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Hoofdleiding   
	  
Dag	  beste	  chirovriend!	  
	  
Kamp,	  kamp,	  kamp,	  kamp,	  kamp.	  Dit	  is	  het	  enige	  waar	  wij	  nog	  aan	  kunnen	  
denken!	  Dit	  jaar	  gaan	  we	  naar	  Wodecq,	  nabij	  Ronse,	  maar	  net	  over	  de	  
taalgrens,	  in	  de	  provincie	  Henegouwen.	  Dus	  het	  Frans	  dat	  we	  vorig	  jaar	  nog	  
geleerd	  hebben	  voor	  het	  spaghettiweekend	  én	  voor	  ons	  kamp	  in	  de	  
Ardennen	  zullen	  we	  nog	  kunnen	  gebruiken.	  Het	  is	  een	  kampplaats	  met	  heel	  
wat	  plaats,	  dus	  als	  we	  terug	  veel	  zon	  hebben	  wordt	  het	  weer	  spetterend!	  
Ook	  is	  er	  dit	  jaar	  wèl	  bezoekdag.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  ouders,	  grootouders,	  
vrienden,	  vriendinnen,	  zussen,	  broers,	  neven,	  nichten,	  tantes	  en	  nonkels	  
allemaal	  uitgenodigd	  zijn	  om	  ons	  te	  komen	  bezoeken,	  en	  dit	  allemaal	  op	  
ZATERDAG	  18	  juli.	  Met	  het	  paasweekend	  hebben	  we	  reeds	  een	  voorgerecht	  
van	  twee	  dagen	  gehad,	  maar	  kan	  jij	  ook	  niet	  wachten	  op	  het	  hoofdgerecht	  
van	  10	  dagen?	  	  
	  
	  
Tot	  dan!	  
	  
De	  hoofleiding	  
Sam	  
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Daniël 
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Ribbels   
	  
Dag	  Stoere	  ribbels	  
	  
We	  zijn	  al	  bijna	  op	  het	  einde	  van	  het	  chirojaar	  en	  hebben	  al	  veel	  coole	  
spelletjes	  gespeeld	  zoals	  waterspelletje,	  gaan	  bowlen,	  met	  kussens	  spelen.	  
We	  kijken	  ondertussen	  al	  uit	  naar	  het	  kamp	  en	  denken	  dat	  jullie	  allemaal	  
mee	  zullen	  gaan.	  We	  hopen	  voor	  de	  komende	  chirozondagen	  die	  om	  2u	  stipt	  
beginnen	  op	  goed	  weer	  zodat	  jullie	  alemaal	  een	  korte	  broek	  kunen	  aan	  doen.	  
En	  nog	  veeeeeel	  megacoole	  activiteiten	  kunnen	  doen.	  
	  
Groetje	  jullie	  leiding	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jelle	  Michiel	  Mats	  
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Speelclub   
	  

Beste Speelclubbertjes 
 

Het	  chirojaar	  loopt	  jammergenoeg	  bijna	  op	  zijn	  einde	  L	  maar	  wees	  niet	  
getreurd…	  Na	  vele	  zondagnamiddagen	  komen	  we	  sgilaan	  dichter	  bij	  ons	  
hoogtepunt!	  
	  
Het	  beste	  moet	  namelijk	  nog	  komen:	  het	  spetterende,	  ongeloofelijke,	  
superformidabele,	  gigantische,	  megaleuke,	  coole,	  spannende,	  onmisbare	  …	  
CHIROKAMP	  natuurlijk!	  Jullie	  twee	  topleiders	  steken	  de	  koppen	  bijeen	  en	  
halen	  nog	  eens	  het	  beste	  uit	  de	  kast	  van	  het	  voorbije	  jaar	  +	  nog	  veel	  meer	  
nieuwe,	  ongeziene	  spelletjes	  en	  activiteiten	  om	  jullie	  tien	  dagen	  lang	  bezig	  te	  
houden!	  	  
	  
Dus	  we	  verwachten	  jullie	  allemaal	  massaal	  aanwezig	  op	  ons	  kamp	  van	  11	  tot	  
21	  juli,	  jullie	  leiders	  zijn	  er	  alvast	  klaar	  voor,	  maar	  jullie	  ook	  ?!	  
	  
