
 

 

Telefoonnummers 

Speelclub         Speelclubmeisjes 
midas  04/7957.76.79  Tiffany 04/7883.13.48 
Tom   04/7145.20.42  Jutta  04/7662.29.00 
Raju       04/7869.55.73  Martha 04/7846.35.69 
 
Knapen         Kadollen 
Joris   04/9844.40.47  Charlotte 04/7221.74.68 
Glen   04/7757.76.09  Erin   04/7660.30.32 
Dylan  04/7662.23.26  Lina  04/6819.75.40 
 
Rakkers         Kwiks 
Gert   04/7239.41.14  Lien  04/9562.59.30 
Lucas  04/9629.70.21  Sophie 04/7208.30.12 
 
Toppers        Tippers 
Nick   04/7858.83.58  Hanne 04/7722.42.35 
Diego  04/7642.79.55  Anna  04/7897.58.69 
   
Kerels      Tiptiens 
Kasper  04/7703.21.28  Elien 04/7830.91.88 
Hannes  04/7455.00.75  Phaedra 04/7644.42.13 
 
Aspis      Aspimeisjes 
Midas  04/7939.29.82  Sara  04/9844.40.99 
Arne   04/7681.06.08  Roos 04/7985.29.55 
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Voorwoord 

Beste chiro vrienden 

 

Het is weeral zover: het kamp staat voor de deur! (dus 

doe maar snel open, moehahaha!). De leiding heeft het 

gevoel dat dit chirojaar weer als een sneltrein voorbij is 

gesneld. Hopelijk jullie ook, want dat wil zeggen dat 

jullie het ook zo fijn vonden! Deze laatste bosjonck 

maken gebeurt altijd met een dubbel gevoel: een beetje 

droevig omdat het jaar bijna afgelopen is, maar langs  

de andere kant ook héél gelukkig omdat dit de kamp-

bosjonck is (en er is toch niets fijner dan een chiro-

kamp?)!!!  

 

Welke streek we dit jaar onveilig gaan maken en wat 

jullie daarvoor allemaal moeten meebrengen vinden 

jullie allemaal in deze bosjonck! Wij hopen dat jullie 

allemaal meekomen om samen tien dagen alles te ge-

ven. Wie wil er nu geen tien dagen optrekken met dé 

tofste bende van het land, wat zeg ik: de tofste bende 

van de wereld! 

Groetjes en tot binnenkort, 

De leiding 

 

 

Wat in valies? 

Allerlei: Wasspelden en veiligheidsspelden 
  Zakdoekjes  

Zaklamp 
  Drinkbus 

  Lijst met inhoud van de valies voor de jongere 
groepen 
  Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, adressenlijst 
  Zonnecrème  
  Verkleding voor het kampthema & groepsthema 
  Leesboeken en stripverhalen 
  Fluoriscerend veiligheidshesje en/of bandjes + 
fietslampjes 
  Aardappelmesje voor Tito, Keti 
  Persoonlijke medicatie 
  Vuilewaszak  
 
Dit nemen we niet mee: 
  Schoolboeken 

GSM/Smartphone, I-pod, I-pad, MP3-speler, 
Playstation en andere elektronische toestellen 

  Huisdieren 
 
Vergeet niet om op zoveel mogelijk spullen jullie naam te 
zetten zodat we geen vracht verloren voorwerpen moeten 
meenemen naar Jezus-Eik. Zeker ook op het uniform! 
 



 

 

Wat in valies? 

Uniform:  We vertrekken in volledig uniform!  
(Chirorok of –broek, Chirohemd & t-shirt van 
Chiro Jezus-Eik)  
HET VOLLEDIGE UNIFORM IS VER-
PLICHT!!!!!! 

