1

2

Inhoudstafel
Voorwoord………………………………………………………………..…4
Sloebers……………………………………………………………………….5
Speelclub……………………………………………………………………..6
Kwiks…………………………………………………………………………...7
Tippers………………………………………………………………………...8
Tiptiens………………………………………………………………………..9
Aspi’s………………………………………………………………………….10
Kampgeld……………………………………………………………………11
Post…………………………………………………………………………….12
Wat moet er mee?.........................................................13
Wat moet er niet mee?..................................................15
Wat mag je zeker niet vergeten!....................................17
Bezoekdag ………………………………………………………………….18
Helperkesdag...……………………………………………………….….19
Luizen op kamp…………………………………………………………..20
Nuttige kampinfo………………………………………………………..21
Alle kleine beetjes helpen…………………………………………..22
De cookies………………………………………………………………….23
Streekinfo…………………………………………………………………..25
Kalender……………………………………………………………………..26
Functies………………………………………………………………………27
Gegevens van de leiding……………………………………………..28
Kamphoroscoop………………………………………………………….33
Spelletjeshoek…………………………………………………………….35

3

Voorwoord
Beste ouders en liefste leden
De zomer komt eraan en dat wil zeggen dat wij bijna op kamp
gaan! Na een heel jaar vol plezier op zondagen aan de lokalen,
zijn we nu aangekomen bij het hoogtepunt: 10 dagen vol
spelletjes, lachen, vriendschap en tonnen amusement en dat
allemaal in het prachtige Stavelot.
Bij een kamp hoort natuurlijk ook een kampthema en dit jaar
is dat ... NIGHT AT THE MUSEUM!!! Blader snel verder naar
jouw groep, waar je te weten komt in wat jij je mag verkleden.
Voor de rest kunnen we nog niet veel verklappen, behalve dat
het heeeeeeeeeel spannend zal worden!
In deze chiroffel zal je ook heel wat informatie over ons kamp
vinden: hoe je post kan versturen naar het kampterrein, wie
ons overheerlijke eten maakt op kamp, wat je allemaal zeker
moet meenemen in je valies … en nog veel meer. Lees alles dus
goed na, zodat je zorgeloos met ons mee kan! Als je nog vragen
hebt, kan je altijd jouw leiding contacteren.
Na twee bubbelkampen, hopen wij dat we dit jaar weer
allemaal samen kunnen spelen. Wij hebben er dus extra veel
zin in en maken er
zeker en vast een
onvergetelijk
kamp
van, waar we in de
toekomst nog lang
over zullen praten!
Tot op kamp!
Groetjes
De leiding
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Hey lieve sloebers!
Sloeberleiding heeft genoten van deze geweldige zondagen!
Lang leve de herinneringen die we samen maken dit jaar!
Onvergetelijke uitstap naar Technopolis!
Een weekendje dat smaakt naar meer! (We nemen jullie
graag allemaal mee op kamp!)

Boerinnen van goud! Door jullie enthousiasme hebben we
een boerderij vol met diertjes kunnen maken. Geboren
boerinnen noemen wij dat.

Echte wetenschappers die het sloeberlokaal onveilig hebben
gemaakt tijdens het uitvoeren van verschillende proefjes.

Raden jullie al wat het kampthema is? Fantaseer er maar op
los want op kamp mogen jullie zich in de coolste, leukste en
mooiste HOLBEWONERS van Chiro Walfergem verkleden!

