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Voorwoord 
  

Beste ouders en leden,   
  
Het is weer zover…. DE KAMPASJEMENOU IS 
HIER! Dat wil dus zeggen dat het kamp steeds 
dichterbij komt. Wat kijken wij met de 
leidingsploeg er naar uit! 10 dagen lang 
spelen, ravotten en ons goed vuil maken. Alle 
informatie rond het kamp vind je in deze 
asjemenou. Toch nog een vraag? Dan kan je 
altijd de leiding contacteren, of spreek ons aan 
op de chiro! 
 
Tot snel! 
 
Liefs, 
De leiding   
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Ribbels  
 Hey liefste Ribbels, 

Hier zijn we terug met een leuk artikel voor jullie. Wij wouden jullie 
graag bedanken voor al zeker een geslaagd jaar. We zijn er zeker 
van dat het kamp super mega fantastisch leuk gaat worden! Breng 
zeker een leuk leesboekje mee waar we jullie kunnen uit voorlezen. 
Hier zijn nog enkele leuk foto’s van dit mega leuke jaar!  

Dikke kussen, 

Kamie , ja ma en soof 
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Speelclub 
Dag allerliefste speelclubjesss 

 

Het chirojaar zit er alwaar bijna op L  en met jullie is het echt voorbij gevlogen!  

We hebben heel wat leuke zondagen met jullie beleefd dit jaar.  
Welke zondag vonden jullie het leukst? Wij vonden ze allemaal kei leuk! 
Ons speelclubweekend kunnen we natuurlijk ook niet vergeten! Wat hebben wij daarvan genoten om 
samen met jullie, het hele weekend leuke verhaaltjes te horen en 2 volle dagen met jullie te spelen!  
Maaaaaar… we hebben ook goed nieuws want het is nog niet helemaal gedaan! Het is bijna grote 
vakantie en dan vertrekken wij samen met heel de chiro op kamp joepieeeee J 

En daar kijken wij natuurlijk al super hard naar uit, hopelijk jullie ook!  

Het kamp wordt nog duizend keer zo leuk als alle andere activiteiten en zondagen die wij al samen 
gehad hebben, dat beloven wij jullie! We gaan nog meer spelen, super lekker eten en heel veel 
plezier hebben! 

Hier zijn alvast een paar leuke herinneringen die we afgelopen jaar hebben gehad maar op kamp gaan 
we zeker nog heel veel leuke herinneringen en momenten eraan toevoegen!! 
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Omdat kamp nog even wachten is en we zeker niet willen dat jullie jullie beginnen vervelen hebben 
wij hier alvast een keileuk doolhof dat jullie kunnen oplossen!!  

Veel plezier schatjesss  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke kussen van jullie allerliefst leiding xxxxxx  
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Kwikken 

 Liefste kwikken, 

 
Jullie super geweldige leiding hier 
😃. Het is alweer mei, en amai wat 
gaat de tijd snel als je zo veel 
plezier hebt! Ik kan nog steeds niet 
geloven dat ons kwikkenweekend al 
voorbij is 😲. Verkleed in het thema 
onderwaterwereld begonnen we aan 
ons gekke weekend op de Chiro, en 
meteen ging het er al gek aan toe 
met ons thema dansje op "diep in de 
zee" tijdens het weerwolven. Hierna 
hebben we samen de lekkerste mini 
pizzaatjes op de hele wereld 
gemaakt! En om ons super leuke en 
gekke weekend af te sluiten hebben 
we nog een pipi quiz gespeeld. 
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Eerst waren jullie misschien toch 
een beetje bang 😉 maar eenmaal 
bezig gingen jullie er volledig voor, 
die bekers werden in een snel 
tempo opgedronken en de emmers 
raakten al snel vol! Niet te vergeten 
zijn natuurlijk de vele vlechtjes, 
overal waar je  

^ùppkeek zag je wel iemand met 
super leuke en mooie vlechtjes! 
Kwikken wij vonden het echt een top 
weekend en hebben er echt super 
veel van genoten!!  

Ook het stadsspel in hartje Dilbeek 
was geweldig leuk! Door de 
wolfsputten heen wandelen, 
spelletjes spelen, pootje baden in de 
vijver bij het gemeentehuis en gekke 
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opdrachten doen, het was een super 
leuke top dag!  