Speelkledij:  Lange broek, shorts of rokjes om hele da-
gen in te spelen! 
  T-shirts, warme pulls 
  Voldoende ondergoed en kousen voor het hele 
kamp 
  Sportkledij en sportschoenen 

Zwemgerief: zwembroek/badpak en bad-
muts 

  Laarzen, stevige (stap)schoenen 
  KW of regenjas 
Slaapgerief: Luchtmatras/matje, veldbed, hoofdkus-
sen, slaapzak, pyjama en 

lievelingsknuffel  
Wasgerief:  Handdoeken en washandjes 
  Tandenborstel + tandpasta + bekertje 
  Zeep, shampoo, kam of borstel 
Eetgerief:  Bord, soepkom (liefst geen soepbord) & 
drinkbeker (alles in plastic) 
  Bestek 
  3 handdoeken 

 

 

Opa chiro 

Beste Kameraden en kameradinnen, 

Mijn oude botten kriebelen bij de gedachte dat het chiro-

jaar weldra weer voorbij zal zijn! Maar dit zijn kriebels 

van geluk, deugddoende kriebels, want dit wil zeggen dat 

het kamp er aan zit te komen! Niet zomaar het kamp, neen, 

het CHIROKAMP! Dit is, zoals sommigen onder jullie wel 

al zullen weten geen kamp als een ander. Neen, dit is de 

tofste periode van het hele jaar: Samen zwemmen, ravot-

ten, sjotten, reuzespelen spelen, liederen zingen, bashglij-

den, bonten avond,… Om dan uiteindelijk te eindigen in de 

primeur van het jaar: 

  HET KAMPVUUR!! 

Een reuze-PX, gebouwd door de stoere aspi’s, met hout, 

verzameld door heel de chiro, versierd door de bevallige 

aspi-meisjes, rechtgetrokken door de sterke leiding en koks 

en aangestoken door de jongsten van de chiro. Ik krijg 

waarlijk tranen in mijn ogen als ik terugdenk aan deze 

prachtige periodes. En daarom denk ik, beste kinderen, dat 

jullie allemaal beter meegaan op kamp, want je kan maar 

niet geloven wat je anders zal missen. 

Groetjes, 

Opa chiro 



 

 

Speelclubmeisjes 

Hallokidoki liefste speelclubmeisjes! 

 

Hier alweer de allerlaatste bosjonck van dit 

knotsgekke jaar! We hebben vele zotte Chirozon-

dagen met elkaar doorgebracht en hebben ons tel-

kens weer super geamuseerd! Het weekend was 

een geweldig voorsmaakje van het grote KAMP! 

Nog enkele weken en we zijn weg op ons aller-

laatste avontuur, en wat kijken we er al naar uit 

zeg! 10 hele dagen met jullie? Dat wordt zeker en 

vast MEGA-SUPER-DUPER-DELUXE-VET-

COOL! Elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s 

avonds laat mogen we jullie grappige mopjes en 

zotte verhalen aanhoren. Jullie gekke dansjes, 

liedjes en zelfverzonnen toneeltjes waar we al 

een hele reeks van hebben mogen aanhoren en 

zien? Dat belooft! We gaan nog tijd te kort heb-

ben! Dus maak jullie valiesjes alvast maar klaar 

en tot dan! 

 

De allertofste leidsters, 

Marthy, Tiffy en Jutty 

 

  
De bedoeling is om de medische fiches 

die nu in orde zijn ook te houden voor 
volgende jaren. Zo moeten ouders niet 
elk jaar opnieuw deze medische fiches 
invullen.  

 
De papieren worden na het kamp dus 
niet weggesmeten, maar blijven in de 

map en worden overgenomen naar de 
volgende chirojaren.  
Ouders kunnen dan op de startdag de 

medische fiche nog eens nalezen en 
aanpassen indien nodig. Dan ligt de 
verantwoordelijkheid bij de ouders.  
 

Je kan de papieren versie vinden op 
de website. 

