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Oudsbergen 2021 
Beste Blauwputters, 

Het Chirojaar 2020-2021 was niet het gemakkelijkste jaar, we moesten allemaal in 

kleine bubbels en sommige groepen mochten zelfs een tijdje niet komen. Maar deze 

zomer maken we dat allemaal terug goed, want het hoogtepunt van het jaar is weer 

daar! Het Chirokamp! We zullen van 31 juli tot 10 augustus het beste van onszelf 

geven, en dat nergens anders dan in Oudsbergen! 

 Dit boekje, dat je van begin tot einde én terug moet lezen, bevat alle informatie die je 

nodig hebt voordat je vertrekt op kamp. Dit gaat van praktische informatie tot leutige 

mopjes en wist-je-datjes die er puur voor jullie amusement zijn! 

De leidingsploeg zet ook dit jaar alles op alles om jullie het vetste kamp ooit te 

bezorgen! Deze bende enthousiastelingen beleven de Chiro niet alleen in hart en 

nieren, ze hebben er ook héél veel zin in! 

Daarnaast willen we natuurlijk de steunactie bedanken. Ook zij maken het elk jaar 

waar om de Chiro draaiende te houden. Daarom wil de leidingsploeg hen nog eens 

extra bedanken om ons zo te steunen bij het organiseren van dit kamp! 

 Ten slotte vergeten we ook de kookploeg niet. Zij staan, zoals elk jaar, klaar om 10 

dagen het beste van zichzelf te geven, waarvoor wij en onze buikjes hun uiterst 

dankbaar zijn!  

Wij kijken er alvast enorm naar uit, hopelijk jullie ook! 

 Tot op kamp! 
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Covid-19 
Beste chiroliefhebbers, 

Slechts een dikke maand scheidt ons van alweer een onvergetelijk chirokamp. Het 

aftellen naar de tofste zeven of tien dagen van het jaar kan dus weer beginnen. Maar 

ook dit jaar is Corona nog niet verdwenen en dwingt het ons om extra maatregelen te 

nemen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het kamp zal er dus nog altijd 

anders uitzien dan dat we gewend zijn maar al in veel betere maten dan vorig jaar! 

Hier volgt een overzicht over wat belangrijk is om te weten.  

 

GOED OM TE WETEN 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met 

virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op 

een veilige en verantwoorde manier kunnen laten doorgaan. Die maatregelen zijn 

goed doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die 

graag respecteren. Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige 

ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen. 

Meer info op: https://chiro.be/corona/bivak 

 

DEELNAMEVOORWAARDEN 

In principe mag iedereen mee op kamp, maar er zijn drie uitzonderingen: 

- Wie ziektesymptomen (hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, 

moeilijk ademen) heeft of gehad heeft in de drie dagen voor de start van het 

kamp mag niet mee. 

- Wie samenwoont met een besmet persoon kan niet mee vertrekken tijdens de 

opgelegde quarantaineperiode. 

- Leden uit de risicogroep kunnen deelnemen als hun ziekte door medicatie 

onder controle is en als ouders het als veilig inschatten om hun kind mee te 

sturen. 

We vragen om voorzichtig om te springen met van de ene activiteit over te stappen 

naar de andere. We willen aanbevelen om te kiezen voor één jeugdactiviteit binnen 

dezelfde week. Ga bijvoorbeeld niet de avond voor je op kamp vertrekt nog eens 

langs in het jeugdhuis. Zo vermijd je extra kansen op besmetting.  

Deze regels zijn voor ons als leiding natuurlijk moeilijk te controleren, maar we 

rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin en eerlijkheid om dit na te leven. 

Meer info op: https://chiro.be/corona/bivak/wie-mag-mee-op-kamp 

 

TESTING 

We wachten nog op de specifieke richtlijnen rond testing voor chirokamp.  

https://chiro.be/corona/bivak
https://chiro.be/corona/bivak/wie-mag-mee-op-kamp
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Meer info op: https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/vaccinatie-en-testen 

 

BUBBELS 

Vanaf 30 juli geldt (onder voorbehoud) de regel dat we bubbels van 200 leden mogen 

vormen op kamp, leiding niet bijgerekend. Aangezien we verwachten dat we net 

onder 200 inschrijvingen gaan zitten kunnen we dus met iedereen in 1 bubbel. 

Joepie! 

Binnen een bubbel zijn er weinig beperkingen. Intensief contact wordt wel vermeden. 

Vanaf we de kampplaats verlaten zullen we ons moeten houden aan de regels die op 

dat moment gelden in de samenleving. We vragen dus om vanaf de Rakwi’s 

minimum 3 mondmaskers mee te nemen. 

De jeugddienst voorziet ons ook van een volledig pakket hygiënemateriaal, zodat wij 

ons kamp zo goed mogelijk virusvrij kunnen houden. 

Meer info op: https://chiro.be/corona/bivak/bubbels 

 

WORDT ER IEMAND ZIEK? 

We wachten nog op een aangepast stappenplan ‘wat te doen bij ziekte’ maar 

voorlopig geldt: 

Wordt er iemand ziek tijdens het kamp, dan volgen we het stappenplan dat door de 

jeugdsector en de overheid is opgesteld. De zieke wordt afgezonderd en in een 

kindvriendelijk quarantainelokaaltje geplaatst en als hij/zij +12 is moet hij/zij een 

mondmasker dragen. Daarna moet hij/zij zo snel mogelijk worden opgehaald. Zorg 

dus als ouder dat je steeds bereikbaar bent. Indien er een vermoeden is van een 

Covid-19 besmetting, moet de persoon in kwestie zo snel mogelijk getest worden. Als 

de uitslag positief is, moet de hele bubbel naar huis. Indien het negatief is, kan het 

kamp voor de rest van de bubbel gewoon verder gaan. 

Word je ziek in de periode net na het chirokamp, neem dan zeker contact op met je 

huisarts. Als het een Covid-19 besmetting blijkt te zijn, kan je bij de leiding een 

“contactlogboek” opvragen. Dit is een lijst waarin staat met welke personen de 

chirobubbel in contact is gekomen tijdens het chirokamp. Zo’n contactlogboek zal 

worden bijgehouden gedurende heel het kamp en kan nodig zijn voor de 

contacttracing van de zieke persoon. 

 

VACCINATIE 

De kans bestaat dat de oudste groepen en leiding aan de beurt zijn voor hun vaccin 

tijdens kamp. We vinden het belangrijk dat iedereen het vaccin kan krijgen wanneer 

het voor hen past. Het is dus helemaal oké om tijdens het kamp over-en-weer te 

gaan om je vaccin te halen. Daarbij is het wel belangrijk om zoveel mogelijk contact 

met externen te mijden.  

https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/vaccinatie-en-testen
https://chiro.be/corona/bivak/bubbels
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Richtlijnen over hoe we met symptomen van het vaccin zullen omgaan, zijn er 

voorlopig nog niet. Die zullen worden opgenomen in de noodprocedure.  

Meer info op: https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/vaccinatie-en-testen 

 

ETEN & DRINKEN 

Er is een grote eetzaal op het kampplaats waar we zeker met 200 man veilig kunnen 

eten en er voldoende verlucht kan worden. Ook wordt er onder andere streng 

gecontroleerd op handhygiëne.  

 

De kookploeg vormt een aparte bubbel. Hier moeten we dus voldoende afstand van 

houden en worden er extra maatregelen genomen. Ze zullen onder andere extra 

letten op handhygiëne en een mondmasker dragen bij bijvoorbeeld het bereiden van 

koude gerechten. 

 

Zo, dat was even de zure appel van maatregelen waar we door moesten bijten. Bij 

eventuele vragen kunnen jullie altijd bij de kampleiding terecht. Maar laat je zeker 

niet ontmoedigen! Corona of niet, een chirokamp blijft zeven/tien dagen dikke fun!  

 

Lees dus snel verder en kom al helemaal in de kampsfeer. 

Tot snel! 

De leiding 

 

  

https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/vaccinatie-en-testen
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De kampplaats 
Het kamp vindt dit jaar plaats in Oudsbergen. Deze gemeente ligt in het verre 

Limburg met een oppervlakte van 91,26 km2 en ligt op 20 minuutjes rijden van 

Nederland. Het is een gemeente met veel natuur en grote natuurgebieden zoals de 

Solterheide waar landduinen te vinden zijn. 

Het adres van de kampplaats (voor familie, vriend, liefjes en de postbode natuurlijk) 

is: 

Naam en groep 

Chiro blauwput 

Harmonieweg 35, 3670 Oudsbergen 

Jeugdverblijfcentrum De Royer Brem 

 

Coördinaten (hier is de postbode niet veel mee): 51°05'05.7"N 5°35'47.1"E 

 

Voor nood(!)gevallen kan je terecht bij de kampleiding: 

Linde Dewaesegger: 0477 76 01 47 

Janne Destrycker: 0487 75 00 24 

Koen Van Den Broeck: 0498 45 42 42 

 

 

 

Hier nog enkele sfeerbeelden: 
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Het kampthema 
Peter-Jan en zijn gothic-vrienden leven een idyllisch bestaan op het eiland waar je 

nooit volwassen wordt: Neverland. Behalve dan dat ze af en toe last hebben van de 

snode plannen van Kapitein Haak en zijn matrozen. 

