
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Adres van de kampplaats: 

 
(Naam van het kind) Chiro Bornem 
Le Four Matot 11 
6593 Macquenoise 

Vertrek ☺  
 
Zoals elk jaar verzamelen we aan de abdij op zaterdag 18 juli. Dit jaar zullen 
we in twee groepen op kamp vertrekken. Groep 1 (mini’s, speelclub, rakwi’s) 
verzamelt om 8u30 en Groep 2 (tito’s, keti’s, aspi’s) verzamelt om 9u30 

 
We vragen aan jullie, ouders, om de leden zelf te komen halen. Dit is op 
maandag 27 juli. Dit jaar wordt er expliciet gevraagd om niet mee te helpen 
met de afbraak om contact tussen bubbels te vermijden. Ook hier zullen we 
met twee groepen werken om de leden op te halen. Groep 1 (mini’s, speelcub 
en rakwi’s) om 13u en Groep 2 (tito’s, keti’s en aspi’s) om 14u. Ouders met 
kinderen in beide groepen mogen uiteraard een van de twee tijdstippen 
kiezen. 
 

 
 

 



 
 

Valiezen 

 
De valiezen worden binnengebracht vrijdag 17 juli aan de Chiro lokalen.  
Dit zal net zoals het vertrek in twee groepen gebeuren.  
Groep 1 (mini’s, speelclub en rakwi’s) kan van 19u-19u30 langskomen  
en Groep 2 (tito’s, keti’s en aspi’s) kan van 19u30-20u langskomen. 
 

Vergeet niet om je naam aan te brengen op je valies! We zouden iedereen 
willen vragen om dit te doen indien mogelijk, aangezien we met de bus 
heengaan en de bagagecapaciteit in de bus beperkt is. 
 

Identiteitskaart 

 
Gelieve deze bij het vertrek bij de hand te houden en aan de leiding te geven! 
 

Telefoon 
 

0486/44.15.05 
Mogen we vragen dit nummer enkel te gebruiken in heel dringende gevallen? 

 

Terug thuis   
 
Zoals eerder vermeld, verwachten we de ouders rond op maandag 27 juli op 
het kampterrein. De leden uit Groep 1 (mini’s, speelclub en rakwi’s) kunnen 
om 13u opgehaald worden en de leden uit groep 2 (tito’s, keti’s en aspi’s)  om 
14u. Ouders met kinderen in beide groepen mogen uiteraard een van de twee 
tijdstippen kiezen. 
 

Medische fiches  
 

Mogen we vragen de medische fiche (te vinden op onze website) van je kind 
in te vullen en voor het begin van het kamp door te sturen naar 
hoofdleiding@chirobornem.be of af te geven aan de leiding vóór vertrek.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hoofdleiding@chirobornem.be


 
 

Inschrijvingen en prijs 
 
Dit jaar vragen we om vóór 20 juni online in te schrijven op onze website: 
https://chiroborne2.wixsite.com/chirobornem/kamp 
 
De prijs bedraagt 150 euro, en daar kan je 10 dagen ten volle van genieten! 
Ben je het 3de kind in onze Chiro van je gezin? Dan betaal je slechts 115 euro.  
 
Gelieve dit bedrag over te schrijven op de Chiro-rekening :  
BE61 7332 0952 8417 
 

Mededeling : “kamp (naam + voornaam van het kind) 
 
 

Kampsite! 

 
Vergeet ook zeker niet de site www.chirobornem.be in het oog te houden 
voor de kampsite! Met het wachtwoord “chirobornem” heb je toegang tot de 
foto’s. 

https://chiroborne2.wixsite.com/chirobornem/kamp
http://www.chirobornem.be/


 
 

 

Nog vragen? Bel ons! 
 
Mini’s :  
Ulysses : 0475/33.93.95 
Hanne : 0477/13.62.00 
Cis : 0479/18.77.98 
Caro : 0474/52.05.63 

 
Speelclub : 
Louis : 0479/51.60.66  

Paul: 0487/19.17.15 
Bram: 0493/55.16.63 
Marie: 0476/54.48.86 
 
Rakwi’s :  
Seppe : 0471/62.29.04 

Tayen : 0484/33.62.88 
Lien : 0496/13.65.22 
Anduriña : 0497/91.66.04 
 
Tito’s :  
Emma : 0474/31.18.37 
Wannes : 0478/17.56.13 
Maud : 0473/46.85.85 
Reno : 0470/20.24.61 

 
Keti’s :  
Robin : 0479/52.59.91 
Thomas : 0468/33.32.52 
Dieter: 0470/34.14.45 
Vincent : 0474/13.03.56 
 
Aspi’s : 
Janne : 0487/46.73.88 
Jarne : 0471/55.57.65 
Evi : 0472/13.59.72 

 
 



 
 

Wat moet je zoal meenemen op kamp?  

