opgevallen dat Grippos geen gewone kerel is. 

Met zijn vader klikt het helemaal niet en Grippos is hem dan ook 

liever kwijt dan rijk. Met zijn moeder klikt het dan weer zeer goed, 

misschien wel té goed. Wanneer Grippos weer eens ruzie heeft 

gemaakt met zijn vader zoekt hij troost in de armen van zijn moeder, 

een plaatsje dat hem precies wel aanstaat… 

 

 

 



 
 

Martinis Karlos 
Deze gezellige, oude man is de echtgenoot van de 

lieftallige Blankos Beita Aopupus. Enkele jaren nadat de 

twee in het huwelijksbootje stapten, kregen ze een zoon 

genaamd Grippos Crelanis. Na heel zijn leven in het 

dorpscafé gewerkt te hebben, was het enkele jaren 

gelden tijd dat zijn zoon de fakkel van cafébaas overnam. 

Nu is Martinis Karlos een vaste klant in het café van zijn 

zoon. 

Blanka Beita Apoupou 
Blanka Beita Apoupou is een moeder zoals geen andere. Ze heeft een 

zeer hechte band met haar enige zoon Grippos Crelantis. Blanka is 

getrouwd met Martinis Karlos, een geslaagd en gelukkig huwelijk, 

voorlopig toch... Door de hechte moeder-zoonband en om haar zoon te 

steunen is ze vaker wel dan niet aanwezig in zijn kroeg. Blanka Beita 

bezit veel goede eigenschappen, maar als je toch één mindere 

eigenschap op haar zou moeten plakken, dan is het wel dat ze heel 

nieuwsgierig is en zelf bemoeizuchtig. Ze is dan ook iemand die de hele 

tijd in de weer is en alle nieuwtjes uit heel de polis kent. Doordat ze dus 

nooit stil zit, heeft ze al snel de bijnaam Apoupou verworven. "Zo 

energiek als een aap" 

 

de boer en zijn koeien 

Boer feikos zatsikkie 
Boer Feikos is ne mutn die niet kan schrijven, dus jullie zullen 

tot op kamp moeten wachten voor jullie hem beter leren kennen! 

Vicky, blekos vlekkus &en pissus vleeskoe 
De boer Frutos Zatsikkie zou geen boer zijn zonder vee. Op zijn wei grazen er 3 sterke koeien 

om hem te voorzien van verse melk en vlees. Blekos Vlekkus ziet er 

altijd maar wat slapjes uit door de bleekheid, maar is een echte 

melkkoe met prachtig witte melk. Ook stier Vicky voelt zich niet altijd 

even goed in zijn vel. Hij twijfelt vaak over zijn geaardheid. Toch is 

hij de grote uitblinker en wint hij elke koewedstrijd. Ten slotte is er 

nog Pissus Vleeskoe. Wanneer de boer eens een groot diner met al zijn 

boerenvrienden wil organiseren, heeft hij zonder twijfel het beste vlees 

van het hele dorp met haar. Pissus blinkt in de vleescategorie telkens 

uit. Met deze beesten is de boer nog jaren rijp voor lekker melk en 

vlees. Of zal iemand dit voor de boer verpesten? 



 
 

Overige personages 

Peggis Banieris 
Ooit was Peggis Banieris een prachtige jonge 

dame. Heel Griekenland viel voor haar in zwijm. 

Samen met de roem kwam echter 

hoogmoedigheid en ze durfde zich te mengen 

met de goden. Van het één kwam het ander en al 

snel dook ze in bed met Poseidon. Daar kon zijn 

vrouw natuurlijk niet mee lachen en vervloekte 

haar. Haar prachtige krullende haren 

veranderden in slangen en iedereen die in haar 

ogen keek versteende. Nu was Peggis niet meer 

de knappe dame die ze ooit was en dat kwam hard aan. Mensen begonnen haar uit te lachen en 

te pesten waardoor ze nog dieper in de put zakte. Ze weende en jammerde uren en dagen aan 

een stuk, gedoemd om nooit meer gelukkig te zijn 

De slotenmaker 
Johnny Sinos is een man van vele talenten. Hij 

studeerde voor dokter, werd politieagent, 

karateinstructeur, ingenieur, leerkracht, loodgieter, 

friturist,... maar is nu de beste slotenmaker van 

Griekenland en omstreken! Met zijn kale, gladde 

hoofd zie je hem van ver aankomen en hij staat altijd 

paraat om de mensen die zichzelf hebben 

buitengesloten een handje te helpen. Hopelijk loopt 

het niet fout, Johnny heeft immers last van een 

zwakke schouder. Hierdoor kunnen zijn klusjes wel 

eens enige vertraging oplopen… 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAAL Tremelo 
 

Baal is een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en sinds 1977 een deelgemeente 

van de gemeente Tremelo. Geografisch en volkskundig behoort Baal tot de Zuiderkempen. in 

een oorkonde van 1320 zou reeds de aanduiding 'BAEL' te lezen zijn. Deze naam zou 

afstammen van het Germaanse 'Bâl', wat zoiets als een bundel hout zou betekenen. Wat zeker 

is, is dat de toponymie spreekt van een plaats in het woud waar sprokkelhout gevonden werd. 