Maar kwikjes wij komen ook met wat 
trietig nieuws, het Chirojaar zit er 
alweer bijna op  😥.  

Na onze vele Chiro zondagen 
samen zjjn er niet meer zoveel dat 
nog volgen. MAAAAR  dat betekent 
ook dat het kamp dichterbij komt! En 
daar hebben we o zo veel zin in, we 
kunnen niet wachten op tien dagen 
vol plezier met onze lieve, maar 
soms toch ook gekke kwikken die 
heel graag vuil worden! We gaan er 
een onvergetelijk kamp van maken 
en de tijd van ons leven beleven!  
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Kalender 
  

JULI   

HEEL DE MAAND GEEN CHIRO, WANT DE LEIDING BEREIDT EEN GEWELDIG KAMP VOOR!   

  

AUGUSTUS   
  

4/08-14/08: MEGAGEWELDIG KAMP   

21/08: geen chiro  

28/08: geen chiro   

  

SEPTEMBER   
  

4/09: geen chiro   

11/09: geen chiro  

18/09: geen chiro   

25/09: OVERGANG   
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Contactgegevens leiding   
Ribbels  
Camille Goris 
Camille2208@gmail.com 0479445356  
 
Sofie Vanzeebroeck 
sofie.vanz@gmail.com 0476286777  
 
Yama Camara 
Yama.camara24@gmail.com 0470332810 
 
Speelclub  
Margot De Cock 
Margotdc20@gmail.com 0499251615 
 
Fien Van der Smissen 
neifvds@gmail.com 0494844608 
 
Virginie Strynckx 
strynckxv@gmail.com 0486714509 
  
Kwikken  
Marie-Claire Nguessi 
Nguessimarieclaire9@gmail.com 0486409336 
 
Cindy Vanzeebroeck 
Cindy.vanz24@gmail.com 0470540579 
 
Amber Van Nyverseel 
vannyverseelamber@gmail.com 0478704923 
 
Tippers  
Iana De Rop 
iana.derop@telenet.be 0471220575  
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Lore Zanardi  
lore@zanardi.be 0470382287  
 
Nore Van Mellaert 
norevanmellaert@hotmail.com 0493139468 
 
Tiptiens  
Neeka Matheus 
neeka.mathues@hotmail.com 0471711781 
 
Ines Van Dorsselaer 
inesvd0708@hotmail.com 0479127383 
 
Aspi’s  
Jill De Nil 
Jill.denil@hotmail.com 0476723216 
 
Demi Longin 
Demi.longin@gmail.com 0484942085  
 
Volwassen begeleidster  
Kaat Donvil 
kaat_donvil@hotmail.com 0476983179  
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Verjaardagen  
  

Ribbels 
Alana  14/05 
Houda  29/05 
Hannah  2/06 
Alessia   5/06 
Jinne  24/06 
Elise  15/08 
Zoé  20/08 
Ellie  31/08 
 
Speelclub 
Fran  8/05 
Cyrielle  9/05 
Kyra  9/06 
Mihaela 23/06 
Flora  14/06 
Emma  18/06 
Anna Issa 16/08 
Nel  23/08 
Evelyn   31/08 
Mila  2/09 
Celia  6/09 
 
Kwikken 
Tess  13/05 
Elise J.   16/05 
Victoria  20/05 
Kiara  26/05 
Lily  9/06 
Emilia  20/06 
Enora  3/08 
Ode  5/08 
Kaya  6/08 
Eline  11/08 
Lua  2/09 
Floor  7/09 
 

Tippers 
Inaya  18/05 
Evangéline 23/05 
Raquel  10/07 
Marie  23/07 
Lio  23/07 
Julia  10/08 
Kiana  22/09 
 
Tiptiens 
Diliana  8/05 
Kato  22/05 
Lotte  26/05 
Kyra  10/06 
Anastassia  13/06 
Nona  20/06 
Colyn  3/08 
Juno  14/08 
Kato  1/09 
Mirte  14/09 
Farah  17/09 

Evy  30/09 
 
Aspi’s 
Lotte  24/07 
Nena  1/08 
Lauren  30/08 
Emma  29/09 
 
Leiding 
Iana  22/05 
Marie-Claire 9/06 
Amber  15/06 
Margot  20/06 
Ines  7/08 
Camille  22/08 
Lore  22/08 
Virginie  28/08 
Jill  30/08 
Nore  12/09 
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Inschrijvingen kamp & medische fiche 

(BELANGRIJK)  
Het is bijna weer zover! Van 4 tot 14 augustus gaan wij op kamp! Wilt je 
dochter graag mee? Hieronder vind je alle praktische informatie.  

