
 
 
 



 

 
 
Beste ouders en leden,  
 
Ons kamp in Mol is al eventjes achter de rug, maar ik denk dat ik in naam van iedereen kan zeggen dat we 
meteen de klok terug zouden willen draaien. Helaas kan dat niet, maar daarom is er ook dit lachertje. 
Zodat we nog eens aan die mooie tijden kunnen terug denken! Gelukkig maar staat het nieuwe Chirojaar 
voor de deur! De leidingsploeg en ik kunnen niet meer wachten! 
 
Ons kamp was dit jaar ook weer geweldig. Hiervoor wil ik een paar mensen extra bedanken. Eerste en 
vooral onze ex-hoofdleider, Dries. Niemand kan zich inbeelden hoeveel hij voor de Chiro gedaan heeft en 
wat hij nog zal doen. Als wij al maar aan een taak dachten, had hij hem al volbracht. Alles was steeds tot in 
de puntjes uitgewerkt. Voor mij en Bjarne een groot voorbeeld. Dus voor onzen Dries nen dikke merci! 
 
Maar er zijn nog een heleboel andere mensen te bedanken. Onze 2 kookploegen bijvoorbeeld. In onze 
eerste kookploeg bedanken we Peggy, Lisa, Hanne, Ellen, Simon en Patrick. Uit onze tweede kookploeg 
bedanken we Dirk, Jolien, Leen Wauters, Leen Vandergoten, Elisa, Kim en Jolein! Het eten was zoals elk 
jaar super, het wordt zelf ieder jaar beter en beter! Bedankt om zo maar even jullie congé op te offeren 
aan onze Chiro. Wij appreciëren dit zeer hard. 
 
Ook moeten wij transport Charlier bedanken voor het transport natuurlijk, David die op het laatste 
moment nog met de camionette mee wou rijden om ons decor te kunnen vervoeren en in het bijzonder 
Robin (ex leider) die met de vrachtwagen rijdt en toch ook daarvoor een dagje congé moet vragen. Ieder 
jaar kunnen wij op hun rekenen. Dat verdient ook een super groot bedankje. 
 
We zijn bijna rond, maar eerst moeten we nog iemand bedanken en dat is bakkerij Decoster. Zij zorgen 
elke weer voor de koelwagen. Heel hard bedankt hiervoor. 
Voor ik het vergeet bedank ik ook onze fantastische leidingsploeg. Zij zorgen niet alleen 10 dagen voor de 
kinderen, maar zij zorgen er ook nog eens voor om een super coole kampplanning te maken vol met 
nieuwe avonturen en dat allemaal vrijwillig! Zij zouden vaker in de bloemetjes gezet moeten worden! 
Bedankt leidingsploeg voor het kamp en voor het hele jaar dat jullie je zo inzetten voor de Chiro! En voor 
de rest, bedankt aan de mensen die ik vergeten ben! 
 
Zoals ik al zei, staat het nieuwe Chirojaar voor de deur. De leidingsploeg is al met vanalles bezig geweest. 
Bijvoorbeeld de voorbereidingen van de Spaanse avond, bedankt iedereen voor jullie komst!! 
We zijn ook al druk bezig geweest met onze Eizerse feesten. Hier even een overzichtje van wat er allemaal 
te doen zal zijn dat weekend (18-20 september). 
 
Op 18 september organiseert de zaalvoetbal van Eizer een voetbaltoernooi op het voetbalterrein in Eizer. 
Je kan je nog steeds inschrijven met een ploegje. Ben je geen voetbaltalent? Dan kan je ook komen 
supporteren voor de ploegjes van de Chiro, waar misschien ook niet super veel voetbaltalent in steekt.  
 
19 September: I love den Bloets goes Highland. 
Wat die ” goes Highland” betekent, moet je zelf maar komen uitzoeken rond en in Den Bloets. Dit jaar zal 
er weer een kinderfuif zijn en deze gaat door van 19u tot 21u. Dit is niet alleen voor de leden van de Chiro, 



ieder kind is welkom. Vanaf 21u gaan de kindjes hun bedje in en kunnen de “oudjes” feesten. Ook hier is 
iedereen welkom. 
 
20 september is het feest rond en in de Fraat. De Chiro en dorpsraad zorgen voor springkastelen. De Chiro 
zorgt voor hamburgers Deluxe, een super lekkere mojito-stand, schminkstand en nieuw dit jaar: een 
touwtrektoernooi. Dit zal georganiseerd worden door de Chiro en Den Bloets. Het touwtrektoernooi komt 
ter vervanging van het kubbtoernooi. Je mag met een ploegje van max. 4 personen deelnemen aan het 
toernooi. Pret verzekerd! Je kan je hier voor inschrijven de dag zelf nog van 13-15 u aan de Fraat of via een 
mailtje naar Ine: inephilips33@hotmail.com 
 
Op 27 september is het eindelijk dan daar! Onze startdag. We spreken af om 14u aan de kerk en om 17u 
kan je ons daar terug vinden. 
 
Heb je nog vragen? Wil je van iets een beetje meer weten? Mail, Sms of bel mij gerust. Ik sta altijd voor jou 
klaar!  Ik zal jullie alvast via mail op de hoogte houden. 
 
Tot snel iedereen, 
Julie, hoofdleiding samen met Bjarne 
 
Contactgegevens Julie: 
Mail: decosterjulie@hotmail.com 
GSM: 0495 76 16 31 
 
Contactgegevens Bjarne 
Mail: bjarne.vandeputte@hotmail.com 
GSM: 0470 99 73 94 
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Dag allerliefste speelclubbertjes! 
 
Hier zijn we dan weer met ons allerlaatste lachertje van het chirojaar! We sloten dit heel mooi af met een 
geweldig kamp. De leiding heeft heel hard zitten werken en voorbereiden om jullie 10 dagen plezier te 
geven. Wij vonden het een super geslaagd kamp en wij hopen jullie ook. We zullen even terugblikken op 
deze 10 mooie dagen. 
Het begon allemaal op 21 Juli. Iedereen in uniform aan de kerk met een beetje verdriet om de mama en de 
papa achter te laten. Eerst werd er een kleine voorstelling gehouden van het kampthema en de leiding 
deed het kampdansje en zong het kamplied. Zo hadden de ouders ook een idee van hoe het allemaal in 
elkaar zat. Hup en we zaten op de bus naar Mol. Eens we aankwamen mochten jullie al direct spelletjes 
spelen met de aspimeisjes terwijl de leiding volop alles uitlaadde en het gebouw inrichtte voor jullie. Dan 
was het tijd voor het avondmaal lekkere broodjes met beleg. Wat kunnen jullie toch veel broodjes eten, hé 
Mats  De afwasgroepen werden ook verdeeld en dan kregen jullie met dat groepje een rondleiding 
doorheen de gebouwen. Met dit groepje moest je altijd je taak van de dag doen, het is een groepje met 
alle leeftijden door elkaar. Het was al een vermoeiende dag geweest dus gingen we gezellig in ons bedje 
liggen en slapen. Maar sommige onder jullie waren precies nog niet moe hé Emma en Margot   
 
Dag 2 vlogen we er al direct in met een leuke spelletjes dag. In de voormiddag speelden we ‘wie is het?’. 
Hierbij waren jullie in twee groepen verdeeld en moesten jullie proberen te vinden wie van onze groep de 
dader was. Jullie hadden dat zeer goed gedaan en uiteindelijk de schuldige gevonden en het was Amber  
In de namiddag deden we speelclub tegen blubbers. Jullie moesten allerlei opdrachten doen tegen de 
blubbers en wie won mocht een touwtje van de andere groep hun emmer doorknippen. En het doel was 
om de andere groep hun emmer te laten omvallen. Natuurlijk zijn wij de beste speelclubbers ooit en 
wonnen wij zeker!  In de avond was er dan nog een toneeltje en daarna was het al spijtig genoeg bedtijd. 
En niet te vergeten kregen jullie deze dag van ons al een cadeautje omdat jullie zoveel cakejes in het 
chirojaar hadden verkocht, in de gietende regen! Het was een pet met jullie eigen naam op!!  
 

 



De derde dag was al direct een topper! We gingen op eendaagse oleeeee! Naar waar was nog een 
verrassing en daar kunnen jullie precies niet zo goed tegen hé  Zagen zagen zagen… Na lang stappen 
kwamen we aan aan het recreatiedomein ‘de Keiheuvel’. We hadden super goed weer dus zijn we ook 
kunnen gaan zwemmen in het buitenzwembad. Er was ook een mega speeltuin. Iedereen vond het super 
tof en jullie waren zo dood op dat we de bus terug hebben genomen. 
 
Daar was die dan! De dag waar alle speelclubbertjes naar uit keken: speelclubavond! Het thema was 
"studio 100". Met de mooie verkleedkleren (waar de mama en papa voor gezorgd hadden) en de 
enthousiaste kindjes was dit een top avond! Ine en Liesbeth zorgden voor de danspasjes en leden alles in 
goede banen ! Rosie op haar reuzepaard Amika mocht de spits afbijten.Het paard amika was gemaakt uit 
een stoel, 2 balken, een wit doek en 2 krachtpatsers van een leiding Willem en Jonas. Na Rosie mocht Lani 
in haar bootje kruipen als 'Wicky de viking'. Een geweldige voorstelling met een unieke afsluiter waarbij 
Lani met haar hilarische lach het podium afliep. Verder hadden we ook nog Niels, die als een echte Piet 
Piraat de storm in zijn boot trotseerde. Ook Kabouter Plop (Amber), Klus (Oscar), Kwebbel (Emma) en Lui 
(Hanne) waren van de partij met een topdansje! Wie ook niet mogen vergeten was onze K3 (Leyla, Elise en 
Margot), jullie zouden onze echte K3 kunnen vervangen! Bumba (Febe) en Baloe (Sien) zorgden nog voor 
extra grappige kunstjes tussendoor. Daarna was het tijd voor het allerschattigste koppeltje van de hele 
avond: Mega Mindy (Laïs) en Mega Toby (Xander), ooooh wat was dat lief! June mocht nadien als het 
mooiste bijtje op aarde haar talenten bovenhalen. Ze was zelfs zo schattig dat heel de chiro begon mee te 
dansen! Samson en Gert waren dan de afsluiters van onze topavond. Hier zorgden Mats en Lise voor een 
prachtige show. Samen met de rest van de speelclubbertjes dansten ze op de Samsonrock!  
 
