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VOORWOORD
Allerliefste leden en ouders, het is bijna zover! Het Chirojaar 
verliep jammer genoeg dit jaar wat anders dan verwacht. Toch 
maken we er een onvergetelijk kamp van! Wij zullen van 21 tot 28 
juli 2020 op kamp gaan in Tielt-Winge. Onze oudste leden kunnen 
dit jaar helaas ook niet op buitenlands kamp. Zij gaan dus gezellig 
mee op kamp naar Tielt-Winge. Dit jaar zal ook het kamp er een 
beetje anders uitzien... Maar we gaan er het beste van maken!
Dit jaar is het kampthema DE RUIMTE! We hopen er ook dit jaar 
weer een super leuk kamp van te maken dat we nooit meer 
vergeten ondanks het coronavirus.
We willen als leiding alvast iedereen bedanken voor het toch nog 
schitterende Chirojaar dat we al gehad hebben. Het was weer 
fantastisch!. Verder willen we graag alle ouders bedanken voor 
het vertrouwen.
Verder in dit kampboekje vind je alle informatie die je nodig hebt 
om mee te gaan op kamp. Mochten er nog vragen zijn, dan kan je 
altijd terecht bij een van de leidsters.  
Groetjes, 
Sien, Joy, Karlijn, Liese, Stefanie, Sam, Kaat, Janne, Igna, Floor, 
Loryn, Xena, Jorine, Lize, Julie, Dora, Mitte, Sterre, Ine, Britt, 
Hanne, Kyani & Nelle

KAMPADRES
Chiro Klavertje 4  
P/a naam van het kind  
Ralisweg 2B
3390 Tielt-Winge

DATUM
Voor alle groepen:
21-28 juli 2020

WIJ HEBBEN ER ALVAST ZIN IN!
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ADRESSEN VOOR DE THUISBLIJVERS VERTREK & TERUGKOMST
ZATERDAG 18 JULI
ENKEL TIPTIENS & ASPIRANTEN brengen hun bagage binnen 
op de Chiro (leden stappen uit de auto en nemen hun bagage, 
ouders blijven in auto zitten) 

DINSDAG 21 JULI
- Tiptiens & Aspiranten vertrekken met hun leiding met de fiets   
  richting Tielt-Winge (juiste uur wordt nog meegedeeld)
- Andere leden ( Knijntjes, Speelclub, Kwikken & Tippers) worden 
  met hun bagage door de ouders gebracht naar de kampplaats 
  via de kiss & ride (elke bubbel heeft een andere aankomstijd, 
  zie verder)

DINSDAG 28 JULI
- Alle leden worden opgehaald door de ouders 
  op de kampplaats via de kiss & ride 
BUBBEL 1: 10u
BUBBEL 2: 11u
- ENKEL TIPTIENS & ASPIRANTEN halen hun bagage
  & fiets op aan de Chiro



WAT MOET JE ZEKER MEENEMEN?  
Slaapgerief
- Onderlaken 
- Veldbed/ luchtmatras
- Hoofdkussen
- Slaapzak of deken
- 2 pyjama’s  
- Knuffel, één is zeker voldoende  
- Zaklamp
-          ENKEL ASPIRANTEN: tentje
           (Wordt nog verder afgesproken met leiding)  
Toiletgerief
- Voldoende washandjes en handdoeken  
- Tandenborstel 
- Tandpasta
- Bekertje
- Zeep 
- Shampoo  
- Kam/borstel, rekkertjes, speldjes... 
- Muggenmelk 
- Zonnecrème en aftersun  
- Voldoende zakdoeken 
-          Doos papieren zakdoeken 
Kledij
- Ondergoed (voldoende reserve) 
- Kousen en sokken (voldoende reserve)  
- Speelkledij (die vuil mag worden): shorts, t-shirts,
            hemdjes...
- Schoenen: sandalen, stapschoenen, slippers en
            regenlaarzen 
- Enkele lange broeken  
- Enkele warme truien  
- Regenkledij  
- Linnenzak voor de vuile was  
- Pet of hoedje tegen de zon en zonnebril! 
- Verkleedkleren in kampthema  

Zwemgerief  
- Badpak of bikini  
- Grote badhanddoek  
- Badmuts  
Eetgerei
- Diep –en plat bord (niet breekbaar)  
- Mes, vork, lepel en dessertlepeltje 
- Mok (niet breekbaar)  
- Voldoende keukenhanddoeken  
- Rugzakje, boterhammendoos en drinkbus!!!  