INSCHRIJVINGEN KAMP 

Stort €140 op het rekeningnummer BE89 0010 7676 6785 met vermelding van naam 
+ afdeling. Vanaf het tweede kind daalt de prijs telkens met €5.  

De deadline voor de inschrijvingen is 15 juni! 

Wees zeker op tijd met de inschrijving van uw kind, want indien het gepaste bedrag 
op 29 juni niet op onze rekening staat wordt er per gezin €10 extra aangerekend.  

 

MEDISCHE FICHE 

Gedaan met de medische fiche elk jaar opnieuw in te vullen! Je kan de medische fiche 
online invullen en opslaan. Volgend jaar hoeft u deze dan enkel nog eens na te lezen 
en veranderingen aan te passen. Onthoud je logingegevens dus goed. Hieronder vindt 
u de link naar de medische fiche. De link naar de medische fiche is ook te vinden op 
onze website (bij nuttige info à doorklikken naar medische fiche). 

www.chirosavio.be/MedischeFiche  

 

Opgelet, de medische fiche is een belangrijk onderdeel van de inschrijving! Op deze 
manier kunnen wij uw dochter de nodige extra zorgen bieden. Denk maar aan 
toedienen van medicatie, rekening houden met allergieën, voorzien van vegetarisch 
eten, discreet omgaan met bedwateren... Daarom lezen wij alle medische fiches voor 
het kamp al eens door en krijgt de leiding de nodige informatie mee. Ook indien uw 
kind niets nodig heeft weten we dit graag.  

De deadline voor de medische fiches is 15 juni. Omdat er steeds meer medische 
fiches ontbreken bij ons vertrek op 4 augustus voelen wij ons genoodzaakt om €5 per 
gezin aan te rekenen indien wij op 29 de medische fiche niet in ons bezit hebben. 

 

Indien jullie nog vragen hebben over de inschrijvingen voor kamp of over de medische 
fiche, aarzel niet om ons te contacteren. 
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Valiezen!  

Binnenbrengen valiezen   

(bedjes, tweedaagserugzakken…)   

  

Wanneer: zondag 31 juli  

  

Hoe laat: 14u – 16u   

  

 
Helpers gezocht!!! 

 

 

Camion inladen  

 

31 juli vanaf 15u aan de 
chirolokalen 

 

 

Stuur een mailtje naar :  
vannyverseelamber@gmail.com 
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Ijssalon tiptiens  
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Noodgeval?  
  

Een noodgeval tijdens het kamp? Het kan altijd!   

Wanneer u de leiding of uw dochter tijdens het kamp op de hoogte 
wenst te brengen van een noodgeval kan dat als volgt:   

U belt naar:   

Kaat (0476983179) 

Zij zal u graag te woord staan en in echte nood kunnen zij de leiding of 
uw dochter hiervan op de hoogte brengen.   

Wij hopen allemaal dat u deze nummers niet hoeft te gebruiken, 
maar houdt ze zeker goed bij.   
  

De leiding   
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Vertrek en terugkomst kamp  
  

VERTREK:  

Wij vertrekken donderdag 4 augustus om 10u met de bus van op 
het  
Savioplein, vergeet niet om je lunchpakket (brooddoos en drinkbus!), 
(kinder) identiteitskaart, siskaart én vignetten mee te nemen. Het is 
ook aangeraden om zonnecrème in de rugzak mee te nemen als het 
een zonnige dag is. Met regen raden we natuurlijk een regenjas aan!   
  

