


MINI KAMP 2023 
Waar? 

Chiro As-Niel 

Tienderschuur z/n 

3665 As 

 

Wanneer? 

Aankomst Vertrek 

Vrijdag 14 april 2023 om 19u Zondag 16 april 2023 om 11u30 

 

Prijs + inschrijving?  

Datum  VOOR 3 april 2023 

Bedrag  45 euro  

Rekeningnummer  BE55 7343 2014 2344 

Mededeling Mini kamp ‘naam kind’  

Betaald = ingeschreven  

Opgelet!  

Indien het lidgeld nog niet is betaald, gelieve het bedrag van €40 te betalen op 

het rekeningnr. BE55 7343 2014 2344, met vermelding: Lidgeld ‘naam kind’ 

‘Speelclub/Rakwi/Tito/Keti/Aspi.  

Het betalen van het lidgeld is belangrijk voor de verzekering! 

 

 

 

HOPELIJK TOT DAN        

GROETJES  

DE LEIDING   
  



 

SPECIALE ACTIVITEIT 
Dit jaar zal onze speciale activiteit doorgaan in het actionpark in Kiewit op 6 

mei 2023! We zullen samen met de trein terugkomen! Jullie zullen wel voor 

eigen vervoer moeten zorgen om naar daar te gaan. We verzamelen daar om 

9u30. Meer info over het juiste uur van terugkomst en de prijs volgt nog. Je kan 

de aanwezigheid van jouw kind doorgeven op het nummer 04 68 20 92 05 

(Anne-Katrien) . Voor verdere vragen mag je contact opnemen met Anne-

Katrien. 

 



Dag allerliefste speelclubjes  
 
Er staat weer iets kei leuk op het programma…. Namelijk 
CHIROWEEKEND!!!! Whoop whoop J Zo een weekend is 
natuurlijk de ideale opwarmer voor kamp, dus hopen wij dat 
jullie allemaal massaal mee gaan !!  Wij kijken er alvast super 
hard naar uit!  
Met het super leuke thema, #Like Me, zijn wij alvast 
begonnen met het bedenken van de leukste spelletjes voor 
jullie! 
 
PS: na weekend is er ook nog de speciale activiteit op 6 mei, 
vergeet die zeker ook niet ;)  
 
  
Groetjes 
Jullie leiding, Axelle en Laure xx 



Lieve lieve lieve Rakwi’tjes  

 

EINDELIJK IS HET ZOVER, eindelijk gaan we op mini-kamp.  

Een weekend vol met leuke spelletjes, lekker eten en veeeeeeeeeel meer!!  

Lotte en ik kijken er al enorm naar uit, hopelijk jij ook?  

En zoals jullie al gezien hebben is het weekend ook met een thema en da thema is:  

 

Gelukkig zijn jullie al een beetje getraind op de liedjes van Like Me, door de leuke quiz en de 

escaperoom die we eens gespeeld hebben waarin hun liedjes verwerkt waren.  

Heb je Like Me nog nooit gezien??? GA DAN MAAR SNEL IN DE ZETEL ZITTEN EN KIJKEN  

Want die kunnen misschien wel eens goed van pas komen in het weekend        

Lotte en ik kennen alvast elke aflevering en elke liedje van achter naar voren. Maar we weten dat 

sommige van jullie dat ook al kennen. 

En mag je niet zoveel tv kijken van je mama of papa, GEEN PROBLEEM, gebruik onze super tv-bon die 

Lotte en ik voor jou hebben gemaakt en beneden deze pagina hebben gezet       dan zal het zeker 

mogen!!!!  

 

WIJ KIJKEN ER ALVAST ENORM HARD NAAR UIT, HOPELIJK JULLIE OOK!!! 

 

Samen gaan we er een super-weekend van maken. 

