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Voorwoord 

Beste Chirovriendjes,  

Het is alweer zover! Het allerleukste moment 
van het jaar staat voor de deur, namelijk het 
kamp! De leiding heeft het gevoel dat het Chi-
rojaar voorbij is gevlogen door al die zalige 
momenten samen.  

Hopelijk ging het jaar voor jullie ook zo snel 
voorbij want dat wil zeggen dat jullie het ook 
SUPER  vonden!  

Welk dorpje we dit jaar weer onveilig gaan ma-
ken wat jullie hiervoor allemaal moeten mee-
brengen vinden   jullie in deze Bosjonck. Wij 
hopen dat jullie allemaal meekomen om dit 
korte kamp van maar 7 dagen (snif snif) extra 
leuk te maken! Met een droevig (omdat het 
jaar bijna gedaan is), maar ook een heel blij 
gevoel (omdat het kamp het leukste is dat er 
bestaat) nemen we afscheid van de laatste 
Bosjonck van het jaar.  

Groetjes en tot heel binnenkort!!  

De leiding  



 

 

Opa chiro 

 Beste kindjes, hier ben ik met de allerlaatste bosjonck van het 

jaar jammer genoeg! Wat is de tijd voorbij gevlogen zeg.         

Zoveel leuke zondagen dat er zijn gepasseerd en niet te verge-

ten jullie top evenementen. Overal was ik aanwezig, soms van 

in mijn kerktoren, soms van op de achtergrond. Elke keer op-

nieuw zag ik al die blije gezichtjes en de super inzet van de   

leiding. Wat een plezier om te zien! Maar het leukste moet nog 

komen, en dit jaar is het speciaal! Een binnen- en buitenland-

kamp !! Woow wat zijn wij, Opa en Oma Chiro, jaloers dat we 

niet meer kunnen op kamp met jullie maar wij zijn er alvast 

van overtuigd dat het mega zot gaat worden!  

Bij deze gaan wij jullie laten maar wees niet getreurd want er 

volgt nog meer ...En voor we afsluiten zouden wij graag een 

kindje bij ons op het matje roepen.  

Namelijk Timo van de speelclub jongens, voor tijdens het on-

gelukje met de activiteit  “Sterkste Bosuiler“. Timo ging er zo 

hard in op dat hij zelf het raam van de Rakkers er per ongeluk 

heeft uitgeklopt ! Haha dat vonden Oma Chiro en mezelf hila-

risch !  

Veel plezier nog met de laatste zondagen,  

En maak er een spetterend kamp van!  

Tot snel! 



 

 

Speelclubmeisjes 

 Dag liefste speelcubmeisjes,  

We hebben goed nieuws maar ook minder goed 

nieuws, dit is de allerlaatste Bosjonck!! Maar niet 

getreurd want wij gaan bijna op kamp. Dit gaan de 

leukste zeven dagen van jullie leven worden, bereid 

jullie al maar voor! We hebben al een super leuk 

jaar achter de rug. We gingen naar springs, deden 

leuke spelletjes, deden kasactie, ons super leuk 

weekend....  

Maar de kers op de taart is natuurlijk ons kamp. We 

kunnen nog niet veel verklappen maar we weten wel 

aldat het héééééééééééééééééél LEUK gaat worden! 

Jullie zijn stuk voor stuk super leuke ,lieve, grappi-

ge meisjes dus wij kijken er alheel hard naar uit om 

op kamp te gaan met jullie. Dus zeker allemaal mee-

komen!  

Heel veel kusjes de leukste leidsters die er zijn!!  

Xxxx Camille, Hanne en Manon 

  



 

 

Speelclubjongens 

Beste speelclubbers  

Jammer genoeg zit het jaar erop, maar dat bete-
kent dat het kamp eraan 

komt! En wees niet getreurd, want dat is de beste 
tijd van het jaar!! Wij gaan hier allemaal activitei-
ten doen die jullie nooit zullen vergeten ! 

