
KAMPOPARLEURKE 
 

Fien De Brie 

Leen De Brie 



 



Kalender 
 

Zon 3 juni Chiro 

Zon 10 juni Chiro 

Zon 17 juni Geen Chiro 

Zon 24 juni Laatste keer Chiro 

Ma 9 juli Valiezen binnen brengen (17u-19u) 

Woe 11 juli Oudste afdelingen vertrekken op kamp 

Zon 15 juli Sloebers en speelclub vertrekken op kamp 

Zat 21 juli Aankomst terug in Zwevegem 

Zon 22 juli Valiezen op halen (17u -18u) 

Chirotweedaagse 

Za 25 aug Kinderfuif (14u –17u) 

 Quiz (20u-23u) 

Zon 26 aug BBQ 

Zon 16 sept Startdag 



Beste leden en ouders 
 
Bijna is het zover: we moeten niet lang meer aftellen, want het begin van het kamp is al in 
zicht! Dit jaar reizen we – net als vorig jaar – naar Mol! Daar staan ons weer 10 schitterende 
dagen (5 voor de kleintjes) vol plezier op te wachten!  
 
De oudere afdelingen kunnen weer uitkijken naar een spannend wedstrijdje baseball - welk 
team zal dit jaar weer winnen?! - , een avontuurlijke tweedaagse - met een beetje afzien, 
maar vol plezier en gegiechel! – en een (griezelig) nachtspel. Als de jongste ons na vijf dagen 
komen vergezellen, spelen we een hele dag samen met heel de Chiro en worden we allemaal 
nog betere vriendinnen en smeden we een nog hechtere band als team. Ook zal het 
jaarlijkse voetbalwedstrijdje tussen de leiding en de aspi’s weer plaatsvinden (GO LEIDING ;) 
) en sluiten we het kamp af met een schitterend kampvuur en leuke toneeltjes van elke 
afdeling!  
 
Natuurlijk kunnen we ook dit jaar weer rekenen op het heerlijke eten van onze fantastische 
kookploeg! Dus mama’s: niet getreurd, jullie dochters zullen hun buikje gezond kunnen 
rondeten! Alvast een hele dikke MERCI KOOKPLOEG! 
 
Gelieve het Oparleurke goed door te nemen (ook de eerste pagina’s met algemene info) en 
het boekje ook bij te houden, zodat jullie het opnieuw kunnen doornemen als jullie de valies 
aan het maken zijn! Het is belangrijk dat alles gelezen wordt, zodat uw dochter zeker niets 
vergeet op kamp! Als je de papieren kwijt zou zijn, kan je ook altijd terecht op onze website 
voor een digitale versie!  
 
Onze leidingsbende ziet het alvast helemaal zitten, wij hopen jullie ook! Hopelijk komen de 
kampkriebels bij elk van jullie al naar boven en komen jullie allemaal mee op kamp, want 
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!    
 
Groetjes, 
 
Leen en Anke  
 
 



KAMPNIEUWS 
Adres 
t.a.v. (Naam lid + afdeling) 
Jeugdkamp De maat 
De Maat 4 
2400 Mol 

Hierbij willen wij als leiding graag aan alle ouders een oproep doen om zeker eens te schrijven 
naar hun dochter(s). Het is altijd leuk om een briefje van het thuisfront te ontvangen, zeker voor 
de kleinsten! Enkel voor dringende gevallen kan je ons bereiken op deze telefoonnummers:  
Heidi (VB / Kookploeg): 0495 12 42 23 
Anke (hoofdleiding): 0499 32 79 32 
Leen (hoofdleiding): 0497 25 65 55 

Bagage 
De bagage moet binnengebracht worden op 9 juli van 17u tot 19u in de Chiro. Beperk de 
grootte van de valiezen, we vragen om de afmetingen 70x35x30 te respecteren in de mate van 
het mogelijke. Aan iedere valies moet een lintje hangen met de kleur van de afdeling. (Sloebers: 
paars, Speelclub: geel, Kwiks: groen, Tippers: rood, Tiptiens: blauw en Aspi’s: oranje) Gelieve 
geen veldbedden en grote matrassen mee te nemen om plaatsgebrek te voorkomen! Dit jaar 
hoeven de Sloebers, Speelclub en Kwiks géén luchtmatras mee te nemen, we slapen in bedden, 
bedovertrek en slaapzak zijn wel verplicht! De bagage kan op 22 juli terug afgehaald worden 
van 17u -18u. 

Vertrek & aankomst 
De Kwiks, Tippers en Tiptiens vertrekken op 11 juli, dit jaar gaan we met de trein en spreken we 
af aan het station van Kortrijk. We verzamelen om 12u15 zodat we zeker de trein halen. Breng 
ook een lunch mee die we op de trein opeten. De Sloebers en Speelclub vertrekken op 15 juli. 
Ook zij worden aan het station van Kortrijk verwacht. Wij verzamelen om 8u15, zodat ook zij 
zeker de trein halen! 
We verwachten iedereen in volledig uniform (voor sloebers en speelclub eventueel in 
gelijkaardige speelkledij)! Voor we vertrekken geven jullie ook je identiteitskaart/ kids-ID af aan 
de leidsters (sis-kaart is niet meer nodig). Op 21 juli komen wij terug in Zwevegem, in de 
meisjeschiro aan. En dit omstreeks 
16u30 – 17u. 

