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Voorwoord
Dag leden en ouders

Dit is zonder twijfel een semester dat we nooit meer gaan vergeten (en 
hopelijk nooit meer zullen moeten meemaken): geen feestweekend, geen 
aspifuif, geen ledenweekenden, maar vooral: geen chiro. Ondanks het 
virus hebben we gedurende het semester wel samen kunnen spelen van op 
afstand: denk maar aan de coronabattle, de fata morgana, de battle tussen 
de jeugdbewegingen, de verschillende dilemma’s… Kortom: jullie hebben 
vaak bewezen dat jullie de chiro helemaal niet vergeten waren. Dit deed de 
leiding enorm veel deugd en gaf ons nog meer goesting in kamp. De leiding 
heeft intussen ook niet stilgezeten: alle voorbereidingen voor dat kamp 
zijn reeds getroffen en nu is het enkel nog wachten op een startsignaal. Wij 
hopen alvast op postief nieuws deze zomer én op een kamp. Dat dromen 
heeft ons ook gebracht tot het rondbrengen van deze chiroffel en vandaar 
dat hij nu in jullie bus zit! Dit is het boekje waarin jullie alle informatie 
terugvinden omtrent ons zomerkamp, maar dit is enkel onder voorbehoud. 
Wij kijken uit naar de persconferentie voor de zomerkampen, maar proberen 
in tussentijd jullie toch al de nodige informatie te bezorgen indien we 
toch op kamp kunnen vertrekken. Uiteraard vinden jullie in dit boekje 
nog niks terug over de maatregelen waarmee we op kamp gaan, maar 
daarvoor wachten we op advies vanuit Chiro Nationaal. Bezoekdag, één-
en tweedaagse zijn dus zaken waarover jullie informatie terugvinden, 
maar die niet met zekerheid zullen doorgaan wanneer we goedkeuring 
krijgen van de regering. Wanneer alles wat duidelijker wordt over de 
jeugdkampen (en misschien is dat wel al het geval wanneer jullie dit lezen), 
sturen wij jullie tijdig een mail met alle informatie omtrent de veranderingen.
Deze coronatijden hebben er wél voor gezorgd dat we dit jaar NOG MEER 
uitkijken naar het kamp dan andere jaren. Nu de leiding het onderste uit 
de kan heeft gehaald tijdens om het kamp NOG BETER tot in de puntjes 
voor te bereiden, kan het aftellen beginnen. Dit jaar organiseren we op ons 
kampterrein de ENIGE Olympische Spelen die in 2020 zullen plaatsvinden! 
Niet in Tokyo (jammer genoeg), maar wél in Jalhay (aha, nog beter!)! De 
leden die nog niet weten in wat ze zich moeten verkleden, kunnen dit 
verderop in de chiroffel terugvinden. Ook vinden jullie nog tal van informatie 
over het kamp zelf: hoe jullie ouders/liefjes brieven kunnen schrijven, wie er 
voor ons zal koken, hoeveel dat grapje kost… Kortom, antwoorden op AL 
jullie vragen. Veel leesplezier en…. HOOOOPELIJK TOT OP KAMP!



4

Dag liefste sloebertjes, 
De leiding hier!! Dit semester zijn we heel goed gestart met leuke spel-

letjes zoals binnen de minuut. Jullie hebben dan ook laten zien dat jullie 

allemaal mooie bloemetjes kunnen maken! 

Maar toen kwam het stomme coronavirus waardoor ons mega leuk 

semester onderbroken werd :( maar jullie bewezen online dat jullie nog 

steeds de enthousiaste sloebers zijn!! 

Gelukkig kunnen we wel nog op CHIROKAMP!!! (dit komt steeds dichter 

en dichterbij JIPPIEEE!!!). Ons kamp wordt MEGA FANTASTISCH SUPER 

LEUK! Dat kunnen wij jullie nu al beloven... Om het nog beter te maken 

mogen jullie verkleed komen als echt amazones (paardrijdsters)! Wij zijn 

al heel benieuwd hoe jullie het er vanaf gaan brengen! Wij kijken er al 

super hard naar uit om met jullie het kampterrein 7 dagen op stelten te 

zetten! 