Andere
- IDENTITEITSKAART!! 
(De ouders van de jongste leden vergeten deze niet af te geven aan 
de kiss & ride aan de leiding)
- + 12 LEDEN NEMEN EEN MONDMASKER MEE!!!
- Schrijfgerei: papier, enveloppen, postzegels, kaartjes...  
Je kan op kamp postzegels en kaartjes kopen. Een adressenlijst is 
altijd handig. Nog beter is het om de adressen al voor te schrijven op 
etiketten, zodat de leden deze alleen nog maar hoeven op te kleven.  
- Teken al je spullen zodat we nadien niet met spullen 
overblijven die ‘van niemand zijn’. Als er een naam in staat kunnen we 
alles terug bezorgen.  
- Tiptiens en aspriranten voorzien hun fiets van fietstassen. Zorg 
er zeker voor dat je regenkledij, plakgerief en een binnenband bij 
hebt. Zo kan de fietstocht zorgeloos verlopen.



KAMPREGELS 
1) Fruit, groenten, choco, vlees, confituur... Alles van eten wat je 
teveel hebt, is welkom bij onze kokkies. Geef hen op voorhand 
even een seintje.  

2) De kokkies verwennen ons op tijd met wat lekkers. Snoep, 
chips, kauwgom, chocolade... zijn verboden en laten we thuis. 
Vinden we toch snoep bij de leden, dan wordt dit afgenomen 
door de leiding. Zij verdelen het dan over alle leden van de groep. 

3) GSM’s zijn voor alle groepen verboden op kamp. Als we er toch 
vinden, worden deze afgenomen en pas teruggegeven in Essen 

4) Alle kostbare spullen (juwelen, dure zonnebrillen, Ipod, 
fototoestellen...) laat je best thuis. Deze kan je niet gebruiken op 
een Chirokamp en je kan ze toch alleen maar kwijtspelen. De 
verzekering dekt het verlies ervan niet. 

5) Bananendozen hebben al vele kampen hun nut bewezen. Ze 
zijn plaatsbesparend in de slaapzalen. We vragen de leden dan 
ook op zoek te gaan naar een bananendoos (deze vind je in de 
supermarkt) en deze te vernissen tegen het nat. Uiteraard mag je 
je slaapzak, schoenen... nog in een aparte (vuilnis)zak steken

6) Postpakketten of cadeautjes opsturen naar je kinderen op 
kamp zien we niet graag. Andere kinderen worden jaloers dus 
doe dit alstublieft niet. Komt er toch een pakketje aan, dan krijgt 
uw kind het pas na het kamp. 

7) Zakgeld, de eeuwige discussie. Wij vinden 10 euro meer dan 
voldoende. Het is enkel om kaartjes en postzegels mee te kopen. 
De oudste groepen overleggen met hun leiding. 

8) Leden die medicatie in moeten nemen, steken deze in een 
apart zakje voorzien van hun naam. Bij vertrek geef je dit af aan 
je leiding. Zij zullen er dan voor zorgen dat de nodige medicatie 
op tijd wordt ingenomen. We vinden het belangrijk alle medische 
problemen op voorhand te weten. Zo kunnen wij er rekening mee 
houden en op de juiste manier handelen. U kan altijd een gesprek 
vragen bij de leiding. 

9) Hoe zit het met de verzekering? Ongevallen worden 
terugbetaald door de verzekering. Eerst betaalt de Chirokas alle 
onkosten. Na het kamp worden deze door de ouders aan de 
Chiro terugbetaald. De ouders geven vervolgens het ongeval 
door aan het ziekenfonds. Het remgeld wordt terugbetaald door 
de Chiroverzekering. Let wel op, een ongeval is niet hetzelfde als 
een griep of oorontsteking. 

10) Om onze bivaksfeer niet te verstoren, vragen we uitdrukkelijk 
om de kampplaats NIET te bezoeken!!! 

11) Wegens het coronavirus, zullen er ook enkele regels rondom 
zijn maar deze worden wel duidelijk op kamp



CORONA-VEILIG KAMP
Dit jaar zal het kamp er helemaal anders uitzien dan we gewoon 
zijn... Door het coronavirus zullen er enkele maatregelen gelden 
op kamp.