Dag 5 was het een speciale dag, gemeenschappelijke dag. Op die dag kregen jullie andere leiding in de 
voormiddag. Jullie hadden Brecht, Dries, Henri en Bjarne als ik mij niet vergis. Dat zal ongetwijfeld wel 
super leuk geweest zijn. In de middag mochten jullie gaan zitten aan alle tafels door elkaar met andere 
leiding en werden jullie bediend door de aspi's. In de namiddag deden we een groot spel met de 
afwasgroepen. Jullie moesten in het dorp een grote zoektocht doen met je groep en proberen te winnen. 
June, Mats en Niels hebben dat uitstekend gedaan want zij waren gewonnen! In de avond kregen jullie dan 
leiding van de aspi's en zij legde jullie ook te slapen terwijl de leiding op uitstap ging. 
 
Nu zaten we al in de helft en gingen we op daguitstap! Dat was toch wel een zalige dag. Na lang stappen 
kwamen we via een rare weg aan bij het zilvermeer van Mol. De vele speeltuinen maakte jullie volledig zot! 
Maar eerst hebben we lekker gepicknickt en daarna gezwommen in een beetje koud water, maar de 
glijbanen hielden ons zeker niet tegen. In de late namiddag als iedereen terug droog was zijn we dan naar 
de speeltuinen gegaan. Iedereen had zich super goed geamuseerd en was in de avond dood op waardoor 
jullie flink geslapen hadden. 

 



 
Dag 7, terug een normale dag met spelletjes in de voor- en namiddag. In de voormiddag hebben we een 
soort van ‘Memory’ gespeeld. Hierbij waren jullie in vier groepen verdeeld en moesten jullie per groep 
twee dezelfde kaartjes proberen omdraaien. Indien dit gelukt was, speelden we een opdracht dat bij het 
prentje hoorde. Zo waren er bijvoorbeeld twee koeien en moesten jullie om het snelst melk uit een ‘uier’ 
drinken. Of twee bananen en dan speelden we heel lang ‘Ben ik een banaan?’, waarbij jullie moesten 
raden wat er op jullie hoofd geplakt werd. Verder ook jullie lievelingsopdracht (hé Xander ;-) ): twee lepels 
werden omgedraaid en dan moesten jullie zo snel mogelijk een lepel met een knikker naar de overkant 
brengen. Als laatste opdracht hadden jullie de parachute. Tijdens het spel begon het zo hard te regenen 
dat jullie gezellig met Willem en Jonas opeens een tent van de parachute hadden gemaakt . Het spel zat 
erop en het was tijd om te gaan eten en nadien om het spel van de namiddag te starten! En dit was niet 
zomaar een spel, nee het was de doop!!!! Hierbij moesten jullie allemaal jullie vuile kleren aandoen en 
werden jullie gedoopt tot echte speelclubbers. Onder meer met ‘lekkere’ hapjes die jullie moesten eten, 
mayonaise en ketchup mengen op elkaars buiken, en niet te vergeten onze verf glijbaan ;-) . Jullie hebben 
allemaal de test goed doorstaan en daarom mogen jullie jullie allemaal échte speelclubbers noemen! Wij 
zijn fier op jullie!  Nadien was het tijd om te douchen (bedankt aan de jongens om de meisjes voor te 
laten en zo lang in de kou te staan wachten). En als verrassing/beloning hadden we nog wat verwennerij 
voorzien. Nagels mooi lakken, leuke armbanden, tattoo’s, gezichtsmaskers,… om jullie weer helemaal te 
herstellen van de doop.  
 
Dag 8 wilden we graag een bosspel spelen. Maar aangezien het bos te voet vrij ver weg was en jullie dit 
kamp al veel hadden gewandeld , hadden we besloten om het op de kampplaats te proberen. Jullie werden 
verdeeld in twee groepen en bouwden een kamp, elk aan de andere kant van het terrein. Eén groep had 
het slim gezien en had hun kamp op een berg gebouwd, wat het moeilijk maakte voor de andere groep. 
Maar ze lieten hun niet doen en het werd een spannende strijd om de vlag van de andere groep zoveel 
mogelijk in de kleur van je eigen ploeg te verven. Dit kon door tot in het kamp te geraken van de 
tegenstander, maar de leiding lag af en toe op de loer en ook de andere groep kon jullie uitdagen voor een 
opdracht zodat jullie terug naar jullie eigen kamp moesten.  
In de namiddag kregen jullie leiding van de aspi’s, de oudste groep van de chiro. Hierdoor konden zij al een 
beetje oefenen voor ze in de leiding komen. Ik weet niet meer zo goed wat jullie toen hebben gedaan, 
maar aan jullie reacties te horen vonden jullie het toch heel leuk . Daarna hebben we nog eventjes tijd 
vrij gemaakt om te knutselen en kaartjes te schrijven. En de dag zat er helaas weer op! 
 
Het einde kwam jammer genoeg in zicht. Dag 9, onze laatste dag spelletjes, was aangebroken. Deze dag 
was onze themadag, namelijk olymische spelen! In de voormiddag werden jullie in het leger tot echte 
sporters opgeleid. Hier moesten jullie allerlei opdrachten doen (parcours afleggen, anoniem sluipen,…) om 
jullie strepen te verdienen om zo naar de olympische spelen te mogen gaan. Tijdens het spel moesten jullie 
ook steeds goed gehoorzamen en luisteren naar sergeant Decoster, Philips, Shooter, Robeet en Ingels! 
Maar jullie waren goed gedrild: we moesten maar een keer fluiten en jullie stonden al in pas voor onze 
neus . Jullie waren dus klaar om naar de olympische spelen te gaan! Deze gingen door in de namiddag. 
Jullie deden jullie sportkleren aan (amai daar zaten toffe sporters tussen!) en waren klaar om de strijd te 
starten! Twee groepen moesten tegen elkaar strijden om de vijf ringen van de olympische vlag zo snel 
mogelijk te verdienen.  Hiervoor werden de spelletjes in vijf catogerieën verdeeld. Zo had je bijvoorbeeld 
atletiek (speerwerpen, verspringen,…), denksport (quiz, raadsels,…), vechtsport (cirkelrugby, 
negerboksen,…), watersport en balsport. En hopla, onze laatste spelletjesdag zat er weeral op! 
 
En voor het wisten was het al de dag van kampvuur. Dat betekent dat iedereen hard moet werken! We 
trokken met de speelclub naar het bos waar ze allemaal dennenappels en takken moesten rapen.  Nadat 
iedereen goed had gewerkt en we genoeg hout gesprokkeld hadden, zijn we terug naar de kampplaats 
gegaan om te genieten van een goed bord spaghetti ! In de namiddag hebben de speelclubbers hun act 
voorbereid voor de playbackshow. Iedereen had het druk met dansjes oefenen, goocheltrucs 
voorbereiden, knutselen en nog veel meer ! En dan was het tijd voor de enige echte playbackshow! Hierbij 



doet de leiding altijd een grappig toneeltje en mag iedereen van de chiro die wil, een act doen. En ja hoor 
de speelclub was ook aanwezig! De meisjes deden een super leuk toneeltje waarbij ze naar een fuif in 
Leuven gingen met de bus, jiepie! En dan hadden we ook nog Niels, Mats, June en Oscar die zotte 
goocheltrucs deden waar de hele chiro versteld van stond! Ook jullie abrocatenkunstjes waren echt 
ongelooflijk! Na een schitterende playbackshow zijn we naar buiten gegaan om naar het kampvuur te gaan 
kijken. Hier had de hele chiro vandaag voor gewerkt, veel hout gezocht en de mannelijke leiding hadden 
een super mooi kampvuur in elkaar gebouwd! We hebben met z'n alle uit volle borst gezongen rond het 
vuur. Nadat we van het kampvuur hebben kunnen genieten zijn we een lekkere warme choco gaan 
drinken. En toen was het tijd voor de cadeautjes ! De speelclubers kregen van ons een super zachte panda, 
Elise kreeg een mooi hondje omdat we op kamp ontdekt hadden dat ze die knuffel al had  
 

 
 
Ziezo speelclubbers, dit was een samenvatting van ons mega leuk kamp! Hopelijk hebben jullie er even 
hard van genoten als ons en hebben jullie jullie super geamuseerd!!!!! Denk nog maar een beetje terug aan 
het fantastische kamp als je je super mooie pet met je naam van ons aan hebt of je aan het slapen bent 
met je panda !! Tot op de chiro!!!!!! 
 
Veel liefs, jullie leiding: Ine, Anaïs, Jonas, Willem en Liesbeth  
 

 
 

Dag 1 : Dinsdag 21 Juli 
Vertrek vanaf de Chiro tot onze kampplaats in Mol-Gompel. 
Bij aankomst werden de kinderen opgevangen door de meisjes van de Aspi’s, waarmee ze spelletjes 
speelden, zodat de leiding mee kon helpen uitladen en de tenten opzetten. 
 