AANKOMST:   

Op zondag 14 augustus schatten wij rond 16u30 terug aan te komen 
op het Savioplein!  
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Facebookpagina  
  
  
  
  
  

  

Chiro Savio heeft Facebook!  

Doorheen het jaar kunnen jullie regelmatig foto’s en 
reminders terugvinden op de Facebookpagina: Chiro Savio  

Official!  

Ook op kamp delen we graag foto’s met jullie. Dit is via de  
Facebookpagina: “Chiro Savio op kamp”. Op deze manier 

kunnen jullie gedurende die 10 dagen jullie dochter(s) toch 
een beetje in het oog houden.J   
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Fiets in orde?  
  
Joepie het kamp is in zicht en de leiding heeft al voor sommigen onder jullie 
een leuke verrassing! De tippers, tiptiens en aspi’s nemen hun fiets mee op 
kamp! Hoe cool is dat?  
Maar voor we vertrekken moeten we kijken of jullie fiets wel in orde is! 
Hieronder zien jullie een voorbeeld van hoe het hoort J.  
  
Het moment van controle van de fiets wordt nog gecommunieerd door de 
leiding! 
  
Wij kijken ernaar uit!  
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Uniform op kamp  
Omdat we ons uniform veel zullen dragen op kamp, herhalen wij graag even 
aan wat dit allemaal inhoudt en wanneer we dit op kamp dragen.   

Het uniform bestaat uit:   

• onze eigen Chiro pull, een Chiro pull met beige en blauw of een 
Chirohemd  

• een (rode) Chiro T-shirt  
• een Chiro-rok of -short   

Bij het vertrek op 4 augustus dragen we allemaal ons uniform 
met onze RODE Chiro T-shirt!   
Onze rode T-shirt zullen we ook aandoen op groepstocht, als het mooi weer is, 
kan je ook een rood topje aandoen.   

“Leidster, wat moeten we aandoen?”   

Om ’s morgens deze vraag te vermijden geven wij hier nu al graag een 
antwoord op.  
Tijdens de opening (elke ochtend) dragen we allemaal keurig ons uniform.   

“Eikes! Een heel kamp die rode T-shirt aandoen? Bah!”   

Het hele kamp je rode T-shirt aandoen is inderdaad wat vies.   

Daarom doen we op kamp een WITTE T-shirt aan in de 
opening.   
Neem zeker een drietal witte T-shirts mee in je valies zodat je deze tijdig kan 
wisselen.   

Gelieve er voor te zorgen dat overal je NAAM in- 
of opstaat, zéker in het uniform!   
Zo vermijd je dat je in de grote hoop verloren voorwerpen moet zoeken naar je 
kleren, pet, washandje,...   
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Wat neem je zeker mee op kamp?  
NOODZAKELIJKE KLEDIJ   

o T-shirts: 10-tal (ook een paar met lange mouwen) 
o  Shorts of rokjes: 6  
o Sweaters (4-tal) en een heel warme trui  
o Lange broeken (beter geen jeans, dat droogt niet snel genoeg): 4   
o Slipjes: 15 
o Hemdjes en/of BH’s: 5  
o Kousen: 14 paar (ook een paar dikke, langen kousen voor in laarzen) 
o Pyjama’s of nachtkleedjes: 3 (ook een hele warme) 
o Zwemgerief met badmuts in apart zwemzakje met naam 
o Zonnehoedje of pet  
o Regenjas met kap  
o Laarzen 
o Sportschoenen  
o Stapschoenen  
o Sandalen  
o Waterbestendige schoenen of watersandalen   

 
CHIRO UNIFORM    

o Chiro rok, rode Chiro t-shirt, sweater: dragen bij vertrek!   
o Witte t-shirts: 3 (voor de opening elke ochtend!)  
o Rode t-shirts/topjes: 3 (als reserve voor de rode Chiro t-shirt)  
o T-shirt of topje in kleur van je afdeling (Ribbels: paars, Speelclub: geel, 

Kwiks: groen, Tippers: rood, Tiptiens: blauw, Aspi’s: oranje)   
 