Inschrijvingsgeld 
De Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s betalen €145 voor 10 dagen. De Sloebers en Speelclub 
€105. Per zus die ook meegaat op kamp, krijgen jullie €5 korting. De betalingen moeten ten 
laatste tegen 30 juni in orde gebracht worden. Dit kan op het volgende rekeningnummer: BE83 
7380 1058 2015. Gelieve bij de betaling duidelijk de naam van je dochter en haar afdeling te 
vermelden. 



VRACHTWAGEN LADEN EN LOSSEN 
 

 
Zoals ieder jaar moet de vrachtwagen met het kampmateriaal geladen en gelost worden. We 

kunnen wel wat hulp gebruiken, dus voor iedereen die zin heeft om te helpen: 
 
 
 
 

LADEN 
Maandag 9 juli: vanaf 17u in de meisjeschiro 

 
 
 

LOSSEN 
Zondag 22 juli: vanaf 16u in de meisjeschiro 

 

 

Alvast bedankt aan de helpende handen! 

 

  



LUIZEN 
 

Wij vragen zoals ieder jaar met aandrang om je kind goed 
te controleren op luizen voor het op kamp gaat en indien 
nodig te behandelen. Indien je kind luizen heeft als we op 
kamp vertrekken, moet u dit zeker aan de leiding melden. 
Met zo’n grote groep meisjes is het namelijk rap verspreid. 
We zullen de behandeling verder zetten. En dit natuurlijk 
met de nodige discretie. Wij proberen al het nodige te doen 
om een verspreiding tegen te gaan. Bijvoorbeeld: pet 
dragen (is ook tegen de zonneslag), geen haarborstels 
doorgeven, etc… 

Maar omdat wij al verschillende kampen last gehad hebben van een luizenplaag. En het behandelen van 
alle kindjes op kamp veel geld kost voor ons. Vragen wij dit jaar aan iedereen om LUIZENSHAMPOO mee 
te geven met u dochter. Zo is het makkelijker voor ons om iedereen te behandelen.  

Wij danken jullie alvast voor de medewerking. Het “luizenprobleem” is immers voor niemand leuk. 

 



AFSPRAKEN 
 

Luizen !!! 
 

 

Wij vragen met aandrang om je kind goed te 
controleren op luizen voor het op kamp gaat en 
indien nodig te behandelen. Indien uw kind luizen 
heeft als het kamp vertrekt, moet u dit zeker 
melden aan de leiding. Op die manier kunnen wij 
de behandeling verder zetten. We garanderen 
natuurlijk onze discretie. We gebruiken ook tal 
 

van preventieve trucjes om het overdragen van luizen te voorkomen. 
Bijvoorbeeld: pet dragen (is ook tegen de zonneslag), geen haarborstels 
doorgeven, etc… Dank voor jullie medewerking want het “luizenprobleem” is 
immers voor niemand leuk. 
 

GSM-gebruik en luxespulletjes 
 

 

De leden mogen geen gsm meenemen op kamp. Als 
de leiding er een zou vinden, dan wordt deze 
onmiddellijk afgenomen en op het einde van het 
kamp terug bezorgd. Als je contact wilt houden met 
het thuisfront, kun je een briefje schrijven.  

Andere waardevolle dingen laat je ook THUIS. 
 
 
 
 
 

Roken, drugs en alcohol 
 

 

Enkel tiptiens en aspi’s mogen roken tijdens de vrije 
momenten. Zij gaan ook eens iets (alcoholisch) 
drinken tijdens het kamp. 
 

 

Drugs horen niet thuis binnen de chirowerking! Als dit 
toch voorkomt, zal de jongere zelf haar ouders 
inlichten na een gesprek met de leiding. Afhankelijk 
van de omstandigheden, zal de jongere onder 
begeleiding naar huis gestuurd worden. Dit kwam nog 
niet voor maar we wensen dit toch als preventieve 
maatregel te hanteren. 



 

Zakgeld 
 

 

Overdreven veel zakgeld heb je op kamp niet 
nodig, aangezien alles al betaald is. Over de 
middag krijgen de leden wel de gelegenheid om 
postzegels, kaartjes en enveloppen te kopen. 
 

Snoep 
 

 

De kookploeg zorgt voor voldoende eten, het is dus niet 
nodig om bergen snoep mee te nemen! Zo verkomen 
we ook buikpijn en beestjes in de tent. 

 
 
 
 
 

Naamtekenen, naamtekenen en nog eens naamtekenen! 
 

 

Wij willen nadrukkelijk vragen 
naamtekenen, zo vermijden we de 
voorwerpen. Vergeet ook zeker niet 
uniform te naamtekenen. 

 

 

om ALLES te 
hopen verloren 
om het chiro- 

 

Ideetjes 
 

 

Maak samen met je dochter de valies, zo weet ze 
wat ze allemaal mee heeft en waar alles zit. Dit 
maakt het voor je dochter en haar leidster een stuk 
gemakkelijker. 

 

Aan de ouders van de kleintjes vragen we om per 
dag een short, paar kousen, een onderbroek en 
een T-shirt in een zakje te stoppen. Zo verloopt 
alles vlot bij het wassen en aankleden. 