Dag 2 : Woensdag 22 Juli 
Na het ontbijt hebben we het bandietenspel gespeeld. Eerst hebben we van de witte T-shirts die ze mee 
hadden gevangenis T-shirts gemaakt door er zwarte lijnen op te verven. We hadden kaartjes in ballonnen 
gedaan van 2 verschillende kleuren, in de ene kleur was er een soort balspel/-sport, en in de andere kleur 



een soort bal. Zo speelden we bijvoorbeeld voetbal met een tennisbal. Zo hebben we ons kunnen 
amuseren tot het vieruurtje. 
Na het vieruurtje hebben we Speelclub vs Blubbers gespeeld. Allemaal super plezante spelletjes tegen de 
speelclub! Als de Blubbers wonnen mogen ze de Speelclubleiding nat maken, en als de Speelclub wint 
mogen ze de Blubberleiding nat maken. Het ging er gespannen aan toe maar op het einde zijn we spijtig 
genoeg verloren maar we hebben het hoofd hoog gehouden en ons toch super geamuseerd! 
 
Dag 3: Donderdag 23 Juli 
Vandaag, deze voormiddag hebben we niet echt een spelletje gespeeld maar we hebben kaartjes 
geschreven naar onze ouders, familie, vrienden.... 
We kunnen ook niet elke dag ravotten en ons vuil maken soms mag het ook eens rustig zijn. 
In de namiddag hebben we water spelletjes gespeeld we waren rustig begonnen en het werd steeds erger 
en erger tot we doornat waren! Na het vieruurtje hebben we ze laten vrijspelen tot aan het avondeten.  
 
Dag 4: Vrijdag 24 Juli 
In de voormiddag hebben we geknutseld, kaartjes geschreven en gebeeldhouwd. 
In de namiddag was het de doop! We hebben ons super mooi gemaakt met gezichtsmaskertjes uit bloem 
en water en we hebben onze voeten gelakt. Er was natuurlijk ook een super haarverzorgings-mengsel 
aangebracht! 
 
Dag 5: Zaterdag 25 Juli 
We hebben een super leuk spel gespeeld met de hele Chiro! Afwasgroepen moesten het tegen elkaar 
opnemen om zo snel mogelijk een circuit af te leggen en onderweg bij de leiding opdrachten te doen. 
Iedereen heeft zich hier (natuurlijk) geamuseerd! 
 

Dag 6: Zondag 26 Juli 
Vandaag zijn we met de Chiro, alle kinderen en leiding naar het zilvermeer gestapt. Vanaf onze kampplaats 
in mol-Gompel helemaal tot aan het zilvermeer. Dat toch wel zo een 6 kilometer verder plaats vond! Maar 
onze blubbers hebben zich geweldig ingezet voor onze wandeltocht. Tijdens ons bezoek hebben we 
geweldig goed kunnen spelen op het strand en in de speeltuinen. Het was een vermoeiende maar zeer 
leuke dag! 
 
Dag 7: Maandag 27 Juli 
Yes yes yes Simon kwam ons te hulp schieten want hem konden we echt wel gebruiken om al die 
knotsgekke blubbers in bedwang te houden. Met Simon hebben we het toch wel moeilijke spel 
mastermind gespeeld en in de namiddag hebben de Aspi’s leiding geven tot 16h en toen dachten we, we 
laten ze eens vrij spelen want dit hadden ze nog niet gedaan. 
 
Dag 8: Dinsdag 28 Juli 
We zij op eendaagse geweest vandaag wooooaauw super leuk! We zijn naar een speeltuin geweest zo een 
4 kilometer hebben we gestapt, pff weer al zo ver! Maar nee het was de moeite waard. Er was een 
zandbak om u tegen te zeggen klimrekken en voetbalveld enfin genoeg om weer een zalige dag te beleven. 
We waren iets vroeger terug als gepand door het snelle wandeltempo en het avondeten dat iets later was 
voorzien als normaal. Daardoor hebben we nog wat kunnen knutselen, zoals macrame bandjes maken en 
kleien. 
 
Dag 9: Woensdag 29 Juli 
Onze blubberavond hier hebben we toch wel de hele dag aan gewerkt want we wouden dat het perfect 
was. Gelukkig was Simon er weer om ons te helpen en dat was wel nodig. Onze blubberavond was een 
dierendocumentaire op national geographic channel. Ieder kunt was in een dier verkleed en één 
presentator die de documentaire verzorgde van een stem. 
 



Dag 10: Donderdag 30 Juli 
Het KAMPVUUR een van de leukste dagen op kamp, samen hout sprokkelen en daarna samen aan het vuur 
zitten en liedjes zingen. Geweldig moment om mee te maken en zeker al van kleins af aan. Gelukkig waren 
wij met zoveel bij de blubbers anders was het kampvuur nooit afgeraakt ;)  
 
Dag 11: Vrijdag 31 Juli 
Ooooooh het kamp zat er weeral al op spijtige zaak maarja we kunnen er ook niet eeuwig blijven. We 
hebben vooral onze kisten gemaakt vandaag, de kamer opgeruimd om  tot slot de camion in te laden, dat 
was dan ook ons laatste middagmaal piccolo’s zoals ieder jaar.  
 
Groetjes, 
Elien, William, Bjarne (en Simon) 
(hopelijk zijn er volgend jaar minder vliegende hespen hé Milo )     
 

 

 
 
 

Beste Rakwi’s,  
 
Het is weer zover. Het laatste lachertje van dit jaar ben je nu aan het lezen. :(( Krijg geen tranen in je ogen 
maar geniet samen met ons na van dit ongelofelijk leuk chiro jaar.  
 
De laatste activiteit was het chirokamp! Zodat jullie niet zouden vergeten welke coole spelletjes we 
hebben gespeeld en bij jullie ouders wat kunnen stoefen over de 10 leukste dagen van de vakantie? Zullen 
wij nog even samenvatten wat we gedaan hebben.  
 
Zoals al de andere chiroleden stonden jullie op 21juli klaar om te vertrekken. Eens we de ouders 
enthousiast hadden uitgewaaid konden we ons plaatsje in de bus kiezen. Na een halfuurtje kregen we toch 
al te horen: ‘zijn we er bijna? Is het nog lang?’ maar gelukkig duurde de busrit geen uren. Aangekomen in 
Bochelt stond iedereen te popelen om hun valies uit te pakken en het matje te leggen. Over matjes 
gesproken, dit is misschien toch wel een aanrader voor volgend jaar. Ik herinner me nog dat na 3dagen 
zeker 5 matrassen waren gesneuveld. ;) Ik ben wat aan het afwijken he? 
 
De eerste dag kregen jullie ook te horen in welke afwasgroep jullie zaten. Bij de meeste zagen we toch 
glimlachen toen ze hun naam hoorden. Na de rondleiding konden we nog een spelletje spelen voor het 
slapengaan. Baseball, een sport dat je nog vaker op kamp gaat spelen maar waarbij de sfeer altijd dik in 
orde is! De eerste dag zat er al snel op, slapen ging daarom ook niet zo vlot. Al de adrenaline voor de 
komende dagen hield jullie nog een paar uurtjes wakker. ;)  
 
Ondanks het slaapgebrek was de volgende ochtend iedereen super enthousiast. Ahoi, want we werden 
piraten. De groep werd opgesplitst in twee piratenschepen. Via een schatkaart konden jullie de weg naar 
de schatkist vinden. Wie er als eerste was, was gewonnen. Zoo simpel was het natuurlijk niet. Op de kaart 
stonden ook vakjes met opdrachten. Zo moesten jullie goed met kurken kunnen gooien, zoals echte apen 
zolang mogelijk aan de baar hangen. Hier was onze Willem toch wel duidelijk het beste in en de piratenvlag 
gaan zoeken in het lokaal. Natuurlijk was jullie schatkist niet geld, maar kregen jullie extra veel snoepjes 



waarvan we later dan een snoephuisje/tuin van gemaakt hadden. De eerste echte dag hadden we super 
veel geluk met het weer waardoor we na ons piratenspel, zwemkleren zijn gaan aantrekken. Zoveel 
mogelijk waterballonen gemaakt en emmers gevuld en de rakwi-battle was begonnen! Ik denk dat de 
leiding nog nooit zo nat was geweest. Hiervoor toch wel een bedankje. ;)  De namiddag was 
aangebroken,die niet echt ging zoals gepland laat ons zeggen. Omdat we een beetje de foute weg hadden 
genomen moesten vrij lang stappen naar het bos. Dankzij onze moedige rakwi's die niet opgaven maar 
bleven doorgaan voor het goede bos te vinden, waren we uitgekomen op een bosje naast kleine en super 
schattige geitjes! Er zat er zelf 1tje vast in het hek, die wij verlost hadden van zijn pijn want hij had zich vast 
gezet in het hek. Rakwi's zijn helden!  
 
Uiteraard waren we niet zover gestapt voor geitjes. Nee, hier stond een strijd te wachten van twee teams 
die om ter snelt hun fles water moesten opdrinken. In elk kamp lagen papiertjes met slokken op. Zo 
konden jullie bij het andere kamp een slokken gaan stelen waarmee jullie fles dan op geraakte. Niet enkel 
via het stelen maar ook via extra opdrachten die je bij ons kon vragen. Zo was er een kabouterdorp 
gemaakt of moesten jullie met een natte spons rondlopen. Yorim, jij was wel de enthousiaste speler hier 
hoor! Om u door het bos te zien sluipen was de max!  
  
De derde dag was het rakwi-avond! Het duurde toch wel een poosje voor we besloten hadden wat we 
gingen doen. Uiteindelijk was het resultaat een topper! We gingen helemaal a capella. Met twee lieftallige 
jongens die de show stalen met hun toneeltje en de uitermate mooie zangeressen op de achtergrond.  

Nog eens eens een dikke proficiat want jullie hadden het schitterend gedaan!  
  