Vele virtuele kusjes en knuffels van jullie leiding,

Helene, Lise, Margoo en Sam 

HET aftellen 
kan beginnen!
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Hey liefste speelclubbers!!  
Eerste en vooral willen wij zeggen dat we jullie zooooooooo hard 

missen!!! Maar gelukkig hebben jullie ons wel meerdere keren kunnen 

troosten doordat jullie al de leuke foto’s en filmpjes van jullie opdrachten 

doorstuurden. Hierbij hebben jullie bewezen dat door het Chubby-Bun-

ny spel jullie kaakspieren ON TOP zijn, en dat jullie door de personal 

space jullie eigen creatieve ruimte kunnen maken! (dat belooft voor op 

kamp…) Wat ons NOG blijer maakt is dat het zelfs bijna kamp is! (woop 

woop) Wij verwachten dat jullie jullie verkleden in echte SCHERMERS! 

Haal dus maar jullie sabel uit jullie kast en verkleden maar! 

Vele virtuele kusjes en knuffels,

Lieselot, Fien en Charlotte
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Elabaaaa kwiks! 
We hebben jullie dit semester jammer genoeg nog niet vaak zien 

ravotten, maar toch hebben jullie stuk voor stuk al bewezen dat jullie 

echt toppertjes zijn! Daarnaast kunnen jullie goed samenwerken, denk 

maar aan de escape room. We weten ondertussen ook al dat jullie 

ongelooflijke babbel- en giecheltrienen zijn en dat jullie het liefst van 

al varianten van verstoppertje of weerwolven spelen. Jullie zijn echte 

doorzetters en stralen bakken vol enthousiasme en energie uit! We 

kijken er naar uit om meer van dit te zien op kamp! Het zal dit jaar een 

kamp boordevol sportiviteit en plezier zijn! En zoals jullie misschien al 

ontdekt hebben, mogen jullie je extra dik en sterk maken op kamp, 

want... jullie mogen je verkleden in SUMOWORSTELAARS! Verras ons! 

Hopelijk tot heeeeel snel!

Veel liefs

Linde, Alix, Laure en Hana

PS: Deze grieten 
missen jullie!
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Dag allerliefste Tippers!  
Nu is het niet heel lang meer wachten... Het kamp komt steeds dichterbij 

en dat betekent dat we de triestige periode zonder zondagen (snif 

snif) dubbel en dik gaan inhalen!! We willen graag iedereen bedanken 

voor de mooie briefjes die jullie naar ons geschreven hebben. We gaan 

zeker rekening houden met jullie verzoekjes zodat het een onvergetelijk 

kamp wordt! Gelukkig hebben we elkaar dit semester toch een beetje 

kunnen ‘zien’ door middel van de opdrachtjes die jullie tot een goed 

einde hebben gebracht. Wij hebben ontzettend hard genoten van de 

leuke TikTok-filmpjes met jullie ouders, broers en zussen. Super goed 

gedaan!!!

Het kampthema is ondertussen ook al bekend. Jullie hebben van Sarah 

mogen vernemen dat jullie de zwemmers zijn dit jaar! Dus Tippers, 

wees origineel en haal jullie zwemvliezen, duikpakken, badpakken en 

badmutsen al maar boven! Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te 

zien! 

Kusjes (met 1,5m afstand) van jullie allerliefste leiding 

Sarah, Marie, Anouk & Nouska
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Yoooo tiptiens!!! 
Wij missen jullie SUPER MEGA ONTZETTEND IMMENS hard! Elke 

zondag pinken we een traantje weg omdat we deze niet samen kunnen 

doorbrengen, er stond namelijk nog zoooo veel op ons to do lijstje. 

Gelukkig kunnen we ons vasthouden aan het geweldig gewestweekend 

dat we nog konden beleven, oef!!! Al dit triestig gedoe wilt maar één 

ding zeggen: we halen (zonder twijfel) al deze verloren zondagen dubbel 

zo hard in op kamp! Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk al gehoord hebben 

moeten jullie dit jaar verkleed komen als rugbyspelers. Maak dus gebruik 

van de oooo zo vele tijd die jullie nu hebben om zo creatief mogelijk uit 

de hoek te komen en jullie beste verkleedkleren naar boven te halen.

Wij kunnen écht niet wachten om met jullie op kamp te gaan!

PS Wij hopen uiteraard ook nog op een topeditie van tiptiencafé op 25 

juni… dat wordt nog even spannend afwachten! 