Tot	  dan	  !	  
	  
Jullie	  leiders	  DIMI	  &	  LENNY	  
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Rakkers   
	  
Dag rakkers, 
 
We hebben alweer heel wat spetterende zondagen en zelfs een 
paasweekend achter de rug maar nu komt er zoals elk jaar een einde aan 
deze mooie zondagen. Om dit te vieren gaan we nog eens met zen allen 
op kamp naar het piepkleine Wodecq. 
 
 Begin maar al af te tellen naar dit mega spetterde kamp. Want wij 
hebben ons al helemaal afgezonderd om alles tot in de puntjes voor te 
bereiden! En ons besluit is dat jullie de komende week na het kamp niet 
veel zullen moeten plannen want jullie zullen zo uitgeput zijn, en zoveel te 
vertellen hebben dat jullie geen tijd meer zullen hebben voor andere 
dingen! 
 
Maar al dat prachtig voorbereidend werk kunnen we alleen werkelijkheid 
laten worden als onze liefste,tofste en coolste rakkertjes mee zijn op 
kamp!  
 
Dus verwachten we jou ook op kamp! Schrijf je meteen in en ga mee op 
ons super mega keicool kamp!!!  
 
Groeten , 
Jasper& andere Jasper	  
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Toppers   
	  
Hey	  
	  
Hier	  ben	  ik	  dan	  terug	  met	  mijn	  laatste	  TOP	  tekstje	  ;)	  
	  
Jaja,	  nu	  dat	  het	  paasweekend	  voorbij	  is,	  en	  ook	  het	  paintball	  evenement	  
achter	  de	  rug	  is	  komen	  er	  nog	  maar	  een	  paar	  chirozondagen	  achter.	  Dat	  wil	  
zeggen	  dat	  we	  als	  maar	  dichter	  komen	  bij	  het	  kamp!	  Hopelijk	  zijn	  we	  daar	  
met	  minstens	  een	  even	  grote	  bende	  als	  op	  paasweekend,	  zodat	  het	  een	  kamp	  
wordt	  om	  in	  te	  kaderen!	  En	  om	  af	  te	  sluiten	  heb	  ik	  nog	  een	  paar	  interessante	  
wist	  je	  datjes:	  
	  
Wist	  je	  dat:	  
	  
• Carlo	  misschien	  gaat	  krachtballen	  
• Dit	  een	  zeer	  goede	  keuze	  is	  
• Wout	  vercruysse	  dat	  ook	  beter	  zou	  doen	  
• Eigenlijk	  iedereen	  zou	  moeten	  krachtballen	  
• Tweede	  daarom	  niet	  minder	  leuk	  is	  
• Naar	  eerste	  gaan	  zeer	  moeilijk	  is	  
• De	  tippers	  geen	  toppers	  zijn	  in	  nagelen	  
• We	  dit	  overduidelijk	  bewezen	  hebben	  
• Ik	  bramen	  haat	  
• Sjorren	  voor	  sommige	  toppers	  niet	  zo	  eenvoudig	  is	  
• Napoleon	  werd	  verslagen	  in	  het	  bos	  van	  koekelare	  
• Je	  een	  borgmoer	  maar	  1	  keer	  mag	  aanspannen	  
• Er	  geen	  andere	  leider	  meegaat	  op	  kamp	  
• Dit	  het	  laatste	  wist	  je	  datje	  was	  
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Kerels   
	  
Ik	  hoop	  dat	  jullie	  erin	  geslaagd	  zijn	  het	  vorige	  tekstje	  te	  ontcijferen,	  we	  hebben	  er	  nogal	  ons	  werk	  aan	  
gehad.	  Deze	  keer	  houden	  we	  het	  simpel	  en	  gaan	  we	  over	  op	  roepen:	  Hoera!	  Bedankt!	  Welkom!	  Joepie!	  
Havoc!	  Ave!	  Hurray!	  Proficiat!	  Want	  we	  zijn	  het	  chirojaar	  doorgekomen	  zonder	  slagen	  of	  stoten,	  en	  
zijn	  klaar,	  maar	  dan	  echt	  ook	  wel	  klaar	  voor	  het	  KAMP!	  We	  vertrekken	  met	  10	  kerels,	  met	  de	  fiets	  
richting	  Wodecq.	  (ja,	  Jari,	  wel	  met	  10,	  want	  we	  tellen	  onszelf	  er	  ook	  bij)	  En	  kwestie	  van	  het	  lot	  wat	  te	  
tarten	  schreven	  we	  graag	  dit	  lied:	  
	  
10	  awesome	  kerels,	  die	  fietsten	  eens	  naar	  ‘t	  kamp,	  	  
maar	  ied’reen	  kwam	  iets	  tegen,	  dat	  was	  een	  grote	  ramp.	  
	  