BUBBELS
We werken op kamp in drie bubbels
- Bubbel 1: Knijntjes, Speelclub & Kwikken
- Bubbel 2: Tippers, Tiptiens & Aspiranten 
- Bubbel 3: Kokkies & VB’s
Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk 
contact. We eten, slapen en wassen ons op andere momenten 
en reinigen de contactoppervlakken tussendoor grondig. 
Handen wassen en andere hygiëne blijven erg belangrijk!

ZIEK WORDEN OP KAMP
Wie er tijdens het kamp iemand ziek wordt,  volgen we het 
stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld 
is. Zieke leden en leiding moeten naar huis. We willen dus 
vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien 
nodig, uw kind te komen halen. 
Ook wie ziek is of symptomen heeft 5 dagen voor het kamp is 
verplicht om thuis te blijven.

KISS & RIDE
Dit jaar worden de Knijnen, Speelclub, Kwikken en Tippers 
gebracht naar de kampplaats. Om zo weinig mogelijk contact 
met andere te hebben zal het afzetten gebeuren aan de hand 
van een kiss & ride in de buurt. Hierbij is het erg belangrijk dat 
de leden zelf hun bagage uit de auto nemen en de ouders niet 
uit de auto komen.
Bubbel 1 wordt verwacht om: 19u
Bubbel 2 wordt verwacht om: 18u30
(Zussen uit verschillende bubbels kunnen samen afgezet 
worden maar laat een seintje aan de leiding hoelaat!)
Via de Rillaarseweg draait u op de parking van het 
gemeentehuis en zet u uw kind af. Dan rijdt u verder door langs 
de Blereberstraat.

Gemeentehuis 
Tielt-Winge



FOTO’S VAN DE KAMPPLAATS



Hoe ziet een dag op ons ruimtekamp eruit? 
7:15u Kokkies staan op, zetten koffie en beginnen met het ontbijt.  

7:30u Dienstleiding staat op  

7:45u Dienstleiding wekt de andere leiding  

8:00u Leden worden gewekt op een speciale manier, wassen zich 
en kleden zich aan  

8:30u Het kamplied wordt opgezet en de leden verzamelen zich  

8:45u Ontbijt wordt ingezet met een tafelmomentje  

9:15u Afwas begint 
 
9:30u Diensten worden gedaan 
 
10:00u Ochtendactiviteit gaat van start  

12:00u Kampliedje wordt opgezet en leden verzamelen zich 
 
12:15u Middagmaal wordt ingezet met een tafelmomentje  

12:45u Afwas begint 
 
13:00u Platte rust 
 
14:00u Middagactiviteit gaat van start  

16:00u Vieruurtje  

17:45u Kampliedje wordt opgezet en leden verzamelen zich  

18:00u Avondeten wordt ingezet met een tafelmomentje  

18:45u Afwas begint
  
19:00u Kampliedje wordt opgezet en leden verzamelen zich voor 
het avondtoneel  

19:30u Avondactiviteit gaat van start  

20:00u Knijntjes gaan zich wassen  

20:30u Knijntjes gaan slapen 
            Speelclub gaan zich wassen 
 
21:00u Speelclub gaan slapen 
            Kwikken gaan zich wassen 
 
21:30u Kwikken gaan slapen
            Tippers gaan zich wassen 
 
22:00u Tippers gaan slapen  
             Tiptiens gaan wassen

23:00u Tiptiens gaan slapen
             Aspiranten gaan wassen

23:30u Aspiranten gaan slapen



INTERVIEW MET DE LEIDING
KNIJNENLEIDING 
Wat is je astronauten naam? 
Karre De Schepper

Hoe oud ben je? 
21 spacejaren 

Wat is je sterrebeeld?
Stier

Wat studeer je? 
Sociologe van de marsmannen 

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Zonnetje Ciesse

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro en in de ruimte reizen

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
hmmmm spaceghetti

Wat lust je niet? 
Ik lust alles!!!!!

Wat is je favoriete activiteit? 
Kooktocht op planeet Mars 

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Daar gaan wonen met al mijn vriendinnetjes van planeet Klavertje 4

Van wat ben je bang?
Vieze enge aliens

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
De lieve Knijntjes en alle leiding

Wat is je astronauten naam? 
Liese Debakker

Hoe oud ben je? 
21 jaren rond de zon

Wat is je sterrebeeld?
Weegschaal

Wat studeer je? 
Arbeids- en organisatiepsychologie

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Alle liefste Knijntjes

Wat zijn je hobby’s? 
Vele tripjes naar andere planeten, Chiroooo en gezellig in de melkweg 
chillen met mijn tofste mede-astronauten

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Al het ruimtevoedsel van onze astrokokkieeeees!!