 

Vegetarische maaltijden 
 

 

Indien uw dochter vegetariër is, moet dit gemeld worden 
aan de leiding. Wij voorzien dan aangepaste maaltijden en 
dit blijft zo gedurende het ganse kamp. 



CHECKLIST 
SLAAPGERIEF 

• Slaapzak 
• Eventueel een kussen 
• Bedovertrek (Soebers, speelclub, Kwiks) 
• Luchtmatras (Tippers, tipptiens , Aspi’s) 
• Pyjama 
• Knuffelbeertje 

WASGERIEF 

• Klein wasbekkentje  
• Zeep/shampoo  
• Washandjes  
• Handdoeken  
• Tandenborstel  
• Tandpasta  
• Kam  
• Zonnecrème  
• Grote zwemhanddoek  

KLEDIJ 

• Speelschoenen  
• Stevige wandelschoenen  
• Laarzen  
• Voldoende kousen  
• Voldoende ondergoed  
• Lange en korte broeken  
• T-shirts en truien  
• Zonnehoedje  
• Regenkledij  
• Warme kledij  
• Kledij die vuil mag zijn  
• Zwemgerief (duikbril indien nodig)  
• Zak voor vuile was  

ALLERLEI 

• Keukenhanddoek  
• Wasspelden  
• Schrijfgerief  
• Eventueel iets voor in de platte rust  
• Aardappelmesje  
• Drinkbus  



 Zakdoeken  

 Rugzakje (Sloebers, Speelclub en Kwiks)  

 Trekrugzak (Tippers, Tiptiens en Aspi’s)  

 Enkele lege plasticzakken  

 Zakgeld voor postzegels (€0,60), kaartjes (€0,50) en enveloppen (€0,15)  

 Voor de oudsten: zorg dat je voorzien bent op je ongesteldheid  

 Indien nodig lenzengerief  

 Muggengel  

 Zaklamp  
 

ALLES NAAMTEKENEN!  

!! Zorg dat je genoeg kleren meehebt, maar ook niet overdrijven. Op kamp wordt alles veel vlugger vuil, dus 
nieuwe kleren laat je best ook thuis!!  

Verkleedkledij:  
 Sloebers:   Dobby 

 Speelclub:   Weasley 

 Kwiks:   Hermelien 

 Tippers:   Hagrid 

 Tiptiens:   Dumbledore 

 Aspi's   Harry potter 
 

DE TIPPERS MOETEN DIT JAAR HUN FIETS MEENEMEN OP KAMP 

   



DAGINDELING 
 

   



THEMA 
Dit jaar duiken we onder in de magische wereld van SPRING, de dansschool van de enige 
echte Maggy Lejeune! We nemen niet alleen een kijkje in de dansles bij de meisjes, maar 
ook in het repetitiekot bij de opkomende band Spring. Beide groepen bereiden zich voor op 
het evenement van het jaar, de oudernamiddag! Maar die voorbereidingen verlopen helaas 
niet zonder problemen. Zal het nieuwe nummer de hitlijsten omverblazen en misschien nog 
belangrijker, wie krijgt de solo?! Kom het allemaal te weten op kamp in Mol en ontdek of 
Evert en co erin slagen om alles op te lossen en genoeg te repteren! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET BIVAKLIED 
 
 
 
 

Leven op het ritme van de wind en van de zon 
Zingen op de melodie van bos en beek en bron 

 

Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak 
 

Ontwaken met de morgendauw, we zijn weer op bivak! 
 

 

Ieder die ons ziet, kijkt raar 
 

Wat niet kan, dat wordt hier waar 
 

Vreemd wordt vriend en klein is groot 
 

In onze ploeg valt geen een uit de boot 
 
 

 

Trek er mee op uit, breek grenzen open 
 

Samenspel wordt teken om te hopen 
 

Vlieg erin doe mee en blijf niet staan 
 

Een nieuwe wereld roept om door te gaan! 



TWEEDEHANDS KLEDIJ: 
 
 
 

 

Beste Chirovrienden, 
 

 

Nu we bijna op kamp vertrekken, is het misschien eens tijd 
om een kijkje te komen nemen in onze eigen 
tweedehandswinkel. Alles is hier verkrijgbaar aan halve prijs. 
 

 

Daarom ook de vraag naar jullie toe: heb jij thuis achteraan je 
kast nog een oude Chiro T-shirt, trui, hemd of rok liggen? Dan kan 
je deze gerust binnenbrengen in onze tweedehandswinkel, wij 
betalen je dan een vierde van de originele prijs terug. 
 

 

De verantwoordelijke voor onze tweedehandswinkel is leidster 
Lies je kan dus best bij haar terecht voor info of vragen. 
 

 

Als je een splinternieuw uniform wil aanschaffen dan zal je helaas zelf naar de 
Banier (Chiro winkel) moeten. Sinds enkele jaren hebben we besloten om onze 
dienst ‘Chiro winkel’ af te schaffen. Het lijkt ons beter als je zelf naar de Banier 
kan gaan om de kleren te passen, zodat je zeker de juiste maat mee naar huis 
hebt! 
 

De dichtstbijzijnde chirowinkels kan je vinden in Roeselare en Gent. 
 