De dagen vliegen op kamp, vinden jullie ook niet? Zo zitten we al aan dag 4, die best wel dik in orde was! 's 
morgens trokken we onze stapschoenen aan om naar het recreatiedomein de keiheuvel te gaan. 
Onderweg kregen jullie handicappen. Zo moest er iemand achterom lopen, Frans of Engels praten, handjes 
geven of hinkelen en last but not least complimentjes geven. Irene,  uw Engels overstijgt iedereen! Snep je 
that? Is een van uw legendarische uitspraken dat we nooit gaan vergeten. Aangekomen in het 
recreatiedomein stond een coole speeltuin en een klein maar toch wel fijn zwembad ons op te wachten. 
Na het middag eten, waarvan we veel bezoek kregen van onze vrienden: de wespen. Konden jullie je laten 
gaan op de speeltuin en het zwembad. Volleybal in het water of 10x af de glijbaan gaan, het kon allemaal! 
Na al dit spelen, wat veel energie vroeg, kregen jullie van ons een groot pak friet! Zo hadden we genoeg 
moed om de weg terug te nemen. Aangekomen konden we terug aan tafel gaan waar de kookouders voor 
ons toch wel niet zeker frietjes hadden overgehouden van in de middag. Een vettig maar prettig dagje 
weliswaar. 
 

Wimoweh wimoweh,  
wimoweh, wimoweh 
In the jungle, the mighty jungle 
The lion sleeps tonight 
In the jungle, the quiet jungle 
The lion sleeps tonight 
  
… 

In de mijn (In de mijn) x2  
Waar de diamanten 
(Zijjjjjjjjjjjj) 
Van je rik tik tik tik tak tik tak 
Door weer en wind en kou 
Wij hakken hier voor dag en dauw 
  
… 
  

  



 
 
De 5de dag is een bijzondere dag op kamp. In de voormiddag krijg je  leiding van andere leiding en in de 
namiddag spelen we dan een spel in je afwasgroep. Hopelijk was het een leuk spelletje in de voormiddag? 
Want na het eten, waarbij jullie overal verspreid werden tussen andere groepen, stond er een wandeling 
te wachten. Een tocht met je afwasgroep waarbij jullie zelf de weg moesten vinden en bij bepaalde punten 
opdrachten doen. Zo moesten de rakwi's op de grond een symbool vinden waarop duidelijk werd welke 
weg je kon nemen. Het was een keer iets anders maar wij vonden het in elk geval een geslaagde editie!  

 
En dan jammer genoeg zaten we al in de helft van het kamp! En de helft van het kamp betekende ook dat 
Henri naar huis moest  We pinkten allemaal een traantje weg want wie moest ons nu helpen met 
dromen uitpikken ’s avonds?  
 
Na het liefdevolle afscheid vertrokken we te voet op daguitstap! JOEPIEEEE HET MEER VAN MOL! Het was 
wel eventjes stappen eer we er waren, maar jullie hebben dat allemaal zeeeeeeer goed gedaan! Vermits 
we de dag ervoor toch al wel een stevige wandeling hadden gemaakt, dachten we dat jullie beentjes al wat 
moe gingen zijn, maar integendeel, het is nog nooit zo vlot gegaan. Na de prikkeldraad te hebben 
getrotseerd kwamen we in het domein aan! Eerst zagen we de gigantische glijbanen al staan, maar die 
waren pas voor in de namiddag. Allereerst kregen we één van de topmaaltijden op kamp (volgens mij toch 
): koude pensen en worsten met appelmoes en brood in de gamel. Jammer genoeg zijn wij niet de enige 
die dit graag eten, maar de wespen ook! Er zaten wel een wesp of twee in ieders gamel, buiten die van 
Willem denk ik, die om één of andere reden er in slaagt om de wespen van hem weg te houden. Na het 
eten zijn we gaan zwemmen (inclusief glijbanen) voor de absolute waterratten onder ons. Ik denk wel dat 
iedereen toen in het water is gegaan hé? Wat een stoere kinderen zijn jullie toch! Na dan wat gespeeld en 
gepraat te hebben op het strand gingen we naar de grootste glijbanen ooit gezien haha. Gigantisch waren 



die!! En oh zo leuk!! Uitgeteld maar voldaan stapten we terug naar de kampplaats waar de in de avonds 
aan ons snoephuisje zijn begonnen! Eigenlijk was het meer een super grote snoeptuin die we aanlegden 
omdat het lijmen van de muren van het huisje nu niet onze sterkste kant was :p de tuinen waren wel echt 
heel mooi, met een vijvertje en kikkers, echt heel goed gedaan!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 7 : het chirospel! Hierin moesten jullie in ploegen tegen elkaar bewijzen dat jullie het waard waren in 
de chiro te zitten. Na weer eens super leuke en originele team-namen te hebben gezocht deden jullie 
telkens een opdracht om spullen voor op kamp te verdienen. Een matras, lekker eten, een pillamp, enz 
enz. We deden een parcours met gekke hoeden, een lepel met een knikker op, estafette tegen elkaar,… En 
dat allemaal om uiteindelijk het spel te spelen waar de naam me even van ontglipt. Maar jullie kenden het 
allemaal van op school en het was de bedoeling om naar het andere team te lopen en een kaart die je niet 
wou af te geven, om uiteindelijk kwartet te vormen. Plezier verzekerd was het!! De namiddag was ietsje 
rustiger, want dan hebben we geknutseld en kaartjes geschreven  Yorim heeft al zijn brieven toen rond 
gekregen met schrijven want jij had wel wat werk he ;) Jullie hebben leuke armbadjes gemaakt, met klei 
geknutseld en vooral veel gelachen. Het spannendste was toch wel de T-shirts vol met bolletjes knopen om 
erna een nachtje in textielverf te laten weken. We waren allemaal zeer benieuwd of het ging lukken!! ’s 
Avonds hebben we de topactiviteit TREFBAL gedaan: zoals elke keer weer plezier, harde ballen, de nodige 
portie dansmoves om de bal te ontwijken en geschreeuw en gelach verzekerd!  
 
Vermits jullie zo graag eens één tegen allen wouden spelen en dat gewoon een top-activiteit is, speelden 
we de volgende dag één tegen allen! Jullie gingen er volledig in op, deden jullie uiterste best om alle 
opdrachten tot een goed eind te brengen. De meisjes hebben vele vlechtjes gemaakt, de jongens hebben 
water overgeschept uit bakjes, Eva heeft ons heel de tijd geweldige massages gegeven, … en pareltjes 
gesorteerd heeft uiteindelijk iedereen gedaan! Jammer genoeg werd het water niet opgedronken maar dat 
maakte eigenlijk niet zo veel uit want jullie hebben echt jullie best gedaan. In de namiddag kregen jullie 
leiding van de aspi’s en ik denk wel dat jullie het heel leuk vonden  Tot op een bepaald moment wij het 
weer over namen en jullie doorhadden dat het doop was. We hadden zo ons best gedaan om het leuk te 
maken voor jullie, na alle negatieve verhalen die we hadden gehoord van het jaar ervoor, maar jammer 
genoeg apprecieerde niet iedereen dat. Achja laten we er gewoon over zwijgen en dank u aan iedereen die 
het wel leuk vond! Erna douchten we zodat jullie allemaal weer lekker geurende kopjes waren. 
Avondactiviteit: T-shirts uitwassen en zien of ze gelukt waren! Enja hoor, stuk voor stuk prachtige 
kunstwerkjes daar tegen de draad   
 
Het kamp naderde toen zen einde. Het was tijd om hout te gaan sprokkelen voor het kampvuur! De 3 
jongste groepen gingen samen naar een bos in de buurt om kleine takken en dennenappels te verzamelen. 
Iedereen deed heel goed mee, want hoe meer hout, hoe meer vuur natuurlijk! Op de terugweg kregen we 
nog lekstokken van een mevrouwtje in de buurt wat wel echt heel lief was  in de namiddag knutselden 
jullie slingers, tekeningen enz enz voor rond het kampvuur en werden er enkele leuke acts in elkaar 
gestoken. Cerys heeft haar dansmoves mooi laten zien (sorry eventjes vergeten met die dat nog was), 



maar ik weet wel nog dat ik erg versteld stond van jullie danstalent. Één van de topacts van de avond was 
wel ons Yana: 
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW WAT EEN STEM!!!!!!!!!! 
Iedereen was muisstil en stond zo versteld te kijken van hoe mooi jij kon zingen!!!!!! Prachtig gedaan: the 
voice kids: be prepared   Vervolgens: het kampvuur! Wauw het werd muisstil toen het vuur aan werd 
gestoken, gevold door oooeeeh en ooooh en aaah en ooooh en wooooow en mooi want zo een kampvuur 
is telkens toch iets uniek! We zonden de typische chiroliedjes uit volle borst mee. Daarna konden we 
natuurlijk ons volledig uitleven na de chocomelk met: ZONDER ONZE RAKWIS KUNNEN WIJ NIET LEVEN, 
ZONDER ONZE RAKWIS KUNNEN WIJ NIET ZIJN! JA JA JA EN ZE MOGEN ER WEZEN, JA JA JA EN ZE MOGEN 
ER ZIJN!!!!! Oogjes toe en jullie kregen het overcoole panda dekentje als aandenken ;) hopelijk ligt dat 
allemaal mooi op jullie bed of gezellig in de zetel voor de tv!  We konden nog een uurtje aan het kampvuur 
zitten wat voor leuke verhalen zorgde want Henri was afgekomen om samen met ons de laatste avond te 
vieren  
 
De volgende dag moesten we jammer genoeg naar huis… het kamp zat erop! Maar we hadden allemaal 
een prachtige 10 dagen achter de rug met een over geweldige rakwi- groep!  
Hopelijk vonden jullie het ook zo leuk als wij, maar dat denken we wel   
 
TOT HEEL SNEL ALLER COOLSTE RAKWI’S 
Pluk een mooie droom vanavond !!  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Lara, Fauve, Lena & Henri 
 

 
 