Het jaar was al geweldig en wij zullen jullie zeker 
nooit vergeten en wij hopen dat jullie nog napra-
ten over jullie speelclubjaren wanneer jullie oud 
en wijs zijn en de chiro leiden!  

Het kamp zal alles van dit jaar overtreffen en wij 
hopen dat iedereen van jullie meegaat!! Het the-
ma kunnen we helaas nog niet verklappen, maar 
dat zullen we meedelen als we op kampbezoek 
komen. Bereid jullie maar voor op de beste 8    
dagen uit jullie prille chiro carrière  

 

Tot op kamp! 

  

De speelclubleiding  

Den Deen, Kaboutertje (AKA Twazze) en Flosh 



 

 

Kadollen 

 

 
 Liefste kadollen,  

Hier de allerlaatste bosjonck van jullie allerleukste leidsters. Het 

jaar is voorbij gevlogen!!!!!Elke zondag hebben jullie getoond wat 

voor een leuke en gekke bende jullie zijn. Jullie zijn stuk voor stuk 

lieve en enthousiaste meisjes om in de groep te hebben. We heb-

ben met jullie al super veel toffe momenten beleefd. Zo hebben jul-

lie jullie verkoopkunsten laten zien tijdens onze kasactie. Op het 

groepsfeest zijn wij te weten gekomen wat voor een goed actrices 

jullie zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over ons week-

end. Elke zondag hebben wij ons alleszins rot geamuseerd met jul-

lie.  

Het chirojaar is bijna voorbij, maar treur niet. Het leukste moet nog 

komen: HET KAMP! Wij beloven dat het een kamp zal zijn om niet 

te vergeten. Het thema blijft nog even geheim, maar jullie zullen het 

snel genoeg te weten komen. We hopen dat jullie allemaal meeko-

men, anders zal je wat missen! :) Wij kijken er al naar uit!!  

Dikke kussen,  

Li, Lina en Florence  



 

 

Knapen 

Jowwww de boyssss,  
 
Met spijt in het hart moeten wij jullie melden dat dit weer de 
laatste bosjonck van het jaar is. Maar niet gevreesd het 
mooiste moment van het jaar moet nog komen ...HET KAMP!  
We hebben weer een schitterend jaar achter de rug. De rom-
melmarkt van Hoeilaart helemaal leeg plunderen, een be-
zoekje aan planckendael, gaan bowlen, wafels verkopen op 
de koers, een topeditie van springsss, spaghetti maken, een 
foto-zoektocht … We hebben zoveel leuke activiteiten         
gedaan, veel te veel om op te noemen.  
En er komen nog veel meer top-activiteiten bij. Want jawel, 
het kamp staat voor de deur. We zijn van plan om van dit 
kamp een echte knaller te maken om een schitterend jaar 
nog schitterender af te  sluiten. Ons kamp thema 
wordt ...HAHA mopje ...dat gaan we nog niet  
zeggen. Wel kan ik al een tip geven, jullie moeten zorgen dat 
je je lolbroek, grapjas en mopsok aan hebt want het kamp 
wordt echt een lachertje. 
  
Groetjes jullie leiders,  
 
Hans Geubels, Laurens Lol-smurf en Mattias simpson 



 

 

Kwiks 

Allerliefste Kwikskes,  
 
Hier het allerlaatste berichtje van jullie 2 topleidsters voor we op kamp 
vertrekken! Tijdens het voorbije jaar hebben jullie elke zondag laten zien 
wat voor een supermegacooletoffedemaxe bende jullie zijn! Elke  
zondag stonden jullie paraat om er een topnamiddag van te maken met 
ons. Dat is natuurlijk niet moeilijk hé met zo’n 2 topleidsters die elke keer 
weer een topspel maakten! Zo was ons weekend een weekend om nooit  
meer te vergeten, zijn jullie bij ons op kot blijven slapen en hebben jullie 
al eens van het studentenleven kunnen proeven, hebben we zotte spelle-
tjes gespeeld in Leuven centrum en hebben jullie bewezen dat jullie de  
beste entertainers van het land zijn die heel de winkelstraat in Leuven 
meekregen met de fli fla flooi uit volle borst mee te zingen! Goed gedaan 
girls, wij zijn fiere leidstertjes! Hopelijk gaan jullie met z 
n allen mee op kamp want wij hebben nog heel wat in petto voor jullie! 
Wij hebben er alleszins al heel veel zin in en kunnen niet wachten om te 
vertrekken! Wat ons kampthema betreft blijft nog eventjes geheim, maar 
het wordt een thema en kamp om nooit meer te vergeten!  
Dikke kussen van jullie topleidsterkes  
 