Baal is bekend om zijn Balenberg die bestaat uit twee heuvels, een lage en een hoge, waarvan 

de lage het meest bekend is en de hoge zo'n 45 meter boven de zeespiegel ligt. Ten zuiden van 

deze berg komt men in het Hageland met eerst de rivierafzettingen van de Demervallei. 

 

PATER DAMIAAN 

Hoewel niet afkomstig uit Baal maar wel uit Ninde, een andere 

deelgemeente van Tremelo, leek het ons net iets interessanter om 

een stukje te schrijven over de heilige Pater Damiaan en niet over 

de bekendste Balenaar, (de nog niet heilige) Sven Nys.  

Damiaan van Molokai, geboren als Jozef De Veuster (Ninde,         

3 januari 1840 – Molokai, 15 april 1889), was een Belgische pater 

van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria 

(ook wel 'Picpuspaters' genoemd) en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor 

leprapatiënten. Hij is de beschermheilige voor de lepralijders en aidspatiënten. Zijn feestdag 

wordt op 10 mei gevierd. Hij werd heiligverklaard in de Sint-Pietersbasiliek in Rome door Paus 

Benedictus XVI.  

Na zijn studies kreeg Damiaan toestemming om als missionaris te gaan werken op de Hawaï-

eilanden. Hij vervulde daarmee de droom van zijn broer, die zelf niet kon gaan, omdat deze 

tyfus had gekregen. Hij kwam op 19 maart 1864 in Honolulu aan en werd daar tot priester 

gewijd, waarna hij als rondtrekkend priester werkzaam was. In die tijd werden melaatsen van 

Hawaï samengebracht in een kolonie in het noorden van het eiland Molokai. Ze kregen voedsel 

en andere voorzieningen, maar geen medische hulp. Damiaan vond dat ze ten minste een 

priester konden gebruiken, en op 10 mei 1873 kwam hij aan op Molokai. Op dat moment 

verbleven er 816 leprozen, op de kale landtong Kalaupapa, afgesneden van de rest van het eiland 

door een steile rotswand. Hij reorganiseerde er de verwilderde gemeenschap, begon met de 

bouw van een kerk en de aanleg van wegen. Naast zijn werk als priester vervulde hij ook de rol 

van dokter, timmerman, ziekenverzorger, begrafenisondernemer en hij maakte zelfs 

doodskisten en groef graven. In november 1884 werd bij hemzelf lepra vastgesteld. 

Aanvankelijk beschuldigden critici hem van ontucht met een vrouw, omdat men in die tijd ervan 

uitging dat lepra een gevolg was van syfilis. Damiaan was waarschijnlijk al vanaf 1876 door de 

ziekte besmet. Hij stierf op 15 april 1889. Hij was 49 jaar oud. Damiaan werd begraven onder 

de pandanusboom die hem tijdens de eerste weken op het eiland tot onderkomen had gediend. 

 



 
 

KAMPPLAATS 

 

 

 

Meer foto’s zullen getoond worden tijdens de infomomenten! 

 

 



 
 

Adres KAmplAATs 
Uiteraard is het mogelijk om je kleine (of iets grotere) spruit een briefje of kaartje te 

sturen. Dit kan naar het volgende adres: 

 

 

 

 

 

 

ContacTgegevens  
Bram Vanderkelen (hoofdleider):       0479 66 09 23 

Willem Van Den Bosch (hoofdleider):      0479 63 74 95 

Jonas Geeroms (volwassen begeleider, niet aanwezig tijdens kamp):  0472 01 41 42 

Jeroen De Bodt (volwassen begeleider, niet aanwezig tijdens kamp):  0497 27 02 41 

 

SociAle mediA  
Al enkele jaren posten wij foto’s op het internet van jullie kadeetjes op kamp. Deze 

foto’s worden op Facebook geplaatst zodat jullie alles kunnen volgen wat jullie 

oogappeltjes uitsteken daar in het fantastische Koekelare. We kunnen natuurlijk niet 

beloven dat er elke dag nieuwe foto’s op de pagina komen. Want we zijn liever met de 

leden bezig dan dat we op sociale media zitten. 