PPS Hebben we al gezegd dat we jullie missen???

TIPTEAAAAM OUT

Marthe, Anse en Lore
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Liefste aspi’s
Dit trimester kunnen we op nog niet veel mooie momenten 

terugblikken. We hebben het trimester goed ingezet met het date-diner 

met de jongens van KSA Walfergem, 82719 miljoen vergaderingen over 

het ontwerp van onze merchandise, Aspitrant en de voorbereidingen 

van onze fuif. Door alle omstandigheden moet dit laatste jammer 

genoeg stopgezet worden. Tijdens de weken van online Chiro konden 

we genieten van jullie mega mooie hartjestaarten (waarvan het toch iets 

moeilijker was om te raden wie welke taart gemaakt had dan gedacht) 

en jullie zalige persconferentie over de aflassing van onze fuif. Niet 

getreurd, we beloven jullie een kamp te geven dat jullie niet snel zullen 

vergeten. We kunnen niet wachten om de volle 10 dagen met jullie 

opgescheept te zitten. Begin jullie koffers dus al maar in te pakken. Wij 

kijken er alvast superhard naar uit! Jullie ontdekten het al op Facebook, 

dit jaar verwachten wij jullie in de mooiste cheerleaderpakjes op kamp. 

Haal jullie beste dansjes en moves dus al maar boven...

Liefs Anna en Nena 
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Om de inschrijving voor het Chirokamp van je dochter helemaal af te 

ronden, vragen we om het kampgeld over te schrijven op de Chiroreke-

ning.

De sloebers betalen voor een 7-daags kamp boordevol onvergetelijke 

activiteiten €110, voor alle andere groepen, die kunnen genieten van een 

11-daags kamp, vragen we om €140 over te schrijven. Gelieve het juiste 

bedrag voor jouw dochter(s) over te schrijven op de Chirorekening: 

BE61 0682 0170 0817 met vermelding van KAMPGELD + NAAM 
(lid) + VOORNAAM (lid) + GROEP (gelieve voor zussen verschillende 

overschrijvingen te gebruiken, dit houdt het voor ons overzichtelijk) en 

dit voor 1 juli 2020. 

PAS OP!!! Aangezien we (gezien de omstandigheden) nog geen 

zekerheid hebben over dat het kamp kan doorgaan, vragen we de 

betaling nog niet onmiddellijk in orde te brengen. Gelieve deze pas 

door te voeren vanaf jullie hierover een mail van ons krijgen. 

Informeer zeker bij je mutualiteit voor een (gedeeltelijke) terugbetaling 

van kamp of inschrijvingsgeld! 

Het is mogelijk om het kampgeld in verschillende schijven te betalen. 

Indien u dit wenst, neem dan contact op met Nena Demets. Je kan haar 

bereiken op: nena_demets@hotmail.com of 0486/91.30.43.

Voor leden jonger dan 12 jaar zijn er fiscale attesten beschikbaar. Die 

attesten worden uitgedeeld bij terugkomst. 

Kampgeld
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Net als elk jaar kijken jullie allerliefste spruitjes ook dit jaar uit naar de 

post! Dit is het adres van onze kampplaats: 

Chiro Walfergem 
Naam + groep lid

Vervierfontaine 103, 
4845 Jalhay

Post

Wij verkopen op kamp onze eigen 

postkaartjes. De kinderen krijgen de 

gelegenheid om het thuisfront zo op de 

hoogte te houden van hun doen en laten. 

Een postkaartje kost 50 cent. Wij zouden 

willen vragen om hiervoor gepast geld mee 

te geven. Postzegels en eventueel envelop-

pen en briefpapier moeten de leden zelf 

meenemen.
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Wat moet er mee?
Regenkledij
° Rubberen laarzen
° K.W.
° Lange broeken
° Warme truien

Speelkedij
° T-shirts
° Shorts

Verkleedkledij
° kampthema

Ondergoed
° Onderbroeken
° Hemdjes, voor de ouderen bh’s
° Kousen

Slaapgerief
° Veldbed, slaapzak en deken
° Pyjama
° Knuffeldier
° Kussen

Toiletgerief
° Handdoeken
° Washandjes
° Zeep en shampoo (ecologisch)
° Luizenshampoo
° Ecologische shampoo
° Borstel/kam
° Tandenborstel, tandpasta en bekertje

Schoenen
° Speelschoenen
° Stapschoenen
° Sandalen

Slechte kleren (Kleren die ECHT vuil 
mogen worden)

Eetgerief (in aparte zak met naam!)
° Onbreekbaar bord/gamel
° Soepbord/kommetje
° Platic beker
° Mes, vork, lepel en kleine lepel
° Aardappelmesje (sloebers en
speelclub niet)
° 3 keukenhanddoeken (naam erop!)