XOXO  
Tiff-Anny  



 

 

Rakkers 

Beste en zotste rakkers,  

Jammer genoeg zit het chiro jaar er bijna op. De tijd is nog-
maals maar eens voorbij gevlogen. De leiders willen jullie 
als eerste enorm hard bedanken voor het super toffe jaar 
met jullie als onze kindjes. Elke keer opnieuw was het 
weer een zalige zondag, soms waren jullie een beetje stout 
en soms konden we ons niet inhouden van het lachen. Maar 
stuk voor stuk is deze groep vol met super kinderen! Wij 
gaan het alvast zeer hard missen met deze bende. Maar niet 
getreurd, de zondagen zijn misschien bijna voorbij. Dus dat 
wil zeggen dat het weer bijna tijd is voor het enige echte 
Chiro kamp! Wat het thema inhoud gaan we nog niet ver-
klappen en de locatie natuurlijk ook niet, maar het zal niet 
lang meer duren voor jullie het allemaal te weten komen! 
Omdat het dit jaar maar een klein kamp is gaan we ons 
dubbel zo hard amuseren en extreem zotte activiteiten 
doen! Smeer jullie benen al maar in want het zal nodig 
zijn .. Verder houden we alles nog geheim tot we bij jullie 
thuis langskomen voor alles van het kamp te zeggen.  

Wij kijken er al naar uit!  

Groetjes,  

Crazy Kazzy , Thanks Duck 



 

 

Tippers 

Dag allerliefste Tippers,  

Wat is het jaar weer snel voorbij gevlogen! Het was een jaar vol leuke momen-
ten. We begonnen al goed op de startdag ; hierna kwam er sportival, groeps-
feest en het super toffe spel met de      jongens. ;) Ja ja, geef maar toe... eigen-
lijk vinden jullie de toppers allemaal kei knap. Begin al maar te blozen!  

Nu staat het weekend voor de deur ! jJullie hebben er lang op moeten wachten 
maar wees er maar zeker van dat het een weekend wordt om nooit te vergeten!! 
Met onze mini-disco, waar we jullie gaan leren hoe jullie kunnen dansen als ech-
te feestbeesten!!! MAAAAAAAR het jaar is nog niet gedaan! De tofste 7 dagen 
van het jaar komen er nog aan het mega fantastische kamp! Wij kijken er alvast 
naar uit en hopen op goed weer. Nu we al een heel jaar met elkaar opgescheept 
zitten ( nee nee mopje haha) hebben we elkaar al een beetje beter leren kennen.  

Zo weten we dat Emily de echte diva is van de groep, Noa altijd super enthou-
siast is en altijd super goed meedoet, Guilia op dieet is maar dat eigenlijk niet 
nodig is, Norah en Luka een  onafscheidelijk duo zijn die wel heel vaak moeten 
pipi doen (zeker als we met de jongens een spel spelen) ;), Sofie, Eléna en Pau-
line die niet zo vaak komen, maar als ze er zijn er helemaal voor gaan, Jeanne 
de nieuweling van de groep die al een echte Chirochick geworden is, Loan de 
meest verwarde van de groep die nooit iemand kwaad zou doen, Maeva de ech-
te Chirochick die nergens schrik van heeft, Carla de meid die altijd een lach 
heeft op haar gezicht,Jana en Tanya de twee danstalenten die de hele tijd Musi-
cally’s oefenen en tenslotte nog ons Lori en Yaëlle de twee babbelkousen van 
de groep die altijd enthousiast zijn!                                                                      
Zoals jullie zien, een zotte bende van 16 meisjes! Er is geen twijfel meer: WIJ 
ZIJN DE TOFSTE GROEP VAN HET HELE LAND!!! DE HELE     WERELD!!!!!!  
Wij hebben al heel veel zin in het kamp!  

