
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders en leden, 
Beste chiroieten en ouders,  



 
 
 
Beste chiroieten en ouders, 
 
Het chirojaar zit er voorlopig op en de examens staan voor de deur… maar niet getreurd: even 
doorbijten en de vakantie is daar, met als kers op de taart: ons kamp in Limes, Gerouville! 
 
Voor we het over allerlei praktische zaken zullen hebben, nog dit: naast spelen is er natuurlijk nog 
iets essentieels, wat op een kamp niet mag ontbreken: eten. Hiervoor hebben we elk jaar een 
schitterende kookploeg mee die ervoor zorgt dat onze magen niet alleen gevuld zijn, maar ook 
nog eens met lekkere en vooral gezonde dingen! Dit jaar zullen volgende personen hiervoor 
zorgen:  
 Voor de eerste periode: Robin, Lisa, Hanne, Ellen, Simon, Jolein en Patrick 

 Voor de tweede periode: Dirk, Kim, Jolien, Viktor, Eva, William en Bieke 

Alvast bedankt voor alle moeite en tijd die jullie in onze Chiro steken! 

 
Vervolgens zijn er nog een aantal leden die nog niet betaald hebben voor het kamp. Dit kan je nog 
altijd doen door het juiste bedrag te storten. Denk er ook aan het inschrijvingsformulier tijdig bij 
één van de leiding binnen te brengen, als je dat nog niet gedaan hebt! Vergeet hierbij vooral de 
twee gele kleefbriefjes niet! 
 
Betaling via overschrijving: 

De prijzen voor 10 dagen bivak worden volgens het aantal kinderen in het gezin berekend: 

 1e (oudste) deelnemend kind: €150.00 

 2e deelnemend kind: €135.00 

 vanaf het 3e deelnemend kind: €120.00 

 

Wat te doen indien u de betaling via een overschrijving wilt realiseren? 

1. Eerst en vooral schrijft u uw kind in door de fiche met medische gegevens in te vullen bij de leiding 

en 2 kleefbriefjes van de mutualiteit af te geven. 

2. U stort het hele bedrag op onze rekening (de prijs voor alle kinderen samen dus) met de 

vermelding:  

“Kamp 2015, familienaam, voornaam 1e kind, voornaam 2e kind, …” 

Onze rekeningsgegevens: 

Nr. BE 77 734-1571142-42 

Chiro Iserna - Eizer 

Hulststraat 68 

3080 Duisburg  

 

3. U vraagt een ticket van de overschrijving zodat indien nodig kan bewezen worden dat u de 

overschrijving gedaan hebt. 



KAMPPOST 
 
Voor de mama’s en papa’s die hun kleine spruit missen, voor alle thuisblijvende liefjes, voor alle 
bompa’s en bomma’s en alle anderen die thuis blijven, volgt hier het adres waar jullie massaal 
naar kunnen schrijven, onder schrijven valt dus niet het opsturen van gigantische 
snoeppakketten, of iets dergelijks, een brief wordt eerder bedoeld. 
 
 

 
Chiro Iserna Eizer 

Groep van kind 
Naam kind 

Ferme les Linettes 
Les Linettes 1 

6769 Gerouville 
 
 
KAMPPLAATS 
 
Dit jaar trekken we naar Gerouville, en meer precies Limes om de boel op stelten te zetten. Limes 
ligt dicht bij de grens van Frankrijk en Luxemburg. De streek is ook bekend vanwege een heel goed 
biertje. De brouwerij van Chimay ligt namelijk ook niet ver van ons af en de abdij van Orval slechts 
6 kilometer. Onze kampplaats ligt helemaal verborgen tussen velden en bossen. Een schitterende 
plaats volgens ons!  
 
Zoals elk jaar zullen de drie jongste groepen in lokalen binnen slapen, en slapen de drie oudste 
groepen (Tito’s, Keti’s en Aspi’s) in tenten buiten. Dit jaar zijn er stapelbedden! Dus de jongste 
groepen zullen voor geen matras hoeven te zorgen. Allemaal mogen we de douches, de wc’s, de 
refter... binnen gebruiken. Maar dat is vanzelfsprekend! 

 
 
VERTREK EN TERUGKOMST 
 
 Het inladen van de valiezen gebeurt zoals alle andere jaren de avond voor we vertrekken, op 

woensdag 20 juli. We verzamelen om 20u stipt aan de kerk om daar de vrachtwagen te 
laden. Deze vrachtwagen wordt ons ter beschikking gesteld door de firma transport Charlier 
(zoals al vele jaren trouwens) waarvoor onze dank. Uw hulp is altijd welkom bij het inladen 
van de vrachtwagen, ons materiaal moet namelijk van aan de oude pastorij tot aan de 
vrachtwagen geraken. Er schuilt nog altijd waarheid in het gezegde dat vele handen het werk 
licht maken. Er zal een fris pintje wachten voor de harde werkers!  

 
 Vergeet bij het inladen van de vrachtwagen (op 20 juli dus) de ID-kaart van uw kind niet 

(ISI+ kaart voor -12 jarigen), samen met twee vignetjes van de mutualiteit (als de 
vignetjes al afgegeven zijn bij de inschrijvingen, is dit niet meer nodig) aan de leiding af te 
geven. Deze ID-kaart/ISI+-kaart is heel belangrijk voor ons zodat we de juiste informatie bij 
de dokter en de apotheek kunnen geven moest dit nodig zijn. Dus geen ID/ISI+-kaart is niet 
mee op kamp!!!! 