Ondertussen in de echte wereld, meer bepaald in een klein hutje onderaan de 

Matterhorn in Zwitserland klaagt opa Alp dat Heidi nu eens eindelijk volwassen moet 

worden en hem moet helpen geiten hoeden in plaats van heel de dag te spelen en 

bloemetjes te plukken. 

Die nacht verschijnt Peter-Jan in haar droom, of is hij het echt? Hij neemt haar mee 

naar Neverland, maar het beeld wat ze daar aantreffen is niet zo prettig. Enkele van 

hun boomhutten werden gesloopt om plaats te maken voor een gigagantische 

ooglapjesfabriek. Gefinancierd natuurlijk door the one and only, Kapitein Haak! 

Kunnen tinkerbel, Peterjan, en hun gothic-vrienden hier iets aan doen? Of zal het 

allemaal veel meer uit de hand lopen? Dat en nog veel meer kom je te weten op 

kamp! 
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Belangrijke data 
Vrijdag 30/07  

- Binnenbrengen van de bagage in de jongenschiro: 

•  Voor de Pika’s om 13u · 

•  Voor de Reuzon om 14u ·  

• Voor de Rakwi’s om 15u ·  

• Voor de Tippo’s om 16u ·  

• Voor de Keti’s om 17u ·  

• Voor de Aspi’s om 18u  

Om de scheiding van de bubbels op 30 Juli al te waarborgen is het belangrijk dat je 

op het uur van je groep komt! Wij zouden ook willen vragen om niet te blijven 

hangen, om te vermijden dat te veel mensen in contact komen met elkaar. Bagage 

van broer en zus die in een andere bubbel zitten mag tegelijk worden afgezet, maar 

het is niet de bedoeling dat broer en zus dan zelf allebei meekomen! 

 Probeer alles zo compact mogelijk in een stevige sportzak/trekrugzak/valies te 

steken. Vermijd losse aanhangsels! Verder vragen we rekening te houden met het 

feit dat we met bijna 200 personen op kamp gaan, 1 grote zak/tas/valies moet wel 

volstaan voor 10 (of 7 dagen kamp). 

 BELANGRIJK:  

- De Pika’s slapen in een zaal en moeten dus zelf een veldbed, luchtmatrasof matje 

meenemen. De Reuzon slapen in een zaal met bedden ZONDER MATRAS in dus zij 

moeten een luchtmatras of matje meenemen. Beide groepen nemen best ook een 

slaapzak, kussen & kussensloop mee om te slapen. 

 - Vanaf de Rakwi’s wordt er in tenten geslapen. Zij worden dus geacht zelf een 

matje, matras of veldbed mee te nemen, en daarnaast ook een slaapzak, kussen en 

kussensloop.  

- De tippo’s, keti’s en aspi’s krijgen tijdens het binnenbrengen van hun bagage een 

Fietsencontrole . 

 Zij gaan met de fiets op kamp, waarvoor een degelijke/veilige fiets sterk aan te raden 

is. Voorzie zeker werkende voor- en achterlichten (al wordt de fiets ‘s avonds 

weinig/niet gebruikt), een helm kan nooit kwaad, ook fluohesjes zijn aan te raden (we 

hebben een aantal reserven in de chiro voor zij die geen hebben). 

Zaterdag 31/07 

De Tippo’s, Keti’s en Aspi’s zullen een flinke tocht met de fiets afleggen helemaal tot in 
Oudsbergen. Deze groepen worden in sportieve kledij met fluovestje, een lunchpakket en 
voldoende (!) drank  aan de chiro verwacht. Een helm is ook zeer hard aan te raden! Voorzie 
ook best reserve band/plakgerief, fietspompje, zonnecrème, regenjas (die we hopelijk niet 
nodig zullen hebben).  
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• De Tippo’s komen om 7.45u naar de jongenschiro met hun fiets. Vervolgens 
wandelen ze naar het station en nemen ze het openbaar vervoer naar Diest. Daar zal 
een camion met hun fietsen hen opwachten om de volgende 60 km richting 
Oudsbergen af te leggen.  

• De Keti’s komen om 8u aan op de jongenschiro en springen op hun fiets naar kamp 
om de volledige 90 km af te leggen.  

• De Aspi meisjes komen om 8.30u aan op de jongenschiro en ook zij duwen op de 
pedalen richting kampplaats.  

• De Aspi jongens worden om 9u aan de jongenschiro verwacht. Zij vertrekken als 
laatste met de fiets richting de kampplaats.  

• De Rakwi’s worden pas om 15u aan de jongenschiro verwacht. Zij worden met  
auto’s tot in Oudsbergen gebracht. 

 

Dinsdag 03/08   

- De Speelclub (Pika’s en Reuzon) vertrekken met de auto richting kamp. Dit jong geweld 
wordt verkleed verwacht!  

De Pika’s en Reuzon verzamelen om 13u30 aan de jongenschiro. Vervolgens worden de 
leden per auto verdeeld en kunnen ze richting Oudsbergen vertrekken.  

 

 

Dinsdag 10/08  

-Alle leden komen terug met de bus die om 11.30u vertrekt op de kampplaats. Hun 

aankomst wordt rond 12.30u verwacht. De Pika’s tot Rakwi’s worden door hun ouders 
opgewacht aan de jongenschiro. Vanaf de Tippo’s mogen de ouders hun kind verwelkomen 
op het Becker Remyplein.  

 

 

!Ouders dienen zowel bij vertrek als aankomst van hun kind een mondmasker te dragen! 
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Hier kunnen de fietser al even de weg bestuderen 
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Groepthema’s  
 

    Pika's als peter-jan      Reuzon als tinkerbel        rakwi’s als piraten 

              

           Tippo’s als heidi     keti’s als bouwvakker  

  

                

Aspi's jong als lostboys/gothic    aspi’s oud als 

zeemeerminnen 
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Md als kuisploeg  

  
   

kookploeg als matrozen 
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Typische dagindeling 
7u15 Opstaan leiding 

7u30 Eerste muzikaal seintje: ontwaken/opstaan leden 

8u00 Tweede muzikaal seintje: opening en ontbijt  

8u45 Afwas en diensten  

9u15 Start van de activiteiten  

12u30 Middageten en afwas 

13u30 Platte rust  

14u30 Einde van de platte rust en start van de activiteiten  

16u00 Vieruurtje  

18u00 Avondeten en afwas  

19u15 Sluiting met kamptoneeltje, gevolgd door avondactiviteiten  

20u30 Pika’s en Reuzon gaan naar dromenland  

21u00 Rakwi’s kruipen onder het zeil  

21u30 Tippo’s gaan hun bedje in  

22u30 Keti’s beginnen schaapjes te tellen  

23u00 Aspi’s sluiten hun oogjes 
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wat neem ik mee? 
•  Chiro-uniform  

•  Speelkledij (kleren die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen) 

•  Regenjas (hopelijk hebben we deze niet nodig!)  

•  Voldoende ondergoed en sokken (een paar extra kan geen kwaad)  

•  Zwemkledij en een (strand)handdoek  

•  Warmere kledij voor ‘s avonds  

•  Verkleedkledij (zie verder)  

•  Stevig paar speel- of sportschoenen  

•  Watersandalen- of schoenen of slippers zijn zeker een aanrader  

•  Rugzak en drinkbus voor op de dagtocht  

•  Voor iedereen vanaf de Rakwi’s 3 mondmaskers (waarvan 1 aandoen bij 

aankomst op de chiro)  

•  Bestek (soeplepel, mes en vork) en een plastiek drinkbeker  

Tip voor de kleinsten: voorzie een pakketje kleren voor iedere dag. Dit maakt het 

makkelijker voor zowel de kids als de leiding. 

•  Twee keukenhanddoeken met je naam erin (niet je beste exemplaren!)  

 

•  Toiletgerief, washandje en handdoeken 

•  Persoonlijke medicatie, maandverzorging, bril/lenzen  

•  Zonnecrème, muggenspray, zonnebril en zonnepetje- of hoedje  

 

•  Zaklamp  

•  Schrijfgerief en iets om te lezen voor tijdens de platte rust 

•  (Zakcentje om eventueel postkaartjes en postzegels te kopen) 

•  Slaapgerief: 

o De Pika’s en Reuzon slapen in gebouwen. De pika’s slapen in een zaal 

en moeten een veldbed/matje/luchtmatras meenemen. De reuzon 

slapen in stapelbedden ZONDER MATRAS dus moet een matje of 

luchtmatras meenemen 

o De Rakwi’s, Tippo’s, Keti’s en Aspi’s slapen in tenten. Zij nemen dus 

een veldbed/matje/luchtmatras, kussen en slaapzak mee. ‘s Nachts kan 

het nogal koud/vochtig zijn; een extra dekentje kan nooit kwaad! 
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Wat laat ik zeker thuis ? 
• Te veel zakgeld 

• Snoep: al het snoep dat gevonden wordt, wordt verdeelt onder de leden. 

• iPads, Nintendo’s, Gameboys, frietketels, schoolboeken 

• Je cavia (en andere huisdieren) 

• GSM! Alle GSM’s worden bij het begin van het kamp afgenomen en op het 

einde teruggegeven. Dit geldt voor ALLE afdelingen! 

→ OP KAMP= OP KAMP! Verras je familie/vrienden/ liefje eens met een 

handgeschreven brief. Dat heeft ook zijn charmes. 
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Wat staat er op het programma? 
Dit jaar kan gelukkig alles terug normaal verlopen op kamp dus hier een overzicht 

over welke activiteiten we nu weer elk kamp doen. 