Wat lust je niet? 
Kaas ewwww

Wat is je favoriete activiteit? 
Buikschuiven van de ene planeet naar de andere!!!!!

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een dik feest organiseren met allemaal puppy’s, glitter en roze 
champagne

Van wat ben je bang?
Spaceshuttles vol kaas

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Alle ruimtemaatjes van Chiro Klavertje 4 en mijn familie



Wat is je astronauten naam? 
Sien Vdooo

Hoe oud ben je? 
19 mensenjaren

Wat is je sterrebeeld?
Ram

Wat studeer je? 
Uitvoerende dans in het buitenaardse Tilburg

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Er is helaas nog geen astronaut of marsmannetje geweest die mijn 
hart heeft kunnen stelen

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro & dansen

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Alle soorten spacespaghetti

Wat lust je niet? 
Aardaooeken

Wat is je favoriete activiteit? 
Stiekem mijn naam op vlaggen van verschillende planeten schrijven

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Daar wonen met mijn lieve Chiromaatjes

Van wat ben je bang?
Enge ruimtemannetjes

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Mijn lieve familie, Knijnen en leiding

Wat is je astronauten naam? 
Joy Rempt

Hoe oud ben je? 
18 lichtjaren

Wat is je sterrebeeld?
Weegschaal

Wat studeer je? 
Ruimteverpleegkunde

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Astronaut Jitse

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro, zwemmen

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Spaghetti

Wat lust je niet? 
Tomaten

Wat is je favoriete activiteit? 
Paintballen met sterretjes

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een groot kampvuur maken om met mijn astronautenvriendjes aan te 
zitten

Van wat ben je bang?
Vieze spinnenkoppen in mijn ruimteschip

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Mijn astronautenvriendjes en familie



SPEELCLUBLEIDING 
Wat is je astronauten naam? 
Stefanie Jaspers

Hoe oud ben je? 
22 Sterren-jaren

Wat is je sterrebeeld?
Ram

Wat studeer je? 
Drankbevoorrader van de planeet bij de Caigny

Welk marsmannetje/ astronautje  heeft je hart gestolen? 
Tim, de knapste astronaut van Nieuwmoer

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro, astronautenpakken naaien & volleybal met kometen

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Scampi’s in een Melkweg sausje

Wat lust je niet? 
Ik lust bijna alles

Wat is je favoriete activiteit? 
Een gigantische komeet-baseball tornooi & glijden van de planeten 
van de Greefs

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een groot feest geven voor al mijn astronauten maatjes

Van wat ben je bang?
Ik van niemand, iedereen van mij ;) 

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Mijn familie, astronauten vrienden en Timmeke

Wat is je astronauten naam? 
Alien Janne

Hoe oud ben je? 
21 lichtjaren

Wat is je sterrebeeld?
Leeuw

Wat studeer je? 
Banaba creatieve marsmantherapie

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Ruimtereiziger Johnny

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro Chiro Chiro

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Geef mij maar buitenaardse gerechtjes 

Wat lust je niet? 
Ik lust ALLES

Wat is je favoriete activiteit? 
Rechtdoortocht naar verre oorden

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
De planeet omvormen tot 1 grote chirofamilie

Van wat ben je bang?
Buitenaardse wezens

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Muziek en men allerliefste medeleiding



Wat is je astronauten naam? 
Sam

Hoe oud ben je? 
19 maanomwentelingen

Wat is je sterrebeeld?
Ram

Wat studeer je? 
Psychologie zodat ik kan achterhalen hoe de mensenmannetjes 
denken

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Dries from earth

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro!!!!!

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Als het maar pasta is! Dan zit mijn buikje weer vol voor de volgende 
reis

Wat lust je niet? 
Echte ruimte mannetjes lusten alles 

Wat is je favoriete activiteit? 
Ruimteschepentocht op de Melkweg

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een Chriovlag op die planeet zetten zodat de jongens er niet meer 
durven komen!