Regelmatig zullen hier tijdens en ook voor het kamp nieuwe foto’s opduiken, af en toe 

bijgestaan door een kort tekstje.  

 

Facebook 
Misschien ben je al lid van onze Facebookgroep “Chiro Amigo’s Pamel”, zo niet? Voeg 

je dan maar gerust toe. Hierop zullen we proberen berichten te posten met wat foto’s 

van hoe het eraan toe gaat op kamp. De tofste reacties worden voorgelezen op de 

kampradio. 

OPGELET! Mogen wij vragen 

wanneer u een postpakketje opstuurt 

naar uw kind niet te overdrijven met 

snoepgoed. Dit wordt door de leiding 

immers verdeeld over de hele groep. 

Ook speelgoed op kamp is overbodig. 

Chiro Baal 

t.a.v. <naam + afdeling> 

Geertruimoerstraat 23,  

3128 BAAL 



 
 

Vertrek 
Sloebers 
Jullie vertrekken zoals gewoonlijk 3 daagjes later op kamp… Dit jaar zullen de sloebers 

naar de kampplaats gebracht worden, verdere info: zie kamptekstje Sloebers. 

 

Speelclub en rAkkers 
Jullie vertrekken met de bus richting Baal. We spreken af op 21 juli om 14u aan de 

kerk van Pamel. 

 

Toppers 
Dit jaar vertrekken jullie als oudere groep een dag vroeger op kamp, op 20 juli. Zie het 

afdelingstekstje verderop voor alle informatie. 

 

Kerels 
Omdat jullie al een dagje ouder zijn en jullie spieren al bijna volledig ontwikkeld zijn 

gaan wij de volledige tocht maken! Jullie vertrekken dus op 19 juli richting Baal. 

Jullie leiders zullen hierover nog meer informatie geven. 

 

Aspi’s 
Net zoals de Kerels en Toppers doen jullie de hele tocht met de fiets. Ook jullie 

vertrekken op 19 juli richting Baal. Jullie leiders zullen hierover nog meer informatie 

geven. 

 

Terugkomst 
 

Iedereen keert op 31 juli, moe maar voldaan, terug met de bus. We zullen rond 14u30 

terug op het kerkplein van Pamel zijn. Via facebook houden wij jullie hierover verder 

op de hoogte. Valiezen kunnen afgehaald worden op de jongenschiro na aankomst.  

 



 
 

Bagage en Uniform 
Al onze bagage wordt met een vrachtwagen naar Baal gebracht. Wij vragen daarom om alle 

valiezen binnen te brengen op 20 juli tussen 17.15u en 19.15u. 

We zijn op zoek naar enkele ouders om de vrachtwagen te helpen laden en lossen. De 

vrachtwagen wordt geladen op 20 juli van 19.00u tot 20.00u. Over het lossen van de 

vrachtwagen op 31 juli houden wij jullie verder op de hoogte via facebook. Wanneer u wilt 

helpen laat dit dan zeker weten aan de leiding! 

Leden die nog niet in het bezit zijn van een chiro-uniform kunnen die dag een T-shirt of pull 

kopen. Een T-shirt kost €5 en een pull €15. Gepast geld wordt geapprecieerd. 

Voor de oudsten (vanaf Toppers) staan we erop dat iedereen tegen dan een uniform heeft. Een 

Chiroshort kan echter niet bij ons gekocht worden maar in de Chiro-winkels (De Banier) in 

Aalst, Antwerpen, of Gent. Meer informatie hieromtrent vindt u op www.banier.be. 

 

Kostprijs 
Vakantie is een dure aangelegenheid. Gelukkig kunnen wij dankzij de jaarlijkse Pallieterfeesten 

en het eetfestijn het kostenplaatje aanzienlijk naar omlaag trekken. Ondanks corona doen we 

als chiro een inspanning en blijven onze prijzen ongewijzigd: 

✓ Voor het eerste kind is het €150. 

✓ Per bijkomend kind gaat er telkens €10 af, jongens- meisjeschiro zijn NIET apart! :) 

✓ Sloebers gaan mee voor €110. 

Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer: IBAN: BE02 1030 6305 6940 

Gelieve in het veld mededeling de naam van het kind alsook de afdeling te vermelden. Indien 

de betaling een probleem is kan met de leiding een regeling opgesteld worden. 

