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Intro 
 

Het jaar is 2010, de laatste etappe van de Tour de France is op gang getrokken en het beloven vijf 

loodzware uren te worden. Uit het peloton zijn twee mannen vertrokken die allebei nog voor de 

eindwinst strijden en gaan er helemaal alleen van door. Na een hevige en moordende rit komen ze nu 

de laatste bocht om, het zijn Cesar en Jef Patat! De spanning is om te snijden en iedereen zit op het 

puntje van zijn stoel. Snickers, wat gebeurt daar!? Cesar zijn band gaat lek en hij knalt tegen een 

boom… Zo rijdt Jef Patat moederziel alleen over de finish en mag zich tot winnaar van de Tour de 

France kronen. Wat een pech voor Cesar, hij moet afgevoerd worden naar het ziekenhuis met twee 

gebroken benen… 

Achteraf verklaart Cesar dat hij denkt dat er vuil spel aan de hand was, hij meent gesaboteerd te zijn 

door de geniepige Jef Patat. Het is niet de eerste keer dat hij verdacht wordt van smeerlapperij. Maar 

wie zal dit ooit kunnen aantonen? 

We spoelen verder naar 2021 en de zoon van Cesar, Urbanus, is net zoals zijn vader op het zadel 

gekropen en staat voor de eerste keer aan de start van de Tour de France. Samen met zijn handlangers 

Samedée en Benneke Beer zal hij proberen Jef Patat te slim af te zijn en zijn vader te wreken. Nog nooit 

stond er zo veel op het spel. Niet alleen kan Cesar’s eer hersteld worden, ook krijgt de winnaar zijn 

gewicht in taart en de sleutel tot de Chocoladefontein van Meeuwen-Gruitrode. Men zegt dat wanneer 

je hiervan drinkt, je voor eeuwig kan leven! 

Jef Patat en zijn medecompanen zijn sluw en achterbaks dus Urbanus zal alle hulp kunnen gebruiken 

om de 10-daagse Tour te kunnen winnen. Dus springen jullie op je stalen ros en zakken jullie mee met 

ons af naar Meeuwen-Gruitrode waar de Tour de France vertrekt? Dan kunnen we voor eens en voor 

altijd korte metten maken met Jef Patat en zo veel taart eten tot we geen pap meer kunnen zeggen! 

  



Kampdata 
 

Urbanus en Jef Patat worden aan de start van de Tour de France verwacht op 15 juli 2021. Tien dagen 

later (24 juli 2021) en met heel wat kilometers in de benen worden ze aan de aankomst van deze 

loodzware 10 daagse rit verwacht. 

Van 1 tot 8 juli kan je je bagage afzetten op de chiro, mits verwittiging op voorhand aan de leiding van 

uw zoon. Omwille van de huidige coronamaatregelen kunnen we nog niet met zekerheid zeggen om 

hoe laat elk lid op de kampplaats verwacht wordt en hoe het vervoer geregeld zal worden. Wij geven 

wel al mee dat de periode van het kamp niet zal veranderen, m.a.w. elk lid zal tussen 15/7 en 24/7 op 

kamp gaan! Van zodra wij over meer informatie beschikken, brengen wij jullie zo snel mogelijk op de 

hoogte via Facebook, mail en onze website (www.chirorijmenam.be). 

  



Speelclub 
 

Dag stoere Speelclubbers 

Zoals jullie al gelezen hebben, zal Urbanus de eer van zijn vader redden door zelf de tour de France 

mee te rijden. 2 agenten voor een grote koers is wat weinig, dus Réné en Modest hebben ons gevraagd 

extra mankracht te voorzien om alles in goede banen te leiden. Jef Patat zal altijd wel een manier 

vinden om te saboteren. Wij weten dat jullie de eerlijkste, sterkste, knapste, stoerste, … van Chiro Sint-

Elooi zijn (Oei, even afgeweken, het gaat niet over ons      ). We weten dat jullie slim en stoer zijn, en 

dus hopen we op jullie hulp. Trek jullie beste Réné en Modest kostuum aan want zonder jullie zal die 

dekselse Jef Patat weeral zijn zin krijgen. 

Hier alvast een oefening om jullie hersenen en ogen te trainen voor op kamp!  

  



Ribbels 
 

Hey Ribbeltjes 

Zijn jullie ook zot van technische snufjes en spionage? Dan hebben jullie geluk! Wij moeten Urbanus 

helpen om de snode plannen van Jef Patat te dwarsbomen. En wat is de beste manier om stiekem bij 

Jef Patat te spioneren? Correct, transformeren in vliegjes zodat we overal ongemerkt binnen kunnen. 