10	  coole	  kerels,	  kwamen	  een	  auto	  tegen	  
maar	  een	  reed	  niet	  in	  “een	  reke”,	  dus	  waren	  ze	  nog	  met	  negen…	  
	  
9	  leuke	  kerels,	  reden	  naast	  de	  gracht,	  
maar	  een	  week	  uit	  naar	  rechts,	  dus	  waren	  ze	  nog	  met	  acht.	  
	  
8	  zotte	  kerels,	  die	  stopten	  efkes,	  even	  
maar	  een	  reed	  door	  en	  stopte	  niet,	  dus	  waren	  ze	  nog	  met	  zeven	  
	  
7	  toffe	  kerels,	  die	  hadden	  een	  drinkfles,	  
behalve	  1,	  die	  droogde	  uit,	  dus	  waren	  ze	  nog	  met	  zes	  
	  
6	  lieve	  kerels,	  passeerden	  aan	  een	  wijf,	  
ied’reen	  keek	  maar	  ’t	  werd	  één	  fataal,	  dus	  waren	  ze	  nog	  met	  vijf	  
	  
5	  stoere	  kerels,	  dronken	  onderweg	  wat	  bier,	  
maar	  één	  kon	  ’t	  weer	  niet	  aan,	  dus	  waren	  ze	  nog	  met	  vie	  
r	  
4	  hippe	  kerels,	  maar	  één	  viel	  op	  zijn	  knie	  
hij	  moest	  direct	  naar	  ’t	  hospitaal,	  dus	  waren	  ze	  plots	  met	  drie	  
	  
3	  mooie	  kerels,	  maar	  één	  kon	  niet	  meer	  mee,	  
zijn	  tong	  droei	  in	  z’n	  voorwiel,	  dus	  waren	  ze	  nog	  met	  twee	  
	  
Die	  2	  uberkerels,	  bleven	  over	  als	  echte	  strijders,	  
en	  ra	  ra	  ra	  wie	  zijn	  het,	  natuurlijk	  wel	  de	  leiders.	  
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Aspi’s   
	  
Yow Aspi’s  

Laat ons beginnen met etwa te vertellen over het kamp. Tis wreed tof dat 
junder allemaal meegaan, maar junder moetn weten dat het kamp valt 
van de 10en toet de 21en. Tis dus een avondje vroeger dan al de rest en 
das welliswaar al met de fiets. Hopelijk is da geen probleem voe junder. 
Misschien ist probleem groter voe leider Niels dan voe junder. Maarja 
daarvoor doen we de tocht in 2 dagen, dattie toch eenki ip zen gemak 
kan komen.  

Voe de andere dagen van da kamp, ton gon we de beste programma’s 
vanonder het stof halen... Want dedie zitten we al jaren te sparen voe 
junder...  

Lik ofdaj merkt lopen we nu al weer over van de inspiratie. Misschien 
moetn we der nie meer over vertellen en gaaj alles wel zien aj meegaat 
ip kamp. Bij deze tot op de huisbezoeken, alli jeweetwel wanneer daj da 
boekje krijgt, nu dus...  

Groeten Niels  

	  
	   	  



	   10	  

	  

De Beheerraad   
	  
NIEUWS VANUIT DE BEHEERRAAD (vzw beheer chirogebouwen). 
 