 
 
 



 Moest u van plan zijn een nieuwe valies te kopen voor zoon -of dochterlief, gelieve dan eens 
te overwegen (dit is dus niet verplicht!) om een metalen kist te kopen. Voordelen: stevig, 
gemakkelijk in gebruik, alles geraakt erin, gemakkelijk vervoerbaar en stapelbaar. Een leiding 
heeft genoeg aan een kist van middelmatige grote, dus moet dit zeker voldoende zijn voor uw 
zoon of dochter! Koop dus niet de grootste kist die u kunt vinden, dit is pure plaatsverspilling. 
De meeste leiding doet het nu nog met zijn eerste kist, dus ze zijn zeker kwaliteitsvol! 
 

 Ook viel het ons de laatste jaren op dat tenten waar we normaal gezien met zeker 20 mensen 
in kunnen ineens veel te klein worden. Dit komt onder andere door de grootte van de kisten, 
maar ook door de grootte van de luchtmatrassen. Vroeger was er 1 standaardmaat, die meer 
als groot genoeg is. Maar nu zijn er grotere formaten bijgekomen, we raden u aan om niet 
steeds het grootste formaat te nemen, want dat kan soms voor een plaats probleem zorgen.  

 
 Dinsdag 19 juli: De fietsen van de oudere groepen (tito’s, keti’s en aspi’s) worden ten laatste 

verwacht op de chiro om 20u. Deze zijn bewaakt omdat er altijd leiding op de chiro is tot 20u. 
Wij laden de fietsen in een container. Zo is er meer plaats in de vrachtwagen. Deze wordt op 
20 juli al door onze gemeente naar de kampplaats gebracht wegens de feestdag van 21 juli. 
Vergeet op 31 juli dan ook de fietsen niet terug mee te nemen. Anders staan ze onbewaakt op 
de chiro.  

  
 Indien uw kind enige speciale verzorging nodig heeft (vb. als het bepaalde medicatie moet 

nemen, …) vergeet dan zeker niet de leiding van de groep in kwestie grondig in te lichten over 
deze verzorging. Zo kan de leiding de beste zorgen toedienen. 

 
 Donderdag 21 juli: The big day, we vertrekken naar onze kampplaats. Alle leden worden 

verwacht aan de pastorij in volledig uniform. Ook hier geldt de regel; geen volledig uniform 
is niet mee. Dat wil zeggen; trui, T-shirt, broekje/rokje (liefst met alle opgenaaide vignetten). 
 
Hoe verloopt het vertrek? 

 
 12.30u: begin van onze kampthema-voorstelling voor de pastorij. Wees op tijd want wij 

wachten niet. 
 Na de voorstelling zoekt de leiding de laatste benodigdheden bijeen en laadt deze in. 
 13.15u: De bussen zorgen voor ons vervoer naar de kampplaats.  

 
 Zondag 31 juli: De terugkomst. U vindt ons aan de kerk in Eizer terug rond 15u45 (wij 

vertrekken aan de kampplaats om 13.15).  
Gelieve een warm bad, verse lakens en een lege wasmachine te voorzien. 
 

 Ieder jaar zitten we met een groot probleem: de massa kleren die ineens van niemand meer 
zijn. Die berg kleren kan u helpen verminderen door in alle kledingstukken, handdoeken, 
matrassen, washandjes… de naam van uw kind te schrijven (uniform ook!!). Bij de 
terugkomst wordt er wel nog een grote terugzoekactie voor de ouders georganiseerd maar 
elk jaar stellen we vast dat er een heel aantal spullen van niemand meer zijn. Loop dus niet 
weg wanneer u uw valies hebt, maar wacht even tot wij overgaan tot het uitreiken van de 
verloren kledij. Dit gaat misschien niet direct gebeuren wanneer we toekomen want ook de 
ouders van de leiding willen hun iets grotere spruit ook even dag zeggen.  
 

 Ook dit jaar is er geen bezoekdag voorzien in het drukke schema. Wij verwelkomen alleen 
hopen post van het thuisfront (zie bovenstaand adres). 

 
 De laatste avond is er weer een mega Playbackshow voorzien. Begin dus al maar te zoeken 

naar muziek en verkleedkledij en begin al maar te repeteren. 



 
 Aan de ouders die denken dat hun spruit geen eten krijgt op kamp: dit is dus niet het geval 

(voor alle duidelijkheid: uw kind krijgt wel eten op kamp). Dus de valiezen niet vullen met 
voedsel en snoep-pakketten om 10 dagen te kunnen overleven. Alle snoep dat gevonden 
wordt, wordt verdeeld onder de groepen en dus afgenomen. 
 

 Wij zijn op zoek naar verkleedkledij voor onze verkleedkoffer. Heb jij nog toffe kostuumpjes 
en jullie doen er niets meer mee? Schenk ze dan aan de chiro. Ons doe je er een groot plezier 
mee. 
 

 Nog een extra weetje, wij horen zo van links en van rechts dat ouders denken dat de leiding 
geld krijgt om mee te komen op kamp, zij krijgen hier helemaal niets voor, beter zelfs, zij 
betalen net als elk kind het kampinschrijvingsgeld. Ze zijn allemaal vrijwilligers. 

 
 

WAT STOP IK IN MIJN VALIES? 
 

 Schrijf op alles de naam van uw kind!! 
 

 We vertrekken in volledig uniform! 

□ ID-kaart of ISI+ kaart ( gelieve deze al op 20/7 mee te brengen bij het inladen van de valiezen, 
geen siskaart = niet mee!!) 
□ 1 luchtmatras voor de leden die in tenten slapen (eventueel een veldbed maar liever niet, best 
even testen op gaten) 
□ 1 slaapzak 
□ 1 hoeslaken (om rond je luchtmatras te doen) 
□ 1 bovenlaken (voor als het echt te warm wordt) 
□ 1 kussen en kussensloop 
□ Pyjama of slaapkleed en knuffel beest 
 

Spelkledij 
 
□ Shorts 
□ T-shirts 
□ Lange broek(en) of rokjes 
□ Jogging 
□ … 
□ Regenkledij: waterdichte KW 
□ Warme trui 
□ PET zeker niet vergeten (voor de hete dagen) 

 
Wasgerief 

 
□ WashandjeS 
□ HanddoekEN 
□ Tandpasta 
□ Tandenborstel 
□ Borstel/ kam 
□ Zeep 
□ Shampoo 
□ Zonnebrandolie!!!!! 