 Dorpsspel/Dolle dag: Op deze dag wordt er een heus dorp opgezet speciaal voor 

de pika’s en de reuzon waar ze vanalles kunnen doen. Ondertussen wordt er voor de 

rakwi’s een spel voorzien door de keti’s en voor de tippo’s een spel van de aspi’s. 

Nachtspel: De Tippo’s, Keti’s en Aspi’s kunnen ook dit jaar deelnemen aan een 

angstaanjagende schriktocht. 

 Dagtocht, overlevingstocht en 2-daagse: De jongste 3 groepen gaan op dagtocht. 

Zij stappen naar een leuke activiteit die coronaproof kan doorgaan. De Tippo’s 

trekken er met hun leiding en hun fiets op uit. De Keti’s en Aspi’s gaan normaal 

gezien op 2-daagse tweedaagse die de leiding zal aanpassen zodat dit ook 

coronaproof kan. 

Aspidag: Op aspidag geeft de leiding de fakel door aan de aspi’s die een hele dag in 

leiding zullen staan om al eens te oefenen voor als ze zelf in leiding komen. 

Netbal: De jaarlijkse netbalmatchen tussen de Tippo’s, Keti’s, Aspi’s, leidsters en 

kookploeg zijn heilig voor de meisjes! Deze kunne we ook dit jaar niet laten vallen. 

Iedereen zet zijn beste beentje voor en ambiance is verzekerd. Voor de beste 

supporters wordt er een kleine beloning voorzien.  

Voetbal: Na korte overschakeling op baseball vorig jaar hebben de jongens besloten 

het toch op voetbal te houden! De wedstrijd tussen de Aspi’s en de leiding zal dit jaar 

extra spannend zijn! En de jongere groepen mogen hun keel ook al schrapen want zij 

worden verwacht de beste ploeg naar de overwinning te supporteren. 

 Kampvuur: Na een week vol plezier en mooie momenten sluiten we het kamp af 

met een kampvuur. Alle groepen zullen de laatste dag hout sprokkelen en zich 

voorbereiden voor het toonmoment ‘s avonds waar ze hun talenten voor heel de 

chiro kunnen tonen. 
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Bijnamen van de leiding 

Wanneer je kinderen thuiskomen en weer beginnen te vertellen over dat supergrappige 

toneeltje in de sluiting van “Jerome, Sakke en Grote Meneer”, de vriendschapsband van 

“Brick en Joef” of het muzikaal talent van “Heidi en All in”, is het soms wat moeilijk om te 

volgen. Al deze bijnamen gaan al even mee. Hun oorsprong is vaak een even groot mysterie 

als Easy Boy, maar wie nu juist wie is, kunnen we jullie wel vertellen.  

Pika’s 

Aline: Paline, All in, Enila 

Arnout:  Arre, Den Arre, Belachelijk Venke, Chique Meneer, Arry Potter 

Moene: MP, Peeters, Moen 

Jolien: jolle, jollemie, Kameel 

Jef: Joef, Broer van, Jeffie, El Jefe 

Reuzon 

Janne: Janneke, Jip, Jeanette 

Saartje: Sava, Saar, Schaartje, Holderdebolder 

Karlien: Karre, Tante Lien, Karément, Katrien, Leidster Die 

Willem DV: Vlees, Het Loze Vissertje, Vleesmans, Vleesbal, Melkboer 

Jakob: neehoofd, luigi, Jakobus, Yeshead 

Rakwi’s 

Linde: Lindeboom, Waarzegster, strijkijzer, Linsbeth, Lindworm, Lindemans 

Jesse: Jesse the broken, kazou, king jessy, Luka, baardmans 

Dries: Drikke, Drizzy, 3s, Zoon Van Veerle 

Jan: jakke, die lange, Janneman Robinson, de langste van Kessel, de Kraan 

Willem Keppens: Keppens, Kip, G, Kip Jong Un, Wimpel, Lil Kippie, Kippediekip 

Mauro: maurio, grote meneer, Morro, Coach 

Lena: De afleiding, LenaLenaLena, Lenamieke 

Tippo’s 

Marthe: Martha, Marthe mus, Smartie 

Martha: rosse, Marthe, Pippi Langkous 

Sebbe: judoka, The Flash, Avatar,Jerommeke 

Koen: Alpha, Twin, Lucas, Broer van Jan 

Isaiah: izzyboy, easy boy, iss, izzy, ya boy on tha block, raadsel, dancemaster 
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Keti’s 

Anna: Alpenmeisje, Heidi, Annie, Zwitser 

Daan: Doan, Dakke, Dakke Beton, the alfa male 

Seppe: vuurmeester, zoon van de kolonel, Eppes, Kameel, Ozai, drankman 

Robbe: Goffin, sporty, De Boeck Atlas, Robbie Rotten, drankman 2.0 

Aspi’s jong 

Indra: Jindra, Heidi, Pintra 

Sander: Sakke, Sportacus, beest 

Boone: Thomas, Boonelijn, Boonelix, Thomas de trein, Jerre Meus 

Inne: Iene, Inneke, Mol, Inneminnemutte 

oud aspi’s 

Bram: Brick, LDB, Brambeer, Brick Layer 

Luna: Tuna, Moonlight 

Jan-maarten: JM, Jakke-Mete, Man-Jaarten, Jaar-Manten, Hijger 

MD 

Ben: Benmier, Bennermans, Benneke, sneller Ben, Palle 

Lucas: Beta, Twin, Koen, Broer van Jan, Lucky Lukas, Lukast 
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Wist je dat … 

… de pika/reuzon/rakwi/tippo/keti/aspi de leukste groep is dit jaar (schrap wat niet 

past) ? 

… je elke ochtend door de nieuwe vlag verblind zal worden ? 

… leider Isaiah zijn beste dansskills weer zal bovenhalen op kamp ? 

… Anna haar naam omgekeerd ook gewoon Anna is ? 

… we chiro Vlierbeek weer van de kaart hebben geveegd met een 3-1 overwinning in 

voetbal ? 

… de meisjes het best wel leuk vonden om te voetballen dus dat er binnenkort 

misschien geen netbal match meer zal zijn ? 

… leider mauro al 2 keer dezelfde arm heeft gebroken ? 

… de enige bubbels op kamp die in de frisdrank zullen zijn ? 

… leider keppens zijn zonnebril alvast heeft ingepakt voor dit zonnige kamp ? 

… leider Seppe een superfan van game of thrones is ? 

… saus wel kan smaken, maar niet kan rekenen ? 

… de avondklok terugkomt op kamp tijdens de platte rust ? 

… leidster Karlien haar was liever bij de wasserij doet ? 

… leider Vlees al 4 jaar graag naar couleur café wilt gaan ? 

… de leiding op kamp ongeveer een uur vroeger opstaat dan ze normaal doen om 

naar de les te gaan ? 

… er leiding is dat nog nooit op een leidingsweekend is geweest ? 

… er dit jaar bijna meer jongens dan meisjes de kampdans wouden maken ? 

… er in Meeuwen-Gruitrode helemaal geen meeuwen zitten ? 

… de kookploeg ooit nog leiding is geweest van de leiding nu ? 

… leider Robbe en Seppe dit jaar voor extra veel lekkere drankjes zoals fristi en 

chocomelk hebben gezorgd ? 

… je het kampboekje gewoon opnieuw kan beginnen lezen als je het hebt uitgelezen 

? 

… leider Boonen een plastic zak over zijn voet doet als het regent?  

… wist je dat de leiding liever onder tafels dan onder een tent vergadert?  

… je het kampboekje ook is van achter naar voor kan lezen ? 

… je meer leiding gaat hebben op aspi dag dan op de rest van het kamp ? 
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… de leiding echt al mega hard uitkijkt naar kamp ? 

… de wist-je-datjes nu op zijn ? 
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pika’s 
Dag allerliefste pika’s, 

Wij hebben jullie echt enorm hard gemist de voorbije weken. Sinds de laatste chirozondag is 

jullie leiding al aan het aftellen naar drie augustus, wanneer we eindelijk samen op kamp 

zullen gaan.  

Terwijl jullie ook ongetwijfeld niet kunnen wachten om op kamp te gaan heeft Aline alvast 

geoefend om zelf haar slaapzak op te rollen, heeft leidster Jolien al haar knuffels die ze mee 

wil nemen uitgekozen, heeft leider Arnout al honderden spelletjes bedacht, heeft Moene al 

zijn danspasjes geoefend en heeft Jef al de chiroliedjes vanbuiten geleerd.  

Maar voor we vertrekken krijgen jullie nog een maandje de tijd om een zo goed mogelijke 

Peter Pan verkleed outfit bijeen te zoeken. We gaan namelijk door dit kamp vliegen naar 

Neverland als de enige echte peter pan. Hopelijk hebben jullie er net zo veel zin in als ons! 

Wie al een voorproefje wilt kan via deze link luisteren naar het verhaal van Peter Pan: 

https://youtu.be/9yyK7RRmTcw  (veel plezier met het overtypen van deze code ;) ) 

Oh en voor we het vergeten: er zijn een aantal dingen die jullie zeker niet mogen vergeten: 

-  700 glimlachen (dat zijn er 100 per dag) 

-  je aller mooiste stickers om op je kaartje naar je mama en papa te plakken 

- je aller zachtste knuffel die heel de dag op je bedje zal wachten tot je eindelijk komt slapen 

- 20 omhelzingen (zodat je er twee per dag aan Jolien kunt geven, die heeft dat graag!) 