 
• Slaapzak  
• Veldbed (geen zware/grote constructies of luchtmatrassen!) 
• Deken en/of kussen 
• Slaaptenue 
• Washandjes & handdoeken 
• Zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstel 
• Kam / borstel 
• Zonnecrème 
• Petje 
• Maandverband / tampons 
• Zakdoeken 
• Shorts 
• T-shirts (een lichte of witte die vuil mag worden voor paintball) 
• Ondergoed & kousen (beter een paar te veel dan te weinig, zeker voor 

de kleintjes!) 
• Enkele warme truien (eventueel sjaal of muts) 
• Kledij die heel vuil mag worden om te bunkeren, ook schoenen! 
• Lange broeken 
• Speelkledij 
• Regenkledij 
• Zwemgerief 
• Badmuts 
• Watersandalen/schoenen 
• Sportschoenen 
• Wandelschoenen (dagtocht) 
• Laarzen (je weet maar nooit, als het 10 dagen regent) 
• Pampers voor de kleinsten onder ons (indien nodig) 
• zakgeld (om eventueel postkaarten te kopen) 
• kapstokken 
• wasspelden 
• papier en pen, adressen 
• zaklamp 
• drinkbus 
• linnenzak 
• 2 keukenhanddoeken (voorzie ze van je naam!) 
• papieren zakdoeken 
• mondmasker(s) 



 
 

BELANGRIJK: indien we door omstandigheden pampers, ondergoed of 
medicijnen moeten aankopen voor leden, wordt de factuur meegegeven aan 
het einde van het kamp.  
 
EXTRA BELANGRIJK: Dit jaar vragen we dat elk lid zeker een mondmasker 
mee heeft op kamp. Een extra mondmasker voor de leden als er een verloren 
geraakt is zeker geen overbodige luxe. 
 
Het is wel handig om kledij te voorzien van naam en zakjes mee te geven om 
vuile kleren in te stoppen. Zeker te veel van alles meegeven! 
 
Extra: 
 

• Strips (zet hier ook je naam in a.u.b.) 
• Verkleedgerief in thema : Elke Dag Feest 

• Wat snoepgoed, let er wel op, er zal moeten gedeeld worden met de 
andere reizigers! (Geef zeker ook niet te veel snoep mee, de andere 
leden hebben ook snoep bij) 

 

Wat laten we zeker thuis? 
 

• gsm 
• iPod 

• iPad/Tablet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Hoe ziet een dag eruit op kamp?  

 
08.00u:  
We ontwaken door het zonnetje dat van achter de horizon tevoorschijn komt. 
Nadat we werden wakker geroepen kruipen we uit onze slaapzakken en 
wassen we ons! Hygiëne is onmisbaar voor echte feestvierders!!! 
 
08.30u: 
We verzamelen samen aan de mast om de vlag te hijsen en de gebeurtenissen 
van de dag eens te bespreken. 
 
08.45u: 
Een hele dag uitbundig feest vieren vereist veel energie! We beginnen de dag 
dus met een verzadigend maal in de reftertent, waar we ons allemaal te goed 
doen aan een voedzaam uitbundig ontbijt.  
 
09.15u: 
Nadat we onze buiken hebben gevuld en alles netjes hebben opgeruimd 
(discipline en hygiëne zijn uitermate belangrijk!) maken we ons klaar voor 
de voormiddag. We beginnen met de sfeer op te bouwen om er een machtig 
feest van te maken! 
 
12.30u: 
Na al dat reizen, brommen onze maagjes en hebben we nood aan stevige en 
lekkere maaltijd die ons een dansend gevoel geven. Smullen maar! 
 
13.00u: 
Nadat we onze buiken rond gegeten hebben, komt een middagdutje wel van 
pas! Indien deze niet serieus wordt genomen zal dit gezien worden als 
disrespectvol ten opzichte van de andere party animals en dit laat de leiding 
niet zonder gevolgen!!  

 
14.00u:  
Gedaan met luieren, we gaan weer verder. We brengen de sfeer er weer in en 
fuiven weer door! 
 
16.00u: 
Als lekkere versnapering voor onderweg krijgen we een vieruurtje. Gelukkig 
zijn er genoeg hapjes voorzien door trouwe kook crew die kunnen koken als 
de beste! 
 



 
 

16.15u: 
We zetten onze tocht verder en vliegen er weer stevig in, na zo’n hapje kan 
niemand ons nog stoppen! 
 
18.30u: 
Even genoeg gefeest, we kunnen nu wel een stevige brok gebruiken!  
 