Schoenen 

 
□ Goede stapschoenen! 
□ Gemakkelijke schoenen (gemakkelijk aan en uit te doen, comfortabel, …) 
□ Rubberen laarzen 
□ … 

 
Zwemgerief 

 
□ Badpak of zwembroek: SHORT MAG, maar het moet een zwemshort zijn en geen vrijetijdsshort!! 

□ Badhanddoek 

□ Badmuts  

□ ZWEMZAK met stevige riempjes 

□ Zwembril voor wie wil 

□ Zwembandjes voor diegene die nog niet zo goed kunnen zwemmen (de speelclub heeft de trend 

ingezet; zwembandjes zijn super hip!) 

 

Ook dit moet mee! 

 
□ Ondergoed (10 stuks + een aantal reserven) 
□ Kousen (genoeg want deze worden snel nat) 
□ Zakdoeken 
□ RUGzak (voor op de rug en met stevige riempjes! Ieder jaar gaan we op daguitstap met de hele 
chiro. We vertrekken ’s morgens en komen ’s avonds terug. De kinderen moeten dus allerlei 
dingen meenemen en een degelijke rugzak is dus echt handig en nodig!!) 
□ Kruik, liefst een metalen want die lopen niet zo gemakkelijk uit. 
□ Zaklamp 
□ Schrijfgerief met naam 
□ Postzegels voor brieven en kaartjes (ieder krijgt van ons 3 kaartjes) 
□ Adressen voor de brieven en kaartjes 
□ Gezelschapsspelen (boeken, strips…)  vergeet de naam niet 
□ Fruit (liefst GEEN bananen, perziken, … WEL appels, sinaasappels…) 
□ Gamel 
□ FIETSHELM!! (voor de groepen die een fiets meenemen  vanaf de tito’s) 
 er wordt niet gefietst zonder helm!!! 
 

WAT STOP IK NIET IN MIJN VALIES? 
 
□ Een GSM hoort niet thuis op een chirokamp. Indien we hier toch mensen mee betrappen, wordt 
er beslag gelegd op uw dierbare bezit. Wij willen hier heel streng in zijn! 
□ Spullen waar geen naam in staat (UNIFORMEN OOK) 
□ Zondagse kleren 
□ Snoep (wat meegebracht wordt, wordt uitgedeeld in de groep) 
□ Zakgeld ( uitstapjes en tussendoortjes betaalt de kas) 
□ Videospellekes, Ipod, …(worden in beslag genomen) 
□ Zakmessen 

 
 
 
 
 



WEETJES EN BEDANKJES… 
  
 Knutselmateriaal en speelgoed (dat jullie niet meer gebruiken) kan de Chiro misschien wel 

gebruiken. Zoals: behangpapier, ballonnen, springtouwen, hoelahoepen, gezelschapspelletjes 
(die nog wel volledig zijn),… Ook leuke verkleedkledij is welkom! Breng dit gerust binnen bij 
iemand van de leidingsploeg. 

 Gelieve op zoveel mogelijk kledij en matrassen, drinkbussen, … de naam van het kind te 
schrijven. Bij de terugkomst worden alle verloren voorwerpen nog eens aan de kerk getoond.  

 De vrachtwagen wordt ons ter beschikking gesteld door de firma Transport Charlier (zoals 
al vele jaren trouwens) waarvoor onze dank. Je hulp is altijd welkom bij het inladen van de 
vrachtwagen.  

 Bedankt voor de koelwagen, ons ter beschikking gesteld door Bakkerij Decoster 
 De leidingsploeg mag nu ook al eens in de bloemetjes worden gezet. Ze hebben al een heel jaar 

voor toffe spelletjes, leuke activiteiten, … gezorgd. Bedankt leiding!  
 De Joyvalle-actie en de lotus-actie weren dit jaar al een groot succes, maar de uiteindelijke 

opbrengst staat nog niet vast. We zullen dit meedelen, maar nu alvast bedankt voor al jullie 
spaarwerk! 

 
 
Zo, wij hopen dat jullie net als ons al uitkijken naar een fantastisch kamp. Bovendien is er nog één 
ding dat je zeker niet mag vergeten want anders mag je absoluut niet mee. Dat is je GOED 
HUMEUR. Indien er nog vragen zijn, kan je gerust eens bellen naar 0495 76 16 31 of mailen naar 
decosterjulie@hotmail.com 
 
Tot snel, 
 
Julie en Bjarne 
Hoofdleiding Chiro Iserna 

 
 

 



 
 

 
 
27 maart: Pasen 
JOEPIEEEEE! Overal rond het chiro gebouw lagen er lekkere paaseitjes verstopt die jullie 
mochten zoeken! Jullie snelle beentjes liepen van de ene naar de andere kant en jullie 
vulden snel het mandje vol. Ook de gekke paashaas was natuurlijk van de partij! MAAR! Er 
was nog iets extra, een gouden paasei!! De paashaas had een speciaal paasei mee voor de 
chiro, maar een speciaal ei verdient natuurlijk ook een moeilijk plekje. Onze Karel was zo 
dichtbij, maar een blubber was hem net voor! Toch goed gedaan iedereen :) 
 
10 april: Leidingsweekend 
De leidingsploeg was druk aan het vergaderen over het kamp dat steeds dichter en dichterbij 
komt! Spannend hé jongens!! 
 