- een potje met zoete dromen zodat je elke avond hier een lepeltje van kunt opeten 

- een hele dikke bus zonnecrème zodat je niet terug komt als een rode kreeft! 

- je dansbenen, want die zul je elke dag maar liefst drie keer nodig hebben! 

- vergeet ook niet deze tekening in te kleuren 

- en vergeet zeker niet op te passen voor kapitein haak en krokodillen!!  

Vele kusjes, jullie leiding 

Aline, Arnout, Jef, Jolien en Moene 

 

https://youtu.be/9yyK7RRmTcw
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Nog wat raadseltjes:  

• Wat is groen en als je het opeet ga je dood? 

• Wat is het toppunt van geduld en stommiteit? 

• Wat is het toppunt van snelheid? 

• Er ligt een dode man tussen 3 muren, wat klopt er niet? 

• Wat is zwart, gevaarlijk en zit in de dakgoot? 

• Hoe steek je een olifant in de koelkast? 

• Hoe steek je een giraf in de koelkast? 

• Als je zou kunnen vliegen, hoe hoog zou je dan geraken? 

• Wat wordt langer als het korter wordt? 

• Hoeveel kanten heeft een cirkel? 

• Als je het kent, is het er niet meer, wat is het? 

• Er zitten 20 vissen in een meer, er verdrinken er 7. Hoeveel heb je er over? 

antwoorden:  Een voetbalveld, Op je hoofd gaan staan en wachten tot je sokken afzakken en 

na 2 jaar merken dat je er geen aan hebt, Een slak die uit de bocht vliegt, Zijn hart, Een kraai 

met een pistool, Deurtje open olifant erin deurtje dicht, Deurtje open olifant eruit giraf erin 

deurtje dicht, Tot aan de dakgoot want daar zit die kraai met zijn pistool nog, Kort, 2 een 

binnen en een buitenkant, Een geheim, 20 want vissen kunnen niet verdrinken 

 

 

Help jij Peter Pan om Tinkelbel terug 

te vinden? 
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Reuzon 
Liefste Reu 

JOEPIE! Nog even en we vertrekken weer op kamp! Zijn jullie klaar voor de tofste 

zeven dagen van jullie leven? Wij alvast wel. Na dit gekke         -jaar hebben wij een 

avontuurlijk, spectaculair en té gek kamp dubbel en dik verdiend. Daarom gaan wij 

als leiding ons uiterste best doen om dit kamp nog onvergetelijker te maken dan 

andere jaren.  

Dit jaar laten we ons van onze elegantste kant zien, want wij gaan verkleed als… 

Tinkerbel! Haal die groene kleedjes en vleugels dus al maar boven want wij        

naar Oudsbergen. Wat staat er zoal op het programma?  

- Onze buikjes rond eten dankzij onze fántastische, nieuwe kookploeg!  

- Een spannend nachtspel in het  

- Toverpoeder rondstrooien 

- De kampdans dansen alsof ons leven er vanaf hangt  

- Het kamplied zó luid zingen dat de mama’s en papa’s het horen tot in Kessel-

Lo 

- Braaf een dutje doen tijdens de platte rust  

- Een Chinees feest  

- … 

Vergeet voor dat laatste dus zeker geen Chinese verkleedkleren (bv: lang kleed 

met bloemen, punthoedje, wijde broek, …) mee te brengen!  

Tot snel!!  

Karlien, Jakob, Vlees en Janne  
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Laat de artiest in jezelf los en maak een echt kunstwerk van deze kleurplaat! 
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Wijs Tinkerbell de weg naar de kampplaats! 
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rakWi’s 

This is your captain speaking: we gaan op kamp! Eindelijk!! En weet je wat nog beter is? 

Geen bubbels meer! Gewoon één bende van jongens en meisjes, 5e en 6e leerjaar, en al je 

favoriete leiding bij elkaar!  

Hoog tijd dus om ook de kinderen van buiten je gewoonlijke “chiro-bubbel-van-10” te leren 

kennen! Weet jij over welke rakwi’s deze uitspraken gaan? 

a. Opwarmertje: wie draagt elke zondag dezelfde kousen en jas (en stopt die nooit in de 

was)? 

b. Wie is veruit de nummer 1 kampioene in het om ter hoogste op de muur krijten? 

c. Welke dame kan een heel glas water opdrinken in slechts 3 seconden? 

d. Wie kreeg voor zijn verjaardag een Spikeset Pro? 

e. Welke stoere bink legde leider Mauro zonder problemen op de grond bij rugby? 

f. Wie is de beste badmintonner van de groep? 

g. Wie is héééél grote fan van deze vis? 

h. Welke 2 leden kennen alle staten van Amerika? 

i. Welke naam zit er 3 keer in heel onze groep?                                                                                                                                                                                

       

  

 

 

Wie al deze raadsels heeft kunnen oplossen (zonder te spieken!) moet nog maar 1 ding doen 

om op kamp te kunnen vertrekken: een echte piraat worden! Hoe doe je dat? Simpel, volg 

gewoon volgend stappenplan: 

Stap 1: Bouw samen met je vrienden een boot 

Stap 2: Koop of knutsel alles wat je nodig hebt voor 10 dagen op zee/kamp: een goede 

vishengel, een     verrekijker, een ooglapje, een vet zwaard en liters (Ag)rum!  

Stap 3: Steek elkaar de ogen uit! Ah ja, waarom heb je anders dat rare ooglapje mee? 

Stap 4: Dat laatste was een lol!  

Stap 5: Gooi al je tafelmanieren overboord en eet vanavond al eens als een piraat zonder 

bestek (tot je mama je nog nét geen pak slaag verkoopt, goed proberen inschatten!). 

  

Nog een dikke maand en we zijn weg maatjes! 

Aaarrggghhhh, 

Lena, Linde, Jan, Dries, Jesse, Mauro en Willem     
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Oohnee! Kapitein Haak is vergeten wat hij allemaal moet meenemen op zijn tocht naar 

chirokamp. Help jij mee met hem alles te vinden? 

 

  

- Papegaai 

 -Enthousiasme 

 -Doodskop 

 -Matrozen 

 -Moed 

 -Schatkaart 

 -Vlees 

 -Zwaard 

 -Touw 

 -Verrekijker 

 -Hoed 

 -Ooglapje 
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tippo’s 

Aaaah dag beste Tippoooows, we zijn hier vandaag in Kessel-Lo, Kessel-Looooo. Maar niet 
voor lang meer want op de 212de dag van het jaar vertrekken we naar het verre 
fantasieland aka Neverland aka Oudsbergen je weet zelleeeuf. Jullie gaan als vreemde eend 
in de bijt verkleed als Heidi tussen Peter Pan en zijn vrienden vertoeven op deze prachtige 
locatie. Sleeën in de bergen, zelfs zonder sneeuw, kunnen jullie al. Er zijn echter nog veel 
andere belangrijke zaken die jullie moeten kunnen of die jullie moeten dragen om een echte 
Heidi 2.0 te zijn.  

Wij geven jullie alvast enkele tips om de beste, mooiste en leukste Heidi van de Chiro te 
worden:  

1. Ga naar Boer Jos en melk zijn geiten, want Heidi staat ook wel bekend als de beste 
geitenmelker van de bergen.  

2. Oefen alvast op jodelen zoals de enige echte Takeo Ishi die 
je misschien al te horen kreeg als je naar de mol keek.  

Hier een link naar zijn beste liedje: Takeo Ischi - New Bibi Hendl (Chicken Yodeling) 
2011  

Moest dit toch te hoog gegrepen zijn, luister dan eens naar Heidi in Tirol van Samson 
& Gert. Deze klassieker hoor je dagelijks weergalmen in de Tiroolse bergen.  

3. Ga alvast goed op wandel in de bergen  
4. Heidi draagt natuurlijk ook een mooi kleedje, degene met het mooiste krijgt misschien 

wel een verassing.  
5. Dansen zoals de gasten van de mol. (Jullie kunnen sowieso beter)  
6. Bij een echte schoonheid ‘aus Tirol’ kunnen blonde vlechten ook zeker niet 

ontbreken! Dus ook niet bij de jongens. ‘Hei di’ het beste kapsel op kamp heeft, wordt 
verkozen tot de stoerste gast van blauwput en omstreken!  

7. Schaaf je geografische kennis wat bij om toch niet verloren te lopen in de Alpen. 
Weet je de hoofdstad van Zwitserland al?  

Zo, we zijn er zeker van overtuigd dat wij in Noord-Limburg samen met 30 goed-opgeleide 
Alpenmeisjes een onvergetelijk kamp zullen beleven.  Wij kijken er alvast al met volle teugen 
naar uittt!!  
Jodelende groetjes van jullie liefste leiding xxxxx  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yO7MWuJ7zLA
https://www.youtube.com/watch?v=yO7MWuJ7zLA
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keti’s 
Ketaaas  

 

Zet jullie maar schrap voor het kamp, we gaan bruggen bouwen en bergen verzetten!! Jullie 

lieten al zien dat aan gocarts sleutelen en een paar gewichtjes heffen geen probleem is, 

maar huizen bouwen, da's andere toebak. We geven jullie alvast het trainingsprogramma 

mee 'how to become a real bouwvakker' in ... stappen. Begin al maar te oefenen! Neverland 

is ook niet op één dag gebouwd... 

ah ja en hadden we al vermeld dat het dit jaar nie in tenten te doen is? We zetten ons eigen 

huis neer, en niet van stro of leem he ketis, da's een ander verhaal! 