 

Vragen 
Als u nog steeds met vragen zit over het kamp, kan u de leiding voor 21 juli altijd bereiken op 

volgende telefoonnummers: 

✓ Sloebers: Louis Sioen: 0494/08 04 96 

✓ Speelclub: Ward Van Laethem  0471/04 29 22 

✓ Rakkers: Willem Van Den Bosch 0479/63 74 95 

✓ Toppers: Jelle Ruts 0486/03 23 14 

✓ Kerels: Dries Vanderkelen 0471/70 73 59 

✓ Aspi’s: Bram Vanderkelen 0479/66 09 23 

 

 

http://www.banier.be/


 
 

Medische Fiche 
 

We verwachten dat iedereen de medische fiche invult en deze ten laatste 20 juli bezorgt aan 

de leiding van uw zoon of in onze brievenbus (Varing 16-18) deponeert. 

Mogen wij vragen om – indien u naar een infomoment komt – de medische fiche ingevuld 

mee te brengen of daar in te vullen, alsook om 2 klevertjes van de mutualiteit mee te nemen. 

Alvast bedankt! 

 

Geen Bezoekdag 
 

Zoals andere jaren voorzien wij ook deze keer geen bezoekdag. Dit om de zorgvuldig 

opgebouwde bivakstemming niet te doorbreken, zodat wij ‘s anderdaags weer vanaf nul kunnen 

beginnen. Het zou voor vele leden moeilijk zijn om, na een kort weerzien, weer afscheid te 

moeten nemen van hun mama en/of papa. Voor een lid wiens ouders niet komen opdagen is dit 

al helemaal een weggesmeten namiddag. Wij hopen dat u ons standpunt respecteert. 

 

 

Kookouders 
 

Honger zullen we zeker niet lijden door onze fantastische kookploeg. Dag in dag uit zorgen 

zijn ervoor dat onze magen gevuld worden met het beste van de Belgische en internationale 

keuken. 

Tien dagen zullen zij het beste van zichzelf geven: 

✓ Chris Bert, moeder van oud-leiders Jari en Jente 

✓ Betty Geeroms en Jos Dedoncker, ouders van oud-leiders Lowie en Axel 

✓ Hans Walraevens, vader van Pepijn 

✓ Greet Bulté en Bert De Moortel, ouders van Siebe en Rune 

✓ Lies Pede en Nico Van Der Stock, Ouders van Wout 

 
 



 
 

Schenkingen 
 

Mochten er ouders zijn die iets willen schenken (groenten & fruit, choco, confituur, ...), 

gelieve dan eerst contact op te nemen met Chris Bert op het nummer 0486/85 14 92. 

 

Zakgeld 
Sloebers 
Ongeveer €10 zal volstaan! Bij jullie aankomst verzamelen de leiders een kopie van 

jullie Kids-ID en twee klevertjes van het ziekenfonds. 

Speelclub en rAkkers 
Ongeveer €15 zal volstaan. Net zoals bij de sloebers zal de leiding het geld 

verzamelen. Dit om verlies te voorkomen. Kopie van Kids-ID en 

ziekenfondsklevertjes niet vergeten! 

Toppers 
Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor je zakgeld. Met €30 zullen jullie een gans kamp 

moeten doorbrengen. Vergeet niet dat jullie op 2-daagse gaan! 

Kerels 
Jullie hebben de leeftijd bereikt waarop je zelf kan inschatten hoeveel geld je nodig zal 

hebben op kamp. Voor alle zekerheid willen we toch zeggen dat het astronomische 

bedrag van €40 meer dan voldoende zal zijn. 

Aspi’s 
Sommige onder jullie hebben hem al bereikt ander komen dicht in de buurt. Jaja, de 

volwassen leeftijd van 18jaar. Dus we denken dat jullie met centjes kunnen omgaan. 

Te veel is natuurlijk overbodig maar €50 zouden jullie wel kunnen gebruiken. 

OPGELET! Bij dit bedrag werden geen postkaarten gerekend! 

Breng naargelang het aantal te versturen postkaarten wat extra geld mee. Een kaartje 

kost ongeveer € 0,75 (postzegel incl.). 

Voor de jongste afdelingen is het misschien handig dat de ouders op voorhand ge- 

schreven etiketjes voorzien. We raden, zowel de ouders als de leden, zeker aan om 

eens een briefje te sturen. Ouders weten namelijk graag hoe het met hun zoon vergaat 

in het prachtige Baal. De jongste leden schrijven maximaal 5 kaartjes om het een beetje 

werkbaar te houden. 



