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Kampthema 

 

Het was een mooie vrijdagavond wanneer 

Lady Tinlot haar jaarlijks groot feest 

organiseerde in haar prachtige landhuis. Dit 

feest was hét feest van het jaar. Ze kwamen 

van mijlen ver om deze gebeurtenis bij te 

wonen. Na een geslaagde avond, kwam er 

stilaan een eind aan een avond vol dansen, 

lachen en plezier. De feestzaal begon stilletjes 

aan leeg te lopen, toen het noodlot toesloeg… 

 

Ik ben detective Hunter en samen met mijn 

rechterhand Mr. Locke zijn wij het beste team 

van het land. Wij zijn ingeschakeld om de 

zaak van Lady Tinlot te onderzoeken. We 

kregen namelijk gisterenavond het 

verschrikkelijke nieuws dat Lady Tinlot werd 

vermoord.  

Voorlopig weten we al dat er op het moment 

van de moord slechts nog enkele gasten 

aanwezig waren. Elk van hen lijkt wel een 

motief te hebben en het is onze taak om deze 

grondig onder de loep te nemen. We mogen 

dan ook niks over het hoofd zien, elk klein 



4 
 

detail zal tellen om ons weg te wijzen in dit 

mysterie. 

Om de misdadiger te ontmaskeren, hebben 

wij zo snel mogelijk jullie hulp nodig. Wij 

weten dat dit geen gemakkelijke opdracht zal 

worden dus wij kunnen al jullie denkvermogen 

en inzicht gebruiken om deze zaak mee op te 

lossen. 

 

  



5 
 

Praktische informatie 

 

Adres: Rue de Liège 1, 4557 Tinlot  

Je mag parkeren aan de parking van het 

nabijgelegen terrein. Vanaf daar kan u te 

voet naar de kampplaats. De leiding zal jullie 

begeleiden.  

 

Vertrek: 

Met ouders: deze groepen worden door hun 

ouders gebracht naar de kampplaats tegen 

het onderstaande uur. (Kom alsjeblieft niet 

vroeger dan dit uur) 

Draag een mondmasker als u uw kind afzet! 

• Rakwi’s: donderdag 21 juli om 18u op 

de kampplaats  

• Speelclub: zondag 24 juli om 15u op de 

kampplaats  

• Pinkels: zondag 24 juli om 15u op de 

kampplaats  
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Met de fiets: Deze groepen gaan fietsen naar 

de kampplaats, daarom spreken zij per groep 

af aan de kerk van BMB op onderstaande 

uren. (Wees op tijd!) 

Kijk voor het vertrek na dat je banden 

opgepompt zijn en je remmen werken.  

Breng een mondmasker mee! 

• Tito’s: donderdag 21 juli om 8u30 aan 

de kerk van BMB  

• Keti’s: donderdag 21 juli om ……… aan 

de kerk van BMB  

• Aspi’s: woensdag 20 juli om 9u aan de 

kerk van BMB  

 

 

Terug:  

Onze Chirogroep keert terug naar huis met 

de bus op zondag 31 juli. De aankomst te 

Boortmeerbeek is voorzien rond 13:00 uur 

aan de sporthal.  

Hierna kan de bagage van de camion gehaald 

worden op de chiro, alle helpende handen zijn 

welkom!  
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Wat meebrengen? 

• IDENTITEITSKAART + medicatie (afgeven aan 

de leiding) 

• Uniform met Chiro T-shirt (dragen bij vertrek) 

• Wasgerief: - zeep, shampoo 

- Kam, borstel, haarrekkers 

- Tandenborstel, tandpasta 

- handdoeken, washandjes  

• Kousen en ondergoed (ook reserve!) 

• Voldoende korte broeken 

• Lange broeken voor regen- en koud weer 

• Warme truien 

• Speel- en regenkledij 

• Speelschoenen/rubberen laarzen/watersloefjes 

• Degelijke wandelschoenen en kleine rugzak + 

drinkbus (dagtocht!) 

• Zwembroek/badpak/bikini  

• Plat en diep bord, tas/beker 

• Zonnebril, pet, zonnecrème, aftersun, 

muggenmelk 

• Slaapkledij 

• Zaklamp  

• Slaapzak + kussen (eventueel extra dekentje) 

• Veldbed (geen luchtmatrassen!!) 

• Linnenzak voor vuil wasgoed 

• Schrijfgerief, briefpapier, omslagen, 

postzegels, adressen  

 Voor de kleinste groepen de adressen al op de 

omslagen schrijven, a.u.b. 
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Per groep  

Extra materiaal mee te brengen:  

•   

•   

•   

•  

 

Met de fiets 

• Uniform met kamp T-shirt 

• Fiets in perfecte staat (!) 

• Lunchpakket en voldoende drank 

• Bescherming tegen de zon en/of 

regenkledij 

• Reparatieset + eventueel fietspomp 

• Goede conditie en uitgeslapen zijn  

• Mondmasker  

 

Wat zeker niet meebrengen!! 

• GSM 

• IPod, Tablet, IPad, …  

• Waardevolle voorwerpen 

• Zakmessen 
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Leuk als extraatje 

• Gezelschapsspelletjes 

• Leesboekjes/ strips 

• Troetel (geen mama’s; sorry mama’s 

 

 

 

Wat doe je met je bagage? 