 

Tot kamp  

Groetjes Dakke beton, Anna dakpanna, Seppe cement, Moker Robbe 

 

'How to become a bouwvakker in 4 steps:  

 

Stap 1: 

We moeten natuurlijk ook ons bouwvakkersreet en zwaar belaste lichaam onderhouden 

zodat we er tegen kamp allemaal er zo als de foto’s hiernaast uitzien:  

Daarom hier wat oefeningen:  

- 4 reeksen van 20 squats  

- 2 reeksen van 10 burpees  

- 2 keer 1 min planken 

- 4 reeksen van 20 dips 
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Stap 2:  

Als bouwvakker moeten we natuurlijk ook kunnen fluiten op onze vingers. Daarom hier een 

stappenplan zodat iedereen dit tegen kamp kan: 

 

Stap 1:               Stap 2: 

                    

 

Stap 3:                Stap 4: 

                     

Stap 5:                Stap 6: 
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Stap 3:  

Een bouwvakker is geen bouwvakker zonder de gepaste kledij hier wat dingen voor je outfit 

die zeker niet kunnen ontbreken:  

           

 

 

            

 

 

 



38 
 

Stap 4: 

Als bouwvakker moeten we natuurlijk ook ons gereedschap goed kennen. Daarom hier een 

quiz om je kennis al eens te testen. Verbind de juiste naam met de afbeelding. 

Truweel, plakspaan, stukadoor, voeger, plakkers 

(random moeilijke woorden waar ik de prentjes bij zoek om te verbinden) 

 

 

Truweel  

 

 

 

Plakspaan 

 

 

 

Pijpsleutel 

 

 

 

Moker  

 

 

 

Guts  

 

 

 

Centerpons  
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Aspi’s jong 
Yowww jong-aspis, 

Het is weer die tijd van het jaar, het midden van de vakantie is daar. Dit jaar met z’n allen 

naar Oudsbergen hoezee hoezee met volle goesting gaat iedereen ook dit jaar weer mee. 

Naar goede gewoonte doen we dit met de fiets, onze fluo hesjes en helmen aan en zo veilig 

op de baan. 

Veiligheidsmaatregelen: we zijn ze allemaal beu maar zorg maar dat je fiets tiptop in orde is, 

anders wordt het sneu. 

We krijgen de eer om als befaamde gothic te gaan, jullie allen wel bekend. wie-oh-wie is die 

mooie vent? 

 

Even wat tips om je hiervoor klaar te maken; 

pak je zwartste outfit uit de kast 

pak een zwarte kam en crepeer je haar 

plak metalen pinnen op je outfit (hoe meer, hoe beter) 

verf je lippen zo zwart mogelijk 

pak alle zwarte ringen mee die je vindt 

schmink je ogen zwart 

spray je haar zo zwart mogelijk 

zwart, zwart, ZWART!!!! 

 

Dit is het allereerste jaar dat er jong-aspi’s mee op kamp komen. Waarschijnlijk zorgt dit voor 

heel wat kriebels in de buik, want dat is toch spannend zo een eerste keer. Maar geen zorgen 

beste kinders, want jullie favoriete leiding is er om jullie te begeleiden en jullie handjes vast te 

houden wanneer jullie bang zijn. Ook aan de moedigen onder jullie, zij die het kamp met een 

broek vol goesting zullen trotseren, hebben wij gedacht. Leidster Indra heeft namelijk al een 

pak luiers voor volwassenen ingepakt. 

Eén ding is zeker het wordt jullie leukste, coolste, vetste, chillste, fijnste, litste kamp 

aaallertijden! 

 

Wij hebben er alvast heeeel veel zin in !! 

Inne, Indra, Sakke en Boone 
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Nathan zijn broek zit iets te vol met goesting. Help Indra met het zoeken naar een luier! 

 

 

 

eeehwaaa Oudsbergen?! 

 ‘k zie het heeejlemaal zitten!!!!!! 
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Nice chap man,  

waar vind ik meer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Eeh ma Sakke,  

da’s toch ni te ver fietsen  he? 
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ik kan maar 

aan 1 iemand 

denken 
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Aspi’s oud 
Beste vrienden van de oud-aspi’s en Joost,  

Wij gaan op kamp!! En wel tot twee keer toe!! Als je dit leest is er hopelijk al wat meer 

duidelijkheid over ons eerste kamp, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nu 

gaat het over hoe gestoord epic ons tweede en jullie allerlaatste kamp als lid wordt. 

We kunnen jullie garanderen dat er superlatieven te kort komen om te beschrijven 

hoe belachelijk chaud de eerste 10 dagen van augustus worden. Met als hoogtepunt 

uiteraard 2 augustus, maar daarover later meer.  

Dit jaar gaan we op kamp in Oudsbergen, wat niet noodzakelijk Balen is (dit ligt er 

toch nog een      30-tal kilometer vandaan), maar ook niet echt (18 km) ideaal, want 

ulle ma’s(ge)seik (15 km) is mogelijks nog te horen.  

Dit jaar hebben wij de eer om ons te verkleden als zeemeerminnen. Ja inderdaad 

Fennyboii, een zeemeermin. Daarom speciaal voor jou een Wikipedia uitleg 

aangevuld met enkele mooie afbeeldingen: Een zeemeermin, ook wel meermin, zeevrouw of  

zeewijf genoemd,  is een mythisch wezen, met het bovenlichaam van een vrouw en in plaats van 

benen een vissenstaart. Haar minder bekende mannelijke tegenhanger is de zeemeerman. Maar 

hoe doe je dit? Zo’n een prachtige staart maken vol met schubben? Dat is geen 

gemakkelijke vraag, maar ons team beschikt over een uitermaten handig persoon, 

jullie kunnen het al raden, het is JM!! LOL!! ROFL!! LMAO!! Natuurlijk is het niet JM, 

maar het is wel jullie eigenste leidster Tuna, die jullie nu heel precies gaat vertellen 

hoe je met de perfecte zeemeerminnenstaart op kamp verschijnt.  

Ahaa mijn lieve zeemeerminnetjes, ik zal jullie nu eens haarfijn uitleggen hoe je door 

het leven gaat als een echte zeemeermin. (lekker duf) Eerst en vooral dé outfit: Kies 

voor een lange rok of deken . Vinnen kunnen uiteraard niet ontbreken, laat de 

creatieve geest eens gaan en haal je favoriete zwemvliezen van onder het stof. 

Schubben, hopen schubben zijn nodig voor dé ultieme zeemeerminnenstaart. Als 

finishing touch een topje vanboven, maar zorg dat de navel zeker zichtbaar is want 

jullie prachtige summerbodies mogen geshowed worden. Wie deze stappen volgt zal 

er fenomenaal uitzien, maar vergeet niet, het leven van een zeemeermin is helaas 

niet zo gemakkelijk. Van de tent naar de opening geraken zonder benen, dat wordt 

nog een geweldige uitdaging (noot van de redactie: eigenlijk gewoon gemaan kut). 

Aangezien ik zo veel hou van prijzen uitdelen zal de meest extravagante zeemeermin 

beloond worden! 

Om nog meer in de stemming te komen kan je kijken naar een hele toffe serie: H2O: 

Just Add Water, te vinden op Netflix.  
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Dé match van het laatste decennium: de aspi’s 
zijn klaar voor hun afspraak met de 
geschiedenisboeken! 
 

Er staat veel op het spel en het belooft een spektakel te worden. Op 2 juli staan de aspi’s oog 

in oog met de leiding. Voor de aspi’s is het een kans om een 3de overwinning op rij te halen, 

iets wat nooit eerder lukte in de rijke voetbalgescheidenis . De leiding daarentegen koestert 

(ijdele) hoop om dit keer toch aan het langste eind te trekken.  

Als we de ploeg van de aspi’s zouden moeten samenvatten kunnen we bijna niks anders 
zeggen dan: Jeugdige klasse gedragen door bakken ervaring met een eeuwige drang naar 
succes. Bij het horen van jeugdige klasse komen we automatisch uit bij Siemen Vanhulle, de 
laatste nieuwe aanwinst van de aspi’s.  Hij zou wel is de ‘gamechanger’ kunnen blijken. Siemen 
zat lange tijd zonder ploeg en na aandringen van ‘Il Simpatico’ Pieter Keppens, verkoos hij de 
aspi’s van Blauwput boven de resem aan topclubs die ook interesse toonden.  

De bakken ervaring komen dan weer van een 4tand die samen al ruim 22caps achter hun 
naam hebben. Boone, Sander, JM en Brick konden nog maar 1 keer van de zege proeven, 
maar dit zorgt enkel voor meer motivatie. Topspeler en speler-trainer JM liet het volgende 
weten: “Ondanks men mager ogend palmares ben ik er van overtuigd dat we dankzij die 
jeugdige klasse nu wél een kans maken. Met Boone, als ervaren man vanachter is er zelfs 
ruimte voor een foutje van onze verdediging, alhoewel dat ik nog steeds hoop dat dit foutje 
leidt tot een centraal schot op doel, want echt wereldklasse, nee dat is hij niet. Ikzelf sta 
scherper dan ooit. Zoals Gareth Bale naar Tottenham ging, ben ik een jaartje mijn conditie 
gaan onderhouden bij Kessel-Lo, maar enkel en alleen perfect voorbereid aan de aftrap van 
dit cruciale duel te komen”.  