17 april: Daguitstap 
Woehoe, eindelijk daguitstap. Liesbeth en Julie waren jullie leiding omdat Fauve nog heel 
wat werk had voor school. Wij met 5 speelclubbertjes zijn totaly-los gegaan! Eerst een mega 
cool spel met heel de chiro. We moesten zoveel mogelijk opdrachten samen maken. (een 
tegen allen) als dat lukte, dan moest de leiding een tegen prestatie doen. Nu dat ik eraan 
denk, is dit nog niet gedaan door de leiding. Op kamp gaan we daar werk van maken! Maar 
dus we hebben dat spel super goed voltooid en gingen samen als echte toeristen eten aan 
het atomium. Lekker ons boterhammekes opgegeten en snel doorgaan naar het zwembad!! 
Wat was dat een cool zwembad. Eerst zijn we samen in de golven gaan zweven en daarna 
ontdekte we de super coole glijbanen. Allen daar samen in! We hebben zo veel pret beleefd. 
Spijtig voor de rest, maar het was een super coole dag!! 
 
24 april: Het grote prinsen - en prinsessenspel 
Wat had die gekke Julie nu weer aan?? Een super-mega-zot-cool pakje van een tovenaar! 
En dat hoorde helemaal bij ons spel want wij speelden het grote prinsen - en prinsessenspel 
die dag. Jullie kwamen zoals altijd heel enthousiast het speelclub lokaal binnen en vonden 
een tafel vol prinsessenkleedjes, grote zwaarden, ridderpakjes, schmink, juweeltjes, een 
houten paard enzovoort! Al snel hadden jullie al iets vast, maar zo gemakkelijk ging dat niet 
zene! Het zat namelijk zo dat er een prins en prinses naar een bal moesten, maar nog geen 
outfit hadden. HELP! Jullie moesten hen helpen door in twee teams opdrachtjes uit te 
voeren waarmee jullie van ons jetonnetjes kregen om nadien in het ‘winkeltje’ iets te kopen 
dat jullie de prins of prinses wouden aan doen. De teams waren elkaar even waardig! Je had 
de supersterke Maya in het ene team die bijna onze sterke Siebe had verslagen bij het 
muurzitten. Dat was nog al afzien hé! Zo moesten jullie ook een klontje suiker via een 
touwtje in de mond zo snel mogelijk in jullie mond krijgen zonder de handen te gebruiken. 
Dat zorgde voor grappige gezichten waar wij heel erg mee moesten lachen :) Al snel 
sprokkelden jullie heel veel jetonnetjes bij elkaar en pikten er mooie kleedjes en stoere 
zwaarden uit waardoor jullie hebben gezorgd voor een super coole prins en een elegante 
prinses! Jullie zagen er allemaal beeldig uit! Vooral onze Matteo in zijn roos rokje, of was het 
Fleur? ;) 
 



30 april - 1 mei: Ons supertof speelclubweekend !!! 
Eindelijk! Het was voor jullie de allereerste keer dat jullie bleven slapen op de chiro, 
FEESTJEEE!! En ook voor velen was het de eerste keer dat jullie met je vriendjes en 
vriendinnetjes een heel weekend konden spelen! Afscheid nemen van de papa en de mama 
was precies niet nodig, jullie liepen meteen naar de speeltuin en kwamen al snel vragen wat 
we allemaal gingen doen. Eerst was het tijd om de matras en slaapzak uit te halen en boven 
een plekje te kiezen. Door onze geweldige kookouders, Hanne en Robin, waren de hotdogs 
meteen klaar en konden we gaan smullen. MMMM! En die hotdogs gingen vlotjes naar 
binnen zeg. Ik denk dat Bas en Mats de duidelijke winnaars waren :) Ons buikje was goed 
gevuld, klaar om te gaan zwemmen. Allemaal gezellig den bus op en dan zo snel mogelijk het 
water in met die hippe zwembandjes! Hoe tof was dat! 
Bubbelbad: check! 
Diep zwembad: check! 
Watergevecht: check!  
BOMMETJEEE: zeker check! 
Na het zwemmen hebben we nog een lekker ijsje of warme wafel gegeten en dan terug het 
busje op naar de chiro. Moe van het zwemmen kropen er veel eventjes hun slaapzak in 
totdat de spaghetti klaar was, weer smullen! AAN TAFEL!! Na het eten installeerden we 
samen een cosy kamertje met kussens waar we ’s avonds naar een filmpje konden kijken :) 
En dan vlug de tandjes poetsen en tijd om te gaan slapen, maar daar 
hadden jullie precies geen zin in. Jullie wouden nog een feestje houden 
en nog heel lang gezellig babbelen ;) Na een stevig ontbijt waren we 
klaar voor een nieuwe dag! In de voormiddag eerst de zak maken en 
dan samen koekjes bakken! Jullie maakten koekjes in alle vormpjes; 
sterretjes, hartjes, rondjes, mannetjes, bloemetjes en zelfs super coole 
slangen. Nog een laatste keertje samen lekker gegeten en dan waren 
de andere kindjes er al en was het tijd voor nog een spelletje. En met 
zo’n mooi weer zijn wij naar den bos vertrokken, woehoew! Daar 
werden jullie verdeeld in 4 groepjes: Kabouter Plop, Kabouter Lui, 
Kabouter Kwebbel en Kabouter Klus. De bedoeling was om een 
kabouterdorp te bouwen met mos, takjes, blaadjes enzovoort. Maar 
jullie mochten niet zo maar ergens beginnen bouwen, nee nee! Eerst 
een bouwgrond kopen en dan door nog meer opdrachtjes te spelen 
mochten jullie beginnen bouwen aan het kabouterdorp, een kabouterkasteel of zelfs een 
mega-cool kabouterchirokamp!! Jullie moesten bijvoorbeeld een zin doorzeggen, door een 
spinnenweb van touw kruipen of met het hele team door een hoepel kruipen. Het team van 
de jongens vond meteen een goeie techniek om kabouterdorpjes te maken en wonnen het 
spel :) Terug op de chiro verdeelden we de koekjes zodat jullie broers, zusjes en ouders ook 
eens konden proeven natuurlijk. En dan was het spijtig genoeg tijd om naar huis te gaan :( 
Wij hebben ons ontzettend goed geamuseerd met jullie!! 
 
