
2022

DISCO

CHIRO NEERLINTER PRESENTS TO YOU 

We go 

DISCO 
this year!

PLACE TO BE IS NIJLEN 
BE THERE FROM

 01/07/2022 - 10/07/2022



ALGEMENE
INFO 

WAT MOET JE WETEN OVER DIT DISCO KAMP? 



ONZE GEGEVENS 
Dominiek Savio Neerlinter, Kasteelstraat 3A 3350 Neerlinter

Ribbels

Rakwi's

Emilie Van Mullem: +32 468 30 05 95
Korneel Wuestenberg: +32 492 07 18 36

Belle Vanhelmont: +32 465 75 94 55

Speelclub
Lena Van Mullem: +32 483 73 22 38

Artuur Claes: +32 468 30 08 80
Jasper Maes: +32 487 12 54 76
Lina Biccai: +32 471 71 56 37

Nina Staelens: +32 471 30 39 01
Warre Wuestenberg: +32 490 44 42 20

Maxime Bellis: +32 497 64 01 50

Tito's
Marie Wuestenberg: +32 494 69 41 03

Lisa Debord: +32 498 97 64 58

Keti's
Jeffe Engelborghs: +32 485 47 26 62

Wout Jonckers: +32 495 26 56 83
Jorre Prouvé: +32 472 24 96 72

Aspi's
Kasandra Seré: +32 471534145

Toon Gerrits: +32 456126271
Roune Evraerts: +32 494374703



Data 
Ribbels: 5 juli - 10 juli
Speelclub: 5 juli - 10 juli
Rakwi's: 1 juli - 10 juli
Tito's:  

Keti's:  
Aspi's:

    1 juli - 10 juli
    30 juni - 10 juli
    29 juni - 10 juli

ALGEMEEN 

                The place to be 
Het geweldige DISCO kamp vindt dit jaar plaats in  

de lokalen van CHIRO JONG LEVEN

                            Het Sonneheem  
             Rector de Ramstraat 52b,

        2560 Nijlen



DE HEENREIS
Ribbels en Speelclub

Onze Ribbels en Speelclub worden verwacht op  5 juli 
om 9u30 aan het Dorpsplein van Neerlinter.

Van hieruit vertrekken zij om 10u 
met de bus  richting de kampplaats.

Rakwi
De Rakwi's worden 1 juli om 9u30 verwacht aan het 

station in Tienen, zij gaan met het openbaar vervoer naar 
de kampplaats! Extra info vind je bij de RAKWI slides. 

Tito
De Tito's vertrekken op 1 juli om 9u15 met de

fiets op kamp. Zij worden verwacht om 9u aan  onze 
chiro lokalen.

Keti
De Keti's vertrekken op 30 juni 8u30 op

voorkamp met de fiets. Zij worden verwacht  om 8u aan 
de chirolokalen.

Aspi
De Aspi's gaan ook op voorkamp. Zij worden

daarom verwacht op 29 juni om 8u aan het  station 
van Tienen.



Alle leden worden op 10  juli 
2022 door hun ouders  om 12 uur 

opgehaald aan  de kampplaats.

Terugreis 



Fietsen
Wie gaat met de fiets op kamp?

De leden van de 3 oudste  groepen gaan met
de fiets = dus de tito's, keti's en aspi's. 

De jongste 3 groepen = ribbels, speelclub en  rakwi's
gaan met het openbaar vervoer of bus! 

Meenemen op de fiets
Helm (verplicht )
Fluohesje  Fietsslot  
Reparatiekit  Extra 
Binnenband
Voldoende drinken

Ophalen fietsen
Indien mogelijk worden de fietsen zelf  

meegenomen naar huis op 10 juli.
Als dit niet lukt kan de fiets worden meegegeven  op eigen 

risico met onze container.
De fietsen kunnen dan opgehaald worden op 11  juli aan 

onze chiro lokalen.
( het exacte uur zal die dag gecommuniceerd  worden via 

mail en onze facebook pagina)



INSCHRIJVINGEN
Kostprijs

Ribbel/speelclub: 95 euro
Rakwi: 150 euro

Tito: 150 euro
Keti: 165 euro
Aspi: 175 euro

Korting
Gezinnen met meerdere kinderen krijgen

cumulatief 5 euro korting.
Voorbeeld:

Kind 1: speelclub = €95
Kind 2: rakwi = €150- (1x€5) = €145  Kind 

3: Aspi = €175 - (2x€5) = €165

                    Hoe inschrijven?
via volgende link:

https://forms.gle/pPvUtkSR7NSW3WpX7  (ook 
terug te vinden op onze website)

Storten op: BE61 9731 8346 4117
met de vermelding: "naam + voornaam +  

kampgeld 2022"

Opgelet!
De inschrijving is pas compleet na de
overschrijving van het kampgeld!!!



DE VALIEZEN 
Waar?

De valiezen worden binnengebracht aan onze  
chirolokalen in Neerlinter op de geplande dagen.