21 juli: Het vertrek 
Eindelijk was het zover: we vertrokken met zen allen op kamp!! Vol spanning stonden jullie aan de pastorij 
te wachten tot de themavoorstelling begon. Eindelijk begon het dan en het werd jullie al snel duidelijk: het 
kampthema was SCHOTLAND! Joepie, wat een origineel thema! Na het toneeltje was het tijd voor het 
kamplied op Uptown Funk van Bruno Mars, wat een super lied was dat zeg!  Na dit alles was het tijd om 
afscheid te nemen van jullie lieve ouders, bij sommige zag ik wat traantjes, maar de meesten hielden hun 
sterk! Haha, dat is maar een mopje hoor. Als Tito’s zijn jullie het namelijk gewoon om jullie ouders 10 
dagen te missen  Iedereen had er super veel zin in en dan was het moment daar, we stapten met zen 
allen de bus op richting Mol, spannend! Na ongeveer een kleine 2 uur, kwamen we aan op de kampplaats. 
De camion was al daar, dus mochten we meteen beginnen uitladen, tof he!  Daarna was het tijd om de 
tent op te zetten, yes ket, zo’ nice tent! Onze eerste maaltijd was om te smullen: sandwiches en piccolo’s 
met lekker beleg! ’s Avonds legden we de regels uit rond gsm-gebruik, maar tot onze verbazing hadden 
maar 3 Tito’s hun gsm bij, super! Tijdens het kamp hebben we gotcha gespeeld, jullie kennen het wel he  
Jullie kregen elk een opdracht die jullie een andere Tito moest laten uitvoeren. Ik zou niet weten wie er 
gewonnen heeft… Daarna was het tijd voor jullie eerste nacht, slaapwel!  
 
 
 



22 juli: Eerste spelletjesdag 
In de voormiddag speelden we het schildenspel! Jullie mochten eerst zelf een schild uit karton maken, 
maar jullie wisten niet waarvoor jullie het daarna nodig hadden… Er zaten grote schilden tussen, maar ook 
hele kleine! Daarna werden jullie in 2 teams verdeeld en kregen jullie elk een kamp. Jullie hadden ook 
allemaal een touw met een nat sponsje er aan vast. Als het startschot gegeven werd, moesten jullie zo vlug 
mogelijk de vlag van het andere kamp vastkrijgen. Als jullie geraakt werden door een nat sponsje van een 
ander team, dan was je uit voor die ronde. Elke ronde werd er een obstakel op de weg gelegd zoals een 
palet waar jullie allemaal over moesten om in het andere kamp te raken. Onze voormiddag zat er op en 
jullie waren voldaan en NAT!   
In de namiddag was het tijd voor een traditioneel spel: 1-TEGEN-ALLEN!! Jullie keken er al lang naar uit om 
dit te spelen en de 1e dag was het al van dat  Jullie kregen allemaal verschillende opdrachten die jullie 
moesten vervullen. Als jullie wonnen, kregen jullie een ijsje, mmm lekker! Ik wil Mies en Louise bedanken 
voor onze mooie portretten! (die trouwens een heel kamp in het leidingslokaal hebben gehangen) Ik weet 
nog dat Seppe en Senne heel veel gefietst hebben om met een BV op de foto te staan, maar het is hun toch 
gelukt! Liselotte en Lara die heel veel nagels rood hebben gelakt! Remy en Jori die een heel stuk zeep 
hebben opgewassen. Stan en Cédric zorgden voor een lekkere verse fruitsap, danku! Thea die duzend 
kledingstukken aantrok. Ik ben even vergeten wat de rest heeft gedaan, sorry Lore en Marth! En jawel, 
jullie hebben bijna alle opdrachten vervuld, dus kregen jullie van ons een ijsje!  
 
23 juli: Cluedo + doop 
Deze voormiddag was het tijd voor Cluedo! Jullie werden in 3 teams verdeeld en speelden opdrachten 
tegen elkaar. Wie 1e was kreeg de meeste seconden, wie laatste was de minste. Daarna moesten jullie in 
de gebouwen/tenten kaartjes zoeken om zo te ontdekken wie de moord pleegde, met welk voorwerp en 
waar hij/zij de moord pleegde. Op het einde van het spel, konden jullie nog kaartjes stelen bij de andere 
groepen door te gaan spieken op hun blad. Als ik het mij goed herinner was het Fauve met de staafmixer in 
het speelclublokaal.  
In de namiddag was het tijd voor de DOOP, jeej! Tijd om jullie lekker vuil te maken. Dit zijn de dingen die ik 
me nog herinner: de meisjes zijn veel stoerder dan de jongens, Viktor had er enorm veel plezier in om jullie 
te plagen, azijn pikt (sorry hiervoor)! Na allerlei vuile opdrachten, was het tijd voor een welverdiende 
douche, zalig!  
 
24 juli: De dropping 
Jaaa, vandaag was het zover! Jullie werden ergens gedropt en moesten zelf de weg terug zoeken. Voor 
sommigen was dit de eerste keer, spannend!! We maakten jullie deze dag wakker voor de andere 
kinderen, dat is gewoon traditie. We hadden ervoor gekozen om jullie in een mooie Teletubbie outfit te 
droppen. Sommige hebben dit heel goed gedaan, andere wat minder dus zij (Senne, Seppe en Jori) kregen 
een grappige outfit van ons. Jullie werden net over de grens met Nederland gedropt op een redelijk grote 
lange baan. (sorry hiervoor…) Jullie begonnen met volle moed aan de wandeling. ’s Middags spraken we af 
aan de abdij van Postel waar jullie een lekker middagmaal kregen van ons: tomatensoep MET balletjes, vol-
au-vent en rijst! Dat was nog eens smullen he!  Na dat lekkere eten, begonnen jullie aan het langste deel 
van de dropping en vertrokken wij weer met de auto naar de kampplaats. Wij konden wel een namiddagje 
rust gebruiken, dus dat deden we dan ook   Iets voor 18u, hoorden we de stem van Seppe: “Everywhere 
we go, people want to kno-ow!” Jullie waren net op tijd voor het avondmaal, super goed gedaan, Tito’s!  
 
25 juli: Gemeenschappelijke Dag  
Vandaag was het een speciale dag, gemeenschappelijke dag! Zoals altijd kregen jullie ook deze keer leiding 
van andere leiding in de voormiddag. Deze keer was dat Elien, Lena en Willem. Maar door het slechte 
weer, hebben jullie geen spel kunnen spelen. Ik denk dat jullie die voormiddag geknutseld hebben? Tijdens 
het middageten zaten we niet meer met alle Tito’s aan tafel, spijtig! Maar de leiding zat samen aan 1 tafel, 
gezellig was dat! Jullie zaten gemengd met alle kinderen van de Chiro aan de andere tafels, jullie waren wel 
ineens veel stiller, raar hoor  In de namiddag was het tijd voor het gemeenschappelijk spel. (Dit is een 
groot spel tussen de verschillende afwasgroepen) Dit jaar was het eens tijd voor een ander concept. Jullie 



moesten een tocht afleggen waarvan jullie de weg zelf moesten zoeken. Wie het snelst de tocht aflegde, 
won het spel. Bij elke fout die jullie maakten, kregen jullie strafpunten. Onderweg kwamen jullie ook paar 
standjes tegen, waar jullie een opdracht moesten doen. Hoe sneller jullie de opdracht deden, hoe sneller 
jullie de tocht konden verderzetten! Ook konden jullie onderweg knuffels vinden. Per knuffel werd er een 
bepaalde tijd afgetrokken van jullie eindtijd. Dus hoe meer knuffels, hoe beter jullie eindtijd! Als ik me het 
goed herinner, heeft de rode afwasgroep gewonnen, proficiat! Die avond was het ook tijd voor het 
geweldige fuifje! Na onze leuke playlist, was het tijd voor de kleinste om in hun bed te kruipen. Jullie 
kregen daarna leiding van Jari en Emma, omdat wij op leidingsuitstap vertrokken, joepie! Hopelijk was het 
fijn met Jari en Emma en lagen jullie op tijd in jullie bedje  
 
26 juli: Daguitstap 
Omdat het de dag ervoor het fuifje was, mochten we een half uur langer slapen, nog eens joepie! Deze 
zondag gingen we op daguitstap naar het Zilvermeer van Mol, super leuk! Na een korte wandeling, 
arriveerden we aan het meer. Daar aangekomen, aten we worsten met appelmoes in onze gamel, lekker! 
Het weer was niet super, maar toch zijn we gaan zwemmen, ik ben fier op jullie! Omdat het water te koud 
was, konden we niet lang zwemmen….  Maar gelukkig waren er nog speeltuigen en de steilste/langste 
glijbaan ooit! Daar hebben jullie nog eens het kind in jullie boven kunnen halen, super! Daarna vertrokken 
we weer richting de kampplaats. Het was een leuke dag!  
 
27 juli 
Vandaag valt het weer niet echt mee dus een perfecte voormiddag voor te knutselen. We nemen wat klei, 
papier, stiften, scoobidoo en we kunnen er aan beginnen. Sommige kozen dan voor scoobidoobandjes te 
maken voor hun awesome leiding, dat was een strak plan.  Kleien was dan ook heel plezant zoals mensen 
van de Chiro hun gezicht na proberen te kleien, dat was echt lachen. In de namiddag hebben we dan 
besloten om een pipi quiz te houden wat uiteraard een probleem was voor mensen met een kleine blaas 
haha, ook verbaasde ik ervan dat niemand Arnold Schwarzenegger kende maar dat is niet erg ik zal het 
jullie wel vergeven, toch bleef het een geslaagde dag met de zalige Tito’s.  
 
28 juli: Tito-avond 
De tito-avond (beste avond ooit), overdag waren we er niet echt bij dus wisten we ook niet echt wat er aan 
de hand was, nochtans zagen we ze van alles voorbereiden en toen dachten we ja het kan al sowieso geen 
slechte avond zijn, want het was meer als niet gewoon niet slecht het was geniaal, zowel de dansshow van 
de meisjes als tricky tractor van Stan en Mies haar gekke dans skills, en dan de kers op de taart iedereen 
die samen danst op Bruno Mars zalig gewoon ik heb me kapot gelachen!   
 