Van wat ben je bang?
Ruimte mannetjes van planeet Scouts

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Mijn Spaceclubjes en mijn mede astronautleiding

Wat is je astronauten naam? 
Komeet Kaat

Hoe oud ben je? 
630 720 000 seconden

Wat is je sterrebeeld?
Schorpioen

Wat studeer je? 
Wetenschap van het bouwen van constructies op nieuwe planeten

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Astronaut Brent van planeet Nieuwmoer

Wat zijn je hobby’s? 
Planeetbal en Chiro natuurlijk

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
BBQ gemaakt door aliens van kokkieplaneet

Wat lust je niet? 
Spruitjes kogel ik terug naar een andere planeet

Wat is je favoriete activiteit? 
Een goede krater uitzoeken om daar een vuurtje in te maken en te 
koken

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Huizen bouwen voor al mijn astronautenmaatjes

Van wat ben je bang?
Neerstorten met mijn ruimteschip

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Alle astronauten van Chiro Klavertje 4 en mijn familie



KWIKKENLEIDING
Wat is je astronauten naam? 
Loryn Suykerbuyk

Hoe oud ben je? 
Ik ben al 21 keer rond de zon geweest!!!!

Wat is je sterrebeeld?
Boogschutter

Wat studeer je? 
Toegepaste taalkunde (Spaans en Frans) in Gent

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Astronautje Peeters

Wat zijn je hobby’s? 
Chiroooooooo

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Spacespaghetti

Wat lust je niet? 
Champignonnen zie ik als aardschimmels

Wat is je favoriete activiteit? 
Reisje rond de wereld

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Mijn schoenen uitdoen, dan voel ik mij het meest op mijn gemak

Van wat ben je bang?
The Black Hole

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Mijn medemarsmannetjes van de Chiro, mijn familie en astronautje 
Peeters

Wat is je astronauten naam? 
Floor Van Oevelen

Hoe oud ben je? 
19 lichtjaren 

Wat is je sterrebeeld?
Waterman

Wat studeer je? 
Toegepaste taalkunde Frans & Spaans

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Mijn hartje ligt nog op een onontdekte planeet :( 

Wat zijn je hobby’s? 
Volleybal, Chiro en afspreken met mijn lieve vriendinnetjes

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Pizza op ruimtelijke wijze

Wat lust je niet? 
Groentjes

Wat is je favoriete activiteit? 
Zangstonde met al mijn ruimtevriendjes

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een tiktokdansje maken

Van wat ben je bang?
Aliens

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
De aaaaaaaallerliefste Kwikken & leiding



Wat is je astronauten naam? 
Igna Van Ginneken

Hoe oud ben je? 
21 ruimtelentes jong

Wat is je sterrebeeld?
Ram

Wat studeer je? 
Orthopedagogie

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Astronaut Marnick

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro & Volleybal

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Spispaspaghetti

Wat lust je niet? 
Witloof

Wat is je favoriete activiteit? 
Kooktocht

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een mega groot ruimte feest geven

Van wat ben je bang?
Spinnen

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Mijn chirovrienden, mijn fmailie en astronaut Marnick

Wat is je astronauten naam? 
Mooiste aardemeisje Xena Van Tiggelen

Hoe oud ben je? 
19 schoon jaren jong

Wat is je sterrebeeld?
Stoere Stier

Wat studeer je? 
Ik ontwerp posters voor de feestjes van de marsmannetjes

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Ik ga nog vele ruimtereisjes moeten maken om mijn hartendief te 
vinden

Wat zijn je hobby’s? 
Creatief bezig zijn en Chiro <3

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Is er een frituur op de maan?? Maar ook wel ne Mars of Milky Way 
zijn ook lekker en zekker Rakketijsjes hmmmm

Wat lust je niet? 
Wit brood bahhh & van mij mag de MELK-weg bij cornflakes ;)

Wat is je favoriete activiteit? 
Lachen, gieren & brullen met men Kwikjes

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Is goe gaan kamperen op men nief planeet

Van wat ben je bang?
Spinnen en de enge ruimtemannetjes van Joho

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Mijn aaaaaallerbeste kwikjes, medeleiding en mij mamaatje & 
papaatje



TIPPERSLEIDING
Wat is je astronauten naam? 
Lize Kools

Hoe oud ben je? 
20 Zonnestelsels jong

Wat is je sterrebeeld?
Leeuw

Wat studeer je? 
Orthopedagogie op de planeet aarde

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Marsmannetje Stef heeft mijn hart gestolen