 

Vele lieve groetjes 

Jullie Leiding  

Lotte en Ewoud xxxx 

 

 

 



We gaan dansen in de zon baden in het licht 
we omarmen het leven met een lach op ons 
gezicht. Oefenen maar!! We gaan een 
weekend tegemoet met alle Vlaamse 
klassiekers die Like me gecoverd heeft. Klaar 
om te binge watchen? Wij wel!! Het wordt 
een fijn weekend, dus we verwachten dat 
jullie allemaal meegaan richting As-Niel. 
Groetjes 
Jullie leuke leiding 
Arno en Ella 



Liefste Keti’s,  
De op één na tofste periode van het jaar komt er weer aan: mini-kamp! De 
tofste is natuurlijk het kamp maar dat is nog eventjes wachten. Dit jaar is het 
terug een mini-kamp met de hele Chiro in de plaats van een weekend met als 
thema Like Me. 
 
Dit gaat door 14,15 en 16 april. Ik denk dat een paar van jullie het thema wel 
zullen kennen. Als je het niet kent zou ik zeggen zoek het eens op. Wij hopen 
natuuurlijk dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn. 
 
Wij zijn in ieder geval al aan het aftellen tot het mini-kamp! Ikhoop jullie ook! 
Wij gaan daar super veel leuke spelletjes spelen, veel leuke herinneringen 
maken en natuurlijk ook veel lachen, hopen wij toch in ieder geval.  
 
Ik hoop dat jullie tot nu toe al leuke Chiro’s gehad hebben. Wij vonden het 
natuurlijk wel al heel fijn. Ik hoop dat jullie het weekend zeker nooit gaan 
vergeten. Ik zal alvast een foto van Like Me er in zetten zodat jullie een idee 
hebben wat het is moesten jullie het niet kennen. Natuurlijk heb ik ook nog 
mooie foto’s van jullie die ik er heb bijgezet. 

Groetjes en dikke knuffels,  

Ines en Anne 



 

 

Beste bewoner,  

 

Proficiat! Jij bent verkozen tot 1 van de kandidaten van Big 

Brother 2023! Hopelijk heb je er veel zin in, want het belooft een 

heuse strijd te worden: wie wordt de winnaar van Big Brother 

2023?  

Alle kandidaten worden vrijdag 14 april 2023 om half acht aan 

het Big Brother huis verwacht aka Chiro As-Niel. Zondag 16 april 

2023 komen we te weten wie de winnaar wordt van mijn huis. 

Hopelijk staat heel Vlaanderen achter jou, want je zal het nodig 

hebben! Tot dan! 

 

Big Brother (aka L&L) 

 

PS: sommige van jullie zullen er al hebben, andere niet, MAAR 

weet dat de aspi-coins van cruciaal belang zijn tijdens het verblijf 

in mijn huis. 



Dinsdag 4 april (nog 10 dagen) 

Vind jij Wally?  

 

  



Woensdag 5 april (nog 9 dagen) 

Verbind de cijfers in de juiste volgorde. Wat zie jij?  

 

 

  



Donderdag 6 april (nog 8 dagen) 

Vandaag gaan we kleuren!  

 

 

 

 

 



Vrijdag 7 april (nog 7 dagen) 

Los de rebus op.  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

  



Zaterdag 8 april (nog 6 dagen) 

Morgen is het zover! Los onderstaande puzzels op.  

 

 

 

 

Je rechterelleboog 



AFTELBOEKJE MINI-KAMP 

Zondag 9 april (nog 5 dagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandag 10 april (nog 4 dagen) 

Weetjes over Pommelien Thijs 

Pommelien Thijs (4 april 2001) is een Belgische actrice, 

presentatrice en zangeres 

In 2012-2013 speelde ze de hoofdrol in de musical Annie in de 

Stadsschouwburg Antwerpen. 

In 2013 was ze, samen met Remi De Smet, de presentatrice 

van Jij Kiest!. In dit programma werd gezocht naar een nieuw 

gezicht voor de voormalige televisiezender VTMKzoom. 

In 2014 speelde zij de rol van van Miranda in de film 

Labyrinthus.[3] Een jaar later verscheen Thijs als Laura 

Demuynck in een aflevering van de televisieserie Vriendinnen. 