Delaerestraat 16 - 8800 Roeselare 
Hoefslagstraatje - 9000 Gent 

 

(open maandag tot zaterdag van 9.30u 
tot 18u) http://www.debanier.be/ 

 
 
 

 

Chirogroetjes, 

 

De leiding 

http://www.debanier.be/


CHIROTWEEDAAGSE 
25 & 26 augustus 
@ MEISJESCHIRO 

HINNESTRAAT 19M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 augustus 
• Mini kids, maxi pret: 

kinderspelnamiddag met 
speelkraampjes en 
kinderdisco 

• KWISTET!: kwis voor alle 
Chirosympathisanten 

26 augustus 
Barbecue: voor elke lekkerbek 



Beste ouders, leden, BBQ-eters, sympathisanten, oud-leiding… 
 

De zon begint te schijnen, de buren beginnen te barbecueën en iedereen verlangt tot de vakantie begint. 
Dit klinkt als muziek in de oren bij vele mensen en zeker ook bij ons! 

 
Zoals elk jaar organiseren we met de Jongens- en Meisjeschiro de CHIRO 2-DAAGSE! 

 
Graag verwelkomen wij jullie zoals andere jaren in de Meisjeschiro op 25 & 26 AUGUSTUS. 

 
Plezier voor jong en oud, amusement, entertainment, muziek… dit kan je allemaal terugvinden op onze 
CHIRO 2-DAAGSE. 

 
ONS PROGRAMMA: 

 
Zaterdag 25 augustus: MINI KIDS, MAXI PRET 

 
Voor de kleinsten organiseren wij dit jaar opnieuw een leuke spelnamiddag. Je kan er allerlei kraampjes 
vinden waar prijzen te winnen zijn. “ALTIJD PRIJS, ALTIJD GEWONNEN!” 
Er is ook een kinderdisco waar ze de beentjes kunnen losschudden op de nieuwste dansplaatjes van dit 
jaar! Iets om de keel te smeren en de maag te vullen zal zeker niet ontbreken op deze leuke activiteit. 

 
WIE: sloebers en speelclub, vriendjes en vriendinnetjes, neefjes en 
nichtjes,… WAT: spel en plezier voor de kleinsten 
WAAR: meisjes Chiro, Hinnestraat 
19M WANNEER: Van 14u tot 17u 

 
Zaterdag 25 augustus: KWISTET! 

 
Ook de ouderen komen aan bod op onze tweedaagse. Op zaterdag 25 augustus organiseren wij net als de 
voorbije 2 jaar een quiz. Vragen worden gesteld, hersenen worden gebroken, antwoorden worden 
genoteerd, drankjes kunnen gedronken worden. Heb jij een FingerQUIZgefühl? Dan verwachten wij je zeker! 
Wees er snel bij, want er kunnen maximum 25 ploegen meedoen! Verdere informatie om in te schrijven kan 
je later vinden op het Facebookevenement. 

 
WIE: ouders, oud-leiding, quiz-fans, 
leden,… WAT: quiz 
WAAR: Meisjeschiro, Hinnestraat 
19M WANNEER: 20u tot 23u30 

 
Zondag 26 augustus: BBQ 

 
Op zondag 26 augustus kan IEDEREEN komen genieten van een heerlijke BBQ, met gratis aperitief, of 
lusten jullie dit niet? Een tombola met tal van leuke prijzen, special acts, kinderanimatie… en natuurlijk ook 
een muzikaal streepje! Kaarten hiervoor zullen verkrijgbaar zijn bij de leiding. 



Hoi allerliefste sloebermensjes & ouders 
 

De afgelopen maanden hebben we weer fantastische momenten achter de rug… 
Even terugblikken 

Eerst was er de sneukeltocht. Die hebben we 
allemaal zeer flink uitgewandeld. Gelukkig waren er 
onderweg heel wat eet- en drinkstandjes. 
Mmmmmmmm dat was superlekker! Hopelijk zullen 
jullie ook zo veel eten op kamp! ;-)  

De week erna was het leidingswissel. De sloebers 
kregen dan leiding van de jongens (iiiiiiieuw) en wij 
gaven leiding aan de jongens! We moeten eerlijk zijn: 
we hebben jullie echt gemist! Gelukkig konden jullie 
je mannetje staan bij de jongensleiding. Goed gedaan sloebers! 

Dan was er ook het gemengde spel. We speelden samen met de jongenschiro een groot spel. 
Het was die middag suuuuperwarm, maar jullie speelden gewoon verder! We konden ons 
verfrissen met waterspelletjes.  

Jullie hebben jullie ook echt bewezen op de wieltjesnamiddag! Een keertje vallen?? Niet erg! 
Jullie stonden gewoon terug op en gingen er weer voor!  

 

Hier een leuke foto van een regenachtige 
zondagmiddag. Gelukkig mochten we van 
de leidsters in de modder ploeteren…  

Sorry aan alle ouders voor de modder  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dan hadden we graag nog een woordje gezegd over…… HET SUPER DUPER FANTASTICO 
GEKKE MEGA LEUKE TOFFE SJIEKE MACHTIGE KAMP 

!!!! Graag iedereen luizenshampoo meegeven !!!! – en natuurlijk op voorhand 

controleren zodat alle kindjes luizenvrij meekunnen op kamp  

Stel dat uw kind luizen heeft bij het begin van het kamp of hiervoor recent werd 
behandeld  gelieve ons dit te laten weten zodat wij hier rekening mee kunnen houden 
en niet voor verrassingen te komen staan!  