Kom dus 15 juli naar Meeuwen-Gruitrode verkleed in vliegen en dan zorgen we er samen voor dat 

Urbanus de eindstreep haalt!  

Voor het echte spionage werk heb je natuurlijk een prachtig stel hersenen nodig, kan jij hieronder 

Urbanus helpen om de taart te bereiken? We zijn er zeker van dat dit jullie allemaal lukt en dan zijn 

jullie klaar om je 10 dagen met ons uit te leven op kamp! 

 

 

 

 

 

  



Rakkers 
 

In nomine patris et filii et spiritus sancti 
Hallo lieve rakkertjes 

Of zeg ik beter pastoortjes in wording? Omdat de pastoor nog met een snotneus in bed ligt, zullen  wij 

jullie opleiden. Jullie gaan een zeer belangrijke rol spelen in deze Tour de France. Jullie zegen is nodig 

om onze renners heelhuids te laten aankomen en dat liefst met een overwinning voor Urbanus. Laat 

dit niet merken aan onze almachtige Vader, Hij mag immers niet weten dat we Urbanus fan zijn want 

onze God wil natuurlijk dat wij neutraal blijven.  

We kunnen toch geen fan zijn van die dekselse Jef Patat, moge God hem straffen voor al de streken 

die hij uithaalt!  

Buiten het feit dat jullie engelbewaarders zullen zijn voor onze renners zullen jullie ook instaan voor 

het uitdelen van versnaperingen tijdens de wedstrijd. EN ZELF NIET AAN DE MISWIJN ZITTEN HE 

MANNEN! Vergeet niet, de Heer ziet alles!  

(Jullie mogen verkleed komen als pastoor       ) 

  



Toppers 
 

 
 

Gegroet mede armoedzaaiers! Zoals jullie al 

wel wisten doet onze favoriete landloper Jef 

Patat mee aan de Tour de France! Het is dus 

uiterst belangrijk dat wij ten volle voor hem 

gaan supporteren. Bind jullie beschimmelde 

onderbroeken aan elkaar en maak 

spandoeken ter ere van onze kameraad! We 

schieten het startschot in Meeuwen-

Gruitrode. Tel dus al jullie rosse centjes maar 

bij elkaar om tot daar te geraken!  

 

Beste Toppertjes, alweer een nieuwe editie 

van ons fantastische Chirokamp komt eraan. 

Zoals jullie in het bovenstaande tekstje 

konden lezen staan wij als één man achter Jef 

Patat. Wij verzoeken jullie dus om je te 

verkleden als een zwerver! Na wederom een 

woelig jaar kijken wij er alvast naar uit om met 

jullie op kamp te gaan, tot dan! 

 

 

  



Kerels 
 

 
 

Gegroet 10 kleine kereltjes 

Of moeten we 10 kleine nonkeltjes Fillemon zeggen? We hebben horen waaien dat in Meeuwen-

Gruitrode een onweerstaanbaar knappe juffrouw rondloopt. Net zoals nonkel Fillemon staan wij even 

zot van deze Juffrouw Pussy (Want dat is pas een juf die jullie nog wat kan leren      ). Spring dus maar 

snel op jullie stalen ros en rep je naar de kampplaats om dit vrouwelijk schoon te gaan bewonderen. 

Of beter nog, tover jezelf om tot de knapste Juffrouw Pussy, zo knap dat je Jef Patat zijn aandacht kan 

afhouden van de koers en zijn ogen uit zijn kassen kan doen vallen!  

Wij zijn er alvast klaar voor dus smeer jullie geschoren benen al maar in.   



Aspi’s 
 

 

 

Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen, het kamp kan weer beginnen! Wij 

verwelkomen jullie van harte op het meest spannende, prestigieuze en veelbelovende evenement van 

het jaar: de Tour de France! Wonder boven wonder start en stopt die dit jaar in Meeuwen-Gruitrode, 

maar dat speelt alleen maar in ons voordeel. Zo moeten we bijvoorbeeld geen kilometerslange 

hellingen opklimmen en ook geen Franslappen uit de weg duwen. Wij, de aspi’s en hun geweldige 

leiding, gaan in juli tegen de sterren op fietsen en dat doen we natuurlijk in aangepaste kledij. Wie 

weet kunnen we onze beste vriend Urbanus wel helpen om de overwinning te behalen. Daar gaan we 

echter wel een tandje voor moeten bijsteken want zoals we allemaal weten: succes bereik je alleen 

maar door veel te zweten! Dus trek jullie koerstenue aan en vervoeg ons peloton om samen elke 

etappe helemaal kapot te rijden!  