 

Aan de ouders van de pinkels, speelclub en 

rakwi’s vragen we om de bagage zelf mee te 

nemen wanneer ze naar het kamp worden 

gebracht.  

Tito’s en keti’s brengen hun bagage op 

woensdag 20 juli tussen 19:00u en 20:00u 

naar de Chirolokalen. Wij zorgen dat hun 

bagage met de camion op kamp geraakt.  

Aspi’s brengen hun bagage op 19 juli om 

19:00 naar de Chirolokalen Wij zorgen dat 

hun bagage met de camion op kamp geraakt. 
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Kaartjes en briefjes 

 

Kaartjes, briefjes, foto’s, tekeningen, … mag 

je opsturen naar volgend 

correspondentieadres:  

“Naam kind” + Groep 

Chiro Boortmeerbeek 

Rue de Liège 1 

4557 Tinlot 

 

Ook de leden sturen graag een briefje naar 

huis. Geef dus zeker voldoende enveloppen 

en postzegels mee.  

Voor €2,00 kan je op kamp ook een echt 

Chiro postkaartje met postzegel (non-prior) 

kopen of voor €0,50 een kaartje zonder 

postzegel kopen en versturen. Geef dus een 

centje mee als je zo’n kaartje wil versturen.  

 

Bij noodgeval:  

0477/91 14 61  

Steven, volwassen begeleider 
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Kampgeld 

 

Prijs: €130 voor 10 dagen (21/07 – 31/07)  

        €100 voor 7 dagen (24/07 – 31/07) 

 

Rekeningnummer: 

BE 74 7343 1200 0307 

(mededeling: naam kind + kamp 2022) 

Je kan je kind ten laatste inschrijven tot en 

met 31 mei !!!   

 

Inschrijven doe je door het bedrag over te 

schrijven op het rekeningnummer. Daarna 

stuur je een betaalbewijs door via 

chiroboortmeerbeek@gmail.com.  

Je inschrijving is pas in orde als we het 

bedrag en de mail gekregen hebben. Dat 

moet dus ten laatste op 31 mei gebeurd zijn.    

mailto:chiroboortmeerbeek@gmail.com


12 
 

Hoe verloopt een dag op kamp? 

 

08:30 opstaan leiding 

09:00 opstaan leden + ochtendgym 

09:10 ontbijt 

09:30 openingsformatie 

09:40  diensten 

10:00  activiteiten voormiddag 

13:30  middagmaal + afwas 

14:15  platte rust 

15:00  activiteiten namiddag 

18:30  avondmaal + afwas 

19:00  toneel 

19:15  slotformatie 

19:30  avondactiviteiten 

21:30  slapen pinkels 

22:00  slapen speelclub 

22:30  slapen rakwi’s 

23:00  slapen tito’s  

23:30 slapen keti’s  

00:00  slapen aspi’s  

00:00  leidingskring   
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Voorstelling van de detectives 

en spionnen  

 

De Detective cadetten                        pinkels 

Slapen in opleiding 

• Joppe   0470/59 36 79 

• Ian      0471/38 75 53 

• Caetano   0470/89 62 09 

• Anneke    0495/88 12 55 

• Bo     0491/19 18 54

      

   

De Speurneuzen             speelclub 

Slapen in MI6 

• Michelle                   0498/81 80 62 

• Maarten    0474/50 06 62 

 

 

De Spy Kids                                       rakwi’s 

Slapen in de geheime bunker 

• Tatjana   0489/95 20 56  

• Alessio        0483/74 04 96 
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De Pink Panthers                   tito’s 

Slapen in de jassenkast 

• Lotte            0468/56 17 46  

• Lander    0499/74 43 90

  

 

De Peperbollen         keti’s 

Slapen in ’t magazijn 

• Mei Lin   0479/09 96 97 

 

De Totally Spies            aspi’s  

Slapen in WHOOPH! 

• Oona    0498/81 80 62 

• Oria    0472/02 52 97 

 

 

De Geheim Agenten         leiding         

Vergaderen in het Hoofdkwartier   



15 
 

Andere figuren uit Tinlot 

 

• Steven   James Bond  

• Jokke   Mr. Smith 

• Godelieve   Mrs. Smith  

• Linde   Kim Possible 

• Rony   Scherlock Holmes 

• Patricia   Charlie’s angels nr 1. 

• Tamara   Charlie’s angel nr. 2.   

• Tamira      Charlie’s angel nr. 3 

• Alain    Jonny English 

• Fluppe   Perry het vogelbekdier  

• Jefke   Scooby Doo 

 

Plaatsen 

 

• Keuken          Het Laboratorium 

• Eetzaal          De evacuatieplaats 

• Materiaalkot         De geheime enveloppe 

• EHBO         De Hulppost 

• Terrein                  Het bankje in het park 

• Leidingstent         Het hoofdkwartier  

• Douches en wc’s    De decontaminatie 

   kamer 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE: 

ZIE KEERZIJDE!!! 
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!!!! In de Gildezaal!!!! 

 

 

Zaterdag 24 september 2022 

Van 17u tot 21u  

Zondag 25 september 2022 

Van 12u tot 20u 

Mosselen en zo veel meer 

 

Alvast van harte welkom en 

tot dan!!! 