Medische fiche 



 

 Graag hadden we de betaling voor jullie gezin in 
één keer ontvangen op ons rekeningnummer, ten 
laatste zaterdag 20 juni 2015 (vroeger is uiter-
aard handiger) 
 

Voor 11 dagen kampplezier en heerlijk eten van 
onze koks betaalt u: 
• €140 voor het eerste kind dat meegaat op kamp 
• €135 voor het tweede kind dat meegaat op 
kamp 
• €130 vanaf het derde kind dat meegaat op 
kamp 
 

Bij uw overschrijving vermeldt u de naam en fa-
milienaam van uw kinderen, bv:  
“Marie kwiks, Anne speelclubmeisjes en Thomas 
Stroobants rakkers” 405 euro. 
 

Als u toch nog een vraag of opmerking hebt mag 
u steeds de financieel verantwoordelijke Kasper 
contacteren: 
financieel@chirojezuseik.be 

Chiro Jezus–Eik   KBC 744-0120590-12  
 of  BE19 7440 1205 9012 

Betaling  

 

Speelclubjongens 

Vrienden, kameraden, broeders 

 

Helaas pindakaas, het chiro jaar is op zijn einde gekomen. Voor 

sommigen onder jullie was dit het eerste jaar als speelclubber, voor 

anderen het laatste. Hoewel het chirojaar aan het aflopen is, is het 

nog niet gedaan! Het grootste spektakel, le moment suprême, the 

finishing touch, moet nog komen: HET KAMP! Voor velen onder 

jullie zal dit het eerste kamp zijn, en daarom meteen ook het tofste! 

Want eenmaal je op chirokamp bent geweest, wil je altijd op kamp. 

Dit kan je gerust navragen bij de ouderen van de chiro, waaronder 

sommige van jullie mama’s en papa’s, zij zullen dit zeker bevesti-

gen.  

Wat doen we zoal op zo’n kamp, horen we jullie al denken.  Wel dat 

zullen jullie gauw genoeg ontdekken. Maar om toch al een tipje van 

de sluier te lichten: Zwemmen, ravotten, bontenavond, bashglijden, 

de vrouwen ambeteren, klinken repareren, heerlijk eten van de koks 

opeten, trektocht en als belangrijkste: het fameuze kampvuur. Ook is 

er zoals elk jaar een speelclub thema, maar later meer hierover! Het 

is een thema voor echte mannen! 

Wij hopen alvast dat jullie allemaal meekomen, om samen de tijd 

van ons leven te beleven! 

Jullie leiders, jullie strijdbroeders, maar bovenal jullie vrienden, 

Midas, Raju en Tom 

mailto:financieel@chirojezuseik.be


 

 

Kadollen 

 

 
Lieve Kadollen,  
Na een jaartje vol plezier, gelach en zot gedoe is het zo 
ver: HET ENIGE ECHTE MEGA TOFFE COOLE DE 
MAXE YOLO SWAG PLEZIERIGE KAMP!! 
Tijdens onze 24 uren Kadollen merkten we al dat we een 
samenhangende groep zijn, die er helemaal klaar voor is 
om ervoor te gaan tijdens die tien dagen ver weg van 
huis.  
 
Smeer jullie beentjes al maar in, want jullie hebben een 
moeilijke opgave voor dit kamp.  
Wij zijn tijdens ons Kadollenjaar jammer genoeg een paar 
kilootjes bijgekomen en wij gaan deze vetjes aanpakken 
tijdens het kamp! Doorheen het kamp krijgen jullie allerlei 
sportieve activiteiten voorgeschoteld en moeten jullie ons 
vooral helpen onze calorietjes kwijt te geraken.  
Je hebt dus nog ongeveer twee maanden de tijd om te 
gaan fietsen, lopen, voetballen, tennissen, badmintonnen, 
fitnessen,.. Zodat jouw conditie er helemaal klaar voor is. 
Natuurlijk gaan wij drie dit ook moeten doen zodat we 
klaar zijn om sportief te strijden tegen jullie. Wacht maar 
af MOEHAHAAAAAA.  
Wij tellen al af naar 1 juli  
Veel liefs,  
Charlotte, Lina & Erin 
 

Verkleedkleren die jij moet meenemen:  
 

 

 
 

Vertrek op woensdag 1 juli: we spreken hiervoor 
af om 13uur aan het Mariahof in uniform.  