Ik ga op kamp en ik neem mee 
 

Slapen 
✓ Slaapzak of deken (+ evt. kussen) 

✓ Luchtmatras of veldbed, er zijn GEEN 

bedden of matrassen aanwezig 
✓ (Kussen- en) matrasovertrek 

✓ Pyjama 

✓ Knuffelbeer 

 

Hygiëne 
✓ Enkele handdoeken (groot en klein) 

✓ Enkele washandjes 

✓ Toiletzak met: 

o Zeep (liefst in zeepdoosje) 

o Kam 

o Tandenborstel 

o Tandpasta 

o Shampoo en douchegel 

o Eventueel deodorant 

o Oorstokje 

o Zakdoeken 

o Voor de ouderen: scheergerief 

 

Kleding 
✓ Uniform 

✓ T-shirts 

✓ Sweaters 

✓ Shorts 

✓ Jogging 

✓ Twee stevige, warme truien 

✓ Ondergoed 

✓ Kousen 

✓ Enkele lange broeken 

✓ Sportschoenen 

✓ Stevige stapschoenen 

✓ Pantoffels 

Eten 
✓ Drie keukenhanddoeken 

 

Op Tocht 
✓ Degelijke regenkledij 

✓ Stevige watervaste schoenen 

✓ Rugzak + Drinkbus 

 

Zwemmen 
✓ Zwembroek of -short 

✓ Badhanddoek 

✓ Badmuts 

 

Overig 
✓ Een goed sluitende (linnen) zak voor 

wasgoed 

✓ Tien wasknijpers 

✓ Enkele plastic zakken 

✓ Zaklamp 

✓ Indien je medicatie neemt: verwittig de 

leiding! 

✓ Waterpistool: overdrijf niet in de grootte

OPGELET! Elk jaar merken we dat 

er gerief niet terug bij de rechtmatige 

eigenaar belandt. Om dit te vermijden 

dient ALLES gemerkt te zijn. 

Vooral de allerkleinsten herinneren 

zich niet vaak wat hun toebehoort. 

Achteraf zullen de verloren 

voorwerpen uitgestald worden op ons 

Chiroterrein. 



 
 

Varia 
 

Voor de allerkleinsten 
Wij proberen als leiding ervoor te zorgen dat onze leden in verse kleren rondlopen. 

Aangewezen is dat u vooraf de kleren in aparte zakjes steekt, zodat wij onmiddellijk 

beschikken over alle kledingstukken voor één of meerdere dagen. 

In dit zakje steekt u dan: 

✓ Voldoende ondergoed 

✓ Een paar kousen 

✓ T-shirt 

✓ Pull 

✓ Short 

Gelieve nog eens te controleren of alle kledingstukken gemerkt zijn! 

 

Voor de Oudsten 
Wij vragen uitdrukkelijk jullie smartphones thuis te laten. Het is niet de bedoeling dat 

er voortdurend contact met het thuisfront is. We zijn tenslotte maar tien dagen als één 

grote groep van huis weg. Met een smartphone gaat de bedoeling van het kamp verloren. 

Als we toch iemand betrappen op smartphone-gebruik, zal de leiding uitzinnig gebruik 

maken van uw abonnement of prepaid-kaart! 

Voor dringende gevallen kan uw zoon altijd terecht bij de leiding of kookouders. 

Zorg ervoor dat je fiets helemaal in orde is!!! Een helm is verplicht!!! 

  



 
 

Dagindeling 
Elk jaar gaan er nieuwe leden mee op kamp. Omdat de ouders en de nieuwe leden zelf 

niet goed weten wat een kamp juist inhoudt, vatten wij dit eens kort samen: 

Elk kamp staat in het teken van een bepaald thema (dit jaar: het oude Griekenland) 

Dagelijks worden er een paar sketches van dit verhaal gespeeld voor de leden. Iedere 

afdeling doet gedurende het kamp verschillende, uiteenlopende activiteiten zoals 

waterspelletjes, pleinspelen, balspelen en nog een heleboel andere leuke bezigheden. 

Naast de activiteiten per afdeling, zijn er ook gezamenlijke activiteiten zoals een quiz, 

bosspelen, eens gaan zwemmen, één tegen allen,… 

Hoe ziet de dagindeling er nu uit op ons kamp? 

08.00u: Leiding van dienst wordt gewekt 

08.30u: Leden worden gewekt met een vrolijk ochtendmuziekje 

09.00u: Opening, gevolgd door een sketch en ontbijt 

10.00u:  Diensten (oudsten verzorgen het sanitair, keuken en refter; kleinsten 

rapen papiertjes) 

10.30u: Activiteiten 

12.30u: Middagmaal 

13.30u: Platte rust 

14.00u: Vrije rust 

14.30u: Activiteiten 

16.00u: Vieruurtje 

18.30u: Avondmaal, voorafgegaan door een sketch 

19.30u: Avondactiviteiten 

20.30u: Bedtijd voor de Sloebers 

21.00u: Bedtijd voor de Speelclub 

21.30u: Bedtijd voor de Rakkers 

22.00u: Bedtijd voor de Toppers 

23.00u: Kerels gaan naar de tenten 

Leiding heeft leidingskring 

24.00u: Aspi’s gaan naar de tenten 



 
 

Bivakradio 
 

Dit jaar hebben wij, de uitverkorenen, de opdracht gekregen van de Griekse god Pam om 10 

dagen lang radiozender Δυ- Σιοκοσ ΦΜ over te nemen. 