TOILETGERIEF   

o Grote badhanddoeken: 2  
o Kleine handdoeken: 4   
o Washandjes: 4  
o Zakdoeken (stof of papier)  
o Zonnecrème 
o Insectenwerende crème 
o Maandverband of tampons indien nodig 
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o Toiletzak 
o Tandenborstel 
o Tandpasta  
o Beker (verplicht, om geen water te verspillen!)  
o Haarborstel of kam  
o Zeep liefst milieuvriendelijk zepen die biologisch afbreekbaar zijn  
o Shampoo: liefst milieuvriendelijke shampoo dat biologisch afbreekbaar is  
o Haarrekkertjes of -speldjes 
o Deodorant 
o Luizenshampo (VERPLICHT)  
o Voor de jongste: pampers indien nodig 

 
KAMPEERGERIEF   

o Rugzak voor eendaagse tocht (voor: pic-nic, zwemzak, regenjas). Deze 
moet stevig zijn om te kunnen wandelen (dus geen handtas, …)  

o Grote rugzak: enkel voor Tippers, Tiptiens en Aspi’s (voor: slaapzak, 
kledij, enz. voor 2 à 3 dagen)  

o Slaapzak 

o Hoofdkussen 

o Knuffel J  
o Dekens (bv fleece): 1 à 2  
o Veldbed  
o Opplooibaar kratje/curverbox  
o Kapstok voor het uniform: enkel voor Ribbels, Speelclub, Kwikken 
o Zaklamp MET reservebatterijen 
o Brooddoos en drinkbus   
o Bestek: mes, vork, lepel, klein lepeltje  
o Aardappelmesje: enkel voor Kwikken, Tippers, Tiptiens en Aspi’s  
o Waskommetje 
o Keukenhanddoeken: 4 
o Wasspelden: 5  
o Linnenzak   

 
PRAKTISCHE ZAKEN   

o Identiteitskaart (+12 jaar) of eventueel Kids-ID (-12 jaar)  
o Vignettes van het ziekenfonds  
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o Zakgeld: 10 EUR + extra geld voor kaartjes en postzegels  
o Medicatie (indien nodig).   

BELANGRIJK:  

- Uniform: we vertrekken op kamp in Chiro-uniform (rok, t-shirt, sweater)  
- NAAM en AFDELING vermelden op al je materiaal: kledij, inclusief schoeisel, 

toiletgerief en kampbenodigdheden. We vragen dit niet zomaar, elk jaar 
eindigen we met een berg verloren voorwerpen, dat is jammer.  

- Nachtkledij: ‘s nachts kan het vrij koud zijn. Voorzie warme nachtkledij.   
- Stapschoenen: moeten comfortabel zijn (juiste maat, nergens knellen!)   
- Smartphone of gsm, I-pad, MP4-speler,.. e.a. elektronica mogen niet mee 

op kamp!  
- Snoepgoed: beetje meenemen mag maar niet overdrijven! Voor de Ribbels, 

Speelclub en Kwikken wordt het snoep wordt door de leiding in bewaring 
genomen. Ze mogen elke middag een snoepje kiezen!  

- Boek of tijdschrift: tijdens de ‘halfplatte rust’ kan er eventueel wat gelezen 
worden.  

- Verkleedkledij: wordt per afdeling meegedeeld, via mail of Facebook.  
  
Voor Ribbels en Speelclub:   

• Zakgeld wordt in bewaring gegeven bij hun leidsters. Daarom graag het 
geld in een gesloten zakje met daarop NAAM + AFDELING. Gelieve ook 
een deel van het bedrag in muntstukken mee te geven. 	 

• Best thuis reeds de adressen op de omslagen schrijven.. 	  

• Voor de bagage: liever een valies, dus geen sporttas. Zet de bagage 
samen met je dochter klaar, zodat zij alles weet te vinden! Handige tip 
om alles te herkennen: neem een foto van de spullen voor je ze 
wegbergt in de valies en geef die foto(‘s) mee. 	  

• Het kan gebeuren dat jonge kinderen ’s nachts nog wel ‘ns bedplassen. 
De slaapsituatie is ook helemaal anders dan thuis. Bespreek met de 
leiding welke voorzorgsmaatregelen je eventueel kan voorzien.	  

• Medicatie (indien nodig) : breng je leiding op de hoogte welke medicatie 
je wanneer moet nemen. 	  