Groetjes van de leukste, tofste, mooiste, coolste, grappigste, liefste en vooral 

meest enthousiaste leidsters  

Kaat en Sofie  

P.S. Don’t act like you know me Na Na Ay! 



 

 

Toppers 

Beste toppers  

Hier zijn we met de laatste bosjonck van het jaar. 
Dit betekent ook dat het chirojaar bijna ten einde 
is… maar niet getreurd want het hoogtepunt van 
het jaar is op komst, het kamp!  

Wij hebben het gevoel dat het jaar voorbij          
gevlogen is en we ons allemaal goed geamuseerd 
hebben. Bij de toppers is het elke chirozondag 
feest. We hopen ook dat het weekend voor jullie 
momenten waren die jullie niet snel zouden     
vergeten!  

Maar nu kan het aftellen naar het kamp beginnen. 
We zien jullie graag terug deze zomer!!! Bereid 
je maar voor op een kamp vol plezier!  

 

Groetjes van jullie leiders  

Lukas en Sebbe 



 

 

Tiptiens 

Dit berichtje is voor de aller liefste Tiptiens van het hele  
Chiroland.  
Jammer genoeg is dit de laatste Bosjonck van het jaar. 
OOUH! Maar wat een topjaar was dit wel niet. Elke zon-
dag stonden jullie paraat met de grappigste     verhalen, 
sappigste roddels en de gekste ideeën. We hebben ont-
zettend veel avonturen samen beleefd: de  
pannenkoekenamiddag dat een super groot succes was, 
onze eigen film maken, als tienermoeders door de straten 
van Leuven lopen en Walibi onveilig maken. Maar de kers 
op de taart moet nog komen: HET KAMP. Hou jullie vast 
voor tien dagen plezier. Het wordt een kamp om nooit 
meer te vergeten, dat kunnen we jullie alvast garanderen! 
We gaan Tsjechië onveilig maken, maar wat we daar 
gaan doen blijft nog eventjes een geheimpje.  
Lieve meisjes wij willen jullie ontzettend hard bedanken 
voor dit mooie jaar. Jullie waren een geweldige groep, dat 
een heel groot plaatsje krijgt in ons hart! Wij hebben ont-
zettend hard genoten van dit jaar en hopen dat jullie dat 
ook hebben           
gedaan!  
 
Dikke kusjes van 
Sealine & InkaG 
 



 

 

Kerels 

Voila si, het uur is gekomen! De laatste     
chirozondag-uren zijn in het vooruitzicht! 
Maar niet getreurd meisjes, het kamp komt 
er nog aan. We gaan naar Tsjechië en het 
buitenlands kamp is een 10-daagse om nooit 
te vergeten!  Hopelijk hebben jullie er goes-
ting in want wij kijken er al naar uit hoor! We 
gaan jullie vooral leren hoe jullie soms een 
rustig op jullie poepeke moeten zitten want 
dat is HOOGNODIG! Het kampthema hou-
den we nog even voor ons, maar dat komen 
jullie binnenkort ongetwijfeld te weten! 

 

Tot de volgende 

 

Deire en Gaaf 



 

 

Aspimeisjes 

Dag kadeekes,  

Lang zal jullie kadeekesjaar niet meer duren, want die kadeekes 

worden groot en als ze groot worden, worden ze leiding en zijn ze 

geen kadeekes meer. Om jullie van kadeekes naar geen-kadeekes 

om te toveren hebben wij/jullie al teen en tander in petto gehad. Na-

melijk:  

Ons kadeekes-weekend waar we Overpoort onveilig hebben ge-

maakt! Onze zotte kadeekes hebben een plonske gedaan in de vijver 

van overijse., ons kadeeke Bo is momenteel met Georgette vant café 

en gelukkig samen                                                                                  

Onze zaleuge Aspighetti waar de kadeekes iedereen meenamen naar 

het festivalterrein                                                                             

Onze zalige ontmoeting met onze nieuwe kadee: DE PICO!           