Wees zeker om tussen 21 en 31 augustus je radiofrequentie te veranderen naar υκʹ. ξθʹ voor 

de beste schijven uit Pam zijn playlist.  

Elke dag zal 1 van de werken van Hercules uitgevoerd worden waarmee je prijzen kan 

winnen. 

Doe je best en de Goden zullen je belonen. 

-Το μόνο πράγμα που πετυχαίνεις με το ψέμα είναι να μην σε πιστεύουν όταν λες την 

αλήθεια.- 

-Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.-  

Aristoteles (Grieks filosoof) 384 v.C. - 322 v.C. 

 

Grieks alfabet 

Α α alfa  Ν ν nu  

  

Β β bèta  Ξ ξ xi 

  

Γ γ gamma  Ο ο omikron  

  

Δ δ delta  Π π pi  

  

Ε ε epsilon  Ρ ρ rho 

  

Ζ ζ zèta  Σ σς sigma  

  

Η η èta  Τ τ tau  

  

Θ θ thèta  Υ υ ypsilon  

  

Ι ι jota Φ φ phi  

  

Κ κ kappa  Χ χ chi  

  

Λ λ lambda  Ψ ψ psi  

  

Μ μ mu  Ω ω omega  

  

Verouderde letters 

 

digamma  

 

sho 

  

 

stigma  

 

qoppa  

  

 

heta  

 

sampi  

  

 

san 

     

αʹ 1 

 

ιʹ 10  

 

ρʹ 100  

βʹ 2 κʹ 20  σʹ 200  

γʹ 3 λʹ 30  τʹ 300  

δʹ 4 μʹ 40  υʹ 400  

εʹ 5 νʹ 50  φʹ 500  

Ϝʹ of ςʹ of στʹ 6 ξʹ 60  χʹ 600  

ζʹ 7 οʹ 70  ψʹ 700  

ηʹ 8 πʹ 80  ωʹ 800  

θʹ 9 Ϟʹ 90  Ϡʹ 900  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfa_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nu_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A8ta_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xi_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gamma_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omikron
https://nl.wikipedia.org/wiki/Delta_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epsilon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A8ta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigma_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%88ta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tau_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8ta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ypsilon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jota_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Phi_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kappa_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lambda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psi_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omega_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Digamma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sho_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stigma_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Qoppa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sampi
https://nl.wikipedia.org/wiki/San_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/10_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/100_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/2_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twintig
https://nl.wikipedia.org/wiki/200_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/30_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/300_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/40_(getal)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=400_(getal)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/50_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/500_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/60_(getal)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=600_(getal)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/7_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/70_(getal)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=700_(getal)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acht_(getal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/80_(getal)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=800_(getal)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Negen
https://nl.wikipedia.org/wiki/90_(getal)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=900_(getal)&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digamma_uc_lc.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sho_uc_lc.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stigma_uc_lc.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qoppa_uc_lc.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heta_uc_lc.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sampi_uc_lc.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_uc_lc.svg


 
 

 

Gegroet Sloebers! 

 

Leg je Toga al maar klaar en bereid je voor op de reis van je leven! Dit jaar trekken we naar 

het oude Griekenland en maken we kennis met de Griekse goden en helden! 

Maar wat is dit bivak nou precies? Jullie leiders kunnen jullie verzekeren dat het 

de tofste 7 dagen van het jaar zijn. Een week lang doen we tal van activiteiten 

met de sloebers én heel de Chiro. We eten, spelen, leren en maken plezier met 

heel de bende. En na een hele dag lekker ravotten, kruipen we vermoeid in onze 

slaapzak om dan weer helemaal fit te zijn voor de volgende dag vol met plezier. 

Elk jaar is er ook kampthema met een spannend kampverhaal. De Griekse goden 

hebben elkaar uitgedaagd, waardoor de helden aan zet zijn en een hele hoop 

bijzondere opdrachten tot een goed einde moeten brengen. Zeus heeft echter zijn 

(half)zonen ingeschakeld om de uitdagingen te beïnvloeden zodat hij zeker wint! 

Zijn jullie klaar om de gekste 7 dagen van jullie leven te beleven? Vergeet dan 

zeker niet de volgende benodigdheden voor dit helse avontuur: 

• 10 euro zakgeld, verzekeringspapier Chiro en 2 klevertjes van de mutualiteit 

• Een witte Toga (mag een oud laken zijn, kan niet of minder wit terugkeren) 

• Een waterpistool  

• Adresklevers (maximum 5 adressen per sloeber) 

• Bij voorkeur een veldbedje (om plaats te sparen, niet verplicht) 

• Naam op de etiketten van je kleren (!) 