19.00u: 
Tijd om zelf even te beslissen wat je wil, niet iedereen heeft evenveel energie 
natuurlijk. Spelletjes spelen of lekker uitrusten, je mag het zelf kiezen! Geen 
kattenkwaad want de leiding houdt een oogje in het zeil!  
 
20.30u:  
Tijd om de rust te laten terugkeren. We blikken eerst nog even samen terug 
op de dag. Morgen weer een nieuwe dag, met veel muziek en dans dat beter 
is dan de vorige dag!  
 
21.00u: droom zacht mini’s 
21.00u: slaap zacht speelclub 
21.30u: goede nacht rakwi’s 

22.00u: slaap wel tito’s 

22.30u: zoete dromen keti’s 

23.00u: dodo aspi’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 regels die niet mogen overtreden worden tijdens ons festival 
 

1. Nu  we  allemaal  samen op een veld feest vieren, zullen we, om de fuif 
aangenamer te laten zijn, lief en leed met elkaar delen!  

2. Leden  die  betrapt  worden  op  het  gebruik  van  gsm’s,  I-pods  of  
andere technische snufjes worden bij de leiding geroepen!  

3. Sommige  festivalgangers  vinden  het  nodig  om  vieze  stinkstokken  te 
roken.  Dit  wordt  enkel  toegestaan  aan  de  oudere  (  maar  daarom niet 
slimmere) op afgesproken tijdstippen.  

4. Alle  roesmiddelen  ( alcohol  en  drugs)  zijn  strikt  verboden!!! Wie  
hiermee  betrapt  wordt  zal  een  fikse  straf  aan  zijn  of  haar  been  
hebben.   

5. Al onze leden slapen apart, enkel onze kleinste kapoentjes slapen 
gemengd.   Leden   die   toch   proberen   samen   te   kruipen   zullen gestraft  
worden! 

6. Niemand  verlaat  onze  kampplaats: zonder leiding kan je gemakkelijk 
verdwalen in de onbekende festival weides en kan je misschien je weg niet 
meer terugvinden. De kampplaats verlaten kan dus levensgevaarlijk zijn!  

7. Houd  de  natuur  te  vriend  en  houd  de  weide  proper!  Het is immers 
veel aangenamer feest te vieren in een proper land dan een vuil! Ruim het 
afval dus steeds goed op. 

8. Tijdens de platte rust: het eerste half  uur  wordt  er  gezwegen,  het 
tweede half uur mag je een strip lezen,      brieven      schrijven,...zolang het 
rustig blijft!!!  

9. Bij  de  ochtendformatie  worden alle chiroleden fris en monter , in 
uniform!!,      aan de mast verwacht. Dit gedurende 10 dagen.  

10.    De    leidingsploeg    doet    zijn uiterste best om een super kamp in 
elkaar te steken.  Het is dan ook belangrijk   dat   de leden respect tonen en 
luisteren! 
 
 
 
 
 
 



 
 

Coronamaatregelen op kamp 
 
Het kamp zal er dit jaar heel wat anders zijn dan andere jaren. We lijsten de 
belangrijkste coronamaatregelen op kamp nog even op.   

 

Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte 
neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: deze lijst kan je terugvinden 
op deze website: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risico-
groepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 

Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een 
attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, 
om dat in orde te brengen. 

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit 
goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen 
dat u de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van 
uw kind. 

 
Wat als er iemand ziek wordt op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar 
door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. 
We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, 
uw kind te komen halen.   
 
Op kamp in contactbubbels  

We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n 
bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal 
gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo 
weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en 
reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en 
als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hy-
giëne blijven belangrijk. We maken dus een soort minikampjes in ons kamp. 
 
 

Goed om te weten:  

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen.                         
Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en ver-
antwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst  met de 
Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  jullie ook!                                                 
Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen. 

 

 

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


 
 

Zo zullen onze bubbels eruitzien: 
Groep 1: Mini’s, speelcub, rakwi’s en hun leiding  
Groep 2: Tito’s, keti’s, aspi’s en hun leiding  
Groep 3: kookouders en dienstleider 

 
Activiteiten gaan door in de bubbels van 50 personen op het kampterrein of in de nabij-
gelegen bossen. Activiteiten met veel lichamelijk contact worden vermeden. Er worden 
ook voldoende rustmomenten en momenten van vrij spel ingelast.  

Uitstappen naar bijvoorbeeld zwembaden of recreatieparken kunnen alleen als op dat 
moment het toegelaten is dat jeugdwerkgroepen hieraan mogen deelnemen. Twee-
daagse en overnachten buiten het kampterrein zijn niet toegelaten dit jaar.  