 
 
 
 
 
8 mei: Waterspelletjes! 



Zo een lekker weer! 23 graden hadden ze voorspeld, dus wat doen we dan? Natuurlijk met 
water spelen! We hadden allerlei spelletjes voorzien met water, de ene wat moeilijker dan 
de andere. En tot het ineens escaleerde. Iedereen begon met water te gooien, we 
attaqueerde zelf de tito’s. Die konden natuurlijk niet op tegen ons ;-) Na een uurtje spelen, 
hebben we lekker gezond en spelletjes gespeeld om wat op te drogen. We kregen het toch 
een beetje koud he! Daarna werden jullie door mij en Elien verwend met lekkere pizzatjes. Ik 
had beloofd om het recept door te geven aan de ouders. Hierbij: ALDI ;-) 
Het was een super leuke zondag. Deze zondag maken we er nog een fijne dag van en dan 
zien wij jullie terug op ons mega cool kamp! Als jullie nog verkleedkledij moeten meenemen 
enzovoort zullen wij jullie hier nog voor mailen. We gaan jullie missen speelclubbertjes!! 
TOT SNEL!!! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fauve en Julie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 maart 
Vandaag was het Pasen, jullie waren allemaal welkom om met ons paaseitjes te rapen, 
maar het was geen chiro jammer genoeg!  
 
3 april 
Deze dag hebben jullie leiding gekregen van andere leiding, omdat wij alle 3 niet 
konden!  
 
10 april: 
Leidingsweekend 
 
17 april Daguitstap!! 

Joehoe dit was een toffe dag seg 😊 in de voormiddag hebben we met de hele chiro 1 
tegen allen gespeeld. Iedereen speelde heel goed mee, maar we keken toch stiekem een 
beetje uit om naar Océade te gaan. Een hele namiddag geravot in het water en de 
glijbanen die super COOL waren! Op de terugweg naar huis was iedereen een beetje 

moe, omdat we ons zo goed geamuseerd hebben natuurlijk 😊 
 

23-24 april: BLUBBERWEEKEND !!!  
Joepieeee ! Een voorproefje van het kamp! Op de eerste dag van ons mini weekend zijn 
we gaan zwemmen. Met volle goesting trokken we onze zwempakken en aan en gingen 
we wel 100 keer in de wildwaterbaan! Ik denk dat als het zwembad niet sloot om 17uur 
dat we daar wel heel de nacht zouden zitten, maar helaas! Toen we terug op de chiro 
aankwamen zijn de leiding lekker beginnen koken voor jullie, spaghetttiiiiiii, hmmm! 
Daarna hebben we met z’n allen een gezellige film gekeken en dan lichtjes uit en tijd om 



te slapen, want de volgende dag moesten we wel in form zijn om nog een hele dag te 
kunnen spelen. De leiding dacht dat ze toch wel tot 8uur in hun bedje zouden kunnen 
blijven liggen, maar daar dachten de Blubbers duidelijk anders over, kapoenen! In de 
voormiddag konden jullie kiezen wat jullie wouden doen, sommigen speelden al buiten 
en sommigen namen het rustiger aan en keken gezellig een film. En toen was het 14uur 
en begon de grote zoektocht naar Pablo’s pizza! Aangezien jullie het ongelofelijk goed 
hadden gedaan kregen jullie van ons ook een ongelofelijk lekker vieruurtje! Wij vonden 
het alvast een top weekend en hopelijk hebben we jullie allemaal kunnen overtuigen om 
mee op kamp te gaan!  
 
1 mei: KASACTIE!!  
Onze kasactie was een groot succes! Allemaal dankzij jullie (en de mama’s en de papa’s 
natuurlijk)! Samen zijn we deur aan deur lekkere cakes, wafels, cupcakes en nog veel 
meer gaan verkopen. De Blubbers hebben dat ongelofelijk goed gedaan. Onze gebakjes 
vlogen zo de deur uit, bij wijze van spreken! Het was TOP!  
 
8 mei: AQUALYMPISCHE SPELEN  
Op deze prachtige zondag konden we niets anders dan waterspelletjes spelen! Van 
waterbaseball tot waterballonengevecht noem het maar op! Het was een super toffe 
zondag en ik ben zeker dat ik niet de enige ben dat hier zo over denkt! Maar als jullie 
allemaal mee op kamp gaan zijn het zo 10 dagen dolle pret! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 17 april gingen we met de hele chiro op daguitstap. Dit jaar zijn we lekker gaan 
zwemmen in Oceade te Brussel. In de voormiddag had de leiding een spel voorzien met zicht 
op het atomium. Het spel was niet 1 tegen allen maar: de leden tegen de leiding. Natuurlijk 
gingen de kindjes vol moed om de leiding te verslaan. Super leuk! Na lekker bezweet onze 
lunch te hebben opgegeten gingen we dan eindelijk zwemmen. In Oceade zijn er veel buizen 
waar niemand genoeg van kreeg. Een rode, een gele, een super steile, een donkere,… noem 
maar op. Na al dat glijden was het jammer genoeg tijd om terug te keren naar Eizer. Wij 
hebben er volop van genoten en hopelijk de rakwi’s ook! 
 