 

VERKLEEDKLEDIJ VOOR OP KAMP 

Op kamp spelen we ook een spel waar we graag hebben dat jullie dochter verkleed is. 

Hiervoor hebben ze survival verkleedkledij (à la expeditie robinson) nodig. 
Als jullie dit niet thuis hebben, moeten jullie dit zeker niet kopen!  

 

Wij hebben er alvast suuuuuuuuuuuuuuuper veel zin in! We tellen de dagen af…. Hopelijk 
jullie ook!  

 

Ook willen we graag alle ouders bedanken die steeds op tijd lieten weten of hun dochter er 
wel/niet ging zijn bij speciale activiteiten. Dit was voor ons een groot gemak voor de 
planning. 

Veel groetjes,  

Anke, Luna, Sofie, Nele en Julie 

 



Dag allerliefste speelclubbers en ouders! 

Het chirojaar zit er weer bijna op snif snif ☹. Maar geen getreur! We vertrekken bijna op kamp! 😊😊 
Wij hebben er alvast super veel zin en tellen af wanneer we Mol mogen gaan verkennen met onze 
gele gekkies!  

We hebben natuurlijk al weer heel wat spelletjes gespeeld in de chiro. Zo hebben de speelclubbers 
meegeholpen aan de voorbereiding voor het huwelijksfeest van Prins Harry en Meghan! 
Uitnodigingen werden gemaakt, een mooie inrichting…. Als dat geen topfeest wordt! 

De volgende 2 weken was er geen chiro in de paasvakantie, maaarrrr daarna volgde het paasspel! 
Opdrachten werden volbracht om zo verf te winnen. Wanneer het volledige paasei in verf was, was 
het tijd voor de lekkere paaseitjes njumie! 

De week erna was er de sneukeltocht van de tippers. We wandelden door het mooi en warme 
Zwevegem en konden af en toe heerlijk smullen van al dat lekkers dat de tippers hadden gemaakt! En 
of het gesmaakt heeft, bedankt tippers! 

Wie stond zondag aan de poorten van de meisjeschiro? Jongens? De volgende zondag gaf de 
jongensleiding chiro bij de meisjes. Dat was waarschijnlijk even schrikken voor onze speelclubbers, 
maar we zijn er zeker van dat ze hun goed hebben geamuseerd! 

Een week later was het afspraak aan de jongenschiro, het was namelijk gemengd spel met de hele 
chiro! De kleintjes moesten opdrachten doen om zo tips te verzamelen om aan de ouderen door te 
geven. Met deze tips konden zij nog tips verzamelen om zo de bom te vinden die verstopt was in 
Zwevegem! 

13 Mei was het moederdag! We knutselden er met de speelclubbers op los om iets mooi te maken 
voor hun mama! Ook hebben we ontdekt dat de speelclub heel graag met glitter knutselen! We 
veegden alles nog snel proper om de ouders te ontvangen voor ons infomoment.  

Hieronder nog enkele praktische dingen: 

 De speelclub is 6 dagen weg op kamp, 1 valies van normale grootte is voldoende! 
 We slapen dit jaar opnieuw in bedden, een luchtmatras is dus niet nodig. Wel een   

slaapzak en bedovertrek! 
 Gelieve in de valies iets mee te geven tegen de luizen. Controleer uw dochter voor 

het vertrek! Indien er luizen zijn doen wij het nodige. 
 Tijdens het kamp is het altijd leuk om eens een briefje te sturen naar uw dochter. Het  

adres kan u vooraan in het oparleurke terug vinden. 
 Gelieve over te schrijven voor 30 juni op rekeningnummer BE83 7380 1058 2015 als 

mededeling naam + afdeling en dit voor het bedrag van €105. 
 Verkleedkledij geven we later mee via mail en sms! 
 Indien u nog vragen heeft kan u ons altijd mailen op ons mailadres: 

speelclub1718@gmail.com 

 

Lieve groetjes Jana, Jump, Fran, Justine en Ramona

mailto:speelclub1718@gmail.com


hieronder nog enkele sfeerfoto’s 



Liefste kwikkies 

Na de paasvakantie gingen onze laatste zondagen van het jaar in. De zondag na de paasvakantie, 
mochten we onze buik vullen met al het lekkers dat de Tippers voor ons hadden gemaakt.� Al het 
heerlijk eten ging heel erg vlotjes naar binnen… (Dat belooft voor op kamp).  

De volgende zondag moesten we jullie jammer genoeg missen wegens de leidingswissel. We hebben 
gehoord dat jullie super goed jullie best gedaan hebben en dat jullie zich niet hebben laten kennen. 
�Gelukkig maar, want zo kennen wij jullie!!  

De zondag erop, op een iets wat te warme dag kwamen we allemaal samen in de jongens Chiro. Alle 
kwiks werden verdeeld over verschillende groepen. Gelukkig hebben we rekening gehouden dat 
iedereen iemand bij zich had. We zijn zo lief.  