Tevens sprak zij dat jaar de stem in van Cathy voor de film 

Piepkuikens (Les Oiseaux de Passage). 

Ewoud Peiten is haar grootste fan!!!!! 

 



 

Dinsdag 11 april (nog 3 dagen) 

Zet de juiste naam bij de juiste persoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vince Dubois   

         Yemi Mwanda   

Caro Timmers        Maria Hernandez  

Camille Van Beem 

  



Woensdag 12 april (nog 2 dagen) 

Weetjes over Camille Dhont 

Camille Dhont (12 juni 2001) is een Belgische actrice en 

zangeres. 

SOS tour is camille zijn populairste tour van heel België en ok 

de coolste moment in je leven. 

In 2019 vertolkt Dhont de hoofdrol in de televisieserie #LikeMe, 

waarin ze het personage Camille Van Beem speelt. 

Op 7 april gaf Camille samen met de hele cast van #LikeMe 2 

concerten in de lotto arena. 

Sinds 2020 is ze frontzangeres naast Dean Delannoit in de 

coverband Pluto Was A Planet. 

Camille Dhont won de Kids' Choice Award 2020 van 

Nickelodeon voor favoriet aanstormend talent. 

Camille Dhont werkte samen met de Belgische dj Regi Penxten 

en zong de albumtitel Vergeet de tijd in. Daarnaast tekende ze 

in 2020 haar eerste platencontract bij CNR Records. 

Ewoud en Lien kennen al haar liedjes vanbuiten!!!! 



 

Donderdag 13 april (morgen is het zover!!!) 

Om de laatste dag voor het mini-kamp wat leuker te maken. 

Moeten jullie de volgende liedjes rangschikken van goed naar 

slecht.  

Porselein; Ongewoon; Vuurwerk; #likeMe; Geen tranen meer 

over 

1. ..………………………………….. 

 

2. …………………………………….. 

 

3. …………………………………….. 

 

4. …………………………………….. 

 

5. …………………………………….. 



 

HET IS 

VANDAAG 

MINI-

KAMP!!!!!!!! 



1 wo 1 za 1 ma 1 do

2 do 2 zo 2 di 2 vr

3 vr 3 ma 3 wo 3 za

4 za 4 di 4 do 4 zo CHIRO

5 zo 5 wo 5 vr 5 ma

6 ma 6 do 6 za SPECIALE ACTIVITEIT 6 di

7 di 7 vr 7 zo 7 wo

8 wo 8 za 8 ma 8 do

9 do 9 zo Pasen 9 di 9 vr

10 vr 10 ma 10 wo 10 za

11 za BINGO 11 di 11 do 11 zo

12 zo 12 wo 12 vr 12 ma

13 ma 13 do 13 za 13 di

14 di 14 vr MINI-KAMP 14 zo 14 wo

15 wo 15 za MINI-KAMP 15 ma 15 do

16 do 16 zo MINI-KAMP 16 di 16 vr

17 vr 17 ma 17 wo 17 za

18 za 18 di 18 do 18 zo CHIRO

19 zo 19 wo 19 vr 19 ma

20 ma 20 do 20 za 20 di

21 di 21 vr 21 zo CHIRO 21 wo

22 wo 22 za 22 ma 22 do

23 do 23 zo CHIRO 23 di 23 vr

24 vr 24 ma 24 wo 24 za

25 za 25 di 25 do 25 zo

26 zo CHIRO 26 wo 26 vr 26 ma

27 ma 27 do 27 za 27 di

28 di 28 vr 28 zo 28 wo

29 wo 29 za 29 ma 29 do

30 do 30 zo 30 di 30 vr

31 vr 31 wo

CHIROKALENDER 2020-2021 Chiro is steeds van 14u tot 17u voor Speelclub, Rakwi, Tito & Keti's. Voor meer info kan je onze 

website bezoeken: chirohogen.be of onze facebookpagina

Maart April Mei Juni