  

Voor we op de bus stappen is er nog een formatie, 
inleiding van het kampthema en neemt iedereen 
afscheid van zijn familie.   

  

Op zaterdag 11 juli mogen jullie ouders, vrien-
den en familie jullie weer terug verwachten 
aan het Mariahof rond 13 uur. Dit is een richtuur. 
De dag van aankomst kunnen jullie op onze web-
site (www.chirojezuseik.be) het exacte tijdstip van 
aankomst terugvinden. Dan volgt er nog een for-
matie, waarin de leiding de prijzen uitdeelt en ie-
dereen bedankt voor het fijne kamp. Ook 
de groepsfoto van het kamp wordt dan uitge-
deeld.   

  

We vragen iedereen om deze uren te respecte-
ren: het is voor niemand fijn als we met z’n allen 
op laatkomers moeten wachten.  

Vertek en aankomst 

http://www.chirojezuseik.be


 

   

De valiezen mogen jullie op maandag 

29 juni tussen 18u45 en 

20u00 komen afzetten aan het Mariahof. 

Vergeet ook de medische fiche, 

een ziekenfondsvignetje en de SIS-kaart 

niet!   

  

Na 20u nemen wij geen valiezen meer 

aan.   

Indien u de valiezen onmogelijk kan bren-

gen, gelieve dan contact op te nemen met 

de leiding.   

  

We zouden graag vermijden dat er de 

dag zelf nog mensen met hun baga-

ge aankomen.   

Afspraken kamp 2015  

 

Knapen 

Beste Knapen 
Met spijt in ons hart moeten wij reeds meedelen dat het super crazy chi-

ro jaar er al op zit.. Ooouuh!! Maar wat voor een top jaar was het wel 

niet. 

We zullen even overlopen wat we allemaal gedaan hebben dit jaar: 

 

Om te beginnen de leuke startdag waar jullie talrijk aanwezig waren. 

Het super zotte en leuk kerstfeestje met hapjes en drankjes, maar vooral 

coole cadeaus! 

Ons zwem avontuur in het Begijntjesbad waar wij hebben ontdekt dat 

geen enkele knaap bang is voor iets in de gekke wildwaterbaan. 

Springs, waar jullie jullie eens hebben uitgeleefd op de zalige springkas-

telen! 

Ook hebben we een knettergek knapenweekend gehad dit jaar, waar jul-

lie hebben bewezen dat in elk van jullie een superheld schuilt! 

 

Maar het leukste van heel het chiro jaar staat nog te wachten op ons, het 

KAMP. Joepieeee!! 

Dat worden 10 super zotte, gekke, coole, … dagen dat we gaan meema-

ken! 

Er staan al veel spetterende programma’s en activiteiten gepland. Smeer 

maar alvast jullie borstkas in. De locatie blijft nog even geheim maar 

die komen jullie zeer snel te weten. Spanneeeeeend! 

Wij kijken er alvast naar uit om met jullie op kamp te gaan.  

 

Crazy Knapen leiding 

nalyD, siroJ, nelG 

 



 

 

Kwiks 

Dag allerliefste Kwikjes!   

Jaja, het jaar zit er alweer bijna op… En wat voor een jaar. We gin-

gen op weekend, speelden het grote paashaasspel en maakten Hofsta-

de onveilig op het hoogteparcours! Maar niet getreurd, het allerleuk-

ste moet nog komen! We hebben het natuurlijk over het zalige, spet-

terende, megacoole kamp! 

