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Dit jaar verlaten we het thuisfront en vertrekken we op een
dol piraten avontuur in Stal. Bereid je maar voor op een
kamp gevuld met schattenzoektochten, piratenvlaggen
schilderen en natuurlijk geweldige herinneringen maken
met je piraten crew!  De leiding is alvast op verkenning
gegaan en het zijn gevaarlijke wateren, maar wij als dappere
Chirojongens gaan deze zee zeker en vast trotseren!

De leidingsploeg is alvast volledig klaar om samen de tijd
van jullie leven te beleven op het ruime sop!

Hopelijk tot dan!

De groepsleiding

Beste landrotten
De zomer komt er aan en dit betekent
natuurlijk dat het weer tijd is voor een

geweldig chirokamp!



Ahoi Sloebertjes! 
 

Het is bijna zover! Tijd om ons schip klaar te maken en 
de woeste zeeën te trotseren. Voor deze gevaarlijke 
ontdekkingsreis van 8 stevige dagen willen we enkel de 
sterkste piraten aan boord. Daarom kiezen we JOU om 
mee te gaan! 

 

Wat kan je allemaal verwachten van deze 
ontdekkingsreis? 

9 Het temmen van wilde apen 
9 Het ontdekken van nieuwe eilanden 
9 Slechteriken een kopje kleiner maken 
9 En niet te vergeten een frisse duik in de zee! 

 

Ziezo, dan zien wij jullie allemaal op 14 juli om mee met 
ons schip te vertrekken… 

 

De groeten van jullie kapiteins (en leiders), 

Jordi  Noah  Maxim    Siebe 

 



 

 

Ahoi stoere speelclubpiraten, 

Hijs de zeilen, want wij gaan op piratenkamp! 
Enkele leiders zijn het tropisch kampeiland al gaan 

verkennen en er is heel veel  plaats om 10 dagen lang super 
leuke spelletjes te spelen en te ravotten.  

Legendes zeggen zelfs dat er een schat verstopt ligt op 
het eiland.  

Het krioelt er wel van de spinnen en ander ongedierte, 
maar… 

Daar zijn echte stoere piraten niet bang voor toch? 
 

Ben jij het vechtersbaasje, de papegaaientemmer van het 
schip of de speurneus die de schat opgraaft? 

Ontdek het en kom  samen met je favoriete piratenleiding 
en collega piraten mee op roverstocht ! 

 



 

Schip ahoooy rakkers! 

 

Hijs de zeilen, gooi de touwen los en maak de kanonnen klaar! Gedurende 
10 dagen zullen we onbekende eilanden ontdekken, schatten opgraven, 

epische zwaardgevechten houden én (misschien wel) belleke-trek doen bij 
onze vijanden! 

Voor onze scheve schuit zijn we nog op zoek naar stoere zeemanslieden! 
Plankton steken we weg in het kraainest en Jonas zorgt ervoor dat we 
een goede koers aanhouden! PJ probeert een zeemeermin aan de haak te 

slaan terwijl Lou en Stef het dek schrobben. We gaan ons dus zeker niet 
vervelen! 

Samen gaan we dus weer de vetste avonturen beleven, ons goed amuseren 
én de koks zullen weer voor het allerlekkerste eten zorgen! 

Ons schip is tijdelijk aangemeerd op 11 juli in de haven van Baal om jullie 
(hopelijk allemaal!!) op te pikken! 

 

 

RAKKERS 

Stef 

Lars 
Lou Jonas 

PJ 



Aaaaaarrrrrrr stelletje landrotten 

Op 11 juli is het zo ver, jullie treden aan boort van de Scheve schuit. Tijdens de 
volgende 11 dagen worden jullie opgeleid tot echte zeerovers. Neem alvast je 

ooglapje, houten been en papegaai klaar, want het worden 11 wilde dagen. Wat 
gaan we zoal doen: 

 Op zoek naar knappe zeemeerminnen 
 Goed eten zodat we geen scheurbuik krijgen 
 Verborgen schatten ontdekken 
 Leren schieten met kanonnen 
 Epische watergevechten 

We verwachten julllie allen en zorg dat de zeebenen klaar zijn, de kapiteins : 

 

                                 
 
                             Hoboken              Alex                    Jarne                         Petse 

 

 

 

 



aaaargh kerelpiraten 

het is weer zover, de slechte rapporten worden opgeborgen, de 
valiezen vanonder het stof gehaald en we zeggen onze ontelbare 
vriendinnetjes vaarwel, want we trekken ons 10 dagen terug op onze 
magnifieke piratenboot. we hijsen de zeilen en maken ons klaar voor 
10 dagen avontuur en gevaar! 

wat staat er zoal op ons te wachten tijdens onze tocht van 
ontdekkingen en roverij? 