29 juli 
In de voormiddag kregen jullie leiding van Nina en Kirsten. Zij hadden een super leuk spel voorbereid. Ik 
denk dat jullie bij elke opdracht in andere groepen werden ingedeeld en dat jullie bij elke opdracht een 
handicap kregen. Zo moesten jullie individueel de meeste opdrachten winnen. (ik weet niet zeker of het zo 
ging…) In de namiddag speelden we het grote Hells Angels Spel! Eerst trokken jullie je verkleedkleren aan 
en jullie zagen er allemaal geweldig stoer uit! Daarna verzonnen jullie een naam voor jullie team. De 
meisjes noemden zichzelf de Hells Bitchez en de jongens de Hells Iserna’s. De bedoeling van het spel, was 
om de coolste moto te hebben op het einde van het spel. Jullie mochten jullie fiets gebruiken als moto. 
Wie een opdracht won, mocht iets kiezen om hun moto op te smukken zoals bijvoorbeeld: ballonnen, wc-
rolletjes als uitlaat, fles voor het geluid van moto na te bootsen… Om iets voor 16u, hoorden we de ijskar 
weer voorbij rijden en wij hadden jullie een ijsje beloofd omdat jullie 1-tegen-allen hadden gewonnen. 
Jullie mocht elk een ijsje met 2 bolletjes, wat zeggen jullie dan? “Danku, geweldige leiding!” Dat is heel 
graag gedaan, lieve kindertjes!  We sloten onze laatste spelletjesdag af met een lekker ijsje!  
 
30 juli: Kampvuur 
Dit is de dag waar iedereen naar uitkijkt, maar waarbij iedereen ook een beetje droevig wordt omdat het 
geweldige kamp er bijna op zit! In de voormiddag zijn we met zen allen hout gaan sprokkelen voor het 



grote kampvuur. De jongsten gingen klein hout en dennenappels rapen en de oudsten trokken het grote 
bos in om wat groter hout te sprokkelen voor den bak! (en niet koffer, Sylvain  ) Na wat heen en weer 
gefiets tussen het bos en de kampplaats, was het tijd voor een heerlijke spaghetti die we allemaal met 
volle goesting binnenspeelden! In de namiddag was het tijd om een geweldige playbackshow voor te 
bereiden, niet alleen door de leiding maar ook door jullie! Onze avond startte met de finale van het 
toneeltje: wie ging de Highland Games nu winnen en mocht Brecht trouwen met Lara? Spannend! Daarna 
was het tijd voor de playbackshow die doorging in de eetzaal. Danku Mies, Louise, Thea, Lore en Liselotte 
om die show mee te maken door een klein optreden te geven! Dan was het grote moment daar: het 
kampvuur! Het was wat kleiner dan de andere jaren, maar minstens even mooi! Wat was het daar gezellig 
zo met zen allen rond dat kampvuur liedjes zingen  Dan was het tijd voor een lekkere, warme chocomelk 
met een snoepje of koekje, lekker! Na die lekkere choco, kregen jullie een aandenken aan het geweldige 
kamp. Jullie aandenken was een mooi rood fleecedekentje met in het groot “Tito’s” op geschilderd! 
Hopelijk waren jullie er blij mee  Daarna gingen we terug naar het kampvuur om een gezellig tito-
momentje te houden! Brecht zorgde ervoor dat we lekkere marshmallows konden roosteren, super! Dan 
was het tijd dat jullie in de tent gingen, want wij moesten nog veel aandenkens schrijven voor jullie en de 
andere leiding! Jullie mochten nachtje door doen, maar ik denk niet dat iemand dat gedaan heeft ook al 
zeiden een paar jongens dat ze dat wel gingen doen he, Senne en Stan? Hopelijk was dit een mooie 
afsluiter van het kamp! 
 
31 juli: Het vertrek 
Over deze dag, ga ik niet veel zeggen, want dit is de minst leuke dag van heel het kamp! Eerst moeten we 
alles opruimen en dan afscheid nemen van de kampplaats waar we 10 dagen dolle pret hebben gehad.  
Na het middageten vertrokken we richting Eizer! Jullie kregen nog een aandenken: de tekstjes die wij met 
liefde voor jullie hebben geschreven en een embleem in het kampthema. Iedereen begon naarstig te lezen 
en het werd heel stil! Danku hiervoor, zo konden wij een lekker dutje doen  Toen ik terug wakker werd, 
waren jullie in groep heel hard aan het meezingen met elk liedje dat op de radio kwam, zalig! Jullie bleven 
maar zingen en zingen tot we weer in Eizer aankwamen en jullie je ouders weer een dikke knuffel konden 
geven. Dat was een blij weerzien, maar ook beetje triestig want het kamp was gedaan   
 
Tito’s, danku voor het zalige kamp en Chiro jaar! Hopelijk zijn jullie van dezelfde mening  Echt nen dikke 
merci, jullie waren geweldig!  
 
Dikke kussen,  
Sylvain, Viktor, Brecht en Mara!!!  
 
 
 

 
 

Keti’s, What the hell! 
 
Hey iedereen! Hieronder een klein verslagje van de mogelijks wel tien beste dagen van het jaar, 
geschreven in hashtags Voor ik eraan begin wil ik jullie wel nog bedanken voor het fantastische jaar. 
Iedereen zal het met me eens zijn dat we een klein, maar fijne groep waren. Ik had geen idee hoe het ging 
uitdraaien, maar uiteindelijk bleek het gewoon top te zijn. Bedankt hiervoor! 
 
Hier gaan we: 
 



#Keti’s, what the hell 
#Missionimpossible (ik weet niet wie dit gewonnen heeft, maar ik weet wel dat het niet Joren is) 
#tandpastastelen 
#schoenenwissel 
#klagenoverhetweer 
#nogzoveelmeer 
#Weerwolfjespelen (en keihardvoor de burgemeesterkaart te gaan, om dan keihard vermoord te worden) 
#Watalshetkerkhofdeplacetobewas? 
#Tripjenaarhetkanaal (en echt alles vergeten buiten een helm en fluovestje, maar toch een topavond 
hebben) 
#Sexalfabet (toch net iets te marginaal) 
#Driestreepjesopdewifi! 
#DroppinginHulst 
#Neewehebbennietgelift (de plank is gewoon gebroken toen er iemand in het kanaal viel) 
#HaartjeskleurenvanMadelief 
#Volgendedag 
#Harengekleurd?????? 
#Platformspel 
#schorrengelijkzotten 
#Aspi’snietblij,maarallesbijgelegd 
#Jorenindehangmat 
#DuikskeJulie 
#DuikskeRozelien 
#Duikskesplacerenmoetkunnen 
#Tochgoeiblauwplekken 
#Keiharderegenentochnietnaarbinnenkomen 
#Uiteindelijktochnaarbinnenkomen 
#Voenkopaakabin 
#Toekopabakkes 
#Gemeenschappelijkspelspelen (en geen enkele Keti wint) 
#Cowboyskunnenfuivenalsdebesten 
#Julieisdeenigedienietinhetzilvermeerisgeweest (Madelief ook niet, en Julie nog met haar voeten 
#durver) 
#Deblauwewasdebeste 
#Oftochdegele 
#reuzeglijbanen 
#Maaruiteindelijkvoorechtepoessies 
#SlapenendouchenterwijlDrieszichkeihardamuseert! 
#Blackboxkeleggen 
#TweedaagsenaarGeel 
#VerklaptdoorMilo 
#Hijkondernietaandoen 
#TesympathiekeKeti’s 
#Evenstoppenindecolruytomalleseensteproeven 
#Lekkerepatéetenmetzelfgemaakteconfituur 
#TanteAndrea 
#BonIverisbeterdanBirdie 
#Selfiesnemendoengeenzeer 
#Foutlopen 
#Geenblauwehaarverfvinden 
#Madeliefhaardroomvaltintuigen 
#BellenmetJoris (en dan keihard de slappe lach krijgen) 



#DriesenJulievalleninslaapvoordekerk 
#Besteslaapplekooit (met dank aan Madelief, Joren en Jolien) 
#WC’svanhetziekenhuiseensuittesten 
#FrietkotaandeINGrechtdoor 
#Whatthehell,welkeING? 
#Bickieseten 
#Saaizwembad 
#tochnietzosaai 
#Iedereenopzijndoosnadeglijbaan 
#JorenkrijgtdelesgespelddooreenRussischmeisje 
#HarderwassenJolien 
#HarderwassenDries 
#Jorenzijnbuszeepop 
#NOOITZEEPNACONDITIONERJOREN! 
#Sterrenkijkenoptweedaagseiseentraditie 
#Not 
#Erwarengeensterren 
#Lichtenvandeautoaan 
#Motoraan 
#Autoplotsdichter 
#Topnachtspel! 
#Devoorhamerwasmisschienweleentikkeltjeverdacht 
#JoleinhareJohnnybakteherkenbaar 
#Bjarnezijnestap 
#WTFzeiBjarne 
#Noedelsfretten 
#Uitslapen 
#Gijseluierikken 
#Tochnietwanterwarenkoffiekoeken 
#6/7wildemetdebusterug 
#1/7kreegzijngoesting (omdat die altijd zijn goesting krijgt :p) 
#tweedaagsedoejenietmetdebus 
#Spaghettikeeteninweetikveelwelkdorp 
#HetisnogmaarzovernaarMol (Jolien houdt haar handen gespreid)  
#Joliengamaarevenindekerkzitten 
#WitstenjulliedathetrodepleinhetgrootstepleinvanEuropais? 
#Wistjedatjeszijnechtmijnding 
#Lauraheefthetroddelspelgewonnen 
#Whatthehelliseenkeytar? 
#TeveelNickiMinaj 
#Oscarandthewolf-Joaquimenhandenindelucht 
#tenicepet (ik besef net dat ik die pet kwijt ben) 
#Tisrechtdoor 
#Tistochnaarlinks (topmop!) 
#Ikwilgeenstoofvleesenpannenkoekenmissen 
#keihardstoofvleesenpannekoekenmissen (en de bloemkool….) 
#tochnogpannenkoekenetendankzijJoren 
#Debestehamburgerseten 
#Teweinighamburgerbroodjes 
#Eéntegenalleninhetdorp 
#Wijzijngeensaddisten 
#MetTom&Covaltniettediscussiëren 