Beste, 
 
De voorbije jaren kon het chiroheem een ware metamorfose onderhaan. Toen we 
met de beheerraad van de chirogebouwen enkele jaren geleden startten met ons 
“masterplan” konden we er enkel maar van dromen dat we dit in 2015 al zouden 
gerealiseerd krijgen. Dit kon door het goede financiële beleid van de afgelopen jaren 
samen met de succesvolle zoektocht naar de broodnodige subsidies. Graag danken 
we hiervoor het gemeentebestuur, de provincie West-Vlaanderen en toerisme 
Vlaanderen waar wij op subsidies konden beroep doen. Hierdoor konden we o.a. 
investeren in een nieuw dak, nieuwe verwarmingstoestellen, nieuwe ramen en 
buitendeuren en een volledige nieuw sanitair. Als sluitstuk kunnen we net voor de 
start van komende zomer een volledige nieuwe keuken in gebruik nemen. Deze 
werken komen uiteraard rechtstreeks ten goede aan onze eigen chirowerking. 
Daarnaast kunnen we met deze werken de verdere verhuring garanderen van onze 
lokalen onder de erkenning van toerisme Vlaanderen als jeugdverblijfplaats. Deze 
verhuring is voor onze eigen chirowerking financieel zeer belangrijk gezien zij 
instaat voor het onderhoud en het voorzien van de nutsvoorzieningen gedurende 
het werkjaar.  
 
Naast de financiële middelen konden we deze werken ook enkel uitvoeren door de 
inzet van de vrijwillige leden van onze beheerraad en mede dankzij de goede 
samenwerking met de leidingsploeg. Langs deze weg wil ik dan ook iedereen van 
harte danken voor hun inzet. Uiteraard maken vele handen licht werk, graag doe ik 
dan ook nog een oproep naar nieuwe leden voor onze beheerraad. Wij kunnen 
immers steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken om zich als ouder of oud leider verder 
blijvend in te zetten voor onze chirowerking. Wie zich geroepen voelt aarzel alvast 
niet om mij te contacteren.	  
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Keukenploeg   
	  

Wat is een zanger zonder zijn entourage? Of een cafe ́ zonder bier? Of een Chirogroep op kamp 
zonder eten?  

Chiro Koekelare heeft op kamp slechts 1 genieploeg nodig. Onze keukenploeg helpt de leiding en 
de leden met al hun problemen.  

We	  stellen	  ze	  je	  graag	  even	  voor:	  	  
	  
1. Daniël Beernaert 
2. Caroline Devisch  
3. Marc Staelens 
4. Trees Pollentier  
5. Johan Sys   
6. Inge De Torck  
7. Marnix Vanallemeersch 
8. Marnix Demey 
9. Renate Kimpe 
10. Peter D’Haene	  
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Thema   
	  
In	  de	  straten	  van	  Wodecq	  groeit	  er	  onrust.	  Shredder	  buit	  de	  bewoners	  
genadeloos	  uit	  en	  steelt	  samen	  met	  zijn	  clan	  van	  ninja’s	  alles	  van	  de	  
inwoners.	  De	  mensen	  zijn	  het	  gevaar	  beu.	  Niemand	  durft	  het	  heft	  in	  handen	  
nemen	  en	  het	  op	  te	  nemen	  tegen	  Shredder	  en	  zijn	  clan!	  	  
	  
Of	  toch???	  
	  
In	  het	  verre	  Koekelare	  zijn	  er	  gerucht	  van	  de	  4	  groene	  broers.	  Ze	  leven	  in	  de	  
riolen	  en	  niemand	  is	  zeker	  van	  hun	  bestaan.	  Zijn	  dit	  de	  helden	  die	  zullen	  
opstaan	  en	  de	  mensen	  van	  Wodecq	  zullen	  verlossen	  van	  de	  heerschapij	  van	  
Shredder?	  Als	  je	  wil	  weten	  wie	  deze	  4	  helden	  zijn	  en	  hoe	  het	  verhaal	  afloopt	  
kom	  dan	  met	  ons	  mee	  naar	  Wodecq!!!	  
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Belangrijk   
Vertrek  

We verzamelen op Zaterdag 11 juli om 11u40 (stipt) op de parking van de Buidel (de 
Ringlaan), waarna we vertrekken naar het station van Kortemark. Maak zeker dat je dat je 
een lunchpakket meehebt want ‘s avonds pas voorzien wij eten.  

Deze datum geldt ook voor de Ribbels. Zij komen vroeger terug op 18 juli (info wordt bij 
de huisbezoeken meegedeeld). Dit is op de bezoekdag. 