Pas maar op allemaal, want deze knotsgekke bende zal niemand onge-

merkt voorbijgaan. De Kwiks zijn namelijk stuk voor stuk heel specia-

le meisjes, elk met hun speciale kantjes. Zo hebben we bijvoorbeeld 

twee zangtalenten in de groep: als Carla en Emily hun stem laten ho-

ren is het op slag stil in het lokaal. Norah en Jana hebben de speciale 

eigenschap om altijd als laatste te lopen. Gelukkig hebben we de ver-

antwoordelijke Lori in de groep, zij zorgt ervoor dat wij als leiding 

bijna overbodig worden. Onze twee enthousiaste actievelingen Sofie 

en Pauline zorgen samen met sfeermaakster Maeva voor een lach op 

ieders gezicht. Noa heeft ons dit jaar laten zien dat ze zich zeer 

goed in vogelverschrikker kan verkleden en Noor verbaasde ons met 

haar grappige opmerkingen. Yaëlle zit altijd boordevol energie, hoe 

doet ze dat toch? Zin in een feestje? Dan kan je bij onze vrolijke Bo 

terecht. Voel je je wat verdrietig? Geen probleem, Giulia is zo grappig 

dat je je spontaan beter voelt. Luka en Elena zijn de hersens van de 

groep en zelfs nieuwkomer Cleo hoort al helemaal thuis in de groep. 

Het is alsof ze er altijd geweest is. Als laatste hebben we veruit het 

schattigste meisje van de hele Chiro in onze groep: Als Diane op de 

Chiro verschijnt smelt op slag ieders  hart. 

Je hoort het al, met zo’n groep kan het niet anders dan een fantas-

tisch kamp vol verrassingen worden. Wij kijken er alvast naar uit! 

 

Kusjes en knuffels, 

 

Lien en Sophie 

 

 

Inkleurprent 



 

 

Mopjes Bopjes 

Jan en piet camperen, het is 1 uur s'nachts en Jan wordt wak-

ker: Zeg piet, kijk eens naar die prachtige sterren en die helde-

re maan, wat zegt jou dat? Dat het morgen mooi weer wordt? 

NEE SUKKEL, DAT WIL ZEGGEN DAT ONZE TENT GE-

JAT IS!  

 

Een parkwachter gaf instructies aan een groep wande-

laars. Hij waarschuwde: “Het is niet uitgesloten dat u 

een grizzlybeer tegen komt. Maar grizzly’s gaan men-

sen meestal uit de weg, en daarom is het goed als u 

een aantal belletjes aan uw rugzak bevestigt. Dan ho-

ren ze u aankomen en krijgen ze de kans om te vluch-

ten. In de kampwinkel kunt u belletjes kopen voor 

twee Euro per stuk. Als u uitwerpselen van een grizz-

lybeer op uw pad vindt, kunt u maar beter maken dat u 

wegkomt!” 

“Maar hoe weten we of het de poep van een grizzly 

is?” vroeg een van de wandelaars. 

“Oh, geen probleem. Dat ziet u meteen. Uitwerpselen 

van de grizzly’s zitten namelijk vol met belletjes”.  

 

 

Rakkers 

Beste Rakkers, 

 

Hier het allerlaatste berichtje van jullie toffe leiders. Dit 

betekent jammer genoeg dat het super leuke chirojaar vol 

leuke activiteiten op zijn einde loopt. Met spijt in ons hart 

moeten we afscheid nemen van de leukste groep, namelijk 

de rakkers. Maar wacht eens ….? Niet getreurd want het is 

nog niet gedaan.! We hebben ons kamp nog waar we nog 

meer zotte dingen kunnen doen en dit 10 dagen lang! 10 

dagen lang om onze rakkers nog beter te leren kennen. Dit 

weten we echter al van jullie: 

-Thomas, Jens en Jarni: de drie musketiers, de leiders van 

de groep en ook de luidruchtigsten! 

-Jerre en Bram: de mannen die zo onafscheidelijk zijn, er is 

niemand tussen hun vriendschap te plaatsen . 

-Raf: De man met zijn slimme opmerkingen die de monden 

van leiders open laat vallen. 