Op 24 april hebben we door half Eizer wc-papier verkocht om geld in te zamelen. Door op 
elke rol een lintje of een grappig tekstje te schrijven konden we vertrekken aan de zware 
wandeling. De wandeling zou niet zwaar moeten geweest zijn, maar de leiding had er niets 
beters op gevonden om de wc-rollen in kampkoffers te stoppen. Dit maakt de verkoop van 
300 rollen niet echt makkelijker. Onze excuses daarvoor rakwi’s!  Toch hebben we allemaal 
ons best gedaan. Mauro met zijn verkoopskills, en Romane en Ophélie die voor de meeste 
huizen gingen, zorgden toch nog voor een mooi bedrag na deze eerste zondag.  
 



Omdat niet alle rollen verkocht waren gingen we nog eens op stap op zondag 1 mei. Joepie! 
Deze keer waren we al met wat meer aanwezig en vonden we een betere techniek om de 
straat op te trekken. Iedereen bond een ketting van wc-rollen rond zijn nek om zo de 
overgebleven rollen verkocht te krijgen. Na weer een vermoeiende zondag was het dan 
eindelijk afgelopen met de kasactie. Yes yes yes 10 windjes in een fles!  
 
Op de mooie, warme zondag 8 mei konden we het niet laten om waterspelletjes te spelen. 
Duuuhhh, logisch toch? De hele namiddag hebben we elkaar bekogeld met waterballonnen 
en emmers water. Om 16 uur nog wat snoepjes gegeten en dan lekker nat naar huis!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dag tito’s, hier zijn we al weer met ons laatste lachertje van het jaar! Amai, wat is het jaar 

toch snel gegaan! Wij vonden het echt een top jaar! We zullen hieronder nog een even 

terugblikken naar de afgelopen zondagen. 

27 maart: Het was Pasen. Iedereen kon paaseitjes komen rapen en gezellig eentje drinken bij 

onze vrienden Den Bloets.  

3 april: Toen was het geen chiro, de leiding was ook een beetje aan het genieten van de 

vakantie. 

10 april: Het laatste weekend gingen wij met de leiding op leidingsweekend. Hierin werden 

belangrijke zaken besproken zoals kampthema enzo oeeeh SPANNEND! 

17-19 april: 

Op 15 april hadden we chiroweekend. Na lang zoeken hadden we toch 

nog een plaatsje gevonden in onze agenda. Ondanks het allemaal snel 

moest geregeld worden was er toch een flinke opkomst. Bijna iedereen 

ging mee. We begonnen er aan op vrijdagavond, iedereen stond gepakt 

met zijn valies aan de kerk. Als we geïnstalleerd waren gingen we nog 

even naar het bos een wandelingske doen. Daarna hebben we een film 

gekeken met een chipske. Natuurlijk waren jullie niet moe en kregen we 

jullie moeilijk in slaap. Ik denk dat jullie allemaal een fijne nacht gehad 

hadden met weinig slaap ;) Ondanks die weinige slaap waren jullie al 

vroeg wakker (buiten slaapkop Stan dan). Die lieve leiding Ine had al spek 

met eitjes voor jullie gebakken waar jullie allemaal lekker van mochten 

smullen. In de voormiddag hielden we nog een klein studeermomentje 

en maakten we samen huiswerk. Dat was best gezellig onder de meisjes. 

Die jongens hadden precies allemaal niets te doen voor school hé boys ;) 



Rond de middag begonnen Bjarne en ik aan het middagmaal met dank aan onze hulp Febe 

en Marth. Lekkere spaghetti mmmmm! Iedereen heeft goed zitten smullen. Normaal gingen 

we in de namiddag naar het park gaan maar het weer zat ons niet goed mee dus bleven we 

maar lekker gezellig op de chiro. We speelden allemaal leuke spelletjes.  

 

 

 

 

 

 

Tegen 18u gingen we dan te voet naar Pachtof Stroykens voor ne lekkere pannenkoek. Als 

titogroep gingen we ook allen supporteren voor onze Senne met zijne saxofoon, die ging 

optreden. Na een mooi optreden, drankje en ne lekkere pannenkoek gingen we weer te voet 

naar de chiro. Jullie maagje zat nog niet boem vol dus maakten we nog lekkere frituurhapjes 

voor tijdens de film. Dat had gesmaakt he mannen! Daarna was het al weer bedtijd maar dat 

heeft weer even geduurd eer dat jullie het woord ‘bedtijd’ begrepen hé Seppen en Senne.  

Er kwam nog een zware dag aan en iedereen was al wat moe. De 

zondag was het daguitstap. ’s Morgens vroeg maakten we samen onze 

lunch voor de middag en vertrokken we naar de bus. Toen we 

aankwamen in Brussel speelden we op het veld naast het Atomium 

een groot spel met heel de chiro. Dan aten we ons lekker broodje op 

voor het Atomium. In de namiddag gingen we allen tezamen naar 

Oceade. Iedereen heeft zich daar super goed geamuseerd met de 

leuke glijbanen en golven. Het was weer een top dag. Na het 

zwemmen gingen we terug op de bus naar huis. Ik denk dat iedereen 

zijn oogjes wel konden dicht vallen. Het was een super weekend 

geweest voor ons en we hopen voor jullie ook! Stel je voor dit 10dagen op kamp woooow 

super cool gewoon!  

24 april: We waren deze zondag slechts met 4 bedankt Seppe, Stan, Jori en Yana om te 

komen. Want wij hebben iets zeer leuks gedaan! we hebben jammer genoeg ons spel niet 

kunnen spelen omdat we met te weinig waren. Maar we zijn naar het park in Tervuren 

geweest. Het was wel een bewolkte dag maar toen wij er waren bleef de zon maar schijnen 

:). We hebben op ons gemak KUBB gespeeld en een potje gebaseballd. Allemaal zeer leuk. 

Ine dacht eraan om een ijsje te gaan eten dus hebben we dat ook gedaan! De boys zagen 

een rail en dachten “hier moeten we afglijden” dat hebben ze ook gedaan. toen we terug 

naar de chiro zijn gegaan hebben we wat gechilled! Een zeer fijne zondag met andere 

woorden!!  