Aankomst  

Hiervoor krijgen de jongens nog een blaadje voor meer informatie. 

Bagage  

Op vrijdag 10 juli mogen vanaf 18 uur de valiezen op het terrein Zuudhove gezet worden. 
Gelieve de bagage goed te verpakken. Om 19 uur volgt dan de eucharistieviering en 
daarna is er nog een kort themamoment en het laden van de camion.  

Eucharistie  

Vrijdag 10 juli om 19 uur is er een openingsviering in de kerk van Koekelare. We vragen 
aan iedereen om hierop aanwezig te zijn.  

Bezoekdag  
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Belangrijk   
 
Telefoonnummer in geval van nood  

Indien u dringend iemand moet bereiken op de kampplaats kunt u terecht bij de volgende 
personen:  

GSM Hoofdleider (Sam) : 0475/279438 
GSM Keukenploeg (Trees): 0499 94 55 13  

Verloren voorwerpen... de oplossing!!!  

Na elk bivak verzamelen we een hele mand vol met verloren voorwerpen. Geen nood dus 
als u iets tekort komt, want de kans bestaat dat u dit in onze ‘verlorenvoorwerpenmand’ 
kunt terugvinden.  

Maar u kunt ons en uzelf ook een plezier doen, door op alle kledingsstukken duidelijk 
de naam van uw kind te vermelden. Dit geldt natuurlijk ook voor de drinkbeker, het 
aardappelmesje, de strips, de rugzak,...  

Alvast bedankt!  

Ribbels: zakjessysteem  

Uitvinding van de eeuw: het zakjessysteem. Handig voor ribbels, speelclub, rakkers, 
toppers, kerels, leiding, proost en keukenploeg. Hoe werkt het syteem: Stel voor elke dag 
een zakje samen met daarin alles wat je nodig hebt op kamp (slipje, sokken, T-shirt, 
broek,...) Hierdoor blijft de valies ordelijk en zullen er weinig kleren verloren gaan.  
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Belangrijk   
	  
Fietsen toppers, kerels en aspi’s  

Toppers, kerels en aspi’s nemen hun fiets mee op kamp. Wij vragen om voor het kamp de 
fiets eens grondig na te zien: lichten, remmen, banden, ... Neem ook een aangepaste 
fietspomp en een reservebinnenband mee!!  

Briefwisseling  

Chirojongens	  Koekelare	   
naam	  van	  de	  jongen	   
Adres:	  Reu	  du	  vieux	  moulin	  8,	  7890	  Wodecq,	  Elzele	  
Kampplaats:	  Home	  Providentia	  
	  
Uniform  

Op kamp vormen we één groep. Daarom zouden we iedereen graag op kamp zien 
vertrekken met het rode chiro-T-shirt. Een volledig uniform mag natuurlijk ook, graag 
zelfs. Als dit fantastisch shirt nog niet in de kast hangt, kun je ze in de Banier aanschaffen.  

Brugge: Katelijnestraat 67 of Roeselare: Delaerestraat 16  

Giften  

Zoals u weet is onze bivakprijs aan de lage kant in vergelijking met andere kampen. Indien 
u iets wilt schenken (groenten, fruit, ander lekkers, ...) zouden we dit enorm appreciëren. 
Aarzel niet om hiervoor een leider aan te spreken. Alvast een grote DANK U WEL.  
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Belangrijk   
	  
Verboden  

Snoep, frisdranken, gsm’s, laptops, videogames, hifi-apparatuur, mp3-spelers, ... De 
leiders zullen hiertegen érg repressief optreden. U weze gewaarschuwd!  

Medicijnen  

Als er kinderen zijn die medicamenten moeten nemen dan moet dit aan de leiding of aan 
iemand van de keukenploeg (Trees Pollentier) gemeld worden. Alles wordt genoteerd en 
streng bijgehouden.  

De Identiteitskaart  

Alle leden moeten hun identiteitskaart meehebben. De ribbels, speelclub, rakkers en 
toppers stoppen deze in een envelop met hun naam op en geven die de avond voor 
vertrek af aan één van de leiders. Kerels en Aspi’s zorgen zelf voor hun identiteitskaart. 

Chirokamp terugbetaald?  