  



Voddenballen 
 

Hoe maak je de allerbeste voddenballen? 

 

Benodigdheden 

• Nylonkousen 

• Veel oude sokken 

 

Stappenplan 

1. Je neemt de oude sokken 

2. Prop de sokken bij elkaar tot je een dikke bal hebt 

3. Stop de bol met sokken in de nylonkous 

4. Knoop de nylonkous dicht vlakbij de bol sokken 

5. KLAAR! 

 

Oké, je hebt nu al je munitie klaar om Jef Patat eens goed liggen te hebben! 

Jef Patat zal het hier echter niet bij laten en zal ongetwijfeld een tegenaanval plannen! Je wilt toch 

echt niks tegen je hoofd krijgen? Eens fietshelm zou ons al goed beschermen maar misschien dat een 

SCHILD nog beter van pas komt?! 

Laat je eigen Cesar en Eufrazie, opa, oma, nonkel Fillemon, tante, Nabuko Donosor, kat of Amedee,… 

er bij helpen. Op de volgende pagina leggen we je uit hoe je het perfecte schild maakt! 

  



Schild 
 

Hoe maak je het allerbeste schild? 

 

Benodigdheden 

• Houten plaat 

• Binnenband van een fiets 

• Cirkelzaag 

 

Stappenplan 

1. Je snijdt met de zaag de vorm van je schild (de vorm kies je zelf!) 

2. Vervolgens bevestig je de stukjes binnenband aan de achterkant (zie foto) 

Zorg ervoor dat deze stukjes in het midden staan en dat ze passen op jou formaat om uw arm 

er door te steken. 

3. Haal je creatieve geest boven en geef je het schild nog een persoonlijke touch. 

4. Test zeker eens uit of het stevig genoeg is. 

 

Ziezo, je bent er helemaal klaar voor! 

 

 

  
 

 

 

 

  



Wat nemen we mee? 
 

o Pyjama 

o Luchtmatras, veldbed, matje,… 

o Slaapzak 

o Toiletgerief: washandjes, handdoeken, badhanddoeken, tandpasta, tandenborstel, bekertje, 

zeep, shampoo, kam, … 

o 5 keukenhanddoeken 

o Linnenzak voor vuilgoed 

o Zakdoeken 

o Kousen (voldoende) 

o Proper ondergoed (voldoende) 

o Spelkledij 

o Warme kledij, het kan s ’avonds serieus afkoelen 

o Lange broek 

o Regenjas 

o Uniform 

o Zwembroek (zwembandjes, …) 

o Schoeisel: Sportschoenen, wandelschoenen/bottinnen, laarzen, watersandalen (niet verplicht, 

wel aan te raden), pantoffels voor in de tent 

o Lijst met adressen voor op de kaartjes 

o Identiteitskaart (af te geven aan de leiding bij de start van het kamp) 

o Medicatie (indien nodig, zie medische fiche) 

o Zonnecrème / aftersun 

o Zonnepetje 

o Muggenmelk 

o Wasspelden 

o Drinkbus 

o Gamel 

o Rugzak, trekkingsrugzak (vanaf Ribbels een rugzak waar een slaapzak, matje en kledij in past) 

o Zaklamp en eventueel een extra paar batterijen 

o 5 Voddenballen 

o Uw opperbeste humeur 

o Mondmasker (vanaf 12 jaar verplicht, maar ook aan te raden voor de kleinsten) 



Wat laten we thuis? 
 

• Zakgeld (behalve eventueel €5 voor postzegels, kaartjes & brieven) 

• Snoep (tenzij een beetje, dit wordt door de leiding in beslag genomen en verdeeld in de groep) 

• Alle vormen van elektronica (GSM, GPS, alle vormen van I-toestellen zoals een ijskast, 

Playstation 4/Xbox One, Ipad Retina...). 

• (Zak)mes, aanstekers,… (alle dingen die je oog kunnen uitsteken of ontvlambaar zijn) 

• Alcoholische dranken en verdovende middelen 

 

Huisbezoeken 
 

 Indien u graag voor aanvang van het kamp een gesprek aangaat met de leiding van uw zoon, mag u 

altijd de leiding van zijn groep contacteren. Wij geven dan met veel plezier een woordje uitleg over de 

tien geweldige dagen die we samen zullen beleven. U kan de contactgegevens van de volledige 

leidingsploeg terugvinden op onze website ‘www.chirorijmenam.be’.  