-Driss: de man die graag aan de leiding hangt. 

-Theo: de man met de duizenden vragen. 

-Robbe, Pierre en Charly: de mannen die overal een verkla-

ring voor hebben en heel creatief zijn. 

-Seppe: de man van de wetenschap, hij weet elk feit over 

alles. 

Maar kennen jullie de leiding? Dit zullen we te weten ko-

men op het kamp. Tot dan!!!!! 

Groetjes, 

Gégé & Lulu 



 

 

Tippers 

Allerliefste Tippers, 

 

Hier het laatste berichtje van jullie leidsters voor we op 

kamp vertrekken. We hebben al een super jaar achter 

de rug. In het begin was het allemaal nog wat stilletjes, 

maar nu zijn jullie één voor één volledig opengebloeid. 

Wij hebben ons al super geamuseerd met elk van jullie. 

We hebben onze onafscheidelijke tweeling Myrthe en 

Marie die samen een komisch duo zijn door gewoon 

zichzelf te zijn. Sara, de stille, maar altijd aanwezige 

kracht op de Chiro. Striede en Lotte S die al echte tiener-

meisjes zijn en zich echt elke  week smijten.  Voor Anke 

kan een spel niet avontuurlijk  en sportief genoeg zijn. Im-

ke en Lotte G, onze giechelmeisjes, die voortdurend een 

lach op hun gezicht hebben en zich altijd amuseren. Sa-

rah heeft zich volledig geïntegreerd in de groep en we 

zijn nu niet meer volledig zonder haar. Wij hebben al su-

per herinneringen aan dit jaar en we moeten nog op 

kamp vertrekken. Hopelijk gaan jullie met velen mee , 

want ons kampthema is GOTHIC. Haal het zwart dus 

maar uit de kleerkast… 

Wij kijken al uit naar het kamp zodat we weer elke 

avond kunnen weerwolven, vooral met het kaartje de 

dief. Honkbal te spelen en constant vangbal te hebben. 

Marie een tuimeling te zien doen en al jullie zotte verha-

len te horen en zo veel meer... 

Vele kusjes en knuffels van Hanne en Anna  

Veel succes met jullie examens , wij geloven erin  

 

 

 

Pret en verzet 



 

 

Pret en verzet 

Verbind de cijfers en kijk welke tekening eruit komt! 

Op de volgende pagina vind je een leuke woordzoeker, kan jij 

alle woorden vinden? 

 

 
 

 

 

Toppers 

Hier zijn de baron en de schone slaper weer, 

Maar dit voor de allerlaatste keer. 

 

Het was weer een super jaar, 

Met onze toppers zijn we bijna klaar. 

 

De carwash, groepsfeest, modder, en de leuke zondagen, 

Nee jullie hadden echt niet te klagen. 

 

Jullie leiders gaan nu wat slapen. 

Want op kamp worden we gekke apen. 

 

Wat een geweldig jaar met veel activiteiten, 

Op kamp gaan we ons dubbel smijten. 

 

Hier sluiten we het gedicht af, 

Voor jullie nooit meer straf. 

 

Jullie zijn geweldig,  

Net als jullie leiding. 

 

Diego en nick.  



 

 