Ook de oudleiding zal dit jaar niet op bezoek mogen komen.  

 

Contactlogboek  

Tijdens het kamp wordt een logboek bijgehouden die de contacten tussen de deelnemers 
onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na 
het kamp? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecon-
tacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. 

 

Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingspro-
ducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen en mondmaskers. We  vragen om 
voor je kind de volgende zaken mee te geven: 
• Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel  
• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 
• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 

 
Daarnaast voorzien we ook apart sanitair en extra kraantjes om de handen te wassen.  

 
Na het kamp  

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met an-
dere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tus-
sen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. 
Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.  

 

OPGELET: 

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leef-
tijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met 
elkaar kunnen heb- ben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tand-
pasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten. 



 
 

 



 
 

MINI’S 
Enkele weken geleden kreeg de minileiding van Chiro Bornem een versleu-
telde boodschap van Johnny Fantastic, de manager van DJ Wolf. In de brief 
legt  
Mr. Fantastic uit dat hij sinds enkele weken vastzit in de Braziliaanse gevan-
genis, terwijl DJ Wolf dwangarbeid uitvoert in een 
drukbezochte strandbar op Copacabana beach. Men 
vermoedt dat Bonzo Bikkert, een Ierse popzanger die 
nooit wist door te breken in de Showbizz, achter deze 
smerige streek zit. Johnny Fantastic legt in de geheime 
boodschap uit dat hij slechts een paar weken heeft  om 
uit de gevangenis te ontsnappen en Dj Wolf te bevrij-
den, want op 26 Juli zou Dj Wolf op Tomorrowland in  
Boom moeten optreden.  
 

Hij vertelt in de brief dat hij dit nooit op zijn eentje krijgt opgelost en smeekt 
ons om de hulp van onze avontuurlijke mini’s.  Op 18 Juli begint onze vermoei-
ende maar enorm leuke 8-daagse reddingstocht met als eerste bestemming 
Copacabana beach in Rio De Janeiro. Het belooft een zware reis te worden, 
maar zolang Mr. Fantastic  in ons gelooft doen wij dat ook en zullen we niet 
stoppen tot ons doel bereikt is.  

Hasta la vista! 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

In de versleutelde boodschap van Mr. Fantastic vonden we nog een foto van 
Copocabana Beach. Zoals je ziet was het een heel drukke dag op het strand,  
als je heel goed kijkt naar de foto kan je misschien iemand terugvinden. 
Onze DJ Wolf ( die jullie ook wel kennen als Vincent van de leiding ) loopt 
ergens tussen de mensen met zijn gereedschap in de hand.  
 
( oplossing staat aan de onderkant van de pagina )    

 

 

 

 

 

 

 

OPLOSSING Vincent staat links bij de parasols met zijn schop in de hand 



 
 

Speelclub 
 

Zoals iedereen wel weet is er niets dat een echte speelclubber lie-
ver doet dan een goed feestje bouwen! Verjaardagsfeestjes, trouw-
feesten of communiefeesten, een speelclubber grijpt elke kans om 
zich volledig uit te leven!  

 

Na maanden zonder feestjes is het tijd om nog eens goed uit de bol 
te gaan! Daarom vieren we dit jaar op kamp, veilig in een bubbel 
van 50, elke dag feest!  

 

Als ervaren feestbeest kent een speelclubber alle valkuilen die een 
feestje wel eens kunnen verpesten…  

 

Zodanig veel chips eten dat je geen honger meer hebt aan tafel, 
vlekken maken op je mooiste witte hemd, oersaaie discussies over 
politiek of huiswerk, een plaat van Karen Damen,… 

 

Toon dat jij als echte speelclubber al deze sfeerverpesters moeite-
loos ontwijkt en breng de feestvierder veilig en wel naar een ge-
slaagd feestje!  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

RAKWI’S  
Dag rakwi’s! Binnen enkele weken vertrekken wij op het grootste feestje van het jaar, KAMP! Na zo 

lang binnen te zitten hebben wij er enorm veel zin in. Hopelijk jullie ook       Om het beste feestje te 
bouwen zijn er natuurlijk enkele dingen nodig. Die hebben wij hieronder al in een lijstje gezet. Voor 
we deze mogen gebruiken, hebben we jullie hulp nodig! Jullie moeten deze woorden eerst zien te 
vinden in de woordenzoeker. Als jullie daar mee klaar zijn, mogen jullie ook de geheime boodschap in 
de rebus proberen ontcijferen. Veel succes en tot snel!!!  