Na al deze speciale chirodagen. Mochten wij eindelijk weer leidinggeven aan jullie. EINDELIJK. Helaas 
was de opkomst heel pover. Toch maakten we er met ons achten een leuke, gezellige en creatieve 
namiddag van. We knutselden poppetjes, vriendschapsbandjes en maakten cake. Hierna is het aan 
de aspi's en vervangleiding om jullie fantastische namiddagen te bezorgen want de leidsters zullen 
met de neuzen in de boeken zitten. 

***MAAAAR NIET GETREURD*** 

24 juni is het de laatste keer Chiro voor kamp. Dan gaan bijna met z’n allen op kamp naar Mol. 10 
dagen vol spel, plezier, zonnecrème, muggenbeten, eten, vrienden, kampvuur, baseball, … en 
zoveeeeeeel meer. Wij zien het alvast helemaal zitten!!!  

Hier vragen we eventjes jullie extra aandacht voor wat zeker in je valies moet voor op kamp:  

- één valies met een groen lintje erom. 
- een hoeslaken, want de kwiks slapen dit jaar in comfortabel stapelbedden 
- verkleedkledij dat begint met de letter k 
- een gamel 
- een rugzakje en goeie stapschoenen voor op dagtocht  
- Denk aan kledij dat geschikt is voor zowel een heerlijk zomers weertje als een regenachtig 

weertje. (regenlaarzen, slippers, zonnecrème, pet, regenjas, …) 
- Benodigdheden om luizen te behandelen. Hierbij vragen wij u ook om ons persoonlijk te 

melden of u dochter met luizen zit. Zo kunnen we veel problemen voorkomen op kamp. 

 

Gelieve het bedrag van €145 te storten tegen donderdag 31 mei. 

KWIKS WIJ ZIJN ER ALVAST HELEMAAL KLAAR, maar zijn jullie klaar voor ons?  

 

Veel liefs,  

Buzze, Lies, Sara & Marie   

 

 

 



 

Jah.. w
ie zou er nu 

niet m
eew

illen? 
  



Lieve Tippers,  

Kamp 2018! 
Wablief? Excuseer? Pardon? Wat? WHAT? Nu al? 

Waaa zottn! Wajooo! Mo gow zeg! Zalig! Tof! Plezant! Fun, fun, fun! 

 

Vol verbazing staat het kamp naar Mol plots voor de deur. Met het motto: “een chiro-jaar 
zonder kamp is geen jaar”, vertrekken we vol overtuiging met de Tippers van 11-21 juli op 
kamp voor 10 crazy dagen!  

Dankzij jullie prachtige inzet tijdens de sneukeltocht ziet het er naar uit dat we een kamp 
zullen beleven als echte PATSERS!  
(Even ter info, indien je nog niet thuis bent in de patserwereld hebben we het opzoekwerk al voor jullie gedaan. Een 
patser wil namelijk zeggen: “iemand die met zijn of haar bezit pronkt.”)  

Geen paniek beste ouders, na kamp staan we terug met beide voetjes op de grond en 
gedragen we ons terug als een normale burger van Zwevegem en omstreken.   

Om een echte patser te kunnen zijn hebben we uiteraard passende kledij nodig!  
Maak wat plaats in jullie overvolle valies voor jullie prachtige patseroutfit, om aan te doen 
tijdens onze themadag!  

Wat je zeker ook niet mag vergeten in jullie valies 
zijn nylonkousen. Deze zullen niet meer draagbaar 
zijn na kamp, dus neem er gerust mee waar al een 
laddertje in zit.  

Wij nemen ook onze fiets mee op kamp! Deze moet 
samen met je valies binnen gebracht worden.  

 

Maak jullie dus maar klaar voor een patserig kamp!  

Peace-out!  

Griet, Anke, Lore, Heleen en Eva 
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Ojoooooo, hey, aloah, buenos diasssss, hoi chicas!  

We zijn hier al met het KAMPopparleurke… Den tijd gaat snel als je u amuseert! Tot nu toe vonden wij 
het alvast een spetterend jaar, butttt the best has yet to come! Begin maar al volop te speculeren over 
welke uitstappen we zullen doen, welke dag het nachtspel zal zijn en wat het nu eigenlijk zal zijn om 
te eten vanmiddag. Ik voel de kampvibes al enkel en alleen door aan deze dingen te denken. Hopelijk 
lukt het speculeren hierover net iets beter als het gokken wie de mol nu eigenlijk zal zijn, JA JAAAA wij 
hopen alvast op een lekker traktaatje van de Baha’s en de Lloyds    

De laatste maanden is er van een gewoon middagje chiro toch niet zeer veel van in huis gekomen. We 
zochten vooral heel veel exotische oorden op die verdacht veel te maken hadden met het mannelijk 
geslacht, hmm nee dit was ook niet onze vrije keuze (hehe)  

Daarnaast Bluelight stond op het programma! Amaaaaaai, twas de moeite! Een gek fluofeestje, met 
zeeeeer veel partyanimals en de nodige ambiance! We zullen er zeker een schoon centje aan over 
hebben om te spenderen op kamp, SPANNENDDDDD wat zal het worden?!  
 