Samen kunnen we alles aan! 1, 2, 3 … RIBBELSSS
We tellen al af naar het kamp!
Jullie sloeber leiding
Fran, Margot en Kato
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Allerliefste Speelclubbers
Samen hebben we dit jaar al van alles meegemaakt: jullie
ontmaskerden de personages van Weerwolven, griezelden er
op los tijdens het Halloweenfeestje, vonden jullie ultieme
love-match in Boerin Zoekt Boerin, en speelden jullie als
echte ridders op de Gewestdag.
Jullie hebben bewezen dat jullie super goed zijn in verkleden,
jullie altijd 100% van jullie zelf geven tijdens Piot, dat jullie
heel enthousiast kunnen zingen en dansen… kortom, dat jullie
echte Speelclubbers zijn!
Maar dan… binnenkort is het zo ver, dan gaan we samen op
KAMP, joepieee!!! Wij kijken er alvast super hard naar uit om
jullie dan weer te zien, het belooft een onvergetelijke tijd te
worden. Haal jullie verkleedskills maar opnieuw naar boven,
want dit jaar komen jullie als Grieken en Romeinen!
Het aftellen kan beginnennnn :))
Heel veel liefs van jullie allerleukste leiding en tot op kamp,
Gitte, Amélie, Ruth en Joséphine
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Allerliefste Kwikies
We hebben al een mega leuk jaar achter de rug tot nu toe! Al
verschillende zotte spellen gespeeld (waaruit blijkt hoe
competitief jullie zijn, echt te zalig om te zien!!! <3 ), ons
lokaal de allermooiste make-over gegeven, enzo verder!
Ondertussen zijn jullie ook al pro’s in dode vis, waarbij soms
aanvallen van de KSA kunnen gebeuren maar dat maakt ons
niets uit!!!
Nog enkele zondagen te gaan waar wij super leuke
activiteiten hebben voorzien (waaronder ook een
afscheidsfeestje!!) en daarna volgt het mega zotte kamp! Wij
zijn al volop bezig met de voorbereidingen daarvan en we
kunnen jullie garanderen: het wordt de moeite!! Jullie mogen
jullie dan ook verkleden in ….. RIDDERS !!! Haal dus al je
zwaard naar boven en begin
alvast met oefenen. Maar voor
we te enthousiast worden,
hebben we eerst nog een paar
zotte zondagen op de planning
zoals ook InSpelenOp dat na 2
jaar corona eindelijk opnieuw
mag doorgaan, woehoe!
Kwik kwak? VOLLENBAK!!!!
Dikke knuffels, jullie leiding xxxx
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yooooo tippers
We zetten de zomer in met een rijm
Want dat vinden jullie toch o zo fijn
Nog even aftellen tot het kamp
We beloven jullie dat wordt alles behalve een ramp
Emmers volpissen dat gaat jullie goed af
Daarmee bewezen jullie ‘de tippers, nee die zijn niet laf’
Ook met een identiteitswissel hadden jullie geen
probleem
Maar dat was nog niets vergeleken met de ultieme
lasergame
Jullie verbazen ons keer op keer
Hopelijk zien we al jullie gezichtjes op kamp weer
We vertellen jullie al vast één groot geheim
Jullie mogen allemaal ontdekkingsreizigers zijn!!!
Kusjesss
De tipperleiding xxxxxxxx

8

YOOO VRIENDINNEN!!!
Dit fantastisch Chirojaar loopt jammer genoeg bijna op
zijn eind maar geen getreur want het allerbeste moet
nog komen!!!
Hiermee bedoelen we uiteraard het episch wordend
Tiptiencafé en kamp! Deze 2 worden sowieso een groot
succes! Jullie motivatie, competitiviteit en enthousiasme
lieten jullie al blijken in de Ronde van Asse en de
pannenkoekenverkoop-battle. Ook zagen we jullie
salesskills bij de verkoop van de paaseitjes! Dat jullie de
handen in elkaar (en in die van anderen xppp) kunnen
slaan, bewezen jullie immers ook al op weekend!
Dit jaar is ons kampthema ‘Night at the museum’ en
jullie mogen ons tijdperk inleiden als een specifieke
moderne influencer!!! Verras ons met jullie eigen
unieke, creatieve en famous outfits!
Kusjesssss
Jullie vriendinnen Hana, Lore, Sam en Fien
PS: vergeet niet: BLUE SOUNDS BETTER WITH YOU!
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Hey besties!!!
Wat een leuk 2e semester hebben we al gehad seg! Om maar
te beginnen met onze succesvolle wafelverkoop, het leuke
stadspel in Oilst, onze leefweek en fuif die we nooooit gaan
vergeten en natuurlijk één van de hoogtepunten → het datespel met onze vriendjes van de KSA <3,
Zo kunnen we echt nog uren blijven doorgaan!
Wij kijken enorm hard uit naar het kamp en wij mogen jullie
dan ook EINDELIJK meedelen in wat jullie verkleed moeten
zijn!!!
Jullie mogen zich verkleden iiiiiiiiiin… ROBOTS!
Wij geven jullie hieronder alvast een voorproefje van wat we
verwachten van jullie xp
Wij kijken er te hard naar uit!!! Knuffels,
Marthe, Anouk, Lise & Helene
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Kampgeld
Vanaf 20 juni t.e.m. 4 juli kan je je dochter inschrijven voor het
Chirokamp. Om de inschrijving helemaal af te ronden, vragen
we om het kampgeld over te schrijven op de Chirorekening.
Zowel de inschrijving als de betaling kan je gemakkelijk doen
via Stamhoofd (hierover volgt later nog verdere informatie).
De sloebers betalen voor een 7-daags kamp boordevol
onvergetelijke activiteiten €120. Voor alle andere groepen, die
kunnen genieten van een 11-daags kamp, vragen we om €150
over te schrijven.
Informeer zeker bij je mutualiteit voor een (gedeeltelijke)
terugbetaling van kamp of het inschrijvingsgeld!
Het is mogelijk om het kampgeld in verschillende schijven te
betalen. Indien u dit wenst, neem dan contact op met leidster
Lieselot Van de Putte . Je kan haar bereiken op:
lieselotvandeputte9@hotmail.com of 0472/01.25.62
Voor leden jonger dan 14 jaar zijn er fiscale attesten
beschikbaar. De attesten van kamp 2021 werden uitgedeeld
in April. De attesten voor komend kamp worden uitgedeeld in
April 2023.
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Post
Net als elk jaar kijken jullie favoriete spruitjes ook dit jaar uit
naar de post! Het adres van onze kampplaats is:

Naam + groep lid
Chiro Walfergem
Lodomez 13
4970 Stavelot

OPGELET:
ook dit jaar hebben we met de leiding
besloten dat we geen postpakketjes
meer toelaten.
Wij verkopen op kamp onze eigen
postkaartjes. De leden 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,
briefpapieren eventueel enveloppen
moeten de leden zelf meenemen.
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Wat moet er mee?
Regenkledij

o
o
o
o

Rubberen laarzen
K.W.
Lange broeken
Warme truien

Speelkledij

o T-shirts
o Shorts
Verkleedkledij

o Kampthema
Ondergoed

o
o
o
o

Onderbroeken
Hemdjes, voor de
ouderen bh’s
Kousen

CHIRO UNIFORM

o Rode Chiro T-shirt
o Beige rok
o Chiropull/
Chirohemd/petje …
Slechte kleren

Schoenen

o Speelschoenen
o Stapschoenen
o Sandalen
Slaapgerief

o Veldbed, slaapzak
en deken (voor
sloebers een 2de
slaapzak)
o Pyjama
o Knuffeldier
o Kussen
Toiletgerief

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

o Kleren die ECHT vuil
mogen worden
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Eetgerief

o (in aparte zak met
naam!)
o Onbreekbaar
bord/gamel
o Soepbord/
kommetje
o Plastic beker
o Mes, vork, lepel en
kleine lepel
o Aardappelmesje
(sloebers en speelclub niet)
o 3 keukenhanddoeken (naam
erop!)
Voor de oudere groepen

o Trekrugzak
(vanaf tippers)
o Matje
(vanaf tippers)
o Stoeltje
(vanaf tiptiens)

Allerlei

o Zaklamp
o Zwemgerief
(+ badmuts!)
o Schrijfgerei,
postzegels en enveloppen (vooraf
geadresseerd)
o Zak voor vuile was
o Wasspelden
o Zakdoeken
o Drinkbus
o Zonnecrème,
zonnebril, petje en
aftersun
o Medicatie met
o gebruiksaanwijzing
(leiding verwittgen!)
o (Trek)rugzak
o Zangboekje
o Stripverhalen/
boekjes
o Insectenspray/
muggenmelk
o Netje/kapstokken
o Fluohesje
o Luizenshampoo
o Mondmaksers
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Wat moet er niet mee?
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-hongermeer-tijdens-het-eten te voorkomen, verzoeken 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
uitgaven (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!
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Waardevolle spullen
Kamp betekent ravotten, vuilmaken, bosspelen... Waardevolle
spullen horen daar niet thuis. Deze kunnen stuk of verloren
gaan en daar staan wij niet voorin. Wij vragen dan ook om deze
zaken thuis te laten. Een fototoestel mag altijd, maar de
kookouders trekken de hele dag door foto’s, zodat 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.
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Wat mag je zeker niet vergeten!
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.