Bij de inschrijvingen krijg je van de leiders een forumlier van jouw mutualiteit, daarmee 
kan je een deel van de kampprijs terugbetaald krijgen. Klop eens aan bij je mutualiteit of 
bij de leiding voor meer info.  

Prijs  

De prijs van het kamp is dit jaar ietsje duurder geworden, maar blijft nog steeds zeer laag 
vergeleken met andere kampen. Namelijk €90 voor de ribbels en €130 voor alle oudere 
groepen! U kunt contant betalen bij de huisbezoeken maar u kunt ook storten op:  

853-8351060-71, gelieve ook de naam van uw spruit te vermelden  
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Dagje bivak   
	  

07u15	  	   een	  leider	  duikelt	  uit	  zijn	  bed	  	  
07u30	  	   deze	  enthousiaste	  leider	  wekt	  iedereen	  	  
08u00	  	   ontbijt	  voor	  al	  wie	  fris	  en	  mon(s)ter	  is	  	  
08u45	  	   karweien	  zoals	  ‘patat’	  en	  ‘tering	  en	  wésés’	  	  
09u15	  	   opening	  met	  fantastisch	  themamoment	  	  
09u45	  	   dolle	  activiteiten	  	  
11u30	  	   heerlijke	  soep	  van	  de	  dag	  	  
12u00	  	   middagmaal	  met	  leuke	  karweitjes	  	  
13u00	  	   siesta	  ofte	  de	  platten	  	  
14u00	  	   krankzinnige	  activiteiten	  	  
16u00	  	   vieruurtje	  	  
16u15	  	   drieste	  activiteiten	  	  
18u00	  	   was	  en	  plas	  en	  plas	  en	  was	  	  
18u30	  	   avondmaal	  met	  leuk	  karwei	  	  
19u15	  	   slotmoment	  en	  tureluurs	  thema	  	  
19u30	  	   kolderieke	  activiteiten	  
21u00	  	   slaapwel	  ribbels	  en	  speelclub	  	  
21u30	  	   bonsoir	  rakkers	  	  
22u00	  	   sleep	  tight	  toppers	  (einde	  activiteit	  Kerels	  en	  Aspi’s)	  	  
22u30	  	   kerels	  en	  aspi’s,	  plat	  en	  zwijgen!	  (begin	  spetterende	  LK).	  	  
23u59	  	   Leiders:	  stille	  nachtrust	  	  
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Tring , Leiding   
	  
	  
RIBBELS Michiel Roose 

roosemichiel AT 
hotmail.com 
0473/398971 
	  
	  

Jelle Staelens 
jellestaelens AT live.be 
0479/955184 
	  

Mats Defoort 
defoortmats AT 
icloud.com 
0493/662614 
	  

SPEELCLUB Dimitri Cosman 
dimicosman AT 
hotmail.nl 
0497/244928 
	  

Lennert Grootaerd 
lennert.grootaerd AT 
telenet.be 
0491/043051 
	  
	  

	  

RAKKERS Jasper Herpoel 
herpoeljasper AT 
hotmail.com 
0471/301305 
	  
	  

Jasper Vandekerckhove 
jasper.vdk AT 
hotmail.com 
0498/739749 
	  

	  

TOPPERS Simon Devreker 
simondevreker AT 
hotmail.be 
0478/955852 
	  
	  

	   	  

KERELS Daan Christiaen 
daanchristiaen AT 
hotmail.com 
0474/922003 
	  
	  

Sam Dewulf 
samdewulfx AT 
hotmail.com 
0475/279438 
	  

	  

ASPI’S Niels Vanbavinckhove 
n.vanbavi AT gmail.com 
0478/542454 
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De Valies   
	  
1. Kledij  
-‐	  het	  uniform	  dat	  we	  aan	  hebben	  bij	  het	  vertrek	  en	  de	  terugtocht	  
-‐	  genoeg	  spelkledij	  	  
-‐	  sport	  -‐en	  spelschoenen	   
-‐	  een	  paar	  goeie	  stapschoenen	  	  
-‐	  pantoffels	  en	  laarzen	  
-‐	  ondergoed	  (redelijk	  belangrijk)	  
-‐	  sokken	  (ook	  nogal	  belangrijk)	  	  
-‐	  zakdoeken	  	  
-‐	  warme	  trui	  	  
-‐	  regenjas	  
	  -‐	  vest	  	  
 