De week nadien steunden we de tippers door mee te wandelen met de sneukeltocht, wat een heeeeele 
grote opgave was voor ons (hmm hmm, food and sun, say no more)  
 
Op één van de voorbije, regenachtige zondag gingen we gezellig een middagje bowlen! Ik heb hiervan 
vooral 2 dingen onthouden:  

 LUNA, wat kan jij eigenlijk niet? #superwoman  
 JULIETTE, uw talent is eerder te vinden in het acteren en Beyoncé imiteren #butyougoooogirl  

 
Het jaar is bijna afgelopen, dat wil ook zeggen dat we met zijn allen ons neus in de boeken zullen 
kruipen, dus we houden de chiro EVENTJES MAAR (gelukkig) op een laag pitje. Wij houden ons eigen 
fin d’examens/precamp op donderdagavond 5 juli, dus hou deze datum zeker vrij! Alle info over deze 
avond en kamp volgt later!  
 
JAAAAAHHH, het einde is gekomen! Hieronder wil ik jullie sparen  van de pareltjes van de zeer 
uitdagende fotoshoot met ballonnen! Misschien was dit nog de grootste uitdaging van heel het jaar 
tot nu toe hahahahaha, dusssss hierbij enkele tekeningetjes zodat jullie de examens goed doorstaan! 
 
LOTS OF LOVE, KISSES AND SUCCESSSSSS  
De leiding 
XOXO  
 

 
 

 



ASPIIIIIIIIIIIII’S 
Hier zijn we weer met alweer het laatste oparleurke van dit Chirojaar! Maar hold your tears girls er 
komt nog zo veel meer op ons pad! Zoals we in het laatste oparleurke zeiden was Bombaspi een 
knaller en hebben we er ne schone zakcent aan overgehouden. Dit hield jullie echter niet tegen om 
opnieuw de handen uit de mouwen te steken want ondertussen zijn er al weer 2 evenementen 
gepasseerd waar we getoond hebben wat een straffe madammen we zijn! We zijn met de leiding nog 
steeds aan het twijfelen om te stoppen met studeren en gewoon een allround bedrijf op te richten 
met de Aspi’s:  

 

We blijven maar horen wat een werkers onze Aspi’s zijn en wat een vriendelijke dames het zijn 
*pinkt traantje weg* dus wij kunnen alleen maar trots zijn. 

Gelukkig hebben we niet alleen gewerkt, maar ook plezier gemaakt! Het laatste weekend van de 
paasvakantie organiseerden de Tiptiens hun jaarlijkse fuif Bluelight! Chapeau aan de Tiptiens, het 
was een zot feestje! We hebben daar onze zotte danceskills nog eens bovengehaald (remember Just 
Dance op leefweek?) om van onze zangtalenten nog maar te zwijgen!  

De week erop konden we alle afgedanste calorieën er weer duchtig bij eten op de sneukeltocht van 
de Tippers. Sinds die zondag hebben we zelf een local celebrity in ons midden, want niemand minder 
dan onze eigenste Jana Callewaert heeft de prijsvraag gewonnen! Jana, beloof je ons nog te 
herkennen eenmaal je nationaal bent doorgebroken? 

De ‘speciale’ zondagen bleven maar komen, want de zondag erna was het leidingswissel. Gelukkig 
gebeurt dat maar 1 keer op een jaar want van horen zeggen hebben de jongens jullie nogal doen 
zweten! Omdat we maar niet genoeg kunnen krijgen van de boyz trokken we de week daarna naar 
de verre Ellestraat voor het gemengd spel. De hete zon maakte de tocht door Zwevegem er niet 
makkelijker op, maar sommige van ons hebben nu wel al een schoon kleurke! (Onze oprechte 
excuses aan allen die tot op heden nog witte pikkels onder hun jeansbroek hebben, your time will 
come darling, don’t worry) 

Op onze (bijna) laatste zondag samen doken we in de archieven van de Vlaamse tv en speelden we 
het grote Wat Als-spel. 

- Wat als de Aspi’s leiding waren? 

ARE YOU NEED OF SOME 
MUSCLES FROM Z-TOWN? 

SEARCH NO MORE!  
ASPIMEISJES ZWEVEGEM 

TO THE RESCUE!
 



- Wat als de Aspi’s wielrenners waren? 
- Wat als de Aspi’s Amerikaans waren? 
- Wat als de Aspi’s meededen aan de Olympische Spelen? 
- Wat als de Aspi’s jongens waren? 

Dit zijn slechts enkele van de scenario’s die we eens uitgetest hebben, het ene draaide al beter uit 
dan het andere, maar 1 ding weten we zeker: Kaat heeft no regrets (en no friends) op de velo! Een 
draaike hier een duwke daar, ze speelde iedereen op haar gemakske uit het spel (tot ze er zelf uitlag 
obviously). Bericht aan alle papa’s en mama’s: er zijn geen fietsen gesneuveld, ze gaan nog vooruit! 

Daarna was het de beurt aan de Aspi’s om écht eens leiding te zijn. Terwijl de leiding zich weer 
verschuilt in hun studiegrot voor te veel weken, nemen de Aspi’s het van ons over. Ook de lk werd 
nog eens meegemaakt, waar we spelletjes speelden om te bonden. Als er ooit in de buurt een 
tornooi snelwandelen georganiseerd wordt… call us! 