 

 

 

 

Que no pare la fiesta,  Don't stop the party -Pitbull- 

 



 
 

 

Zoek onderstaande woorden in de woordzoeker: 

BALLONEN  CONFETTI  FEESTHOED 

GEZELLIGHEID MUZIEK  SLINGERS 

SNOEPJES  TAART  VERSIERING 

 VRIENDEN  CADEAUS   VLAGGETJES 

 

REBUS:  

k+     -s          -b     -d        l=e+       v=j+e 

               -nt          m=u+  e=w -d ?! 



 
 

Time TO party!       
 

Door al dat tijdgereis van vorig kamp is er een er-
ror in ons systeem op aarde ontdekt. 

Allen bekend onder de naam Corona! Of kortweg 
covid19... 

Ja je gelooft het misschien niet maar onze ma-
chine van vorige jaar heeft hiervoor gezorgd! 
Sjanske dat we onze superrobot nog in de Chiro-
kast hadden liggen, genaamd Maud Van Ranst.  Zij 
heeft ervoor gezorgd dat we toch nog op kamp 
kunnen gaan in beperkte groep zonder kleine ettertjes! 

 

Partyplanner Emma, beter bekend als 
DE decor en sfeerbouwer van Tom-
morrowland en de 100 dagen fuif van 
Bornem heeft alvast een TOP DJ kun-
nen strikken!  

The one and only 1S aka Wannes!  Niet 
alleen de DJ gaat de plukken van het 
gras spelen maar ook onze barman 
Reno staat alvast klaar met een virgin 
titococktail in de Tibarto!  

 

     

Niet enkel dit topnieuws maar ook de rest van de line-up 
kunnen we jullie alvast verklappen!  

Het podium heeft enkele topplaatsen dit jaar dus laten we 
er direct aan beginnen. 

Eerst op ons lijstje, een bekend gezicht van afgelopen 
maanden: Van Ranst! Jaja niemand beter als de enigie 
echte zoon! Jente Van Ranst, komt alle artiesten aankondi-
gen en het publiek opzwiepen!  

  



 
 

Festival Line up  

Op het hoofdpodium vinden we als headliner niemand minder daaaaaaann 
Eliz Goulding en Stan Van Samang. Het bekenste duo van Chiro Bornem!  

Niet alleen de Main Stage heeft topnamen, ook in onze muurtent zullen de 
wachtrijen tot buiten de tent staan! Niemand minder als Io en Merel komen 
hun wereldbekende tiktoks live brengen! Tiktop fanaat Nette komt zelfs een 
prive les in het aanleren van de zotste nieuwe moves geven!  

Last but not least, Rhune en Bruce vullen het podium van onze laatste tent 
op met energie en komedie! 

Deze spetterende linup kan enkel en alleen worden beveiligd door de beste 
van de beste, stoerste van de stoerste...  Seppe en Jens zijn hiervoor de per-
fecte Securitas boys!  

Natuurlijk kunnen we het niet voorstellen dat dit alles in het water gaat val-
len,  

Lars en lise janssens zullen ons festivalzonnetje in goede banen leiden, al-
tans als ze uit hun woorden geraken want dat liep soms eens mis dit jaar!  

 

Ziezo de line up is bekend, nu rest ons enkel nog het aftellen naar 18 juli! 

Vergeet zeker niet je gratis ticket hieronder af te printen en mee te nemen! 

 

18-27 juli 

Tito’s Chiro Bornem 



 
 

KETI’S 
 

Ketimorrowland 2020 Be Ready!! 
Jaja je hebt dat goed gehoord, zelfs tijdens de Coronacrisis blijft ons evenement doorgaan, 

zelfs een pandemie houdt ons niet tegen want feesten op gestoorde muziek één van de 
essentiële zaken die een mens nodig heeft om te overleven. Daarom hebben we dit jaar 

enkel de beste artiesten gezocht, aangezien overleven dit jaar nogal in de belangstelling 
stond. Dus, zonder al te veel extra gezever, is hier de volledige line-up van Ketimorrowland 

2020! 
 

MC Blyatrovski: De enige echte meester van 
de “Russian Hardbass”, altijd bezig over 
squatten, slavs en blyatten. Hij is luid, energiek 
en koppig, en zal een nee nooit als antwoord 
accepteren. Niemand weet waarom maar zijn 
muziekstijl en dik russisch accent spreekt het 
publiek enorm aan, en na een paar flessen 
vodka is deze jongen niet meer te houden! 
 

The Qemist: 
Moshpits en hevig feesten zijn lichtelijk afgeraden volgens de 
maatregels maar deze jongen zijn zware Drum’N’Bass 
schijven maken dat toch zeer moeilijk. Awkward momenten 
zouden onmogelijk moeten zijn bij dit genre maar toch slaagt 
hij er telkens weer in om  deze te vormen, waarna hij gewoon 
weer zorgeloos de bass laat droppen alsof er 
niks gebeurd is. 
 