2. Zwemkledij  
-‐	  zwembroek	  
-‐	  badhanddoeken	  	  
-‐	  eventueel	  badmuts	  en	  zwembril	  	  
 
3. Slaapgerief  
-‐	  pyjama	  	  
-‐	  onderlaken	  en	  kussensloop	  (verplicht	  zelfs...)	  	  
-‐	  slaapzak	  
-‐!!!VELDBED!!!	  of	  luchtmatras	  (enkel,	  kerels	  en	  aspi’s)	  	  
 
4. Toiletgerief  
-‐	  minimum	  5	  handdoeken	  en	  5	  washandjes	  	  
-‐	  zeep	  en	  shampoo	  -‐	  kam	  of	  borstel	  
-‐	  tandpasta,	  tandborstel	  en	  bekertje	  	  
-‐	  scheermachines	  en	  aanverwanten	  	  
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De Valies   
 

5. Keukengerief  
-‐	  genoeg	  keukenhanddoeken	  (	  om	  de	  volle	  30	  keer	  mee	  af	  te	  drogen!	  )	  
	  -‐	  drinkbekertje	  met	  oor	  
	  -‐	  plastiek	  zakjes	  of	  doos	  voor	  vieruurtjes	  
	  -‐	  drinkbus	  (liefst	  waterdicht)	  
	  -‐	  enkele	  wasknijpers	  
	  -‐	  aardappelmesje	  of	  dunschiller	  (om	  aardappelen	  te	  schillen)	  	  
 
6. Aller-Handi  

-‐	  rugzak	  (stevig	  genoeg	  en	  niet	  te	  groot)	  	  
-‐	  schrijfgerief,	  papier	  en	  voldoende	  postzegels	  (voor	  de	  ribbels	  en	  speelclub	  gelieve	  de	  
adressen	  voor	  te	  schrijven)	  	  
-‐	  stripverhalen	  	  
-‐	  zonnebril,	  pet	  en	  zonnecrème	  	  
-‐	  2	  vuilniszakken	  (vuile	  was)	   
  

TIP VAN DEZE ZOMER  

SCHRIJF OVERAL JE NAAM OP, ZO KAN ALLES 
GEMAKKELIJK TERUGGEVONDEN WORDEN  

(en bespaar uzelf veel verloren kleren)  
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Chiroscoop   
	  
	  
	  
	  

	  
stier:	  21	  april	  –	  20	  mei	  
Een	  stier,	  ook	  wel	  bul	  genoemd,	  is	  een	  mannelijk	  rund.	  De	  
vrouwelijke	  vorm	  is	  de	  koe.	  Een	  stier	  wordt	  over	  het	  
algemeen	  veel	  groter	  dan	  een	  koe.	  Stieren	  kunnen	  behoorlijk	  
agressief	  zijn.	  Een	  gecastreerde	  stier	  wordt	  os	  genoemd	  en	  is	  
minder	  agressief.	  
	  
	  

Algemene	  voorspellingen	  voor	  de	  Stier	  voor	  het	  komende	  jaar:	  
Je	  haar	  zal	  dit	  jaar	  waarschijnlijk	  groeien	  en	  langer	  worden	  dan	  het	  nu	  is.	  
Je	  zult	  dit	  jaar	  gemiddeld	  3	  tot	  8	  keer	  gaan	  plassen	  per	  dag.	  
Dit	  jaar	  zal	  je	  zeker	  nog	  3	  keer	  veranderen	  van	  onderbroek.	  
Je	  zult	  zeker	  nog	  iets	  eten	  dit	  jaar.	  
Hoogstwaarschijnlijk	  ook	  iets	  drinken.	  
	  
Mededeling	  voor	  de	  Stier:	  
Een	  stier	  stoot	  zich	  geen	  2	  maal	  tegen	  dezelfde	  steen.	  
	  