Onze kadee die we graag een zonnebank bon doneren om van die 

melkflessen af te geraken                                                                  

Onze bizarre kadee die haar kadeekes in haar neus graag deelt met 

de wereld                                                                                           

Onze kadee die graag hare spagge al dente heeft  

Kortom kadeekes, vriendinnen, zotinnen: WE <3 YOU  

En Praag gaat de MAX worden!                                                       

PS: wij zijn ook nog een bekke kadeekes  

XOXO Felierin 



 

 

Aspi-Jongens 

Beste Aspiranten van Bosuil,  

Het einde van het jaar nadert en met onze hopelijk en 
hoogstwaarschijnlijk geweldig succesvolle Indiaspi     
Jones in het vooruitzicht, kunnen we nu uitkijken naar 

een kamp dat nog voor lang in jullie geheugen zal ge-
grift staan. Wat we allemaal gaan meemaken in Tsje-
chië, zullen we nog even voor ons houden, maar één 
ding is zeker, we gaan zalige en zotte activiteiten doen!  

Verder kan ik al zeggen dat jullie leiders het tot nu toe 
een onvergetelijk jaar vonden en dat jullie gewoon een 
demaxe 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 jullie bij deze super veel 
succes, maar we zijn er zeker van dat dat wel in orde 
komt. Daarna kunnen jullie genieten van een welver-

diende    vakantie en natuurlijk al beginnen dromen van 
het kamp!  

Tot dan!  

Midas & Hannes  

 

 

 



 

 

Mopjes Bopjes 

Een moeder en een zoontje zitten aan het ont-
bijt. 
'Mam, dat ei dat jij voor me gekookt hebt, is niet 
in orde.' zegt het zoontje. 
'Ach jij hebt altijd wat te klagen over het eten. 
Hou je mond en eet het gewoon op.' 
Het blijft even stil aan tafel en dan vraagt het 
jongetje benauwd: 'Moet ik het snaveltje ook op-
eten?'  
 
'Mijn dochter lijkt precies op mij,' vertelt een 
jonge moeder trots aan haar vriendin. 
'Ach dat geeft toch niets, als ze maar gezond is.'  
 
Jantje is aan het spookrijden, plotseling hoort hij 
op de radio dat er een spookrijder is                     
gesignaleerd op de weg waar hij aan het rijden 
is.  
Hij denkt verbaast, ééntje , ik zie er wel honderd.  



 

 

Pullen 

Sinds enkele jaren bestaan er in onze Chiro ook pul-
len. Voor de meisjes is dit een rode pull met zwarte 
opdruk (naam+hertje) en voor de jongens een blau-
we met gele opdruk (naam+bosuil). Elke zondag na 
de Chiro of op grote evenementen heb je ook altijd 
de mogelijkheid om de pull eens te passen. Moest je 
je maat al weten, kan je deze meteen bestellen via 
overschrijving.  
 
Jongenspull 
€30: KBC 744-0181362-62 (Ander rekeningnummer 
dan de meisjespullen!!) Vermelding: ‘Pull + naam 
kind + maat + afdeling’ 
Dit kan cash betaald worden aan de leiding of over-
geschreven worden. 
 