2 zegeltjes van de mutualiteit

Steek alles in één enveloppe, plak deze dicht, schrijf de naam
en groep erop en bezorg deze aan de leidster voor je de bus
opstapt.
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BEZOEKDAG
Kan jij als ouder, vriendinnetje of familielid niet zo lang jouw
favoriete Chiromeid missen als ze op kamp is?
Kom dan zeker langs op onze bezoekdag op zondag 24 juli!
Deze zal doorgaan van 12u tot 17u.
Dit is ook de dag waarop we afscheid nemen van onze allerliefste sloebertjes!
Op deze fijne dag kan je genieten van een soepje, een BBQ,
een dessert en tussendoor nodigen we jullie graag uit voor
een enkele toffe activiteiten.
Ook dit jaar vragen we weer nederig aan de ouders om zoveel
mogelijk dessert (taarten, cakes, tiramisu, chocomousse…)
mee te brengen om een rijkelijk gevuld dessertenbuffet te
kunnen presenteren.
Indien mogelijk is het altijd handig om zelf picknicktafels,
stoelen en eventueel bestek mee te nemen.
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Helperkesdag
Beste ouders, vrienden,
buurmannen en –vrouwen.

vriendinnen,

oma’s,

opa’s,

Heeft u de laatste dagen ook zo’n last van een ongezonde
levensstijl? Wordt het elke dag moeilijker en moeilijker uzelf
uit uw auto te tillen? Heeft u nog eens goesting om uw
spiermassa een opkrikker te geven? Of heeft u gewoon eens
nood aan een dagje buiten in de zon?
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 24
superlieve leidsters een handje willen helpen. Op zaterdag 16
juli nodigen wij alle enthousiastelingen uit op ons kampterrein
vanaf 10u.
• Op vrijdag 29 juli zit ons avontuur er helaas weer op en staan
wij met al ons materiaal terug 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
lise.gillisjans@hotmail.com
of
hanadegreef@gmail.com
waarin u vermeldt met hoeveel je komt opdagen.
Alvast bedankt en hopelijk tot dan!
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Luizen op kamp
Als vele 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 en deze te behandelen, ...
Voorgaande jaren moesten we tevens enkele
flessen luizenshampoo aankopen hiervoor.
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 dochter (eender welke leeftijd) te
controleren VOOR ze op kamp vertrekken. Mocht uw 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.
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Nuttige kampinfo
In noodgevallen kan je ons op kamp bereiken op het
nummer: 0473 82 90 03 (kookouder Gregory).
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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Alle kleine beetjes helpen!
STEUN ONS VIA TROOPER
Wat is Trooper juist? Dit is een online winkelplatform waar je
terecht kan voor al je online aankopen bij verschillende webshops. Wanneer je iets aankoopt gaat 5%
van het bedrag naar onze Chiro zonder
dat jij iets extra moet betalen!
Wil jij ons graag financieel steunen kan
dat zeker via deze link: trooper.be/chirowalfergem
Wij zijn je hiervoor heel dankbaar!

SPAARACTIE JOYVALLE
Help jij ons mee aan MELK op kamp?
Spaar samen met ons de rode flapjes
van Joyvalle! Voor elke 10 gespaarde
flapjes, schenkt Joyvalle ons 1 liter
melk. Je kan de flapjes tot en met 13
juni sparen! Waar breng ik die flapjes
binnen?
Deze
kunnen
op
Chirozondagen overhandigd worden
aan de leiding of afgezet worden in
de brievenbus van Leidster Lise
(Adres: Pastinakenstraat 84, 1730 Asse).
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De cookies

60 maaltijden voor meer
dan 100 chiromeisjes?
Dat zijn zeker 860 gevulde
buikjes per Cookie!

Ja, inderdaad wij zijn de COOKIES!
Ook dit jaar gaan wij met de Chiro mee op kamp en zullen we
maar liefst 10 dagen lang 6 keer per dag jullie buikjes vullen.