Chiro uniform (!!!!!!!)
° Rode chiro t-shirt
° Beige rok
° Chiropull/ Chirohemd/ petje/…

Allerlei
° Zaklamp
° Zwemgerief ( + badmuts!)
° Schrijfgerief, postzegels en
enveloppen (vooraf geadresseerd)
° Zak voor vuile was
° Wasspelden
° Zakdoeken
° Drinkbus
° Zonnecrème, zonnebril, petje en
aftersun
° Medicatie met de gebruiksaanwijzing 
(leiding verwittigen!)
° (Trek)rugzak
° Zangboekje
° Stripverhalen/boekjes (voor de platte 
rust)
° Insectenspray/muggenmelk
° Netje/kapstokken
° Fluohesje
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Snoep
Wij hebben de allerbeste koks mee op kamp die ons verwennen met allerlei 

lekkers en daarom is snoep totaal overbodig. Natuurlijk kan een snoepje af en 

toe eens smaken en is kamp niets zonder snoepen tijdens de platte rust. Om dit 

toch binnen de perken te houden, hebben we volgende regels:

• Sloeber- en Speelclubleiding houden de snoepjes van de leden bij en geven 

hen af en toe eentje.

• Vanaf de Kwiks mogen de leden zelf hun snoepgoed bijhouden,maar om 

tandpijn, ruzies en geen-honger-meer-tijdens-het-eten te voorkomen, ver-

zoeken wij jullie vriendelijk om geen kilo’s mee te geven aan uw kinderen.

Zakgeld
Natuurlijk vraag je je als ouder af of je kind centjes nodig heeft op kamp. Dit is 

enkel nodig voor op een- of tweedaagse, zodat ze een snoepje, een drankje e.d. 

kunnen kopen. Voor Sloebers is €10 meer dan voldoende. Speelclub en Kwiks 

komen zeker toe met €15, meer centjes betekent bergen snoep en nutteloze uit-

gaven (wij spreken uit ervaring). Vanaf de Tippers gaan de leden op tweedaagse 

en zij mogen zelf beslissen hoeveel geld ze meenemen. Vergeet niet dat we 

tijdens die twee daagjes weg meestal eens lekker gaan eten en ’s morgens een 

koffiekoek of twee verorberen!

Waardevolle spullen
Kamp betekent ravotten, vuilmaken, bosspelen… Waardevolle spullen horen 

daar niet thuis, deze kunnen stuk of verloren gaan en daar staan wij niet voor 

in. Wij vragen dan ook om deze zaken thuis te laten. Een fototoestel mag altijd, 

maar de kookouders trekken de hele dag door foto’s, opdat er zeker genoeg 

mooie herinneringen

zouden zijn!

Gsm
Bij de voorafgaande waardevolle spullen hoort ook de GSM. Deze is nergens 

voor nodig en totaal verboden. Wij verwittigen namelijk meteen de ouders 

wanneer dat nodig is! Wanneer hij toch mee op kamp is en wij kunnen je hierop 

betrappen, kan deze worden afgenomen voor de rest van het kamp. Vanaf 

de Tippers mag je wel een GSM meenemen. Die kan op tweedaagse van pas 

komen.

Wat moet er niet mee?
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Wat mag je zeker niet vergeten? 

Steek alles in 1 enveloppe, plak deze dicht, schrijf jouw naam en groep 

erop en bezorg deze aan de leidster voor je de bus op stapt.

2 zegeltjes van de mutualiteit

Identiteitskaart of kids ID

BELANGRIJK! De jongste groepen (sloebers, speelclub en kwiks) nemen 

een KOPIE van de identiteitskaart of kids ID mee. Vanaf de tippers neem 

je de originele versie mee. 
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Bezoekdag

Kan jij als ouder, vriendinnetje of familielid niet zolang jouw favoriete 

Chiro-meid missen als ze op kamp is? Kom dan zeker langs op onze 

bezoekdag op Zondag 26 JULI! Deze zal doorgaan van 12u tot 17u. Dit 

is ook de dag waarop onze lieve sloebertjes jammer genoeg het kamp 

zullen verlaten. 