Wat zijn je hobby’s? 
Volleyballen met aliens & Chiroooo

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Spaghetti Bolognese

Wat lust je niet? 
Spruitjes

Wat is je favoriete activiteit? 
Dropping naar Mars

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Dan bouw ik een feestjeee

Van wat ben je bang?
Ik vind de astronauten van Chiro Joho nieeeeet leuk

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Een lange ruimtevaart begin ik niet zonder de medeleiding

Wat is je astronauten naam? 
Dora Smout

Hoe oud ben je? 
Al 18 jaar in de kosmos

Wat is je sterrebeeld?
Leeuw, da zen de goei

Wat studeer je? 
Handelsingenieur op de prachtige planeet Gent

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Mijn ruimteschip moet nog langs de liefdesplaneet passeren

Wat zijn je hobby’s? 
Chiroooo en volleyballen tussen de kometen

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Geef mij maar lasagne of macaroni, liefst met een vleugje sterrenstof 
erbij

Wat lust je niet? 
Bonen in een aliensausje, gatver!!!!

Wat is je favoriete activiteit? 
Liften naar andere planeten en daar hele ruige spelletjes spelen

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een giga dikke keet bouwen

Van wat ben je bang?
Slangen en alles wat zwemt

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
De liefste Tippers en de bangelijke leidingsgroep natuurlijk



Wat is je astronauten naam? 
Julie Kools

Hoe oud ben je? 
18 lichtjaartjes

Wat is je sterrebeeld?
Kreeft

Wat studeer je? 
Toegepaste economische wetenschappen

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Mijn astronaut moet de weg naar onze planeet nog vinden

Wat zijn je hobby’s? 
Chiroooo & af en toe een ruimteloopje

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Lasagne 

Wat lust je niet? 
Ruimtepindakaas

Wat is je favoriete activiteit? 
Pleinspeleeeeen

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een zot gek ruimtestation bouwen waar plaats is voor alle coole 
chiromadammetjes

Van wat ben je bang?
Vastzitten in mijn ruimteschip

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Men ruimtevriendjes

Wat is je astronauten naam? 
Jorine de ruimtehelding

Hoe oud ben je? 
20 maal een rondje rond de zon

Wat is je sterrebeeld?
Ik ben een heilige maagd Maria

Wat studeer je? 
FarMARSie

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Geert heeft me alle ruimtetrucjes geleerd

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro, ruimtereizen, volleyballen, naar de vallende sterren kijken

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Ruimtefrietjes

Wat lust je niet? 
Ruimtepaddenstoelen

Wat is je favoriete activiteit? 
Kooktocht op Pluto

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Er een dikke keet bouwen

Van wat ben je bang?
Ruimtepaddenstoelen

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Alle astronautleden en medeastronautjes



TIPTIENSLEIDING
Wat is je astronauten naam? 
Ine Neelen

Hoe oud ben je? 
21 ruimtejaren

Wat is je sterrebeeld?
Schorpioen

Wat studeer je? 
Taal- & letterkunde om de taal van 
de aliens te leren

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Al onze toffe austronautenleden hebben mijn hartje gestolen

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro en ruimtewandelingen maken

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Op een lange ruimtevaart eet ik het liefste pizza

Wat lust je niet? 
Vieze spruitjes

Wat is je favoriete activiteit? 
Een rechtdoortocht door het universum

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Ik zet een Chirovlag in het midden van de planeet en maak ik er een 
groot chiroparadijs van

Van wat ben je bang?
Buitenaarse wezens

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Onze hele toffe astronautenleidinggroep

Wat is je astronauten naam? 
Alien Gevo 

Hoe oud ben je? 
22 planeten 

Wat is je sterrebeeld?
Waterman

Wat studeer je? 
Gevorderde wetenschap over het lichaam van de marsmannetjes in 
kritieke toestand

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Mijn hartje is nog verstopt

Wat zijn je hobby’s? 
Chiro en komeetbal

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Melkweg lasange ;)

Wat lust je niet? 
Space strong

Wat is je favoriete activiteit? 
Sterren tellen & rond zweven in de ruimte

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een dikke keet bouwen en de planeet afbreken (hihi oeps)

Van wat ben je bang?
Een echte alien is niet bang

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
De hele astronauten leidingsgroep



Wat is je astronauten naam? 
Marsman Mitteke

Hoe oud ben je? 
7665  mensenmannetjes dagen

Wat is je sterrebeeld?
Ram

Wat studeer je? 
Wetenschap van de mensenmannetjesopvoedkunde

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Alien Raf

Wat zijn je hobby’s? 
Ruimte varen & sterren tellen

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Spaghetti Bolognaise gemaakt door mensenmannetjes