TIP (vooral bij de 3 jongste groepen) : Maak samen met je dochter  
haar valies zodat ze alles goed weet zitten en het meteen terugvindt. Zo  

 is er vanaf dag 1 niet meteen rommel in haar valies J  	  
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Post op kamp  
  

Af en toe eens een briefje krijgen op kamp is altijd leuk! Dus beste 
ouders en sympathisanten, haal alvast jullie pennen en papieren 
boven om ons overmatig veel aandacht te geven tijdens deze 10 
geweldige dagen! Wij zijn graag op de hoogte van hoe het gaat met 
ons thuisfront!   

Schrijven kan naar het volgende adres:   

Naam + Voornaam + Afdeling  

Chiro Savio 

Kruisstraat 4 

8647 Lo-Reninge 

 

MAARRRRR... Niet te veel aandacht uiteraard! Het is verboden een 
postpakket naar uw dochter op te sturen TENZIJ het haar verjaardag 
is. Indien er toch postpakketten uit de postbode zijn tas floepen, zal de 
leiding deze tot het einde van het kamp bijhouden. Dit om 
ontroostbare kindjes die nog niet veel brieven / geen postpakket 
kregen te vermijden. Bedankt voor jullie begrip!   
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Brieven schrijven op kamp  
 
Een briefje schrijven naar huis is altijd leuk!  
Oeps, ik ben mijn briefmateriaal kwijt geraakt, wat nu?   

Als je dit voorhebt of je wilt graag eens een ander kaartje sturen, dan 
heb je altijd de mogelijkheid om een kaartje bij ons te kopen op 
kamp.   

De prijzen:   

§ Postzegel: 0,90 cent per postzegel  
§ Enveloppe: 0,10 cent per enveloppe   
§ Kaartje: 0,20 cent per kaartje   
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Leefregels  
  

1. Handen wassen: elke keer voor we gaan eten, wassen we onze handen.   

2. Tanden poetsen: ’s morgens en ’s avonds na het eten.   

3. Vuil: hoort in de vuilnisbak en niet op de grond. We proberen ook zoveel 

mogelijk te sorteren!   

4. Opening in uniform: witte T-shirt, beige rok of broekrok, marineblauwe 

trui of hemd.   

5. Groepstocht in uniform: rode T-shirt (mag ook zonder mouwen).   

6. EHBO: ’s avonds na de sluiting.   

7. Ribbels, Speelclub & Kwikken gaan op 1-daagse. Tippers, Tiptiens & 

Aspi’s gaan op 2-daagse.   

8. Binnenhuispost: altijd na het eten.   

9. Buitenhuispost: ’s middags of ’s avonds na het eten.   

10. Platte/Halfplatte rust: van 13u30-14u30. 11.Snoep: Niet te veel snoep 

meenemen op kamp!   

De kinderen worden al goed verwend met het lekkere eten van de 

keukenploeg! Bij de jongste groepen wordt het snoep de eerste dag 

verzameld in 1 grote zak.   

11.  Drugs: deze zijn uiteraard verboden op kamp!  

GSM: ook onze GSM laten we thuis, als een leiding een GSM vindt, zal 

deze afgepakt worden.   

  

Het moet stil zijn voor de opening en na de sluiting!   
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Dagindeling  
  
7u45   Piket staat op 

8u00   Leiding en kinderen staan op 

8u30   Opening in uniform 

8u45   Ontbijt en taken 

10u00   Activiteiten beginnen 

12u00   Groepsmoment 

12u30   Middageten en taken 

13u30   Platte rust 

14u00   Halfplatte rust 

14u30   Activiteiten beginnen 

16u00   Vieruurtje en taken 

16u45   Activiteiten beginnen opnieuw 

18u30   Wastijd 

19u00   Avondeten 

19u45   Sluiting 

20u15   Ribbels en speelclub gaan slapen 

21u00   Kwikken gaan slapen 

22u00   Tippers gaan slapen 

22u30   Tiptiens gaan slapen 

24u00   Aspi’s gaan slapen 
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Luizen!  
! LUIZENALARM !  