- een cursus gebarentaal van steven stil. 
- koken met berend brokkenpap. 
- slappe piraten overwinnen met stien struis. 
- een 2-daagse schattenjacht met piet piraat. 

na het veroveren van de scheve schuit, trekken we verder door de 
zeven zeeën! 

we communiceren met onze papegaaien, graven schatten op, ontwerpen 
onze eigen piratenvlag, zwemmen met zeemeerminnen en niet te 
vergeten bouwen we een subtropisch complex op ons eigen eiland! 

wij kijken er alvast heel hard naar uit en hopen jullie allemaal te 
Zien aan ’T kappelleke op 11juli! 

 
piratengroeten van jullie kerelleiding 

cas, wim en thijs 

 



Beste aspiranten, 

Dit jaar gaan jullie vele nieuwe dingen leren. 

Aangezien jullie de oudste zijn wordt alles anders! De 
grootste constructie sjorren, varen op een zelf 
gemaakte boot,  3 dagen op jezelf zijn en vele andere 
dingen. 

Zet jullie schrap want dit jaar wordt een kamp om 
nooit te vergeten. 

Hopelijk tot snel!  

 

Groetjes Miguel en Juan.  
 

Juan, ben jij klaar 
om te 
vertrekken?  

Ja! Super veel zin in 
Miguel. 



Nog een woordje van de kookploeg 
 
 

 

Als je kind een voedselallergie heeft, mag je ons dat 
per e-mail meedelen maar vermeld het zeker ook 
op de medische fiche. Als we dit vooraf weten, gaan 
we het menu voor jouw kind zeker aanpassen in 
overleg met de ouders. Vragen? Tips? 
Opmerkingen? Je kan ons bereiken per e-mail : 
kookploeg@chirojongensbaal.be  

mailto:kookploeg@chirojongensbaal.be


Welke piraten varen mee naar Stal? 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloebers 

Jordi Elsen  +32 497 72 74 73 

Maxim Luca  +32 471 33 99 01 

Siebe Verdrengh +32 470 01 95 76 

Noah Gibbs  +32 498 71 42 45 

Speelclub 

Jens Gruyaert  +32 495 94 28 14 

Jens Van de Put  +32 476 39 58 38 

Wannes Vermunicht +32 468 32 82 96 

Kasper Konovaloff +32 478 19 62 23 

Mathijn De Smedt 

  Rakkers 

Lars Haesendonck  +32 474 03 63 95 

Stef Van Roosbroeck  +32 468 30 15 02 

Pieter-Jan Van Casteren +32 478 48 25 45 

Jonas Bielen   +32 483 20 45 82 

Lou Van Den Berg  +32 472 67 12 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toppers 

Jarne Wolthuizen +32 484 76 21 95 

Alex Pelsmaekers +32 491 29 39 63 

Tijs Goossens  +32 479 17 87 09 

Kerels 

Cas Ottenbourgs +32 470 382 514 

Wim Volckaerts  +32 486 02 20 94 

Thijs Van Casteren  +32 477 04 61 22 

 

 

 

Aspiranten 

Jonas Van den Broeck  +32 471 07 42 45 

Miguel De Smedt +32468 16 67 60 



Adres van onze bivakplaats  
  
Een kleurrijk kaartje, een mooi briefje, een stille wens, een goed weerberichtje, wat familienieuws, ... zijn 
allemaal welkom in Stal. Laat die facteur maar eens zien of hij de post ook op zee kan bezorgen.   
  