3	  Dingen	  die	  rijmen	  op	  Stier:	  
Pizza	  koerier,	  flesje	  bier	  en	  mier.	  
	  
3	  Dingen	  die	  niet	  rijmen	  op	  Stier:	  
Schommelstoel,	  olifant	  en	  slaapzak	  
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Spelletjes (1)   
	  

Help	  jij	  de	  weg	  van	  de	  chiro	  naar	  de	  kampplaats	  te	  vinden?	  
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Spelletjes (2)   
	  

Knip	  dit	  megacool	  masker	  uit	  en	  wordt	  zelf	  een	  ninjaturtle!!!	  	  
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Wist-je-dat?   
	  

1. Leider	  Jelle	  eindelijk	  zijn	  rijbewijs	  heeft?	  
2. Hij	  hier	  eigenlijk	  niet	  op	  voorbereid	  was?	  
3. Wij	  hier	  natuurlijk	  allemaal	  heel	  blij	  voor	  zijn?	  
4. Leider	  Michiel	  eindelijk	  van	  straat	  is?	  
5. Bedankt	  Kelly?	  
6. Het	  hoogste	  diploma	  nog	  altijd	  in	  bezit	  is	  van	  leider	  Niels?	  
7. Het	  Aspi-‐café	  een	  groot	  succes	  was?	  
8. Er	  nog	  zwaar	  gefeest	  werd	  tot	  in	  de	  late	  uurtjes?	  
9. Dat	  we	  ook	  een	  fanclub	  aan	  het	  oprichten	  zijn?	  
10. De	  fanclub	  al	  10	  leden	  telt?	  
11. Jelle	  ook	  lid	  wil	  worden	  van	  de	  club?	  
12. Hij	  hiervoor	  aanvraag	  doet	  bij	  zijn	  CPLV?	  
13. Leider	  Jelle	  een	  investering	  gedaan	  heeft?	  
14. Hij	  hierdoor	  nu	  een	  klaardere	  kijk	  heeft	  op	  alles?	  
15. Er	  veel	  geschoten	  werd	  in	  de	  chiro?	  
16. De	  buren	  konden	  dienen	  als	  schietschijf?	  
17. De	  jongens	  nog	  steeds	  beter	  doen	  met	  2	  wat	  de	  meisjes	  doen	  met	  5?	  
18. Leider	  Michiel	  nu	  zijn	  populariteit	  aan	  het	  dalen	  is	  bij	  de	  overkant?	  
19. Leider	  Mats	  nog	  een	  groentje	  is?	  
20. Leider	  Jasper	  ook	  nog?	  
21. Leider	  Michiel	  niet	  meer?	  
22. Leider	  Dimi	  nog	  steeds	  niet	  kan	  sjorren?	  
23. Leider	  Daan	  nu	  een	  nieuwe	  job	  heeft?	  
24. De	  chiro	  hem	  voltijds	  aanneemt?	  
25. Dit	  nog	  een	  proefperiode	  is?	  
26. Cowabanga?	  
27. De	  ninjaturtles	  dit	  jaar	  het	  kampthema	  is?	  
28. Jullie	  dit	  waarschijnlijk	  al	  wisten?	  
29. Zoniet	  lees	  pagina	  12?	  
30. Leider	  Simon	  zich	  sommige	  dingen	  beklaagd?	  
31. Hij	  nu	  niet	  meer	  met	  zijn	  auto	  kan	  rijden?	  
32. Leider	  Sam	  de	  hoofdleider	  is?	  
33. We	  nu	  permanent	  de	  windsnelheid	  kunnen	  opmeten	  in	  de	  chiro?	  
34. Pikachu	  nog	  steeds	  in	  topvorm	  was?	  
35. Leider	  Dimi	  dit	  keer	  zijn	  lichtje	  niet	  meehad?	  
36. Leider	  Jasper.H	  goed	  is	  in	  binnenwegen	  nemen	  met	  de	  auto?	  
37. Leider	  Simon	  zich	  dit	  wel	  nog	  kan	  herinneren?	  
38. Dimi	  echt	  overal	  gaat	  werken?	  
39. Hij	  hier	  graag	  over	  verteld?	  
40. Maar	  dan	  ook	  heel	  graag?	  
41. Napoleon	  zijn	  voornaam	  Napoleon	  is?	  
42. Leider	  Sam	  dit	  wist?	  
43. Wist	  je	  dat,	  dit	  het	  laatste	  wist-‐je-‐datje	  was?	  