Over de opstelling van de aspi’s kunnen nog pagina’s vol geschreven worden. De coach heeft 
precies iets te veel gekeken naar die malloot van een Frank de Boer, want hij verlaat de 
standaard 4-3-3 voor een ridicule 5-3-2 of 3-5-2, dat blijft nog een raadsel. Naar verluidt is er 
voor deze opstelling gekozen zodat elke speler ten volste zijn recht komt.  Zo blijkt dat immers 
dat ‘enfant terrible’ Andrew toch heel wat meer weg heeft van Wout Weghorst dan van Erling 
Braut Hȧland. We begrijpen die keuze van de coach wel. Elke manier om er voor te zorgen 
dat Lakke en Lucca niet op het veld starten is simpelweg logisch. De twee kleine wingbacks 
komen ook helemaal aan hun trekken als ze de hele flank voor zich alleen hebben. Jongens 
met olifantenlongen en een sprintsnelheid die in de buurt komt van die van Usain Bolt kan je 
moeilijk beperken tot enkel verdedigen.  

Aan het middenveld gaan we niet te veel woorden vuil maken, 2 jonkies gedreven en gestuurd 
door JM, wat kan daar fout gaan? Oké ja, één van de twee heeft het voetbal het laatste jaar 
wat aan de kant geschoven om een belachelijk geel balletje op een trampoline te slaan, maar 
zolang hij zijn eigen ploeggenoten niet plots de douche instuurt voor een foutieve tackle 
verdient hij zijn plek op het middenveld. Uitkijken wordt het ook naar de wedstrijd in de 
wedstrijd voor de titel van Blauwput’s beste voetballer, want JM staat rechtstreeks tegen 
Mauro, die zichzelf wel is de GOAT durft te wanen, maar buiten hijzelf heeft niemand hem ooit 
zo genoemd. JM koestert dan ook geen angst voor deze salonvoetballer.  
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Wanneer we een blik werpen op de verdediging 
kunnen stellen we vast dat 4-mansdefensie 
gewoon overbodig is. Zelf één man, genaamd 
Frank, zou dit kunnen oplossen. “Rots in de 
branding” zegt Jan Vertongen. “Als hij wat 
minder vaak shotguns deed speelde hij nu hier.” 
aldus Vincent Kompany. “Zelfs ik kan er nog wat 
van leren” zei Virgil Van Dijk ooit.  We willen hier 
natuurlijk niet mee zeggen dat de kwaliteiten 
van de rest van de verdediging ondermaats zijn, 
het collectief staat als een muur. Met Nathan en 
Mattias aan Frank’s zijde  kan Boone al aan de 
derde helft beginnen vooraleer de eerste is 
begonnen. Vooral die eerste naam, Nathan, 
gevreesd bij de tegenstanders en geliefd bij zen 
ploeggenoten. Het enige probleem is zijn ego, 
hij heeft nogal een hoge dunk van zichzelf en u 
moet dus niet vreemd opkijken moest hij zich 
komen aanbieden voor een eventuele penalty of 
vrijetrap. Hij moet vooral nog leren om zijn 
voeten meer te laten spreken en zijn mond wat 
meer te laten zwijgen, maar op zijn verdedigend 
vermogen is niks aan te merken.  

De grootse verassing in de basis is ongetwijfeld 
Willem, hij houdt zowaar ‘De Lenny!’ op de 
bank. Dit is vooral te danken aan zijn 
ongelofelijk oriëntatie vermogen. Willem weet 
altijd waar hij zich in het speelveld begeeft en 
waar hij staat ten opzichte van de goal en dat is 
niet iedereen gegeven. Het is wel te hopen voor 
de aspi’s dat er geen paaltjes langs het veld 
staan waar je een papiertje moet laten 
bestempelen, want dan zou het wel is kunnen dat ze plots maar één diepe spits hebben.  

Zijn spitsbroeder vergeleken we eerder al met Weghorst, heeft als grootse en eigenlijk ook 
enige capaciteit een dodelijk killerinstinct. De bal moet in de goal en dat is alles waar hij aan 
denkt. Een wapen dus, zolang zijn fragiele knie het houdt. 

 Een team zonder een 12, 13, 14, 15,… 24ste man is geen team! ‘There is no I in team’! Ja, u 
ziet het de weelde op de aspibank is groot. Ervaren rot Brickerman, heeft als belangrijkste taak 
de enthousiaste jongelingen in te tomen en hen op hun taken te wijzen. Voor sommige zal dat 
een fabelachtige cruciale invalbeurt zijn, dan denken we meteen aan Mitchel. We hopen dat 
deze ruwdiament zich niet heeft overtraind, want hij was de laatste tijd meer in het krachthonk 
dan ergens anders te vinden. Voor andere jongens zoals Lakke & Lucca zal het aandeel echter 
beperkt blijven. Als ze op tijd het water bijvullen en de appelsientjes goed gesneden zijn, zal 
dat al een grootste prestatie zijn. 

En onthoudt vooral: 6-0 Sebbe draait zich om, 7-0 Sebbe draait zich om… Tot dan! 
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MD 
Spic en span! Dit jaar zorgt de MD ervoor dat het kamp properder 

dan ooit tevoren zal verlopen. Dit jaar is de MD namelijk de 

kuisploeg. Al zal het voor ons toch nog even wennen aan het 

inwisselen van de gereedschapskist voor schoonmaakspullen.   

Leider Lucas en Ben zullen alvast stevig beginnen 

oefenen, schuppen en vegen lijken veel op elkaar, onze grote 

ervaring in het schuppen kunnen we misschien vertalen naar het 

gebruiken van de borstels of aftrekkers.  

Omdat wij ondertussen echt al experts zijn geworden in het dweilen 

van vloeren zullen we het jou ook leren.  

Benodigdheden: Een dweil (duh), lekker warm water, als poetsproduct op de Chiro kiezen 

we steenvast voor javel (Everyday), emmer, een leuk muziekje op de achtergrond, een broek 

vol goesting, pret-pet, een dweilhouder, een volle maag en een vuile vloer.  

Stap 1: Meng het warme water met een beetje poetsproduct.  

Stap 2: Dop de dweil in de emmer met warm water en een beetje poetsproduct (niet 

vergissen met een andere emmer!!), en zorg ervoor dat de dweil goed doorweekt is. Laat 

vervolgens even uitdruppen, maar niet te lang zodat het niet volledig is uitgedrupt, maar 

slechts een beetje.  

Stap 3: Dweil.  

Stap 4: Dweil richting de deur, zodat je kan nog kan wegstappen zonder over de propere 

vloer te stappen.  

Stap 5: Wring de vuile dweil uit, en herhaal stap 2 en 3 totdat alles proper is.  

Stap 6: Wij zijn nog steeds MD, dus ondertussen hebben we een leuke lange pauze 

verdiend.  

Stap 7: Als je nog goesting hebt, dient men de gebruikte poetsspullen op te ruimen en het 

resterende vuile water weg te gieten en de emmer uit te kuisen.  

Stap 8: Controleer of de vloer wel echt proper is, door er met een vuile schoen over te 

stappen. Als je hierna een groot verschil ziet, is de vloer proper, en dien je opnieuw te 

beginnen bij stap 1.  
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Kookploeg 
Ahoi ahoi, lieve luitjes. Lang lang geleden was er eens een schip. Een schip met de 

naam 'Sea Shanty'. Sea Shanty vertrok elk jaar op tiendaagse, op zoek naar lekkere 

verse visjes. Op 31 augustus 1964 om middernacht vertrok het schip op missie. Het 

was een donkere nacht met veel mist.. 

 

Captain Sam zat al klaar achter het stuur. De bemanning 

was aan boord. Klaar voor vertrek. ‘Is everybody on board?’, 

riep Captain Sam. ‘Yes, beweeg de boot’, riep de 

bemanning. Paulien, Lena en Floor zaten al klaar tussen de 

potten en pannen. Annabel stond al aan het dek en Niels 

haalde het anker omhoog. 16 trotse matrozen maakten zich 

klaar voor de start, maar wat ze niet wisten was dat er nog 

een 17e man aan boord was… De schrik van Blauwput. 

Onwetend begon Wietse de apero klaar te maken, Tibe 

begon aan de afwas en Kaat stond hem bij. Na enkele 

uurtjes verzamelde de crew op het dek. Ze bespraken de planning voor de komende 

dagen. Ineens horen ze gekraak dichtbij de mast. Ze kijken geschrikt, maar Captain 

Sam zei dat het de wind was. Als Sam iets zegt, twijfelt niemand meer.  

  

De crew gaat slapen. De schrik van Blauwput, genaamd Benjamin, wil het schip 

overmeesteren. Hij wil kapitein zijn. Hij lacht eens luid en smeet een plan… 

Het is 6 uur, de zon komt op. 