DJ Wolfsound: De enige echte komt speciaal 
voor dit festival uit pensioen voor wat 
voorlopig zijn laatste optreden zal zijn 
(onder deze naam echter!). Deze DJ zit al 
jaren in de business maar slaagt er toch in 
zijn publiek telkens versteld te doen staan 
door zijn gekke stunts of nog gestoordere 
lyrics. Zeker een aanrader als je je een beetje 
down voelt en terug vol energie wilt gepompt worden. 
 
Tokkerockebrokke: Deze rocklegende staat vooral bekend 
om zijn eeuwige klassiekers, geen super gestoorde 
experimentele nummers maar wel gewoon altijd dikke 
schijven waar iedereen altijd van geniet. Als deze man aan 

zijn gitaar solo begint dan komt hij in zo een zware trance dat heel het publiek mee naar 
de 7de hemel wordt genomen. 
 



 
 

Dj firehead: Wanneer deze rustige dj uit zijn dak 
komt, dan lijkt het soms of zijn hoofd in vuur en vlam 
staat. Er bestaat geen muziekstijl waar deze DJ zich 
niet aan wilt wagen ook al kan hij er later soms spijt 
van hebben, dit wordt echter door fans en zijn mede 
artiesten enorm geapprecieerd. 
 

 
 
 
 
Dj 4Element: Deze DJ heeft een prachtige gave hij kan wel is 
waar de natuur tot leven laten komen wanneer hij het podium 
betreed. Zelfs moeder natuur  zal een scheve zet begaan 
wanneer hij op het podium komt en zich volledig laat gaan. ook 
zeker u kerstbomen bij hem gaan halen!  
 
 

 
JFR-Style: Deze drie energieke 
meiden zijn niet bang om de Bass te 
verhogen, ook houden ze er van het 
te publiek te entertainen daarom 
krijg je ze ook moeilijk weg van de 
microfoon. Interviews met deze 
groep kunnen uren in beslag nemen 
omdat ze uren kunnen praten over 
hun muziek, de 
groepssamenwerking en 
onbelangrijke roddels. En soms 
doen mijn oren pijn omdat ze zo luid zijn, dat is misschien een compliment of misschien 
niet. 
 
 

LoudBass & SilenceDrop: Wanneer deze twee dj’s 
samen komen, krijg je een enorm fascinerende 
samenwerking. De ene heeft een zeer luide en energieke 
Bass, terwijl de andere op een subtiele manier maar 
toch zeer effectieve manier de drop kan laten ontstaan. 
Tesamen vormen ze een stijl waarbij iedereen die 
toekijkt een euforisch gevoel krijgt waardoor ze voor de 
rest van hun dag 
geen zorgen meer 

hebben en kunnen blijven gaan. 
 
 
 
 



 
 

RainBeat: Hij kan op elke beat dat hij hoort zijn eigen tekst 
verzinnen, positief of negatief, hij doet het. Hij is net nieuw in 
de business, maar toch doet hij al hoofden knikken met zijn 
zware beats en gestoorde rhymes. Hij heeft zijn naam al 
sterk laten horen in onze community en we hopen zeker nog 
meer van hem te horen. 
 
 
 
 
 

ToDry4You: Deze rapper staat bekend om de droge zinnen 
die hij verkoopt. Zijn vage uitspraken hebben hem al enorm 
populair gemaakt in onze community, en eens hij in de flow is 
kun je hem soms niet stoppen en kunnen de fans het ook niet 
aan, maar als hij niet in de flow is kun je al gauw is zijn 
optredens missen aangezien hij last heeft van tamzakkerij. 

 
 
Hard-Energy: Deze DJ is in tegenstelling tot de 
standaard mens precies van een andere planeet. Hij heeft 
geen angst om zijn grenzen te verleggen in zijn muziek. 
Hoe harder, hoe beter, hij probeert altijd het publiek aan 
te sporen om te blijven gaan en niet te stoppen, want 
stoppen doet hij zelf toch niet. “stoppen is voor losers” -
Hard-Energy 2020 
 
 
 
 

DJ Origami: Deze mysterieuze DJ heeft een stijl ontwikkeld waar 
hij zelf meerdere jaren in eenzaamheid in een tempel op de top 
van de Himalaya aan heeft gewerkt. Waarbij hij zich volledig heeft 
moeten toewijden aan de normen van de monnik wereld om zo 
zijn muziek eigen te kunnen maken en perfectie te creëren. 
Misschien is hij zelfs nog steeds bezig aangezien men hem al lang 
niet meer heeft zien optreden. 
 