Je kan op deze dag genieten van een overheerlijke BBQ, gemaakt door 

de beste kookouders! Hierna kan je genieten van een mooie wande-

ling. We vragen ook dit jaar nederig aan de ouders om zoveel mogelijk 

dessert (taart, cake, tiramisu, chocomousse enz. …) mee te brengen. 

Op deze manier kunnen we genieten van een heerlijk en rijkelijk gevuld 

dessertenbuffet. 

Onder het motto: ‘zo weinig mogelijk plastic op kamp’ zouden we aan 

alle bezoekers willen vragen om zelf eetgerief (bord, kommetje en be-

stek) te voorzien. Ook is het altijd handig om picknicktafels en stoelen 

mee te nemen, zodat iedereen zeker een plaatsje heeft. 

Dit jaar zullen we met voorinschrijvingen werken. Hierover zullen jullie 

nog een mailtje ontvangen.

Ons kampadres dit jaar is: 

Vervierfontaine 103, 
4845 Jalhay

Onzeker of deze dag zal doorgaan, binnenkort komt hier meer info over!
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Beste ouders, vrienden, vriendinnen, oma’s, opa’s, buurmannen en 

-vrouwen, huisdieren, 

Heeft u de laatste dagen ook zo’n last van een ongezonde levensstijl? 

Begint die extra vetrol opgelopen tijdens de corona een beetje op uw 

zenuwen te werken? Of heeft u nog eens goesting om uw spiermassa 

een opkrikker te geven? GEEN NOOD! DE LEIDING VAN UW 

LIEVELINGSCHIRO HEEFT DE IDEALE OPLOSSING! 

Wij hebben voor u volgende activiteiten in de aanbieding:

• Om ons kampterrein er tot in de puntjes stralend uit te laten 

zien, zoeken wij nog sterke mannen en vrouwen die 20 superlieve 

leidsters een handje willen helpen. Op zaterdag 18 juli nodigen wij 

alle enthousiastelingen uit op ons kampterrein vanaf 10u. We eten 

allemaal samen spaghetti! Jeej! Nog een vetrol!

• Op vrijdag 31 juli zit ons avontuur er helaas weer op en staan wij 

met al ons materiaal weer aan de chiro. Om de camion mee uit te 

laden zijn wij ook nog op zoek naar helpende handen. 

Als u één van deze opdrachten ziet zitten met uw vrienden en 

vriendinnen of helemaal alleen, gelieve een mail te sturen naar 

annadewolf98@gmail.com waarin u vermeldt met hoeveel je komt 

opdagen. 

Alvast bedankt en hopelijk tot dan! 

Helperkesdag
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Als veel kinderen samen veel tijd doorbrengen, is het 

goed mogelijk dat naast plezante tijden, ook luizen 

gedeeld worden… Deze komen er doordat één of 

meerdere leden deze beestjes meebrengen op kamp. 

Voor ons is dit een zeer lastig probleem, een heleboel 

leuke activiteiten moeten worden geschrapt om iedereen te 

controleren, om de kinderen in kwestie te behandelen, … We hebben 

ook al een aantal jaren op kamp een paar flesjes luizenshampoo moeten 

aankopen om de kinderen te behandelen. 

Wij zouden niet graag hebben dat alle kindjes met luisjes naar huis gaan, 

dus worden ze wel altijd direct behandeld. Maar zoals jullie waarschijnlijk 

ook weten, zijn zo’n flesjes behoorlijk duur. En we kunnen toch veel 

leukere dingen doen met dat geld, hé? Dus vragen wij aan ALLE 
OUDERS om uw zoon/dochter (eender welke leeftijd) te controleren 
VOOR ze op kamp vertrekken. Mocht uw zoon/dochter last hebben 

van deze vervelende beestjes is dit geen enkel probleem zolang u het 

ons maar MEEDEELT en uw kind al behandeld is. Wij kunnen altijd 
de behandeling voortzetten op kamp als u de shampoo aan uw kind 
meegeeft en contact opneemt met de leidsters van uw dochter. 
Schrijf best de naam van uw kind op het doosje zodat de shampoo enkel 

voor uw kind wordt gebruikt en ook u niet onnodig dure flesjes hoeft te 

kopen. We zullen dit probleempje dan ook met discretie aanpakken.