Wietse en Jens staan op om het 

spek te bakken. Iedereen komt 

ontbijten, buiten Jesse. Die ligt 

nog in zijn bed. Niel zet een 

sfeermuziekje op. Raar, maar 

waar, dat wordt onmiddellijk 

verzet naar een ander liedje. En 

iedereen zit aan tafel… Hoe kan 

dat nu?? Opnieuw stelt Sam 

hun gerust. 
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Antje, Anna en Fran willen de sfeer wat verhogen en bereiden een 

act voor. Wanneer ze klaar zijn, horen ze hulpgeroep vanuit de 

koelwagen. De drie dames gaan binnen. Benjamin laat hun 

verschieten en doet snel de deur op slot. ‘Hier zullen jullie blijven, 

madammetjes, dit schip is van mij!’. 

  

Benjamin sluipt naar het dek waar kapitein Sam voorbereidingen 

treft. Op het moment dat hij hem wilt overmeesteren, grijpt de 

Siamese tweeling Ran en Giel in!! Giel spuit een gif in zijn arm en 

Ran gooit hem overboord!! Iedereen applaudisseert. 

En ze varen nog lang en gelukkig….  

Maar is de schrik van Blauwput wel echt verslagen?  

  

Wil je op de hoogte blijven van hun avonturen? Check hun vlog hier → 

https://www.youtube.com/watch?v=WHbU6s0jANc 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WHbU6s0jANc
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FC Lidorz – Aspis: Clash of the titans. 
Na de afschuwelijk stomme baseballmatch van vorig jaar, waar niemand nog iets mee te 

maken wil hebben komen we meteen tot de orde. Niet de Olympische spelen, de Tour of het 

EK voetbal zal deze zomer alle show stelen, maar hét evenement waarvoor iedereen voor de 

buis gekluisterd zit keert opnieuw terug, dit jaar nog grootser dan ooit. Het is de match waar 

spelers, trainers, supporters en zelfs de zuurste der zuurpruimen elk jaar naar toe leven alsof 

de rest van de wereld niet bestaat. Jullie weten waarover wat het gaat: (tuurlijk het staat in 

de titel) de voetbalmatch der voetbalmatchen FC Lidorz tegen de Aspis van Chiro Blauwput! 

Sprookjesdecor 

Dit jaar heeft miljoenenstad Meeuwen-Guitrode de eer om dit voetbalspektakel met alle grote 

acteurs van het strijdtoneel in hun fabelachtige stadion te ontvangen. De voetbalgekte daar 

slaat al op hol, zo moesten er al wat bosgevechten van hooligans van beide kampen worden 

stilgelegd door de politie en kleurt het straatbeeld al in de kleuren van beide ploegen. 

Rivaliteit 

Het resultaat van de match tussen de twee rivalen blijft natuurlijk het belangrijkste voor alles 

en iedereen. Men zegt dat de Classico, de Derby della Madoninna of de lokale derby in de 

mickeymousecompetitie that is 4e provinciale tussen Juve Mollem en Merchtem United 

levens kan veranderen, maar niets kan een leven omgooien als deze Blauwputse derby. Zo 

luidt de mythe van de man die terug kon stappen, de blinde vrouw die terug kon zien en 

Ooms die voor 1 keer geen frieten stond te bakken tussen 17 en 22u, omdat het de match 

wilde zien. De voorspelling van de kenners, experten en analisten lijkt in het voordeel van de 

Aspis te liggen dit jaar, zo zei Peter Vandebempt dat het net geen David tegen Goliath was. 

Jan Mulder vertelde dat de leiders de aspis alleen maar konden kietelen. De enige die nog 

iets positief had te zeggen was Imke Courtois, zei vertelde: “Ik denk dat het een gelijk 

opgaande match zal worden waarbij beide ploegen veel drive tonen, maar weinig kansen 

creëren. Ik geef nog een ligt voordeel aan FC Lidorz.” Ook al moeten we haar opinie 

natuurlijk met een korrel zout nemen (het is tenslotte Imke Courtois). 

Afscheid van een cultfiguur 

Acht jaar lang speelde hij in de Blauwputse derby, als statistieken zouden bestaan in dit 

amateuristisch deel van de voetbalwereld zou hij misschien wel topschutter aller tijden zijn. 

Jeremy Barima was jarenlang een spilfiguur bij beide teams, The Black Pearl was een gesel 

voor de defensie op de rechtsvoor: een combinatie van David Beckham en Luis Figo 

noemde de dikke Ronaldo hem ooit of meer recent de rechtsvoetige Gareth Bale (Ben 

Stockmans, ex ploegmaat van Barima). Met zijn onnavolgbare voeten, snoeihard schot en 

zijn snelheid die de wetten van de fysica overschreed. Men zegt dat ene Kylian Mbappe zijn 

speelstijl kopieerde en dat Jan Boskamp Lukaku niet zomaar Lakoeke noemde. Daarom 

zingen wij bij deze nog een laatste keer: “Merci Koeke ,merci Koeke, merciii!” 
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De opstelling: 

 

   

Bank: 
 12: Jakke 

 13: Vlees 

 14: Jesse 

 15: Benneke 

 16: Koen 

 17: Lucas 

 T1: Mauro 

 Kapitein: Mauro 

 Delegee: Seppe 

FC Lidorz speelt in hun geliefkoosde 433 opstelling met heel wat nieuwe jongens die de 

overstap van de rivaal maakte, bij de leiding geldt namelijk het principe: ‘If you can’t beat 

them, buy them’, het coronafonds moet toch ergens naartoe gaan. 

 Een eerste van de nieuwe gezichten is de gloednieuwe kooiman Sebbe Mattheeuws. Sebbe 

is een man met drie longen. “Waarom zet je hem dan in de goal?” vroegen wij ons af, Trainer 

Mauro gaf duiding: “Sebbe is desastreus in de goal, maar ik heb niks anders.” Hopelijk komt 

hij niet opdagen met mayonaise aan de skiwanten van de mama en doet Sebbe geen 

‘Grandelletje’, anders hebben de leiders een groot probleem. 

 De backs worden bezet door Dakke en Joef. Dakke charmeerde op training door zijn ‘smijt 

uw kop ervoor’ mentaliteit, al kan hij soms wel iets te gretig zijn. Joef aan de andere kant 

maakte enorme progressie tijdens de voorbereiding, hij ging van “alee Joef ge staat daar 

gewoon te schilderen” naar solide linksback. Hij wordt nu al het ‘mobylettje’ en de man met 
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drie benen van de ploeg genoemd. 

 De achterhoede wordt compleet gemaakt door Keppens en Robbe. Keppens is de rots in de 

branding, de Ausputzer hij gaat geen duel uit de weg al kan hij enorm hard zagen over een 

plekje op het middenveld, zorgt dit voor spanningen? Robbe zorgt voor voetballend 

vermogen in deze defensie die toch liever elke bal in de tribune zou keilen. En eerlijk welke 

trainer wordt nu niet opgewonden van een linksvoetige verdediger. 

 Op naar het middenveld waar de grote tenoren zich bevinden. De plek waar de sleutel naar 

een mogelijk spannende match. De driehoek die nu al vergeleken wordt met de Iniesta-Xavi-

Busquets driehoek van Spanje en FC Barcelona tussen 2008 en 2012. Deze drie brengen 

het buitenaardse tiki-taka naar een nog hoger niveau. Dé zes van de toekomst Jakob Casier 

de man waarnaar de positie 6 is vernoemd en de man die een middenveld van De Bruyne, 

Toni Kroos en N’golo Kanté als ontbijt lust. De legendarische Patrick Vieira zei ooit “De dag 

dat ik Jakob een 50-50 duel zie verliezen geef ik een bak.” Tot op de dag van vandaag loopt 

Patrick nog steeds rond met die 14 euro in zijn waarschijnlijk peperdure LV-portefeuille. Arre 

misschien wel de minste van de drie goden, maar daarom niet minder. Een nuttige speler die 

elk team nodig heeft, iemand die 50 keer per match op de tenen van de tegenstander gaat 

staan en ermee wegkomt zonder kaart. The glue-guy zoals ze in het basketbal zouden 

zeggen. En dan nog de nummer 10 waar de mensen voor naar het stadion komen, de 

balvirtuoos en sambavoetballer Mauro. Op 18-jarige(!) leeftijd nu al steevast vaste klant in de 

‘GOAT’ debatten. Hij die vanaf hij op een voetbalveld stapte defensies aan flarden speelden 

en de ene na de andere bal in de winkelhaak pegelde. Wat Hawking is voor de moderne 

fysica is, is Mauro voor het moderne voetbal. Zal de absolute ster schitteren of zich gedragen 

als een volgevreten vedette? 

 De flanken zijn ook sterk bezet. Op deadline-day wisten de Lidorz nog een oude bekende op 

te vissen. Driesje is een ervaren rot in de voetbalwereld, hij groeide op met de bal aan de 

voeten. Toch verloor hij even de liefde voor de sport en hing hij de voetbalschoenen aan de 

haak, maar zijn clubliefde voor FC Lidorz trok hem terug over de streep. Driesje is een 

pijlsnelle linksvoor die niet vies is van zijn man voorbij te gaan, een assistje te geven of een 

nachtje door te programmeren. Moene aan de overzijde is een man vol positieve wil en als 

het zijn dag is nog goeie voeten heeft ook. Hij is een man die drie helften zou kunnen spelen, 

de derde helft is zelfs zijn favoriet! Als hij zijn temperament onder controle houdt en zich 

focust op de eerste twee helften is hij zeker een gevaar voor linksback van de aspis. 