Tiptiens 

AaAaAaAAAaaAAAaaaAAAaaallerliefste TiptiEeEeEns,  
Man man man, wat een jaar hebben we weer achter de rug! We 
hebben, gelachen, geblijt, gezongen, gekookt, gedanst ZOALS 
NIEMAND ANDERS DAT KAN. Stuk voor stuk heeft jullie karakter-
ke ervoor gezorgd dat wij de beste groep, namelijk de Tiptiens had-
den. Daarvoor duizend kuskes en knuffelkes want wij konden ons 
dit jaar niet beter hebben ingebeeld. 
Nu we zo even terugkijken op het voorbije jaar hebben wij toch ei-
genlijk  DE WERELD VERANDERD???  
Wij hebben heel Overijse gered van een MEGA bomexplosie, we 
hebben hongersnood uitgeroeid door onze Retro Pannenkoeken-
namiddag, we hebben heel de wereld geëntertaind met jullie prach-
tige acteerprestaties op het groepsfeest en op ‘Teenmoms’! Dit 
maakt van elke Tiptien ook wel een held. Daarom hebben deze 
heldhaftige tiptiens dan ook het jaar afgesloten door de Weerwolf, 
Cobra en de Vampire aan te pakken in WALIBI met hun helse, 
schel geschreeuw!!! 
Wij krijgen die Cobra Vampire 
Weerwolf-kriebels alweer als we 
denken aan het FORMIDABELE 
KAMP dat er zit aan te komen! Wij 
hebben er ongelooflijk veel zin in en 
al een heus programma voor jullie 
klaarstaan in het verre Avelgem!  
Nog 1 tip liefste tiptiens, kweek 
beenspieren om U tegen te zeggen 
want wij zijn op de kampplaats te-
gen een tempo om U tegen te zeg-
gen! Er valt ni te sollen met ons!  
 

<3 <3 <3  
Feelienie  

 

 

            
         

 



 

 

Varia 

De Met      

 

 

Kerels 

Beste Kerels, 
 

Het einde van het jaar nadert en met onze geweldig suc-
cesvolle ontbijtactie achter de rug, kunnen we nu uitkijken 
naar een kamp dat nog voor lang in jullie geheugen zal 
gegrift staan. Waar het is en wat we allemaal gaan mee-
maken, zullen we nog even voor ons houden, maar één 
ding is zeker, we gaan zalige en zotte activiteiten doen! 
Begin ook al maar wat te trainen met de fiets want het zal 
een zware en lange tocht worden tot de kampplaats. Voor 
meer praktische info komen we zeker nog eens langs bij 
jullie thuis. 
Verder kan ik al zeggen dat jullie leiders het tot nu toe 
een onvergetelijk jaar vonden en dat jullie gewoon een de 
maxe groep zijn. Iedereen is op zijn eigen manier uniek 
en heeft zijn eigen plekje in de groep en het is ook dat 
wat jullie zo sterk maakt! 
Binnenkort komen de examens eraan en gaan we jullie 
ook een lange tijd niet meer zien, daarom wensen we jul-
lie bij deze super veel succes, maar we zijn er zeker van 
dat dat wel in orde komt. Daarna kunnen jullie genieten 
van een welverdiende vakantie en natuurlijk al beginnen 
dromen van het kamp! 
 

Tot dan! 
Kasper & Hannes 



 

 

Aspimeisjes 

Liefste aspimeisjes, 

Geniet van deze kampbosjonck want of jullie het nu willen of niet, het zal 

de allerlaatste zijn die jullie ooit als kadee zullen lezen. We hebben een 

schitterend jaar achter de rug met veel ups en downs… zonder downs! 

Stuk voor stuk zijn jullie geweldige meisjes die ons elke zondag wisten te 

verrassen met jullie spetterend enthousiasme, eeuwigdurende lach, niet-

grappige mopjes en vooral met jullie uiteenlopende karakters die samen 

een prachtig zevental vormen.  

Hou die traantjes nog maar even in want er staat ons eerst nog een onver-

getelijk kamp te wachten vol emoties, gelach, plezier en alle gekheid op 

een stokje (jullie dus). Omdat we zoals altijd houden van spanning cre-

ëren, gaan we het kampthema nog niet verklappen. Maar 1 ding is zeker: 

you will have the time of your life!   

Bereid jullie goed voor en ga al maar op training in den basic fit om stevi-

ge fietsbenen te kweken. Deze zullen noodzakelijk zijn om de Vlaamse 

Himalaya ‘s richting Avelgem te trotseren. Dan kunnen we daar lekker 

loco gaan als marginalen.  