 

Kampadres 
Rooierlee 

3670 Meeuwen-Gruitrode 

 

 

Postadres 
Naam van het kind + naam van de groep 

Chirojongens Rijmenam 

Ward Schreurs 

Tienderstraat 39 

3670 Meeuwen-Gruitrode 

  

http://www.chirorijmenam.be/


Enkele tips 
 

• Gelieve de kleding en handdoeken en alles wat u lief is te labelen, dit om zo weinig mogelijk 

kledij kwijt te spelen. 

• Voor de SPEELCLUB & RIBBELS is het misschien aan te raden om voor elke dag een proper pakje 

met kleren te voorzien 

• Het is zeer praktisch om zelfklevers te voorzien met naam en adres van bestemmeling voor 

kaarten en brieven. 

• Hang labels aan de bagage. Zowel de naam als de groep van uw kind. 

• Vergeet jullie niet te verkleden (liefst zo goed mogelijk!) 

 

 

Medische zaken 
 

Ook Chiro Rijmenam heeft de stenen tijd verlaten en onze medische fiche is gedigitaliseerd. Voortaan 

wordt er één formulier ingevuld waarin alle nodige gegevens worden verzameld. Dit spaart een hoop 

papierwerk uit en is ook overzichtelijker. U kan het formulier terugvinden op onze website: 

www.chirorijmenam.be onder ‘inschrijvingen’. Het is belangrijk dat u deze zo volledig mogelijk invult, 

zeker nu in tijden van Corona. Zo beschikken wij over de juiste gegevens van uw kind bij eventuele 

ziekte of ongeval. 

Indien uw kind medicatie nodig heeft, kunt u deze aan de leiding afgeven. Vergeet zeker niet te 

vermelden hoe de medicatie toegediend moet worden (wanneer, hoeveel, …). Vermeld dit ook op de 

verpakking, samen met de naam van uw kind! 

Als uw kind vegetariër is of allergisch is aan bepaalde voedingsstoffen dient dit ook genoteerd te 

worden op de medische fiche zodat onze uitstekende kookploeg hier rekening mee kan houden. 

  

http://www.chirorijmenam.be/
https://www.chirorijmenam.be/?page_id=819


Inschrijvingsgeld 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar 150 euro. Vanaf dit jaar werken we ook met een nieuwe formule 

voor grote gezinnen. Voor het tweede kind bedraagt het inschrijvingsgeld 140 euro en voor het derde 

kind 130 euro. Vanaf het vierde kind blijft de prijs 130 euro. 

Hierin inbegrepen zijn 10 dagen kamp met een Full-pension formule. Wij bieden naast de 

overnachtingen in ons tentenkamp dagelijks drie maaltijden aan, met nog een aanvullend “vieruurtje” 

en “lavertje”. Voor dit bedrag is uw kind ook in orde met de verzekering en is er plezier verzekerd door 

een hele hoop activiteiten. Op mooi weer kunnen we jammer genoeg enkel hopen, al zal een regenbui 

ons niet in de weg staan om uit de bol te gaan! 

Kampinschrijvingen worden uitsluitend via overschrijving betaald. Dat maakt het voor ons 

gemakkelijker om te controleren wie er al dan niet betaald heeft. 

Vermeld bij deze overschrijving de naam van uw kind en zijn groep. Het inschrijvingsgeld kan op 

volgende rekening gestort worden: 

 

Rekeningnummer jongens: BE84 7332 3410 2759 

 

Bijvoorbeeld: Kamp Rikkert Biemans / Speelclub 

 

In onze jeugdbeweging trachten we de kosten voor elke activiteit zo laag mogelijk te houden, zodat 

voor niemand een financiële drempel hoeft te ontstaan. Ondanks al onze inspanningen heeft een bivak 

nog steeds een kostprijs die, vooral wanneer er meerdere kinderen tegelijk op bivak gaan, niet voor 

iedereen even gelegen komt. Indien gewenst, kan u ook bij ons een fiscaal attest aanvragen voor een 

vermindering van het kampgeld. In zulke gevallen kan u altijd contact opnemen met onze 

vertrouwenspersoon en volwassen begeleider Gert De Wachter (0477/74.50.08). Hij zoekt samen met 

u, en in alle discretie, graag naar een gepaste oplossing. 