Chirojongens Baal  
- naam chirojongen & afdeling -  
Kerstmisstraat 44 
 3582 Beringen 
  
Alleen in uiterst dringende gevallen kan je ons 
bereiken op volgend gsm nummer 0476 77 70 68. We 
stellen het op prijs als dit nummer vrijgehouden wordt 
voor echte noodgevallen.  
 
 
  
Wat kost zo’n 10-daagse bij de 
piraten op den boot?   
Altijd al gedroomd om een echte piraat te worden? Grijp dan nu je kans, want wie weet vinden we wel 
oude schatten of ontdekken we een onbewoond eiland… 
 
Ons rekeningnummer:   

§ BE48 7340 2785 0527 van Chirojongens Baal  
§ mededeling: Bivak 2022 +  naam van de deelnemer.  
§ Onze kassier apprecieert het als hij ten laatste op 18 juni het geld kan beginnen tellen.  
 

De prijs voor onze boerderij  
§ € 130 voor Sloebers  
§ € 150 voor Speelclub, Rakkers, Toppers, Kerels en Aspi’s  
 

Voor deze prijs kan je echt niet thuisblijven!   
 
En zoals steeds is er ook onze familiekorting: vanaf de 2e zoon, krijg je 5 euro korting, de 3e zoon die 
meegaat krijgt 10 euro korting, …  
 
Als de kostprijs van het kamp een hindernis zou zijn, contacteer ons dan gerust dan bekijken we samen 

wat haalbaar en realistisch is. Je kan uiteraard op onze discretie rekenen 
en je kan onze VB hiervoor contacteren via info@chirojongensbaal.be .  
  
Enkele tips om de kosten van het verblijf 
op de boerderij te drukken:  
- OCMW Tremelo biedt een participatiefonds aan waarbij gezinnen die in 
aanmerking komen tot 100 euro terugbetaald krijgen.  
- Sommige ziekenfonds betalen (een deel) van de kostprijs van een 
chirokamp terug. Kijk of vraag het zeker na bij hen.  
 



 

  



Help jij de piraten de schat te vinden?



 

Deze piraat heeft niet alleen zijn been, maar ook zijn kleur verloren! Help jij hem even? 



Welke piraat heeft het schip gestolen?



Wat nemen we mee aan boord van het 
schip? 

 

x Bord (1) 
x Drinkbeker 
x Soepkommetje 
x 3 keukenhanddoeken 

 
x 2 handdoeken 
x Zeep, washandje 
x Kam 
x Tandenborstel, 

tandpasta 
x Bekertje 
x Zonnecrème 
x Muggenmelk 
x Wasknijper 

 
x Rugzak (2) (3) 
x Pen en papier 
x Omslagen en postzegels 

(ook op kamp 
verkrijgbaar) 

x Zak voor vuil linnen 
x Veldbed of 

luchtmatras*(4)  
voor toppers, kerels en 
aspi’s! 
x Slaapzak 
x Hoofdkussen 
x Bedovertrek* 
voor sloebers, speelclub en 
rakkers! 

 
x Korte en lange broeken 
x T-shirts 
x Pyjama 
x Warme trui 
x (mondmaskers) 
x Kousen 
x Ondergoed 
x Zwembroek 
x Badhanddoek 
x Regenjas 
x Zakdoek 
x Pantoffels 
x Sportschoenen 
x Wandelschoenen 
x Zaklamp met 

baterijen 

 
 

Wat laten we thuis: 

- Ipad, tablet, internet verbindende 
toestellen, waardevolle voorwerpen, 
speelgoed, huisdieren. (één knuffeltje 
mag je wel meenemen) 

- GSM: 

· enkel toegelaten bij kerels en aspi’s 
(voor hun meerdaagse tocht). 

· Toppers laten hun GSM thuis! 

- Geen snoep, koekjes, frisdranken… 

*Er zijn bedden voorzien voor de 
sloebers, speelclub en rakkers!  
Alleen de toppers, kerels en 
aspiranten nemen een 
veldbed/matras mee. 



Dienstregeling voor valiezen, 
leden, leiding, koks én ouders  
Het Chirokamp start voor speelclub, rakkers, toppers, kerels en aspiranten op 11 
juli. Voor de sloebers begint het kamp op 14 juli. Het is dan ook niet de bedoeling 
dat je later zou komen dan deze datum. Ook een kamp vroeger verlaten laten de 
piraten niet toe. 
 