 Als laatste hebben we nog de grootste ontdekking sinds de Homo Erectus het vuur ontdekte 

en Marc Wilmots Origi opstelde. Izzy boy (voor de vrienden) kwam uit het niks en zette zich 

meteen tussen de groten der spitsen als Lewandowski, Benzema en Marvin Ogunjimi. Hij is 

sterk, kan een bal bijhouden en keilt elke bal kurkdroog in het zijnetje. Hij is de X-factor van 

FC Lidorz die de aspis lelijk pijn kan doen. 
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Nog een kleine S/O voor de mattis op de bank 

 Jakke ook wel de nieuwe LVK genoemd, enorm polyvalent. Bij een voorsprong kan 

hij als keeper uit de voeten, bij een achterstand zal hij de man zijn wie elk kopduel 

wint vooraan en de volgende dag een afspraak bij de kinesist voor nekproblemen 

heeft. 

 Vlees: De Indische casanova. Zal hij schitteren, of zijn pikante kantje voor de ladies 

naast het veld bewaren? Met veel schwung glipt hij tot bij de meisjes, maar kan hij 

dat ook langs zijn tegenstander? 

 Jesse: Alleskunner die elke trainer graag ziet. Welke positie bekleedt hij deze match, 

3, 6, 8 of toch een hele match rechtsbank? 

 Benneke: De Roberto Carlos van den Aldi, buitenkantje links > binnenkant rechts all 

day. Zijn rechter dient enkel om op de bus te stappen. 

 Koen: Heel nuttige speler voor deze ploeg, altijd klaar voor de drinkbussen bij te 

vullen, de zitjes van de bank warm te houden en als het moet het gras te maaien 

voor de match. 

 Lukas: Zelfde capaciteiten als zijn broer (Koen), alleen de mindere versie. Niemand 

begrijpt wat deze jongen tussen de lijnen kan doen. Misschien handig voor het 

catanacciospel dat de leiding weleens zou moeten spelen? 

De staf bestaat uit twee personen T1 Mauro en den delegee Seppe. Mauro is voor 

zijn dood nog rap op spoedcursus bij Johan Cruijff geweest voor ‘The match of the 

century’, hij heeft er zelfs een paar herexamens voor over. Zal deze tactiek de 

doorslag geven? Of is de cirkelpressie van Ben dan toch de sleutel tot succes? 

  Seppe tot slot iedereens lievelingsdelegee: altijd klaar om mee met de spelers om 8 

uur ‘s ochtends naar ik weet niet waar te rijden. Hij zal altijd verse appelsientjes voor 

tijdens de rust en koffiekoeken of sandwichkes na de match klaarhebben naast 

iedereen zijn bonneke. 

Enkele tweets 
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Het belooft hoe dan ook een spectaculaire editie te worden, met veel vuurwerk, 

(hopelijk) veel goals (of niet) en een superhete delegee! FC Lidorz uit op revanche, 

de aspis op zoek naar bevestiging (en een donker hoekje om te wenen na de match). 

02/08/2021 afspraak met de geschiedenis waar de ware tovenaars van het voetbal 

zich onderscheiden van de gewone stervelingen van de voetbalvelden.  

Tot zover dit superneutrale verslag x 
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Netbaltekstjes 
 

 

Vorig jaar stak het covid-19 virus een stokje voor de befaamde Blauwputse netbalstrijd. 
Regels werden aangepast, supporters moesten zich inhouden, en de publiekslieveling mocht 
niet meedoen, de leiding. Zij moesten het afgelopen jaar met spijt in het hard toekijken hoe 
hun opvolgers het beste van zichzelf gaven.   

Maar niet getreurd, dit jaar is jullie favoriete damesploeg terug. En hoe?!   

De dames hebben een heel jaar lang getraind. Hun opslagen gaan nog harder, hun smashes 
zijn nog onverwachter, hun passen nog gecontroleerder en ook hun vangtechnieken werden 
naar een hoger niveau getild.    

Groot nieuws  

Maar er is groot nieuws. Dit jaar zijn er geen 4, maar 5 teams die zullen strijden om de titel!!  

De befaamde aspi’s, zoals we ze in het verleden kende, splitste dit jaar op in twee teams, 
Aspi Jong en Aspi Oud. Volgens kenners is dit een goede zaak aangezien alle speelsters 
hierdoor beter tot hun recht zullen komen. Elke speler zal de tijd op het veld krijgen die zij 
verdient.  

Aspi Oud heeft natuurlijk al heel wat ervaring. Vorig jaar stond deze leeftijd er ook alleen 
voor. Niet alleen dankzij de sterke teamgeest, maar ook door de sterke speelsters heeft dit 
team al heel wat mooie prestaties neergezet. We denken hierbij direct aan de allround 
kwaliteiten van Hanne, maar ook de opslagen van Anadora, de smashen van Eline en de 
kracht van Kato.   

Dit team zal ongetwijfeld een sterke prestatie leveren, maar zal dat ook genoeg zijn om de 
leiding te verslaan?   

Wat Aspi Jong zal doen is minder voorspelbaar. Deze leeftijd zagen we tot nu toe altijd in 
combinatie met een andere groep. Wat zij alleen kunnen presteren valt nog af te wachten. 
Maar dankzij de talenten van onder andere Lotte en Roos zou deze groep ook wel eens 
verassend uit de hoek kunnen komen. Niet onderschatten is de boodschap! 
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De eerste strijd  

Voordat de nieuwe teams kunnen tonen wat ze in hun mars hebben, nemen de Keti’s het 
natuurlijk op tegen de Tippo’s. Jaja, dat belooft spannend te worden.   

De Keti’s weten ondertussen hoe deze matchen eraan toe gaan. Dat is misschien wel hun 
grootste voordeel tegen de Tippo’s. Maar daarnaast hebben de Keti’s dit jaar gewerkt aan 
hun conditie. Als echte topsporters namen ze het tijdens het jaar tegen elkaar op in de 
container cup. Trainster Anna Derwael heeft er in ieder geval alles aan gedaan om de bende 
klaar te stomen.    

Toch mogen de Tippo’s, de groentjes van de bende, niet onderschat worden. Hoewel 
sommigen van hen nog geen ervaring hebben met echte wedstrijden, ging het er op training 
verassend goed aan toe. Met het enthousiasme van deze geweldige dames en de opslagen 
van Marjolein, zou deze geweldige groep wel eens voor de verassing van het toernooi 
kunnen zorgen.   

  

Dus liefste Tippo’s, Keti’s, Aspi Jong en Aspi Oud, maak jullie borst maar nat. Vorig jaar 
moesten de leidsters het toernooi helaas aan zich voorbij laten gaan, maar dit jaar zijn ze er 
helemaal klaar voor!   

Tot op het veld!   

xxx  
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terugbetaling bivak- en lidgeld 
Ieder jaar krijgen we wel een aantal vragen over de terugbetaling van het kamp via 

de ziekenfonds. De volgende tekst van https://chiro.be/en/bivak-of-lidgeld legt dit 

heel duidelijk uit. 

Ziekenfondsen  

Gelukkig zijn er een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp - of lidgeld 

terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van 

de regio. Voor de tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname aan een 

jeugdwerkinitiatief ingevuld aan je mutualiteit bezorgen. (dit document vind je als je 

op bovenstaande onderlijnde woorden klikt via de site chiro.be/en/bivak-of-lidgeld) 

We sommen ter illustratie de kortingen van de twee grootste Mutualiteiten hieronder 

op. Ben je bij een andere mutualiteit? Dan moet je even bij hen nagaan hoe de 

regeling exact is.  

CM  

• Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.  

• De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor 

openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per 

jaar terugbetaald. 

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)  

• Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.  

• Kamptegemoetkoming: Dan krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 10 of 

20 dagen per kalenderjaar terug, afhankelijk van je aansluitingsdatum. 

Je kan ook zelf gaan kijken op de site van je eigen ziekenfonds. Houd rekening met 

de voorwaarden die zij vermelden op hun site.  
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Fiscaal aftrekbaar  

Voor kinderen onder 12 jaar, waarvoor ouders extra bijbetalen, af te trekken van de 

belastingen. Voor kinderen met een zware handicap is sinds 2010 de leeftijdsgrens 

opgetrokken van 12 naar 18 jaar.  

Om aanspraak te kunnen maken op die belastingsvermindering, hebben de ouders 

een attest nodig. Dat attest moet door de gemeentelijke jeugddienst aan de 

Chirogroep bezorgd worden. Vraag het dus zeker aan jouw leiding! 

 Voor alle activiteiten voor kinderen onder 12 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, 

kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz. Om de 

administratieve last te beperken, raden we groepen aan om enkel voor het bivak een 

attest te bezorgen.  

De fiscale attesten zijn te vinden op onze site http://chiroblauwput.be/attesten 

 Neem zelf het juiste document mee op één van de zondagen van het volgende 

Chirojaar, met jouw deel al ingevuld. Dan kunnen wij ons deel ondertekenen en 

stempelen 

  

http://chiroblauwput.be/attesten
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SLOT  
Wauw!   

Jullie hebben heel het kampboekje al uitgelezen! Hopelijk hebben de leuke raadsels, mopjes, 
lijstjes en tekstjes jullie al helemaal kunnen warmdraaien voor ons langverwachte kamp 
in Oudsbergen.  

Het aftellen naar de zalige zomerdagen die de leiding en kookploeg jullie zullen bezorgen 
kan beginnen!   

Wij kijken er alvast erg naar uit om jullie eindelijk terug te zien!!  
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