Meisjespull 
€25: BE28 4378 1515 7120 (Ander rekeningnummer 
dan de jongenspullen!!) Als je je pull wilt bestellen 
hoef je enkel €25 over te schrijven voor zondag 30 
april 2017 (zie regeling op www.chirojezuseik.be -> 
Uniform). Vermelding: ‘Pull + naam kind + maat + 
afdeling’ Wij bestellen de pull ook pas als we de be-
taling ontvangen hebben! Moest je toch vragen heb-
ben over de pulls kan je steeds terecht bij Erin via:                                      
erin.derdelinckx@hotmail.com  
 
We willen wel benadrukken dat het hemd en short/
rokje nog steeds het officiële uniform blijft. Dit is te 
koop in de Banier. 



 

 

De kampplaats 

De kampplaats is gelegen in een school in 

Gemmenich. De school is omgeven door 

velden en bos. Er is veel plaats om te        

ravotten en de groepen kunnen slapen in 

ruime kamers. We zijn gelegen in het     

centrum, op de grens van Duitsland en   

Nederland. De kinderen gaan hier de tijd 

van hun leven beleven! 



 

 

De kampplaats 

 



 

 

Afspraken Binnenlands kamp 

Valiezen:                                                                
De valiezen van de kinderen mogen op donderdag 29 
juni tussen 18u00 en 20u00 afgezet     worden aan 
het Mariahof. Vergeet ook demedische fiche, een zie-
kenfondsvignetje en de SIS-kaart niet! Na 20u wor-
den er geen valiezen meer aangenomen. Indien u de 
valiezen onmogelijk kan brengen, gelieve dan contact 
op te nemen met de hoofdleiding. We zouden graag 
vermijden dat er de dag zelf nog mensen met hun ba-
gage aankomen.  
 
Vertrek- en aankomst:  
Het vertrek zal plaatsvinden op zaterdag 1 juli. We 
spreken hiervoor af om 13uur aan het Mariahof in vol-
ledig uniform. Voor we op de bus stappen is er nog 
een formatie, voorstelling van het kampthema en 
neemt iedereen afscheid van zijn familie. Op zaterdag 
8 juli mogen jullie ouders, vrienden en familie jullie 
weer terug verwachten aan het Mariahof rond 13 uur. 
Dit is slechts een richtuur, de dag van aankomst kun-
nen jullie op  
onze website (www.chirojezuseik.be) het exacte tijd-
stip van aankomst terugvinden. Nadien volgt er nog 
een formatie waarin de leiding de kampprijzen uit-
deelt en iedereen bedankt voor het fijne kamp. Ook 
de groepsfoto van het kamp wordt dan uitgedeeld.  
We vragen iedereen om deze uren te respecteren. Het 
is voor niemand fijn als we met z’n allen op laatko-
mers moeten wachten.  

 
 



 

 

Afspraken Buitenlands kamp 

 

Valiezen:  
De valiezen van de kinderen mogen op de dag van 
het vertrek meegenomen worden. We vragen jullie 
om het aantal valiezen te beperken tot één per per-
soon aangezien er niet meer opbergruimte in de bus 
beschikbaar is. Vergeet ook de medische fiche, een 
ziekenfondsvignetje en de identteitskaart aan jullie 
kind mee te geven!  
 
Vertrek- en aankomst:  
Het vertrek zal plaatsvinden op vrijdag 21 juli 
(‘s ochtends, exact uur zal nog meegedeeld  
worden) aan het Mariahof in volledig uniform. Voor 
we op de bus stappen is er nog een  
formatie, voorstelling van het kampthema en neemt 
iedereen afscheid van zijn familie.  
Op maandag 31 juli mogen jullie ouders, vrienden en 
familie jullie weer terug verwachten aan 
het Mariahof (‘s ochtends, exact uur zal nog meege-
deeld worden). Nadien volgt er nog  
Een formatie waarin de leiding de kampprijzen uit-
deelt en iedereen bedankt voor het fijne  
kamp.  
 
Tot dan!  



 

 

Schrijfkriebels 

7 dagen weg van huis... 

Voor sommige klinkt dat geweldig, voor   
anderen is het net iets teveel van het goede.  

Toch krijgt iedereen graag een briefje van 
het thuisfront. 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  

Ecole Maria Hilf                                         
Rue de Moresnet, 133                                
4851 Gemmenich  

Opgelet! Om de kampsfeer niet te versto-
ren, is het niet toegestaan om op bezoek te 
komen!  