Luisjes zijn lastig maar wees gerust: iedereen heeft er wel eens last van, 

ook je leiding heeft er vroeger gehad. Maar zeg het ons, dan hoeven we 

geen leuke activiteiten te schrappen!

Luizen op kamp
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Ook onze allerleukste cookies komen elk kamp weer mee. Zij zorgen 

voor een lekker en stevig ontbijt, heerlijke lunch, gezond vieruurtje, fan-

tastisch avondmaal én nog eens een dessert op het einde van de dag! 

De cookies staan elke dag opnieuw paraat voor ons. Ook als we een 

pijntje of een insectenbeet hebben, een paar leuke foto’s als herinnering 

van het leuke kamp willen, … zo kunnen we nog even doorgaan! Het 

kamp is natuurlijk on-denk-baar zonder onze cookies. Hier zetten we hen 

nog even op een rijtje!

De cookies

WIM

Wouter

Maaike

Dirk

katrien

gust

Veerle

Shmettie 
(lore)
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Jalhay ligt in de provincie Luik. De gemeente ligt vlak tegen de rand van 

de Hoge Venen, één van de mooiste natuurparken van het land, en staat 

dus garant voor prachtige landschappen. Bovendien liggen Malmedy 

en Spa, twee heel gezellige steden in de Belgische Ardennen op slechts 

twintig minuutjes van Jalhay. 

Wat te doen in Jalhay?
De Gileppestuwdam bevindt zich in Jalhay. De enorme stuwdam be-

hoort tot de oudste betonnen stuwdammen van Europa. Deze werd 

gebouwd in 1869. Vandaag de dag kunt u een schitterende wandeling 

maken en de oevers van het meer verkennen. U kunt ook over de Gilep-

pe stuwdam wandelen en even stilstaan bij het indrukwekkende beeld 

van de 13 meter hoge leeuw.

Vlakbij het stuwmeer van Gileppe 

is er een Accro avonturenpark. 

Het park biedt 3 parcours aan 

met 3 verschillende levels en een 

klimwand.

Streekinfo
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Nuttige kampinfo
In noodgevallen kan je ons op kamp bereiken op het nummer:

0476 22 68 94 (kookouder).

Wij vragen om hier geen misbruik van te maken! Moest er iets gebeuren 

met jullie dochter op kamp, dan zullen we jullie zelf contacteren. 

En vergeet niet… geen nieuws is goed nieuws!
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Kalender

JULI

Dinsdag 14 juli: pakken binnenbrengen tussen 16-18u op de chiro 

Pakken= veldbed, slaapzak, kussen, deken, regenlaarzen… alles wat je al 

kan missen! (schrijf overal je naam en groep op!) 

Zaterdag 18 juli: Helperkesdag

Zondag 19 juli: we vertrekken op kamp! Afspraak op het kerkplein om 

9u in uniform (ook sloebers!) 

Zondag 26 juli: Bezoekdag + einde kamp sloebers

Woensdag 29 juli: Terug van kamp, aankomst op kerkplein +/- 17u 

(houd onze Facebookpagina in de gaten voor het juiste uur) 

Vrijdag 31 juli: leiding terug, pakken ophalen rond +/- 14u! 

SEPTEMBER

Zondag 6 september: Chiro tot 18u 

Zondag 13 september: Hopduvelfeesten: stoet met de chiro! 

Zaterdag 19 september: TROPICAL NIGHT @ ‘t Jass

Zondag 20 september: GEEN chiro

Zondag 27 september: Chiro tot 18u 

Zondag 4 oktober: Overgang
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Functies

Groepsleiding
Lore Stanson

Langestraat 80

1730 Asse

0476/645153

Lore.stanson@hotmail.com

GroepsleidinG
Anna De Wolf

Terlindenweg 16A

1730 Asse

0489/32.96.68

Annadewolf98@gmail.com

Penningmeester
Nena Demets 

Notelaarsstraat 17

1730 Asse

0486/91.30.43

Nena_demets@hotmail.com
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Gegevens leiding
Sloebers
Margoo Rossaert 
Willem De Ganckstraat 10 
1730 Kobbegem 
0479/13.90.01 
margoo.rossaert@gmail.com 