#Gamellenwassenwantwijhebbengewonnen 
#Maffiosidoop 
#Keti’s(lees:Rozelien)nietzoenthousiast 
#Leidingnietblij 
#Allesbijgelegd 
#Tochnogmaareensophetplatformkruipen 
#Totaalonverwachtseenquizspelenwaarvanjullieoudersdeantwoordenhebbengegeven 
#Joren’seersteidool:BellePerez 
#Ennogveelmeertopweetjes 
#Laatstedag:whatthehell 
#Houtsprokkelen 
#Jolienspetterpoepke 
#Opruimen 
#Kampvuurgeraaktnietrecht 
#stukskeafzagen 
#Nogeenstukskeafzagen 
#Kampvuurgeraaktrecht 
#Keti’shebbennietsgedaanopdeplaybackshow:nietoké 
#Highlighthetallerbelangrijkstemeteenfluostiftje,dasgoeflashy 
#Erikdoerustig 
#Deheftigevibes 
#Zonderonzeketi’skunnenwijnietleven 
#ZonderonzenDrieskunnenwijnietleven 
#ZonderonsJuliekunnenwijnietzijn 
#Rozelienmisschienietsteenthousiast 
#Keti’swelduidelijkgewonnen 
#Rozeliennaarspoed 
#eindeinmineur 
#Kampvuurwasalbijaltochnogleuk 
#Jorenmeesterworstenbakker 
#Nualopstaan? 
#Opruimenennaarhuis 
#Whatthehell? 
 
#BedanktaanonzeliefsteKeti’svoorhettopkamp!!!!!!!!!!!! 
#Julie&Dries 
 

 
 

ASPI’S 
ALWAYS FJESTA NEVER SIESTA 



 
Allerliefste Aspi’s, 
 
Een dikke dikke dikke merci voor dit zalige Chirojaar! Maar wat hebben we nu juist allemaal nog gedaan de 
laatste maanden?  
 

Dus! Wanneer de examens er op zaten en iedereen zijn 
goed rapport op zak had, zijn we ein-de-lijk vertrokken 
naar Lloret de Marrrr! 30 juni namen we de vlieger naar 
Barcelona om daar nachtje te slapen en dan door te 
reizen naar Lloret. In Barcelona hebben we eerst een 
beetje cultuur opgesnoven want je kan niet naar 
Barcelona gaan zonder de Sagrada Familia, het huis en 
de tuin van Gaudi, de 
Ramblas, het kasteel 
van Montjuïc te 
hebben gezien dus 
zijn we overal maar 

eens snel een kijkje gaan nemen (of toch in ieder geval geprobeerd...). 
Nadat we hadden kennisgemaakt met de gsm-liefhebbers van 
Barcelona hadden we er toch genoeg van en vertrokken we naar onze 
volgende stop: Lloret de Mar!  
 
Dat was daar nogal iets amai! 
Hoe elke dag er precies uitzag, is eigenlijk niet zo moeilijk, jullie weten het vast ook nog wel? Opstaan, 

zonnen aan het strand of aan ons zwembad op het dak (woho), dan 
iets lekkers eten als je zin hebt in eten, je moest maar binnenspringen 
in ons ‘leefappartementje’ wanneer je er zin in had, sleutel had je niet 
nodig want deur open voor iedereen, danku schoen! Dan daarna 
weer beetje zonnen of gewoon zitten op het terras als je al genoeg 
gebruind/gerood was in de zon haha. En dan daarna naar de 
supermarkt onder ons appartement, iets lekkers om te eten maken, 
iets drinken tot de security teveel begint te zagen en dan naar het 
strand vertrekken, daar nog even te ‘chillen’ en nadien in ons bed te 

kruipen, zo elke dag opnieuw maar toch met telkens een leuk extraatje! 
 
Maar wat waren die extraatjes dan nu weer? Wel! 
 
Eén nacht zag er net ietsje anders uit, het ging niet zoals 
gewoonlijk. Deze keer kropen we niet in ons bed, we besloten 
om eens wakker te blijven tot het zwembad open ging. Dus 
ommeletje eten van ons Kaat zodat we er allemaal weer 
eventjes tegen konden en uppela 9 uur konden we nekeer 
plonzen om daarna in ons bed te kruipen. 
 



Op het strand was het ook niet telkens liggen op het handdoekske en zwemmen in de zee, neenee op een 
dag wandelden we voorbij een winkeltje met leuke opblaasbare spullen en daar zat een gigantische 
matras/zetel/boot tussen, die moesten we hebben, daar hebben we ons mee op geamuseerd op de zee, 
amai!! Spijtig dat we hem niet mee naar huis konden nemen.  
 
Aangezien de jongens niet even graag als de meisjes bakken in de zon besloten ze om de 
living eens om te bouwen tot trampoline. Alle matrassen uit hun bed en springen 
maarrrr of Robbe kon het ook al nekeer gebruiken om… hmm ja hoe noem je dat… 
omgekeerd te pompen? (Zie foto) 
 
 

 
Emma moest 5 juli naar huis en wouden we toch een specialleke doen voor 
haar laatste avond! Daarom zijn we op restaurant geweest. Lloret de Mar is 
nu wel niet het meeste cullinair, de ribbekes van Emma waren een bordje vet 
maar alee het was wel heel plezant he! Maar de volgende keer haalden we 
toch weer liever onze kookkunsten boven. 
 

 
Aangezien de meisjes nekeer een goed kleurtje wouden pakken, hebben ze 
hun meteen vollenbak in de zon gesmeten maar rarara, iedereen verbrand. 
Aangezien het niet zo slim was dat we de dag nadien weer in de zon zouden 
gaan liggen zijn we gaan shoppen! Een zonnebrilleke, schoenen, souvenirtje, 
…  
 
De security werd ook niet elke keer boos, eigenlijk enkel de eerste avond. Aangezien wij maar lawaai 
(absoluut niet zooo ontzettend veel) beleven maken, is hij uiteindelijk op onze deur komen kloppen maar 
dan hebben we er een praatje mee gedaan en daar begon onze vriendschap al. Zo kwam hij vaak nekeer 
langs, niet om te zeggen dat we stil moesten zijn maar om met ons op de foto te gaan, of beneden een 
theetje klaar te zetten jam jam, of samen met hem te gaan luisteren naar waar er kabaal is om dan eens 
boos op de deur te kloppen, allemaal geweldig!! J€5U5 toch, het is nogal ne charel hehe. Ellen en Celine 

ook eens de zotte gedachte om belletje trek te gaan doen bij de appartementen 
maar eigenlijk hadden ze veel te veel bang dus het was al snel gedaan en dan gingen 
ze naar maar beneden waar de rest zat te poolen, maar zij zagen iets veel beters! 
Een roze auto woho! Dus staken ze er snel snel ‘nen euro’ (lijnmannetje) in maar de 
auto zat niet in de stekker (omdat het al te laat was) boehoe, dus zij naar de balie 
om te zeggen dat de auto de euro had ingeslikt en dat dat niet eerlijk was, na veel 
gezeur heeft de lieve security hun ‘nen euro’ voorgeschoten en hebben ze toch 
tegen in de mobiel mogen rijden met de euro van J€5U5. We love you man. 
 
Voila, de rest van die extra toppers moeten jullie zelf maar aanvullen! 
 
 
 

Na ons avontuur in Lloret de Mar, was het tijd om terug te gaan naar Barcelona. 
Voor Lucas en Kaat was het avontuur zelfs ietsje vroeger gedaan, ze zijn namelijk 
’s ochtends vroeg met de bus naar de luchthaven gegaan om daar dan een 
vliegtuig te nemen naar hun ouders. De volgende dag zijn wij ook snel snel naar 
Barcelona vertrokken, bedankt Ellen voor te wekken fijoew dat was op het 
nippertje! In Barcelona hebben we onze bagage achtergelaten in een lockertje 
zodat we toch nog een beetje konden rondlopen, deze keer niet meer naar al die 
toeristische plekjes, maar naar de winkelstraat woehoe! Jari kocht daar een 



schoon FC Barcelona truitje, Robbe een toffe short, Ellen een prachtige trui, …, Nadien iedereen goed 
gepakt en gezakt met hun valies en aankoopjes terug naar België. Dag Barcelona… Boehoe! 
Bedankt voor die prachtige vakantie iedereen!!  
 