Zondag 10 juli 
• Toppers, Kerels en Aspi’s: brengen hun valiezen naar het Chiroheem tussen 19.00 en 20.00 uur 
• Materiaal: klaarzetten, dubbel controleren en … inladen. 
 
Maandag 11 juli 
• Speelclub en Rakkers:  worden om 13u verwacht  op de parking van ’t Kapelleke/Buurtwinkel 

Luc 
• Toppers, Kerels en Aspi’s: 

o Worden met de fiets verwacht op de parking van ’t Kapelleke/Buurtwinkel Luc om 9.30 uur. 
o Neem zeker een lunchpakket, drank en een reserve binnenband mee!  

 
Donderdag 14 juli 
 
• Sloebers :  worden om 13u verwacht  op de parking van ’t Kapelleke/Buurtwinkel 
 

Woensdag 21 juli 
 
• Sloebers, Speelclub en Rakkers: 

• De bus met de leden (en hun valies) is terug in Baal (parking van ’t 
Kapelleke/Buurtwinkel Luc) rond 12.30 uur. (hou onze Facebookpagina in de gaten) 

 
• Toppers, Kerels en Aspis:  

• Vertrekken met de fiets en worden verwacht rond 16.00 uur in Baal te zijn  
• Hun valiezen kunnen worden opgehaald tussen 19.00 en 20.00 uur op de Chiro. 

 
• Verloren voorwerpen: 

Een kledingstuk te veel of niet gevonden: afspraak op de Chiro tussen 19.00 en 20.00 uur voor 
onze onovertroffen verloren-kleren-beurs. Ook hier houden we voldoende afstand en houden 
we rekening met de contactbubbels. 

 
1 maand voor het kamp: 

 
Ben je allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen; laat het ons vandaag weten. Dan gaat 
onze kookploeg op zoek naar een gepaste en lekkere oplossing. 

 
Ben jij allergisch aan discipline, leiders, vroeg gaan slapen, afwassen, opruimen, koks, 
… ook daar vinden we wel een oplossing voor. 

 
Extra info of mogelijke wijzigingen 

 
Hou zeker onze Facebook-pagina en website in het oog voor meer informatie en 
eventuele wijzigingen: 
www.facebook.com/ChirojongensBaal of www.chirojongensbaal.be 



Fietsinformatie(Voor Toppers, 
Kerels en Aspiranten)  
Hieronder wat meer informatie over de fietstocht  
naar de kampplaats die de 3 oudste groepen gaan maken. 

 

De hele rit naar Stal is +/-50 km lang. 

Op 11 juli spreken we om 9.30 uur af op de 
parking aan ’t Kapelleke (buurtwinkel Luc) in Baal. 

Wat neemt elke coureur (verplicht) mee:  

x Fluovestje 
x Fietshelm 
x Je fiets moet tip top in orde zijn!! (goede banden, 2 lichten, 

goede remmen, goede versnellingen...).Kom dus met je beste 
fiets en niet met je zondags wrak! 

x 1 lunchpakket voor onderweg 
x Extra zakgeld om onderweg wat eten/drinken te kopen 
x Drinken en een kleine versnapering 
x Bij regenweer is een regenjas zeker geen overbodige luxe!  

(tip: bij regenweer steek je alles wat in je rugzak steekt best 
eerst in een plastiek zak en dan pas in je rugzak, zo blijft je 
reserve wollen koersbroek droog) 

Nogmaals, zorg dat je fiets volledig in orde is! Wie met verduurde 
banden of half werkende remmen klaar staat op 11 juli wordt meteen 
terug huiswaarts gestuurd en kan met de bus mee. 

Terugtocht naar Baal 

Op 21 juli komen we ook met de fiets terug naar huis. Vandaar dat we hier nog eens willen 
benadrukken dat je met een tip-top-fiets op kamp vertrekt. 

Nog vragen? 

Wie nog vragen heeft kan altijd terecht bij zijn leiders! 

PS Wist je al dat je fiets volledig in orde moet zijn? 

 



Komen jullie 
 mee op

avontuur?