Oh neeee! Oeps, nu verklappen we het thema toch… Wij kunnen echt 

niets geheimhouden voor jullie hé! Dedoeme!  

Maar ja, nu dat gezegd is, neem zeker jullie marginaalste kleren, gedrag, 

… mee en laten we er een LOCO-kamp van maken! 

 

Vele kusjes van jullie lekkerste leiding 

Roos en Sara   

 

 

 

 

 

 

Varia 



 

 

Hoofdsponsors  

 

Aspi-Jongens 

Dag knapste Aspi’s 

Bij het schrijven van deze bosjonck zijn we net terug-

gekeerd van Aspi-weekend, en we hopen dat jullie er 

met volle teugen van hebben genoten. Wij alleszins 

wel! Niet iedereen kon er bij zijn, spijtig genoeg, som-

migen onder ons waren namelijk te druk bezig met te 

struikelen over trampolines! 

Hoe dan ook was iedereen erbij in onze gedachten, en 

het plezier dat we hebben gehad wordt enkel vergroot 

tijdens het (voor-)kamp! We hebben al enkele dingen 

gepland, en we zijn aan het twijfelen of we al een tipje 

van de sluier mogen lichten… 

We verklappen nog niets, maar we kunnen wel al mee-

delen dat de populairste aanvraag, een fabriek waar ze 

een bepaald product produceren, bezoeken, op het lijst-

je staat! 

Hier stopt dan de Kamp Bosjonck, jullie weten onder-

tussen wel al hoe het er aan toe gaat op kamp, nemen 

we aan! 

 

Met vriendelijke en genegen groeten, 

De Aspi-leiding 

Jackel en Buzze 



 

 

De kampplaats! 
 

Dit jaar gaan we op kamp naar Avel-

gem, een gemeente in de provincie 

West-Vlaanderen.  

We zullen 10 dagen verblijven op 

het terrein van Chiro Avelgem, dat 

bestaat uit twee gebouwen, een 

meisjes- en jongensgebouw, en een 

groot open terrein. 

Het meisjesgebouw is een voormali-

ge boerderij bestaande uit twee 

aparte gebouwen. Hier zullen de 

kleinsten onder ons overnachten. 

  
 

 

 

Het jongensgebouw ligt vlak 

naast het meisjesgebouw en 

dat zullen we eerder gebruiken 

als refter, keuken, EHBO lokaal 

en een plaats om al ons mate-

riaal op te bergen.  
 
 
 
 

De ouderen onder ons zullen in tenten overnachten op het veld tussen 

het meisjes- en jongensgebouw. 
 

 

 

Hoofdsponsors 



 

 

Hoofdsponsors  

 

De kampplaats! 

Rondom onze kampplaats is er ook heel wat te doen:  

10 km van de kampplaats is er een overdekt zwembad. Naast de ter-

reinen waar wij mogen spelen zijn er in de buurt nog een aantal 

speelterreinen en pleinen aanwezig. Er zijn ook heel wat wandelrou-

tes in Avelgem, perfect voor wanneer we op trektocht of op twee-

daagse vertrekken!  

 

Het dcentrum van Avelgem is ook niet ver van onze verblijfplaats, 

leuk voor een spannend dorpsspel!  

 

Voor meer informatie: http://www.chiroavelgem.be/ 



 

 

Schrijfkriebels 

10 dagen weg van huis…Voor sommige klinkt dat ge-

weldig, voor anderen is het net iets teveel van het goe-

de.  

Toch krijgt iedereen graag een briefje van het thuis-

front. 

Om ervoor te zorgen dat de postbode op de juiste 

plaats stopt, geven wij hier het adres: 

 

Chiro Jezus-Eik 

Naam van het kind 

Afdeling 

Driesstraat 69 

8580 Avelgem 

 

Opgelet! 

Om de kampsfeer niet te verstoren, is het niet toege-

staan om op bezoek te komen! 

 

De leiding dankt u voor uw begrip. 

 

 

Algemeen nut 

 

 