   Wanneer?
Woensdag 29 juni:       tussen 10u en 17u
Donderdag 30 juni:       tussen 18u en 20u

 Opgelet!
Gelieve aan ELKE VALIES een lintje te  maken met 

de kleur van de groep + naam van het lid!!
Gelieve ook op elk veldbed de naam van het  lid 

duidelijk te vermelden.

Ribbel: paars  
Speelclub: geel  
Rakwi: groen  

Tito: rood  
Keti: blauw  
Aspi: oranje



Ik ga op DISCO kamp en ik neem mee: …
(Voor iedereen)
      Veldbedje
       Hoeslaken, slaapzak, kussen, knuffel en pyjama

Washandjes en handdoeken  
Zeep, shampoo, douchegel …  
Wasspelden (8 met naam op)  
Haarborstel en/of kam
2 keukenhanddoeken (MET NAAM)
Aardappelmesje of dunschiller (iedereen behalve speelclub en  ribbel)

● UNIFORM 
Warme kledij en regenkledij (regenjas en waterdichte schoenen)  
Voldoende speelkledij
Voldoende kousen en ondergoed
Zakken voor de vuile was  Zakdoeken
Zwempak of zwembroek + badmuts + zwemzak
Een petje of hoedje (zonnecrème moet je zelf niet meebrengen,  want dat zorgt 
alleen maar voor een grote plakboel!) 
 Sportschoenen

● Leesboek of strips (schrijft je naam hier zeker in!)
Identiteitskaart (af te geven aan de leiding bij aankomst / vertrek)  
2 kleefbriefjes van de mutualiteit (af te geven bij aankomst/  vertrek)
Weinig zakgeld voor postkaarten en zegels ( € 1 per postkaart +  zegel)
Pantoffeltjes
Leden die een Buzzy pass hebben: vast en zeker meenemen!  Fluohesje (met 
naam in! )
Drinkbus!!
Kledij die eventueel weg mag voor de leden die gedoopt worden

ZET OP ZOVEEL 
MOGELIJK SPULLEN JE 

NAAM !!!



Wij kijken er alvast heel hard  naar 
uit en hopen dat jullie  allemaal 

meegaan!!!

Indien er nog vragen zijn  
kunnen jullie steeds de  leiding 
contacteren of ons  een mailtje 

sturen.

Tip: Trek alvast je 
dansschoenen aan. ;)



Afdelingen
- extra slides



RIBBELS







Speelclub







Rakwi’s





Tito's



 
Lieve tito’s, eindelijk is het weer zo ver, de leukste 10 dagen van het jaar! 
Maaaaar beste tito’s, professor Barabas (van Suske en Wiske 😉) heeft 
jullie leiding eens een bezoekje gebracht…
Hij had zijn teletijdsmachine een upgrade gegeven en wij moesten de 
machine voor hem uittesten. Per ongeluk zijn we helemaal naar het 
begin der tijden gebliebt en onderweg zijn er een aantal essentiële 
onderdelen van de tijdmachine verloren gegaan in verschillende 
tijdperken. 
De machine kan enkel nog bliepen naar random tijdperken. Om terug 
naar het heden te geraken moeten we doorheen alle tijden reizen om de 
verloren onderdelen terug bij elkaar te sprokkelen en de machine te 
herstellen. 
Dit jaar zal dus niet 
zomaar een reis zijn, 
het wordt een reis 
door de tijd! Van de 
prehistorie tot de 
marginale 90’s, we 
zullen het allemaal 
zien. We moeten 
samenwerken om 
terug naar ons heden 
te geraken! 



Vertrek

We gaan s ’morgens op 9u aan de chirolokalen 
verzamelen en we vertrekken stipt om 9:15! 

Benodigdheden fietstocht

• Fiets! 

      (in orde: voor- en achterlicht, bel, remmen ,...) 

• Fietsslot 

• Helm + fluovestje = VERPLICHT! 

• Drinkbus, genoeg water! 

• Lunchpakket 

• Reserve fietsband

• Reparatiekit 

• Kledij aanpassen aan weersomstandigheden 

• Sportshort is aangeraden.  (Chirobroek/rok 

kunnen voor onaangename schuurwonden 

zorgen tussen de benen)

• En natuurlijk jullie goede conditie 😉

 

De benodigdheden van een tijdreizer (extra in de valies)

• Verkleedkledij Flower Power

• Verkleedkledij 80’s/90’s

• Kledij die vuil mag worden

• Goede stapschoenen en eventueel compeed plakkers tegen blaren

• Versiering voor de tent mag (moet niet)

• Snoepjes mag, maar laat dit op voorhand weten aan de leiding!

Hopelijk kijkt iedereen er even hard naar uit als wij! Jullie zullen op de proef gesteld 
worden, maar we streven naar amusement! 

Hopelijk tot dan!

Veel groetjes van Lisa en Marie 😊



Keti's





- SLAAPZAK
-  TOILETZAK





Aspi's