Ontdek in dit overheerlijke kampmenu wie we zijn!
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Wij moeten binnen een paar jaar helaas afscheid nemen
van onze fantastische kookouders… Onze zoektocht begint toch stilletjes aan. Wij zijn dus opzoek naar nieuwe
kookouders vanaf het kamp in 2024. Dus heb jij als ouder
nog steeds de kampkriebels en is koken je favoriete
hobby? Dan is dit de ideale kans. Indien je geïnteresseerd
bent mag je altijd een mailtje sturen naar hanadegreef@gmail.com of naar lise.gillisjans@hotmail.com.
Wij sturen jou dan begin van de zomervakantie een mailtje om u uit te nodigen op 23 en 24 juli te Stavelot. Zo kan
u eens proeven van het kookouderleven!
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Streekinfo
De gemeente Stavelot, in de
provincie Luik, ligt in het hart van
de Hoge Ardennen in een grote
vallei gevormd door de Amblève
en de Eau Rouge. Je kan er dus
eindeloos wandelen en fietsen
door bos en heide, langs beekjes
en heuvels. Niet ver vandaar bevindt zich Plopsa Coo. Dit ligt
aan de voet van de beroemde Watervallen van Coo en biedt
jong en oud een verrukkelijke combinatie van natuur en
avontuur!
Verder heb je ook verschillende bezienswaardigheden zoals de
Sint-Sebastiaanskerk, de abdij van Stavelot en het
oorlogsmonument. Ideaal om eens het stadje te bezichtigen!
Voor de geïnteresseerden bevindt er zich in de prachtige
overwelfde kelders van de Abdij het
museum van het racecircuit van SpaFrancorchamps. Het beschrijft de
geschiedenis van ‘het mooiste circuit
ter wereld’. Zeker de moeite om eens
te bezoeken.
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KALENDER
JULI
Dinsdag 12 juli

Zaterdag 16 juli
Zaterdag 17 juli
Zondag 24 juli
Woensdag 27 juli
Vrijdag 29 juli

Waterbestendige pakken (veldbed,
slaapzak, laarzen,..) binnen brengen
aan onze lokalen tussen 17u-18
Helperkesdag
Iedereen vertrekt op kamp en wordt
om 9u30 op het kerkplein verwacht
Bezoekdag! Het einde voor het kamp
van de sloebers
Einde kamp, aankomst rond 18u op
het kerkplein
Leiding komt terug van kamp. Pakken
kunnen worden opgehaald tussen 17u18u

SEPTEMBER
Zondag 4
Chiro tot 18u
september
Zondag 11
Hopduvelfeesten: stoet met de Chiro!
september
Zaterdag 17
Tropical night in ‘t Jass
september
Zondag 18
GEEN Chiro
september
Zondag 25
Overgang!
september
*Indien er veranderingen zouden optreden omtrent de uren
houden wij u op de hoogte via mail of via de Facebook
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Functies
Groepsleiding
Lise Gillisjans
Pastinakenstraat 84
1730 Asse
Lise.gillisjans@hotmail.com

Groepsleiding
Hana De Greef
Mollestraat 33/7
1730 Asse
Hanadegreef@gmail.com

Penningmeester
Lieselot Van de Putte
Hogeweg 15
1730 Asse
Lieselotvandeputte9@hotmail.com

27

Gegevens van de leiding
Sloebers
Kato Stanson
Langestraat 80
1730 Asse
Stanson.kato@gmail.com
Margot Cocquyt
Marlier 35
1730 Asse
Margot.cocquyt@hotmail.be
Fran De Baerdemaeker
Muurveld 35
1730 Asse
Fran.debaerdemaeker@gmail.com

SPEELCLUB
Gitte Adams
Sint-Goriksstraat 18
1730 Kobbegem
Gitte.adams@telenet.be
Ruth De Greef
Mollestraat 33/7
1730 Asse
Ruthdegreef4@gmail.com

Joséphine Stroobants
Asbeekstraat 4
1730 Asse
Josephinestroobants@gmail.com
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Amélie Van Soom
Bergestraat 59
1730 Asse
Amelievansoom@outlook.com

KWIKS
Hannelore Pocket
Kastanjelaan 6
1730 Asse
Pockethannelore@gmail.com
Nena Demets
Notelaarstraat 17
1730 Asse
Nena_demets@hotmail.com

Marie Bieseman
Bergveld 47
1730 Asse
Bieseman.marie@hotmail.com
Lieselot Van de Putte
Hogeweg 15
1730 Asse
Lieselotvandeputte9@hotmail.com

Tippers
Charlotte Jacobs
Edingsesteenweg 30
1730 Asse
Charlotte.jaco@hotmail.com
Ona De Witte
Petrus Ascanusstraat 152
1730 Asse
Onadwitte@gmail.com
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Linde Lambrechts
Zittert 34
1730 Asse
Linde.lambr@hotmail.com
Hanne Timmermans
Brusselsesteenweg 196
1730 Asse
Timmermans_hanne@icloud.com
Ine van Zuijlen
Albrecht Rodenbachsteegje 2
1730 Asse
Inevanzuijlen@hotmail.com