 

NoSound: De verdwijnende DJ wordt hij ook wel soms 
eens genoemd, geen fan weet waar hij naartoe gaat. Zijn 
enorme stiptheid is erg bewonderend want nog voor zijn 
optreden officieel gedaan is, is het podium al leeg. 
  
 
 



 
 

ArtOfMusic: Drie dj’s die 
verschillend zijn, maar juist 
daarom passen ze goed bij 
elkaar. De ene is heel energiek 
en moedigt het publiek aan, dan 
heb je iemand die het brein is 
achter de muziekproductie, en 
dan iemand die altijd weet om 
na de drop terug rust te creëren. 
Ze brengen een enorm artistieke 
stijl van muziek in beeld, die erg 
toch telkens in slaagt een 

glimlach op je gezicht te zetten. De prachtige dansen die erbij horen mogen we 
natuurlijk ook niet vergeten. 
 
 
Krolbol….bol: Sportief en muziek 
zijn twee punten die bij hem zeer 
belangrijk zijn, daarom geeft deze 
DJ geen gewoon concert. Wanneer 
je naar zijn optreden komt krijg je 
nog een full body work-out er mee 
boven op, daarom is hij zeer 
populair bij jong en zowel oud. Als 
je nog een optreden van hem vindt 
natuurlijk, want hij is het afgelopen 
jaar een beetje afwezig geweest. 
 
 
Dit was dan de volledige line-up voor weeral een geweldige editie van ketimorrowland 
(corona-edition), weeral enorm veel geweldige talenten en dikke schijfmachines. 
Hopelijk kijken jullie er evenveel naar uit als wij. 
 
alleszins tot dan, beste scheeties <3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ASPI’S 
Wie het woord feest hoort, denkt meteen aan de Aspi’s. Cause there ain’t no party like an 

Aspi party: een feest zonder de Aspi’s is als een Chirokamp zonder Sabinesoep. Één voor één 
beschikken de negen leden van deze feestbende dan ook over een unieke specialiteit die zorgt 
voor het creëren van een bangelijk feest. Ze vullen elkaar aan en vormen zo samen een ijzer-
sterk team. Er is dan ook niets dat hen tegen houdt om op een feestje de dansvloer onveilig 

te maken. We stellen jullie dan ook met trots ons Aspi-feestteam voor.  

 

Om te beginnen stellen we de verantwoordelijke van 
kerstmis voor, Kerstwoud. De kerel draagt elk jaar met 
kerstmis pakskes rond en voor de rest van de dagen in 
het jaar verrast hij ons graag met de meest bizarre op-
merkingen. Desalniettemin brengt hij zo wel de groep 
aan het lachen en is hij 
dus niet te missen in ons 
aspi-feestteam! Hij is een 
goede vriend van ieder-
een, maar wel eentje die 

soms vergeet zijn vrienden te informeren dat hij zijn vriendin meepakt.  

 

Als tweede hebben we Santa-Kaat, de sterke onafhankelijke vrouwelijke 
verantwoordelijke van kerstmis. Zij zorgt ervoor dat alles met kerstmis 
goed verloopt want Kerstwoud kan soms wat afgeleid zijn. Maar ook dit 
loopt niet altijd 100% want ook Santa-Kaat heeft haar eigen afleiding, 
ergens in Antwerpen denken we, maar daar komen we niet teveel op 
terug.   

 

UH-OH! Hier hebben we 
de enige echte Oerang-Boerjan! Deze guy zorgt 
elk jaar dat op 1 april onze stress en problemen 
een beetje verdwijnen dankzij zijn vulgaire hu-
moristische opmerkingen en ludieke geluidjes 
en filmpjes. Laat zijn uiterlijk u niet misleiden 
want deze guy torent uit boven iedereen, waar-
door hij opvalt voor heel wat meisjes. Een ander 
interessant weetje is dat hij een dynamisch duo 
vormt met onze atheïst, wat wel vrij komisch is 
dat het lengteverschil tussen de twee volgens 
mij gelijk is aan de gemiddelde lengte van de 
mens maar we zijn niet zeker. 



 
 

En hier hebben we het andere deel van ons dynamisch 
duo, de atheïst. Hij is de uitvinder van de lentefeesten 
als tegenstrijd tegen de communie en christendom. 
Let wel heel goed op dat je ‘lente’ zegt en niet ‘lengte’ 
want dat is voor onze atheïst nogal een gevoelig on-
derwerp. Desondanks is hij niet te onderschatten 
want hij kan zelfs Oerang-Boerjan (terecht) op zijn 
plek wijzen. Of hij neemt hem te grazen door genante 
filmpjes naar Oerang-Boerjans collega’s te sturen als 
deze zijn laptop even laat openstaan. Desondanks zijn 
akelig uiterlijk met de hoorns, straalt hij veel vrolijk-
heid uit en zijn we dus altijd blij om hem te zien en is 
hij zeker niet te missen uit deze feestbende.  