Helene Mathuis 
Vlietbronnen 20 

1730 Asse 
0470/05.63.48 

Helene.mathuis@gmail.com 
Lise Gillisjans
Pastinakenstraat 84
1730 Asse
0470/ 22.16.78
lise.gillisjans@hotmail.com

Sam Carton 
Potaarde 75

1730 Asse
0470/ 87.90.74

Samcarton26@gmail.com

SPEELCLUB
Lieselot Van de Putte 
Hogeweg 15 
1730 Asse 
0472/01.25.62 
lieselotvandeputte9@hotmail.com

Charlotte Jacobs
Edingsesteenweg 30 

1730 Asse
0471/04.23.17

Charlotte.jaco@hotmail.com
Fien Lambrechts
Zittert 34
1730 Asse
0468/22.28.48
fienlambrechts@outlook.com
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KWIKS
Laure De Wilde 
Benedenstraat 39
1730 Asse
0479/44.76.63 
dewildelaure01@gmail.com 

Linde Lambrechts 
Zittert 34 

1730 Asse 
0471/76.66.63 

linde.lambr@hotmail.com
Alix Strubbe
Hoogpoort 1
1730 Asse
0479/70.97.00
alix.strubbe@gmail.com 

Hana De Greef
Rietweide 7

1730 Asse
0471/ 51.22.26

hanadegreef@gmail.com

Tippers
Nouska Slaus 
Pastinakenstraat 47 
1730 Asse 
0471/56.47.83 
nouska.slaus@hotmail.com 

Sarah Cocquyt 
Marlier 35 
1730 Asse 

0471/71.51.28 
sarah_cocquyt@hotmail.com

Anouk De Vuyst 
Roost 40 
1730 Asse 
0496/43.64.46 
anouk.devuyst@gmail.com 

Marie Bieseman
Bergveld 47

1730 Asse
0475/ 58.28.36

Bieseman.marie@hotmail.com
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Tiptiens
Lore Stanson 
Langestraat 80 
1730 Asse
0476/64.51.53 
Lore.stanson@hotmail.com 

Anse Van Droogenbroeck 
Lindendries 130 

1730 Asse 
0492/94.72.36 

anse.van.droogenbroeck@gmail.com 
Marthe De Smedt 
Boekfos 7 
1730 Asse 
0475/33.58.73 
Marthedesmedt9@gmail.com 

Aspi’s
Nena Demets

Notelaarstraat 17 
1730 Asse 

0486/91.30.43 
nena_demets@hotmail.com 

Anna De Wolf 
Terlindenweg 16A 
1730 Asse 
0489/32.96.68 
Annadewolf98@gmail.com 
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Ram 
21 maart – 20 april 
 
Er zal een conflict zijn binnen je 
groep op kamp en jij bent de 
bemiddelaar van dienst. Je zorgt 
voor een compromis en herstelt de  
goede sfeer van voorheen. Toch is  
het beter om je af en toe op de 
achtergrond te houden.  

Jouw kampvuurlied: Country Roads 

 
Kreeft 
21 juni – 22 juli 
 
Jij moet dit kamp vooral leren water 
bij de wijn te doen. Niet alles  
verloopt zoals je wou en daar heb je  
het lastig mee. Maar wees niet  
slechtgezind als je je vooropgesteld 
doel niet hebt bereikt, er is altijd  
een ‘silver lining’. 

Stier 
21 april – 20 mei 
 
Dit kamp leg je makkelijk contact 
met andere groepen. Jij bent dé  
uitgelezen persoon om initiatief te 
nemen. Als er iets georganiseerd  
moet worden, zijn alle blikken op  
jou gericht. 

Jouw kampvuurlied: Mia 

Jouw kampvuurlied: Wonderwall 

Leeuw 
23 juli – 22 augustus 
 
Dit kamp ben jij verantwoordelijk 
voor de goede sfeer binnen jouw 
groep. Je neemt de touwtjes in 
handen en alles loopt zoals jij het 
wil. Ook loop je dit kamp over van 
creativiteit. 

Jouw kampvuurlied: Happy Ending 

Tweelingen 
21 mei – 20 juni 
 
Jouw energie en enthousiasme   
werkt dit kamp aanstekelijk voor 
voor je hele groep. Dit is jouw 
leiding niet ontgaan, je krijgt een 
welverdiend schouderklopje en dat 
geeft je energie om verder te gaan. 