Wat lust je niet? 
AARDappeltjes

Wat is je favoriete activiteit? 
Wandelen door de ruimte en op mijn favoriete planeet een vuurtje 
maken om eten op te koken

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Daar gaan wonen met al mijn liefste chiromarsmannetjes

Van wat ben je bang?
De ondergang der aarde

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Mijn tandenborstel

Wat is je astronauten naam? 
STEuReh
Hoe oud ben je? 
19 mensenjaren

Wat is je sterrebeeld?
Stier

Wat studeer je? 
Liberal arts and science

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Chocolade

Wat zijn je hobby’s? 
Kitesurfen naar de maan en Chiroooo op de aarde

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Again, chocolade

Wat lust je niet? 
Vlees

Wat is je favoriete activiteit? 
Liftspel langs de planeten

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Een Feestje geven

Van wat ben je bang?
Nooit terug naar de aarde kunnen

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Mijn Tiptientjes



ASPIRANTENLEIDING
Wat is je astronauten naam? 
Nelle Schrauwen

Hoe oud ben je? 
21 mensenjaren

Wat is je sterrebeeld?
Schorpioen

Wat studeer je? 
De aliens slimmer maken dan de mensen

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Koning van de ruimte: Wies

Wat zijn je hobby’s? 
Gooien met vuurballen en Chiro

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Pastaaaaa

Wat lust je niet? 
Aardbollen

Wat is je favoriete activiteit? 
Liften met Neil Armstrong naar de maan

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Plassen om mijn terrein af te bakenen

Van wat ben je bang?
Wezens van de zee

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Koning, ruimtevriendinnen, familie

Wat is je astronauten naam? 
Kyani Bocken

Hoe oud ben je? 
20 lichtjaren

Wat is je sterrebeeld?
Een leeuw ROAAAARRR

Wat studeer je? 
Communicatiewetenschappen om te kunnen communiceren met het 
hele universum en de aliens

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Alien Joeri van de hele saaie planeet Scouts

Wat zijn je hobby’s? 
Sateliettreintjes tellen

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Ik eet alles graag zolang ik amar met een vol maagje terug kan 
landen op aarde

Wat lust je niet? 
Alles behalve witloof!!

Wat is je favoriete activiteit? 
Overlevingstocht doorheen de kraters van Neptunus

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Ik zou van de planeet een aardsparadijs maken samen met mijn lieve 
astronauten van de Chiro!!

Van wat ben je bang?
Onweer en vieze spinnen (en marsmannetjes natuurlijk)

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
Toch wel alien Joeri, de astronauten van Chiro Klavertje 4 en de 
knotsgekke wezens van Aspirantjes



Wat is je astronauten naam? 
Hanne Van Esbroeck

Hoe oud ben je? 
Op chirokamp wordt dit marsmannetje 23 jaar

Wat is je sterrebeeld?
Leeuw

Wat studeer je? 
Farmaceutische ruimtewetenschappen

Welk marsmannetje/ astronautje heeft je hart gestolen? 
Astronaut Wanne

Wat zijn je hobby’s? 
Chirooooo

Wat eet je het liefste op een lange ruimtevaart? 
Spacepaste

Wat lust je niet? 
Risotto

Wat is je favoriete activiteit? 
Zingen tot ze ons horen op een andere planeet tijdens de zangstonde

Wat zou je doen als je een nieuwe planeet ontdekt? 
Heel de chiro uitnodigen voor een dik feest

Van wat ben je bang?
Enge liften naar de ruimte

Wie kan je niet missen op een lange ruimtevaart?
De aspiranten en leiding van Chiro Klavertje 4

ONZE KOKKIES

LIESJE & PATRICK

KAREN & KURT

ELLEN & DAVID



ONZE VB’S

Jasper & Ilke

Contact
Groepsleiding
Loryn Suykerbuyck 
Steenpaal 19, 2910 Essen
0471247842

Stefanie Jaspers
Horendonk 366, 2910 Essen
0497428508

Volwassen begeleiding
Ilke en Jasper
Over d’Aa 250, 2910 Essen 
0472 72 59 05
0474 76 97 58
De contactpersonen op kamp zijn Loryn en Stefanie. 
U kan hen bereiken bij noodgevallen!

ELS & HENDRIK

MAKEN ONS HEEEERLIJK 
RUIMTEVOEDSEL