We verwachten jullie op 24 juli om 14u op de kampplaats! Jullie mama en/of papa brengen 

jullie dus met de auto tot in Baal. Het adres vinden jullie in dit kampboekje bij de algemene 

info. 

Tot in het oude Griekenland!  

Jullie leiders 

 

Jimmy                           Frit                      Job                                           Sioen 

 

 



Speelclub 

Eindelijk is het weer zo ver! De leukste 10 dagen van het jaar 

komen eraan! Maar wij gaan niet zomaar op kamp,  wij gaan 

namelijk op een wereldreis. Maar wat hebben we nodig om een 

fantastische wereldreis te beleven? Ik ga op reis en ik neem 

mee… 

5 enveloppes met adres op, zodat we al onze avonturen 

doorheen de wereld kunnen vertellen aan onze familie. 

2 witte T-shirts om een kleurrijke souvenir te kunnen maken 

met allerlei coole tekeningen. 

Een (niet te groot) waterpistool om een spetterende dag te 

beleven om zo nat mogelijk te worden. 

Een outfit van je favoriete land, zo kunnen we op hetzelfde 

moment overal eens in de wereld zijn! 

 

Ook is het belangrijk om een enveloppe met 2 

mutualiteitsklevertjes, een kopie van jullie kids-ID en een 

beetje zakgeld (max. 10 euro) mee te brengen. 

 

 

 

 

Piloot Ian Gids Ward Toerist Vic 



ThomasThomasCisCis WillemWillem

AVEAVE
RAKKERUSRAKKERUS

Steek jullie beste toga maar in de valies en scherp uw gladius want wij trekken naar het Steek jullie beste toga maar in de valies en scherp uw gladius want wij trekken naar het 
mythische Baal(ius). mythische Baal(ius). 
Wij gaan echter niet zomaar naar deze plaats. Wij hebben namelijk een duidelijke missie. Wij gaan echter niet zomaar naar deze plaats. Wij hebben namelijk een duidelijke missie. 
De grote druïde Cissiefus is nabij het dorp verdwenen nadat hij de spreuk “Programmius De grote druïde Cissiefus is nabij het dorp verdwenen nadat hij de spreuk “Programmius 
Deftigus” had uitgesproken. In opdracht van Thomas Mervus Maximus hebben we een Deftigus” had uitgesproken. In opdracht van Thomas Mervus Maximus hebben we een 
grote zoektocht op poten gezet, onder leiding van de dictator Vatjus Arrogantia. We kunnen grote zoektocht op poten gezet, onder leiding van de dictator Vatjus Arrogantia. We kunnen 
niet garanderen dat iedereen levend terug gaat keren maar wel dat er sprake gaat zijn van niet garanderen dat iedereen levend terug gaat keren maar wel dat er sprake gaat zijn van 
maximaal amusement. Om deze gevaarlijke queeste tot een goed einde te brengen hebben maximaal amusement. Om deze gevaarlijke queeste tot een goed einde te brengen hebben 
jullie de volgende articili nodig:jullie de volgende articili nodig:

- Twee witte T-Shirts- Twee witte T-Shirts
- Een aqua-pistool- Een aqua-pistool
- 15 euro zakgeld- 15 euro zakgeld
- Wit laken om een mooie toga mee te maken (een oud laken dat kapot mag)- Wit laken om een mooie toga mee te maken (een oud laken dat kapot mag)
- 500 G zelfrijzende bloem (goed inpakken, best in apart zakje)- 500 G zelfrijzende bloem (goed inpakken, best in apart zakje)
- Maximaal 5 postadressen (al op de envelop geschreven)- Maximaal 5 postadressen (al op de envelop geschreven)
- Een beetje snoep (dus niet overdrijven)- Een beetje snoep (dus niet overdrijven)

Jullie centurionsJullie centurions

moritūrī tē salūtantmoritūrī tē salūtant



Gralek lelijke (Top) Grieken, 

Hey liefste topper Griekjes van me. Dit jaar kunnen jullie je aan een kamp verwachten dat je niet 
snel zal vergeten! Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als de leiding. 

Dit jaar mogen jullie je mooiste toga (wit laken) meenemen om eens een dagje rond te 
paraderen op ons eigen Parthenon. Weet wel dat deze gebatikt kan worden en dus niet zeker 
wit wederkeert! 

Nog meer kledij waar we ons in zullen tooien dit kamp is een heuse meisjesoutfit! Ja ja je hoort 
het goed, steel de oude onderbroeken van je mama maar en maak je klaar voor een grote 
womenempowerment dag. 