 



8 mei: WATERSPELLETJES!! Amai, dat was een natte zondag. Omdat het weer goed meeviel 

en het bijna 200°c was (in de zon) hebben we besloten om eens wat waterspelletjes te doen. 

Na enige tijd te spelen met water durft het wel al eens te escaleren en er was geen houden 

meer aan, iedereen moest nat worden dacht Stan dus iedereen werd ook nat (dat vond hem 

grappig hé). Het vieruurtje was zeer fijn vandaag. Yana had ijsjes meegenomen (ze was 

jarig) hééééeeeel hard bedankt Yana het ijsje was zeer lekker zeker op een dag als deze!! Na 

16h hebben ze nog wat vrij mogen spelen (zonder gezaag van de leiding ) en de boel werd 

nog natter iedereen was bijna doorweekt! Top noem ik dat! Het enige nadeel is dat deze 

zondag de voorlaatste was  van alweer een zeer geslaagd chiro jaar. Wij hebben daarna 

vreselijke blok en examens, maar goed nieuws een top kamp om naar uit te kijken! Wij 

houden jullie zeker nog op de hoogte voor verder informatie voor kamp! Iedereen veel 

succes met de examens en tot snel! 

Groetjes jullie allertofste leiding Bjarne en Ine 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allerliefste Keti’s, 
Hierbij het verslag van onze laatste zondagen! 
 
17 april was een mooie dag! In de vroege ochtend stonden we in het mooie Eizer te wachten 
op de bus om te vertrekken naar een plaats vol magie. Eens aangekomen in het iets minder 
mooie bxl, bij een reusachtig atomium konden we ons uitleven in het parkje. Ja, hier stonden 
tal van opdrachten voor jullie klaar. Zo moesten jullie een klerenketting maken, een 
straattekening of een paar random mensen aanspreken voor een lied te zingen uit hun 
jeugd. Ik kan zo wel even doorgaan maar we weten allemaal dat door de zonnestralen en het 
leuke chiro-gebeuren iedereen met een lach op zijn gezicht stond. Om de dag nog mooier te 
maken gingen we zwemmen. Grote, wilde glijbanen trotseren konden jullie wel goed. 
Chance dat iedereen kon zwemmen en er niemand verdronken is in het woeste water. 
 
Keti-weekend 
Op een prachtige vrijdag avond stonden jullie strijders klaar om naar de chiro te komen voor 
een heftig weekend. Het begon allemaal op het chiroveld waar jullie als twee teams tegen 
elkaar streden voor niet dood te gaan tijdens trefbal. Eens deze strijd was gestreden, gaven 
jullie maar niet op en stond er een duel baseball al snel te wachten. Oke, we waren het eens. 
De teams waren even sterk en werden herenigd in een dansje van just dance of in het keti 
lokaal waar duidelijk al de coole jongens wouden zitten. Na een halfuurtje stond er een wel 
heel vreemde man in de chiro-lokalen. Jawel: DE DRIES, Man die elk vuur aan krijgt, ging 
voor ons een vuurtje maken. Gezellig trokken we allemaal naar buiten waar we een vuur van 
de vuurman kregen en uiteraard ook met behulp van zijn lieftallige assistente Louise. Met 
elke marshmallows zat was het sfeer en gezelligheid maal 10.  



 
NEXT DAY, stonden we vroeg genoeg op voor een lekker ontbijtje met eitjes en fristi. Om 
vervolgens een perfect gelukte presidente te spelen in Eizer of juist ribbel stippel te spelen. 
Kristof, jonge man, blijven oefenen hierop aub! Bon de dag ging eerlijk gezegd veel te snel 
voorbij en voor we het wisten zaten we op de bus naar Leuven. Hier stond een bowling baan 
op ons te wachten. Wow ik vergeet iets te zeggen, we zijn natuurlijk Viktor heel dankbaar 
voor ons te vergezellen. Applausje voor hem. Aangezien het busvervoer van Leuven naar 
Eizer vrij gefaald is moesten we te voet door de angstaanjagende wegen van Eizer. Nadat we 
een paar mensen bijna waren verloren, of niet geraakte we heelhuids terug in onze veilige 
chiro. Dankzij de luide stem van Joren waren jullie op tijd gaan slapen, zodat niemand 
zondag moe was. ;)  
Zondag waren er een paar vroege 
vogels die al snel het nestje moesten 
verlaten, jammer genoeg. Toch was de 
sfeer direct terug dood het luxe 
ontbijt weer mede mogelijk gemaakt 
door koning Viktor. Aangezien enkel 
de die hards overbleven, ja hier 
verwijs ik naar de harde kern van de 
maskes. TEAM VROUW AAN DE TOP, 
hebben we er nog een gezellig 
roddeluurtje en spelletjes voormiddag 
van gemaakt.  
TOP WEEKEND ALS JE HET MIJ 
VRAAGT!  
 
1 mei was een super mooie dag, perfect om gezellig te kubben in de zon! Omdat Lara niet 
kon, werd Elien als hulpleiding ingeschakeld. Er waren maar 4 Keti’s op deze prachtige dag! 
Wat ik zeer spijtig vond… Eerst hebben Thea, Lina, Liselotte en Jolien Kubb X-treme 
gespeeld, oké zo extreem was het nu ook weer niet. We hebben een variant gespeeld en 
gekubbd in een vierkant, wel nice, maar toch soms ook een beetje ingewikkeld he? Na een 
lange strijd tussen Jolien en Liselotte, werd eindelijk de laatste koning om ver geworpen! (ik 
ben even vergeten wie er nu gewonnen had, sorry) Daarna besloten we met zijn allen de 
gewone Kubb te spelen! Na 2 spelletjes hadden we honger gekregen, maar het was net 16 
uur! We hebben samen in de zon een hele zak krakelingen verorberd, oepsie… maar die zijn 
toch zo lekker he! Al snel was het 17uur en was het weer tijd om naar huis te gaan, jammer! 
  