Tiptiens
Fien Lambrechts
Zittert 34
1730 Asse
Fienlambrechts@outlook.com
Hana De Greef
Mollestraat 33/7
1730 Asse
Hanadegreef@gmail.com
Sam Carton
Potaarde 75
1730 Asse
Samcarton26@gmail.com
Lore Stanson
Langestraat 80
1730 Asse
Lore.stanson@hotmail.com
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Aspi’s
Helene Mathuis
Vlietbronnen 20
1730 Asse
Helene.mathuis@gmail.com
Marthe De Smedt
Boekfos 7
1730 Asse
Marthedesmedt9@gmail.com

Lise Gillisjans
Pastinakenstraat 84
1730 Asse
Lise.gillisjans@hotmail.com
Anouk De Vuyst
Roost 40
1730 Asse
Anouk.devuyst@gmail.com
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KAMPHOROSCOOP
Steenbok

Waterman

-> 21 december – 19 januari

-> 20 januari – 18 februari

Jij vindt het heerlijk om te bepalen
wat er gebeurt en je bent er ook nog
eens super goed in. Jij neemt graag
de touwtjes in handen. Als leider ben
je praktisch en beschermend. Je eist
het beste van jezelf en van anderen.

Jij houdt van nieuwe ervaringen en
bent niet bang om nieuwe dingen uit
te proberen. Je grijpt elke kans en
leeft voor de dag. Een rustige
strandvakantie is niets voor jou, je
bent een echte avonturier!

president Obama

Ontdekkingsreiziger

Stier

Tweeling

-> 21 april – 20 mei

-> 21 mei – 21 juni

Jij bent een ontzettend harde
werker. Jij bent alles behalve lui. Met
inzet van een grote inspanning,
bereik jij je doelen. Altijd ben je wel
met iets bezig. Jij ziet altijd wat
gedaan moet worden.
Fabrieksarbeider

Jij wilt altijd op de hoogte blijven van
de laatste nieuwtjes. Je gsm neem je
overal mee naartoe. Je wordt onrustig
als je je gsm niet bij hebt. Altijd moet
je bereikbaar zijn. Ook kijk je graag
naar filmpjes op Youtube of
Instagram.
Influencer

Vissen

Ram

-> 19 februari – 20 maart

-> 21 maart – 20 april

Als jij iets wilt, zal je er alles aan doen
om het te krijgen. Je bent bijzonder
volhardend en veerkrachtig. Je zal
alles in het werk stellen om dichter
bij jouw doel te komen. Opgeven is
niets voor jou.
Ridder

Jij bent van niets of niemand
afhankelijk. Je kan je in je eigen
behoeften voorzien en hebt hiervoor
de steun van niemand anders nodig.
Je kan goed op jezelf leven en bent
zelfstandig.
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Holbewoner

Kreeft

Leeuw

-> 22 juni-22 juli

-> 23 juli – 22a ugustus
Jij bent heel creatief. Niet alleen in je
creaties, maar ook in je manier van
handelen. Jij denkt ook vaak buiten de
lijntjes en komt met ideeën waar
niemand anders aan denkt.
Picasso

Jij bent iemand die veel met je hoofd
doet. Je bent scherp en bekijkt
dingen op je eigen manier, waardoor
je vaak met briljante en
vernieuwende ideeën komt. Je weet
veel en bent goed in het onthouden
van dingen.
Einstein

Maagd

Weegschaal

-> 23 augustus – 22 september
Jij besteedt veel zorg en aandacht aan
anderen. Je bent hoffelijk en beleefd
tegen iedereen. Je bent attent en zal
iemand anders altijd helpen als die in
nood verkeert.
Middeleeuwse prinses/prins

-> 23 september – 22 oktober
Jij bent een zorgzaam type. Je kan je
goed verplaatsen in de ander en staat
altijd klaar voor vrienden en familie.
Je hebt een groot empathisch
vermogen. Anderen komen naar jou
toe als ze hulp nodig hebben.
Pater Damiaan

Schorpioen

Boogschutter

-> 23 oktober – 21 november
Jij hebt een grote passie voor muziek.
Muziek werkt ontspannend en
troostend voor jou. Voor jou is
muziek een manier om je emoties te
uiten. Je bent altijd bezig met naar
muziek te luisteren, of het zelf te
maken.
Apollo (God van de muziek)

-> 22 november – 20 december
Jij bent de sfeermaker. Je maakt je
niet snel druk om iets en bent
makkelijk in de omgang. Gezellige en
sociale evenementen zijn echt iets
voor jou. Met je grapjes breng je
iedereen aan het lachen.
Nar
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