Om de tijd zonder ons wat te doden, hebben we enkele tips voor jullie voor het voorkamp! 
Raad er maar op los! Stuur uw antwoord naar het nummer 4804 (€1/sms) (De organisatie is niet 
verantwoordelijk voor te hoog oplopende telefoonrekeningen) 

- We zitten niet hoog, maar ook niet laag… 

- Vanaf onze bestemming kan je de maan zien… 

- Het is een droom die uitkomt voor Florre, 

Finne én Pau… 

- Het kan er donker zijn… 

- Er passeert jaarlijks een carnavalsstoet… 

- https://www.youtube.com/watch?v=Xa7MUrCpDZg 

SCHPANNEND!!! 

Wij verlangen alleszins al naar wat sowieso een machtig voorkamp en geweldig kamp worden! 

Verdere info over verkleedkleren, speciale attributen of extra goed humeur laten wij in de loop van 

juni nog weten! 

 

Hugs and kisses  

XOXO 

Finne, Florre en Pau 
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NAAM  ADRES  TEL  GSM  EMAIL 

SLOEBERS         

Anke Lessens  Luxemburglaan 26, 
8550 Zwevegem  056/75 38 61  0499/32 79 32  anke.lessens@telenet.be 

Julie Malfait  Bellegemstraat 94, 
8550 Zwevegem  056/75 64 07  0477/80 14 17  julie.malfait@outlook.com 

Luna Zimmermann  Harelbeekstraat 154, 
8550 Zwevegem 

056/75 89 25  0477/05 69 52  zimmermannluna@hotmail.com 

Sofie Houttekiet  Bellegemstraat 37,  
8550 Zwevegem  056/75 45 66  0476/ 57 87 68  houttekietsofie@gmail.com 

Nele Nuyttens  ’t Leeuwke 10,  
8550 Zwevegem  056/75 87 23  0491/24 97 69   nele‐nuyttens@hotmail.be 

SPEELCLUB         

Fran Vanmarcke  Schellebroekstraat 33, 
8550 Zwevegem  056/75 42 83  0470/68 50 67  fran.vanmarcke@hotmail.com 

Hannelore D’Haene  Deerlijkstraat 145A, 
8550 Zwevegem  /  0472/95 71 36  h.dhaene@hotmail.com 

Jana Vandenbroucke  Oude Molenstraat 4, 8550 
Zwevegem  /  0470/80 42 82  jv99p@hotmail.com 

Ramona Decabooter  Otegemstraat 333 
8550 Zwevegem  056/75 64 90  0472/38 57 68  ramonadecabooter5@gmail.com 

Justine Braet  Olmenlaan 17 
8553 Otegem  050/71 21 68  0484/56 87 36  braet.justine@gmail.com 

         

         



KWIKS          

Celine Buysens  Frankrijklaan 72, 
8550 Zwevegem  056/44 75 24  0471/57 05 55  celine.buysens@hotmail.com 

Lies Callens  ’t Leeuwke 11, 
8550 Zwevegem  056/75 73 61  0476/40 59 53  lies.callens@hotmail.be 

Marie Pison  Sint‐Niklaasstraat 17, 
8550 Zwevegem  /  0495/ 13 53 61  pisonmarie@hotmail.com 

Sara Moulin   Avelgemstraat 119 
8550 Zwevegem   /  0478/04 12 57  sara.moulin119@outlook.be 

TIPPERS         

Lore Duyck  Kouterstraat 76, 
8550 Zwevegem  056/75 46 28  0499/21 63 40  loreduyckld@gmail.com 

Eva Defraeye  ’t Leeuwke 8, 
8550 Zwevegem 

056/77 33 28  0476/80 61 45  defraeyeeva9@gmail.com 

Heleen Lessens  Luxemburglaan 26, 
8550 Zwevegem  056/75 38 61  0470/82 04 25  heleen.lessens@student.vives.be 

Griet Callens  't Leeuwke 11, 
8550 Zwevegem  056/75 73 61  0479/13 46 29  callens.griet@telenet.be 

Anke Vantieghem  Keizersstraat 42, 
8530 Harelbeke (Stasegem)  /  0478/03 78 97  anke.vantieghem@icloud.com 

TIPTIENS         

Leen De Brie  Koutermanstraat 18, 
8550 Zwevegem  056/25 81 71  0497/25 65 55  leendebrie@hotmail.com 

Saar D’ Haene  Deerlijkstraat 145A, 
8550 Zwevegem  /  0476/03 17 29  saartje.dhaene@hotmail.com 

Emma Passchier  Kanaalstraat 79, 
8550 Zwevegem  056/75 93 63  0474/43 65 97  passchier.emma@gmail.com 



 

ASPI’S         

Fien De Brie  Koutermanstraat 18, 
8550 Zwevegem  056/75 81 71  0494/63 46 44  debriefien@hotmail.com 

Florine Arnout  Bellegemstraat 23A, 
8550 Zwevegem  056/75 49 52  0470/05 34 83  florinearnout1@gmail.com 

Paulien Dejaeghere  Keiberg 125, 
8552 Moen  056/75 45 39  0472/71 87 57  paulien_dejaeghere@hotmail.com 

VB: Volwassen Begeleidster       

Heidi Naessens  Acacialaan 26, 
8550 zwevegem  /  0495/12 42 23  lieven.christiaens@skynet.be 
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