 
8 mei was het tijd voor onze kasactie! Ja, dat hoort ook bij de chiro, want zonder centjes 
geen geweldig kamp. We hebben lekkere ijsjes verkocht in het park van Tervuren. Dit was 
een zeer goed idee, want dat weekend was België het warmste plekje in Europa! Dus het 
was zeker ijsjesweer  Bedankt aan degene die er bij waren: Lina, Thea, Louise, Lore, 
Rozelien, Jolien, Mira, Laura, Joren en Kristof!! Echt jullie hebben het geweldig gedaan. 
Dankzij jullie hebben wij nu een aardige som in kas om jullie kamp memorabel te maken! 
Nen dikke merci! 
 



14 mei deden we mee aan Keti Aspi Nacht, woohoow! Samen gezellig stappen en afzien, 
maar ook vooral een hechtere groep worden door samen opdrachten te vervullen! Het was 
zeker en vast fantastisch!  
 
Helaas, het jaar zit er al weer op… Lara en ik vonden het alleszins geweldig!! We kijken heel 
hard uit naar het kamp en beloven jullie om een kamp vol pret en plezier voor te bereiden! 
Tot dan (vergeet jullie niet in te schrijven!)  
 
Kusjes, 
Lara en Mara 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eujjj weer een lachertje! Even denken, wat hebben wij zoal gedaan nu dat de Fjesta achter 
de rug was… 
 
27 maart: Pasen! Als ik mij niet vergis, waren hier geen Aspi’s aanwezig bij het paaseieren 
rapen? Nochtans wel leuk hoor! Misschien in de latere uurtjes wel in Den Bloets maar dan 
kunnen jullie dit zelf beter aanvullen  
 
3 april: Oké, we hadden Chiro maar mijn geheugen laat mij in de steek vrees ik… Of was het 
deze zondag dat we alleen op de Chiro waren en we het ‘Grote-gesloten-deuren’ spel 
speelde? Waar jullie opdrachtjes moesten doen en met deze opdrachtjes tijd konden winnen 
om dan zoveel mogelijk deuren te kunnen openen om daar op de achterkant van de deur 
een kaartje af te lezen? Jaja, dat was het denk ik echt! Ik vertel het nu wel warrig, zoals ik 
nog wel al eens kan doen, maar goed, jullie zijn wel mee hoop ik! Wat ik wel nog heel goed 
weet van deze dag: niemand kan tegen Mika een spelletje muurzitten winnen! 
 
10 april: leidingsweekend, soooorrrryyyy geen chiro 

  
17 april: daguitstap! Dat was plezant he seg! Dit jaar eens geen misselijkmakend pretpark 
waar stiekem al niet meer zo veel te doen is voor een Aspi maar we trokken naar Brussellll! 
Daar speelden we een geniaal één tegen allen spel (special edition @BXLLL) in de 
voormiddag en gingen we een plonsje wagen in Océade! Wat was er daar nu ook al weer te 
doen? Wel, we hadden daar dus 3 glijbanen, eentje met lichtjes, best wel leuk en mooi, 
aangenaam. Dan had je ook nog eentje waar je met suuuuuuper veel in kon en in banden 
kon zitten, ja, daar heeft onze Chiro nogal het varken in uitgehangen, oeps! Hopelijk 
niemand te veel blauwe plekken de volgende dag  En dan hallo kroket, een gigantisch stijle 
glijbaan, ik denk dat er bij iedereen wel hetzelfde door hun hoofd ging: “oei, ik krijg geen 
adem, oei nu is het echt niet meer oké, oei nu maak ik me zorgen en dan toch juist op tijd is 
die glijbaan gedaan”. Best wel geniaal! De ene was al beter verwittigd als de andere, 



Robbedoes, bedankt voor de verwittiging dat ik vooral niet mocht vergeten om te blijven 
ademen haha! Naast die toffe glijbanen had je ook nog een jacuzzizone, een saunazone, een 
zwembad waar dat er golven op kwamen zoals in de echte zee en dan nog een zwembad en 
glijbanen buiten én nog een kinderbad. Ja, ideaal voor paar uurtjes plezier voor iedereen!  
 
24 april: Vandaag speelden we ‘De Mol’ op de Chiro. Hier moesten jullie allerlei opdrachten 
vervullen maar opgelet want er was een Mol, Lucas, die stiekem tegendraads was en alles 
wou doen mislukken. Arnout had de Mol in de eerste ronde al door, sterk! 
 
29 april: Vanavond hadden we leiding-aspi-avond. We aten barbecue, de ene al een 
lekkerder vleesje als de andere, he Lucas! Alee niks tegen zwamworstjes natuurlijk! Chance 
had Emma ribbekes voor een heel leger bij! Daarna speelden we een zeeeeeeeer leuke quiz, 
amai seg! Toffe quizmasters ook wel! Denk wel dat iedereen zich kostelijk geamuseerd 
heeft, zowel van jullie, Aspi’s, als de leiding heb ik toch positieve reacties gekregen dus dat 
voorspelt veel goeds voor volgend jaar!  
 
1 mei: Vandaag gingen we naar het park, ja, daar hebben we na lang rondrijden eigenlijk wel 
een heel tof plekje gevonden, nadien ijsje gegeten en voila, de dag zat er al weer op. 
 
8 mei: Oeps, we gingen weer met de fiets (Julie haar lievelingsvervoersmiddel denk ik ;)) 
naar het park, jullie mochten kiezen wat jullie graag nog wouden doen en kozen voor 
picknick in het park, en als afsluitertje nog eens een lekker ijsje, jam jam!  
 
 
 