Jouw kampvuurlied: Allemaal 

 
Maagd 
23 augustus – 22 september 
 
Wees niet onzeker als je medelid je 
hulp kan gebruiken. Good karma 
will come your way! Verder maak je 
dit kamp tal van nieuwe 
vriendinnen. 

Jouw kampvuurlied: Smoorverliefd  

CHIROSCOOP
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Weegschaal  
23 september – 22 oktober 

Het is nodig om je hoofd koel te 
houden dit kamp. Laat je niet 
kennen, want uiteindelijk komt alles 
goed. Volg het advies van je 
vriendinnen op als ze proberen je te  
helpen. Je zal daaruit leren en  
minder gestresseerd zijn. 

Jouw kampvuurlied: Let it be 

 
 
Steenbok 
22 december – 20 januari 

Iedereen volgt jou wanneer je 
kattenkwaad uithaalt. Wanneer jij 
als eerste gooit met een water- 
ballon, zal de rest direct volgen. 
Weet dat je als leider van de groep 
ook de gevolgen moet dragen.  

 
Schorpioen 
23 oktober – 22 november 

Je doet iets verkeerd dit kamp en 
probeert een deel van het verhaal 
achterwege te laten. Op die manier  
lijk je niet de schuldige. Uiteindelijk 
komen ze er toch achter dat jij het 
was. Speel dus vanaf het begin  
open kaart.  

Jouw kampvuurlied: Riptide  

Jouw kampvuurlied: Hoe het danst 

 
Waterman 
21 januari – 20 februari 

Je bent iemand die vaak begint te 
roddelen maar in het midden van 
de roddel opeens beseft dat je dat 
niet mocht doorvertellen. Dan zwijg 
je opeens. Please don’t! Ofwel geen 
roddel, ofwel de volledige roddel. 

Jouw kampvuurlied: Kryptonite  

 
Boogschutter 
23 november – 21 december 

Je moet echt eens leren nadenken 
voor je ergens aan begint. Soms zijn 
je ideeën super goed, maar andere 
momenten kunnen zo ook slecht 
zijn. Overleg eerst met iemand voor 
je je in een nieuw avontuur stort.  

Jouw kamvuurlied: Het is een nacht 

 
 
Vissen 
21 februari – 20 maart 

Het is niet erg om hulp te vragen 
aan je medeleden. Zij kunnen op 
hun beurt ook wel wat hulp 
gebruiken. Je moedigt hen aan om 
het beste van zichzelf te geven. 

Jouw kampvuurlied: Hotel California 
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Spelletjeshoek
Tussen beide tekeningen zitten 8 verschillen. Kun jij ze allemaal vinden?
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Horizontaal
3. Scheidsrechter
4. Beloning voor 1e, 2e en 3e plaats
8. Plechtige opening van de Spelen
9. Doelpunt
10. Met een slee racen
12. Mensen in Rusland spreken.....
13. Als je 2e wordt, krijg je een ......medaille

Verticaal
1. Op ijs hockeyen
2. Als je derde wordt, krijg je een .......medaille
4. Poppetje dat geluk brengt
5. Mensen die punten geven voor een sportprestatie
6. Bedrijf dat geld aan sport geeft in ruil voor reclame
7. Soort jeu de boules op het ijs
8. Begeleider van een sportteam of sporter
11. Plek waar sportwedstrijden worden gehouden

Puzzel 

 
Horizontaal 
3. Scheidsrechter 
4. Beloning voor 1e, 2e en 3e plaats 
8. Plechtige opening van de Spelen 
9. Doelpunt 
10. Met een slee racen 
12. Mensen in Rusland spreken..... 
13. Als je 2e wordt, krijg je een ......medaille 
 
Verticaal 
1. Op ijs hockeyen 
2. Als je derde wordt, krijg je een .......medaille 
4. Poppetje dat geluk brengt 
5. Mensen die punten geven voor een sportprestatie 
6. Bedrijf dat geld aan sport geeft in ruil voor reclame 
7. Soort jeu de boules op het ijs 
8. Begeleider van een sportteam of sporter 
11. Plek waar sportwedstrijden worden gehouden 

 