Wat er zeker niet mag ontbreken is natuurlijk je waterpistool. Want laten we eerlijk zijn, wat is 
een kamp zonder waterpistool…  

De informatie rond het vertrek zal nog meegedeeld worden door de leiding en wordt zeker 
besproken als we kampbezoeken mogen doen! Anders weet je ons altijd te vinden in de 
Whatsapp groep. 

Wat je zeker, maar dan ook ZEKER niet mag vergeten: 

- Veldbed 
- Slaapmatje 
- Slaapzak 
- Stapschoenen 
- Regenkledij 
- Grote rugzak/ trekrugzak 
- Zakgeld (zie algemene info) 
- Adres van je hartendiefje/ouders/… 
- Wit t-shirt 

 

 

We zien jullie allemaal graag dan! 

De mooiste goden x 

Briek en Jelle 

 

 

 

 

 

 

 

 



ηαλλο κερρελσ 
 

Beste Griekse Goden. 

Het is weer bijna zover. We gaan weer op kamp!! 

 Zijn jullie klaar voor 10 dagen rond Lopen in een Toga? Dit jaar dalen we 
naar de aarde in Baal. Baal ligt in Griekenland en is een heilige plek, dus 
pak zeker je mooiste toga (wit doek dat vuil mag worden) mee om kennis te 

maken met de oude Grieken die al sinds jaren in baal wonen. 

 Een Griek heeft ook altijd de juiste kledij mee dus voorzie je van twee witte 
T-shirts en String die ook u heilige plaats bedekt mee! Zorg ook voor 

adressen om brieven te schrijven naar de ouders, grootouders, tantes, 
nonkels, vriendinnetjes. 

Natuurlijk heeft elke Griek af en toe is nood aan ontspanning en plezier en 
dit gaat gegarandeerd een succes worden als je je waterpistool mee hebt! 
Het is ook belangrijk dat de Griek verzekerd is, daarom is het noodzakelijk 

om twee klevers van de mutualiteit mee te nemen! Ziezo, alle boxjes 
aangetikt in je checklist? Dan zijn jullie klaar om mee met ons op kamp te 

vertrekken!! 

 Wij kijken er zeker al naar uit en hopelijk jullie ook! Hopelijk tot dan! 
Jullie Griekse leiding!! 

 

Wat mag je ook niet vergeten: 

Een leger uniform ( zeker overdrijven ) 

Gevangenis kledij 

Fiets, Fietshelm en fluohesje 

€40.0000000000000 zakgeld 

 

 

Luca Bosch aah! Dries 



 

φιλοδοξίες 

F*ck pejken, den hydra. 

Hoe gaan we dien 

verslaan? Kent er 

iemand volk om ons te 

helpen? 

Ik ken wel wa maanen 

uit Paumel. Da zijn 

echt beiren skaan. Die 

maken da beest wel 

af.  

Ze gaan wel wa gerief vandoen 

emmen zeh. Ne velo perfect in 

orde, ne reserven band en 

plekgerief, nen helm en e 

fluovesjen, een keukenschort, 

een adres van een skeun 

masken, ne witn T-shirt,  nen 

toga en als leste een gammel en 

zakmes as da meugelijk is 

 

elijk 

En nog €50 om achter af 

enen te drinken eh want 

we gaan dorst emmen. Ik 

hoop da ze tegen 19 

augustus kunnen 

vertrekken. Het uur ga 

nog gecommuniceerd 

worden door die 

adonissen. Bramos en 

Kevinos. Ge wetj! 



 

 
 

KAMP!!!! 

Ons Grieks avontuur kan bijna beginnen! 

Nog … nachtjes slapen tot 



Septemberplanning 
Chiro op zondag 

5 September: gewone chirozondag 

12 September: gewone chirozondag 

Pallieterfeesten 

Vrijdag 17 September: Streekbierenavond 

Keuze uit meer dan 35 streekbiertjes, verwarmde tent 

Optredens van Bram & Lennert en Arjaun 

Afterparty: Perre 

Zaterdag 18 September: Pallieterfuif 

Dj Frit$ 

Arthur Lewis 

Lennert Wolfs B2B Lester Williams 

5napback and friends 

En veel meer! 

VVK: 5€, ADK: 6€ 

Zondag 19 September: Spelennamiddag 

Oudleidingcafé 

Springkastelen, spelletjes en schmink 

Start: 14u00, Gratis inkom! 

Chiro op zondag 

26 September: geen chiro → Leidingsweekend 

3 Oktober: Chiro → Overgang 

10 Oktober: Chiro → Werving 
 



 

Vriendelijke groetjes, 

Jongensleiding Chiro 

Amigo’s Pamel 
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