  
  
Aangezien we op kamp met veel kindjes samen spelen en leven, is het 
zeer belangrijk uw kind op voorhand te checken op luizen en te 
behandelen! Ook al heeft uw kind geen luizen, best voor kamp al eens 
preventief behandelen.   
  
Indien u bij uw kind merkt dat ze luizen heeft, gelieve ons dit te 
melden, zo kunnen wij de behandeling verder zetten op kamp zodat je 
kleine of grote spruit niet meer hoeft te krabben.   
  
Daarom vragen wij aan iedereen om verplicht een bus luizenshampoo 
mee te geven in de valies, zo kunnen we uw kind het best 
behandelen.  
  
Pssst: Luizen komen enkel op proper haar, geen reden dus om je te 
schamen J  
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Tippers  
 Heey, 

                       
 
-z  +s                         r=k                  i=nd                           d=w                           k=t     e=p 

jullie monster outfits  waren geweldig!! 

 Wij hebben hierdoor al veel leuke ideetjes voor op kamp! 

Wij hebben er al heel veel zin in! Hopelijk jullie ook zonder al te veel stress? 

Een aantal wist je datjes die we te weten zijn gekomen over jullie… 

Wist je dat… 

- de tippers heel graag nageltje klop spelen? 

- ze laat willen gaan slapen maar niet vroeg kunnen opstaan? 

- ze zich smijten voor elke opdracht / activiteit? 

- ze zich goed kunnen verkleden? 

- de tippers s ’nachts vallende sterren willen spotten? 

We maken er nog topzondagen van en een geweldig kamp!! 

Met veel liefs,  

Iana, Lore, Nore  

XXX 
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Tiptiens  
Liefste Tiptiens 

We hebben goed en slecht nieuws… Het slechte nieuws is dat 
ons Chirojaar er op zit ouhhhh. Het goed nieuws is dat we bijna 
samen op kamp gaan JOEPIEEE!! 

Wij hebben ongelofelijk hard genoten van jullie enthousiasme 
elke zondag en kijken daarom mega hard uit naar 10 dagen met 
onze Tiptiens!  

Om jullie wat warm te maken voor het kamp hebben we een 
woordzoeker gemaakt. Hierin kunnen jullie de dingen zoeken 
die we sowieso elk jaar op kamp doen.  

Veel succes met de examens, jullie gaan dat knallen!! 

Veel liefs  

Ines en Neeka 
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Aspi  
Liefste Aspisss,  

 

Onze laatste Chirozondag zit er jammer genoeg op, maar wat hebben we 
genoten van dit jaar. Met een lach kijken we terug naar afgelopen jaar.😊 

 

Weten jullie nog… 

● wat voor een discussie de aspitrui werd, maar iedereen uiteindelijk 
tevreden was? 

● dat jullie moesten liften naar Ternat? Waar zijn die smoutebollen???  
● onze hectische wafelverkoop?  
● onze schrikkeltocht met Halloween? Wat een drama queens😂  
● dat we met Christus Koning naar Gent gingen?  
● ons epic kerstfeestje met al die leuke cadeautjes?  
● jullie eerste Aspi in leiding?  
● het schaatsen in Liedekerke? Jill & Demi: ‘Help ik kan niet schaatsen!’ 
● onze leuke, fantastische onvergetelijke leefweek?  
● dat elke zondag iemand Jill haar gsm stal om foto’s mee te trekken?  
● het gewest weekend? Voor sommigen een weekend om niet snel te 

vergeten #P. 
● on y v’aspi, de beste fuif van het land!! 
● …. 

 

Elke Chirozondag was een nieuw avontuur met jullie! Het is een jaar om nooit 
te vergeten & wat is het snel gegaan??? Gelukkig is er kamp nog, Wa gaat da 
worden me jullie🤪  

Wij zien jullie allemaal heel graag💓 

 

P.s. Hier is een klein spelletje, maar ipv « waar is Wally? » is het « waar zijn onze 
aspis? » 
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Deze		Asjemenou	is	 voor:  

  

 

  
  
  
  
  

Dit boekje verschijnt tweemaandelijks.   

V.U.: Lore Zanardi & Neeka Mathues, Stationsstraat 275, 1700 
Dilbeek   

Website: www.chirosavio.be   