Na elkaar even gemist te hebben, konden we op kamp vertrekken, jesssss!  
Wanneer we aankwamen, staat de leiding steeds in een lokaal dingen uit te pakken waardoor we niet voor 
onze eigen spullen konden zorgen. Maar rarara, jullie hebben helemaal uit jullie zelf gezorgd dat onze kist 

en ons bed toch op een plaatsje naast jullie belandden. Waarvoor enorm bedankt! 
Dat is zo’n fantastische karaktertrekje van jullie allemaal. Jullie zien werk! En als 
jullie het dan toch niet zien, wat absoluut soms kan gebeuren, en we het jullie 
vragen mogen we op onze beide oortjes slapen dat jullie dit ook doen. Maar dus, 
tot zover mijn complimentjes, terug naar de planning! Wat hebben jullie nog 
gedaan wanneer we aankwamen? Hallo kroket, een geniale partytent geïnstalleerd. 
Dat was nogal eens een feesttentje! Toffe tafel, banken (waar Jari al eens op kon 
zot gaan als een liedje van de Red Hot Chili Peppers werd 

opgezwierd), spotje hier en daar, toffe kerstlichtjes en omdat het nog niet 
genoeg was, hadden we ook een kickertafel, een tippitent met tunnel die leidt 
naar een ander tentje, een systeem voor je drinken op te plaatsen, een zithoekje 
met kussens en dan buiten een zwembadje (ookal werkte het weer beetje tegen 
waardoor we er nooit hebben in gezeten). Oke dus we waren in ieder geval wel 
al goed geïnstalleerd, dat  was al dik in orde! Met dank aan R&B solutions!  
 

 ’S Avonds hebben we nog even black box gespeeld en beetje bijgepraat. De 
volgende dag hebben we op jullie aanvraag één tegen allen gespeeld, waar één 
van de opdrachten luidde: ‘Scheer de haren van 1 jongen’ dus scheerden Robbe, 
Jari en Aramis hun haar. Opdracht zeker en vast volbracht! De namiddag hadden 
we nog een Lloret spel waarmee je dan salami, chicken nuggets etc kon 
verdienen maar de salami was beetje bedorven (door de enige warme dag op 

kamp) en zieke Aspi’s daar hadden we niet echt veel zin in en de rest is eigenlijk ook gewoon beetje tussen 
de soep en de patatten door dan aan jullie gegeven zoals bijvoorbeeld Bits, appelsap, chicken nuggets en 
eitjes (bij de doop).  
 

 De volgende dag stond tweedaagse al op het programma. Stappen zat er niet 
in, aleeja stappen tot het station en daar dan de trein te nemen naar 
Oostendeee (met een tussenstopje in Antwerpen). Ik denk dat de mensen die 
op de trein hun boodschap moesten gaan doen ons wel niet zo tof vonden, 
he Robbe! Hun deur kon al nekeer ‘per ongeluk’ open gaan, ze konden 
‘subtiel’ gewezen worden op de stank die ze uit het toilet lieten ontsnappen 
of er werd een centje gevraagd op basis van grootte. In Antwerpen zijn we 
dan even naar de dürum geweest en even toch gepiept in de winkels op de 
Meir. Aangekomen in Oostende zijn we snel beetje eten en drinken gaan 
halen en dan onze zoektocht begonnen naar een slaapplek. Maar als we nu 
toch wel één ding weten: als je een slaapplek zoekt, moet je zeker en vast 
NIET naar Oostende gaan. Overal gezocht (de basic-fit, de delhaise, huizen, 
chiro, … alles!!) maar zonder resultaat tot er een deken blijkbaar een plaatsje 

voor ons had (aan de andere kant van Oostende). Die deken woonde samen met andere gelovige mensen 
(pastoors, dekens?) en had paar kamers vrij. We moesten muisstil zijn en op tijd in ons bed om de 
volgende dag dan samen aan tafel te ontbijten. Maar daar heeft Julie al snel een stokje voorgestoken. Met 
al haar charmes heeft ze de sleutel kunnen regelen zodat we toch nog naar de zee konden, want na al ons 
gezoek hadden we zelfs de zee nog niet deftig kunnen zien. Eigenlijk was dat daar best koud, het was niet 
zoals het strand in Lloret de Mar dus waren we al snel terug thuis, waar onze deken waarschijnlijk gelukkig 
mee was. Omdat we op kamp elke dag vroeg moesten opstaan, besloten we toch om uit te slapen tot de 



middag en het ontbijt stilletjes over te slaan. Achja, sorry deken! Ja, we hadden het beter kunnen treffen 
maar we hadden tenminste een dak boven ons hoofd.  
 
Hupsakee, dag Oostende, wij terug naar Mol! Daar hebben we dan nog beetje trefbal gespeeld. Voila, het 
kamp vloog voorbij en we zaten al aan 25 juli, gemeenschappelijke dag! Jullie kregen dan andere leiding 
dus wat jullie hebben gedaan is voor ons beetje een raadsel maar jullie leken jullie in ieder geval 
geamuseerd te hebben. In de namiddag speelden we dan een spel met de hele Chiro. Deze keer was het 
niet meer zoals elk jaar op het terrein maar speelden we het op verplaatsing, ik vond dat in ieder geval 
echt een geniaal spel en denk dat iedereen eerlijk moet toegeven dat dat wel een top-namiddag was! 
Proficiat aan Nina en Kirsten want jullie afwasgroep is gewonnen wiehoe!  
 
In de avond was het dan fuif, danseeeuhhhhh, iedereen mooi verkleed! Nadien 
is de leidingsploeg nog even op uitstap geweest en moesten jullie op de kindjes 
letten, alles was stil, de kindjes waren blij en de kookouders hebben hen ook 
goed geamuseerd. Kortom, goed gedaan Aspi’s! Leuk om met een gerust hart te 
kunnen vertrekken wetend dat jullie dat top gaan doen!  
 
 

26 juli, daguitstap naar het Zilvermeerrrrr! Stiekem hadden we er 
absoluut geen zin in, alee niet zo stiekem, iedereen een lang gezicht, wij 
ook! Het weer zat tegen, we moesten eeuwen stappen om dat aan een 
stom, koud meer te komen, wie wilt dat nu wel? Maar aleeja, dan zijn we 
toch uiteindelijk vertrokken om er het beste van te maken maar wauw 
dat was niet ver stappen, te spannend over dat hek, die regen had nog 
wel sfeer en dat Zilvermeer was echt te cool!! Zotste speeltuin dat ik ooit 
al heb gedaan en in dat meer stonden die zalige glijbanen! Volgende keer 

moeten we wat minder snel zagen (woepsie) want dat was een TOP-dag!! 
 
En omdat jullie nog niet genoeg hadden gestapt, stuurden we jullie de dag nadien op dropping hehe, jullie 
moesten verkleed terugkomen met shmink op jullie gezicht en ik moet eerlijk toegeven: knap gedaan! 
 
28 juli, Emma, je hebt het vaak gezegd aan tafel, dat kamp vloog voorbij!! Maar wat 
deden we vandaag? Jullie spelletjes voor de volgende dag van het leiding-geven 
voorbereiden? Nog iets? Ik weet het niet meer maar het zal in ieder geval ook wel 
weer eens een TOP- dag zijn geweest! 

 
 
29 juli: Vandaag moesten jullie leiding geven aan de 
kinderen, allemaal leuke spelletjes in elkaar gestoken en echt weer eens goed 
gedaan! De kinderen leken hun enorm te amuseren en jullie ook. Jullie deden dat 
nu al zeer goed terwijl Ellen eigenlijk de enige was dat ons Aspi-team zou verlaten 
(in haar roeibootje?) maar volgend jaar is het aan jullie en ben er zeker van dat 
jullie dat stuk voor stuk allemaal andere, goede leiding gaan zijn met elk hun 
capaciteit. De ene heeft het regelen in zich, de andere de humor, de andere de 
eeuwige energie, … Top top top!  



 
In de namiddag probeerden we nog eens zelf een spelletje te spelen waar het de 
bedoeling was je papier in het kamp te bewaken zodat anderen het niet vol met 
verf konden doen en ondertussen battles gaan doen tegen de andere ploeg door 
ook met verfpropjes op een rooster op de rug te gooien en een spelletje te spelen 
tegen elkaar maar Julie heeft al snel het hele papier in het kamp van de vijand vol 
kunnen kleuren waardoor het spel eigenlijk max 5 min heeft geduurd. Daarna 
hebben we weerwolfje gespeeld en hebben jullie beetje verder gewerkt aan jullie 
zotte boomhut. En een kamp zonder doop? Dat kan niet he! Dus in de avond deden 
we nog een doop, voor het spel nog maar goed begon hadden we eigenlijk al het 
eten al in het rond gezwierd, maar twas wel plezant! 

 
30 juli: Aspi-avond! De lat lag hoog 
want elk jaar hebben jullie dat keer 
op keer geknald maar ja dit jaar was het weer een knaller! 
Jullie hebben een parodie gemaakt op de andere avonden. 
Zoals Aramis dat een schattige Maya de bij speelde, Kirsten 
Mega Mindy, Lucas ja, jij ging gewoon helemaal uit uw dak 
en al de rest ook super gedaan! En nog eens bedankt voor 
de mooie afsluiter op het einde!! 
 
 

 
31 juli: Hout prokkelen! Uiteindelijk is dat toch echt zo stom niet?  
Alee ik vind dat altijd wel sfeer, gewoon voormiddagje  
er het beste van maken en in de namiddag is het al eigelijk in   
orde. Jullie hebben allemaal hard gewerkt voor een paar 
 goede takken te vinden voor ons kampvuur en nadien de 
 kindjes geholpen bij hun actje ineen te flansen. En de  
jongens natuurlijk om te helpen aan de PX, goed gedaan 
 iedereen! En nadien playbackshow, cadeautjes, zingen  
alsof je leven ervan afhangt zoals ‘Zonder onze Aspi’s  
kunnen wij niet leven, zonder onze Aspi’s kunnen wij  
niet zijn, jaja ze mogen er wezen, jaja ze mogen er zijn!’  
en dan kampvuuurrrr! Voila, en toen zat hetkamp er op, 
 en dit lachtertje ook, bedankt voor dit geniale jaar. 
In het begin waren jullie eigenlijk een meisjes-groep  
en een jongens-groep. We hebben jullie naar elkaar zien  

groeien tot één echte, hechte  
Aspi-groep waaraan het een enorm plezier 
was om leiding aan te geven. 
 XXXX Eva en Celine  
 
 Nog paar mooie beeldjes van Snapchat om mee af te sluiten: 
 
 
 