 

Volgend in de lijst hebben we Cameace, met haar 
vredesvolle gedachten heeft zij na de oorlog een 
dag aangeduid dat vanaf dan bekend zal staan als 
wapenstilstand. Ze zorgt dus elk jaar voor dat op 
deze dag neergekeken wordt op het geweld in het 
verleden en dat we ons moeten focussen op vrede. 
Ze ziet er rustig uit, maar laat schijn niet bedriegen, 
ze zal zich nooit laten doen. Deze peace-woman 
staat bijna elke week paraat voor ons om de vrede 
te vieren en is daarom een onmisbaar karakter in 
ons feestteam. Over feest gesproken, dat staat ze 
ook zeker niet in de weg. Integendeel, je zal ze 
hoogstwaarschijnlijk in het midden van de dans-
vloer vinden, waar ze samen met Floerin haar 
beste dansbeentjes bovenhaalt.  

 

 

 

 

 

Hier hebben we dan sint Rembertus. Hij is dé beschermen-
gel voor zijn vrienden : hij zal er altijd voor zorgen dat hun 
niks overkomt eender welke omstandigheden. Hij is lief en 
zuiver van hart. Hij heeft dan ook zijn eigen feestdag, Onze 
Lieve Heer Hemelvaart, gekregen als bedank op zijn goed-
aardigheid en heeft sindsdien de verantwoordelijkheid om 
op deze dag het volk te doen herinneren dat we onze dier-
baren moeten koesteren. 

 



 
 

Laat ons vervolgens Floorido voorstellen, verte-
genwoordiger van Valentijn, waar zij op 14 fe-
bruari de koppels trakteert en de singles uit-
lacht. Wel een eerder mysterieus type, want ze 
heeft evenveel plezier de mensen te trakteren 
met de liefde als ze dat bij haar eigen doet. Ze 
is hiermee dan ook heel druk bezig wat veel tijd 
inpakt. Maar gelukkig vindt ze af en toe tijd om 
haar team te steunen en we zijn dan zeker blij 
als ze ons komt vergezellen. 

 

 

Het is niemand minder dan stefHAAS die Pasen mag 
vertegenwoordigen! Het is een job die iemand heel 
sterk en snel vraagt, want hoe geraken al die paas-
eieren anders op tijd rondgebracht? Na vele discus-
sies over wie deze taak op zich moest nemen, was 
dit na een Wii-boks wedstrijdje tegen de atheïst 
toch wel duidelijk geworden dat echt niemand stef-
haas kan verslaan. Hij staat dan ook niet voor niks 
meerdere keren per week in de fitness. Desondanks 
hij soms wel een ettertje kan zijn, is hij een perfecte 
aanvulling voor ons feestteam! 

 

 

Last but zeker not least hebben we onze trotse en 
zotste Floerin. Zij is de hardste werker van heel het 
feestteam. Zelfs na maar een paar uurtjes slaap te 
hebben, staat zij ‘s ochtends paraat op het veld zo-
dat wij kunnen genieten van overheerlijke prei. 
Maar met al dat werk, vond ze toch dat er een dag 
moest komen dat iedereen eens mag rusten, en dus 
is zij verantwoordelijk voor de feestdag : dag van de 
Arbeid. Alhoewel… rust? Floerin is een echt lache-
bekje die veel liever haar crazy dancemoveszz 
bovenhaalt tijdens een boit of de groep amuseert 
met haar gekke verhalen (van rare massages 
enzo?).  

 

 

 



 
 

Maar wat zouden deze negen feestvarkens zonder hun drie koningen zijn? Ze worden niet 
voor niets ook wel eens de drie wijzen genoemd. Dankzij al de wijsheid en ervaring van hun 
drie leiders leren de negen leden van het feestteam hoe je een écht feestje bouwt en worden 
ze klaargestoomd voor de komende jaren.  De drie koningen staan ook bekend voor het bren-
gen van cadeaus en belonen dus ook graag hun leden. Maar dat moeten ze natuurlijk wel eerst 
verdienen, daarom kregen ze jaaropdrachten. Jammer genoeg hebben de drie koningen hier-
aan kunnen merken dat er wel nog wat werk aan de winkel is… Maar gelukkig komt er nog een 
kamp, waar de koningen de volle 8 dagen de tijd krijgen om hun leden op te leiden tot profes-
sionele party animals en de puntjes op de i te zetten.  De drie koningen kijken er dus alleszins 
al kei hard naar uit.  

 
 

 

 
 
 