De leiding dankt u voor uw begrip. 



 

 

Kampthema 

 

Water, Aarde, Vuur, Lucht.  

Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. Maar al-
les veranderde toen de Vuurnatie aanviel.    Alleen de Avatar, 
meester van alle vier de elementen kon ze stoppen maar toen 
de wereld hem het meest nodig had, verdween hij. Honderd 
jaar ging voorbij en m'n broer en ik vonden de nieuwe Avatar, 
een luchtmeester genaamd Aang. Z'n luchtstuur techniek is 
geweldig maar hij moet nog veel leren voordat hij anderen 
kan helpen. Maar ik geloof dat Aang de wereld kan redden.  

De 4 elementen strijden tegen elkaar om de 4 symbooldieren 
te bereiken door middel van hun eigen gemaakte vervoer-
middel. Dit moeten ze verdienen door in de opdrachten te 
slagen. Wie zet het beste vervoermiddel in elkaar? 

 

 

Het kampthema van jouw groep, de …………….. 

Is: …………………………………... 



 

 

Hoofdsponsors 



 

 

Hoofdsponsors 



 

 

Hoofdsponsors 



 

 

Hoofdsponsors 



 

 

Sponsors 

      



 

 Dit geldt enkel voor het binnenlands kamp! Voor het 
buitenlands kamp zijn er andere regelingen  
 
Graag hadden we de betaling voor jullie gezin (enkel zij 
die op binnenlands kamp gaan) in één keer ontvangen 
op ons rekeningnummer, ten laatste zaterdag 17 juni 
2017(vroeger is uiteraard handiger)  
 
Chiro Jezus–Eik  
KBC 744-0120590-12 of  BE19 7440 1205 9012 
 
Voor 8 dagen kampplezier en heerlijk eten van onze 
koks  
betaalt u:  
•  €150 voor het eerste kind dat meegaat op kamp  
•  €140 voor het tweede kind dat meegaat op kamp  
•  €130 vanaf het derde kind dat meegaat op kamp  
 
Bij uw overschrijving vermeldt u de naam, familienaam 
en de groep van uw kinderen, bv: “Marie kwiks en Tho-
mas Stroobants rakkers” 290 euro.  
Als u toch nog een vraag of opmerking hebt mag u 
steeds de financieel verantwoordelijke Florian contacte-
ren: financieel@chirojezuseik.be         

   
 

Betaling kamp 



 

 

Verhuur 

 



 

 

Pret en verzet 



 

 

Wat in valies? 

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

Speelkledij:  Lange broek, shorts of rokjes om he-
le          dagen in te spelen! 
  T-shirts, warme pulls 
  Voldoende ondergoed en kousen voor het hele 
  kamp 
  Sportkledij en sportschoenen 
  Zwemgerief: zwembroek/badpak en badmuts 
  Laarzen, stevige (stap)schoenen 
  KW of regenjas 
Slaapgerief: Luchtmatras/ matje, veldbed, hoofd-
kussen,   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 vaathanddoeken 
 

 

 



 

 

Wat in valies? 

Allerlei: Wasspelden en veiligheidsspelden 
  Zakdoekjes  
  Zaklamp 
  Drinkbus 
  Lijst met inhoud van de valies voor de jongere  
  groe pen 
  Schrijfgerief, briefpapier, postzegels, adressen
   lijst 
  Zonnecrème  
  Verkleding voor het kampthema & groepsthema 
  Leesboeken en stripverhalen 
  Fluoriscerend veiligheidshesje en/of bandjes +  
  Fietslampjes (voor de oudste groepen) 
  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 moe-
ten meenemen naar Jezus-Eik. Zeker ook op het uniform! 

 

 
 
 
 
 



 

 

Kleurprent 

 



 

 

Algemeen nut 

  
  



 

 

Telefoonnummers 

Speelclub         Speelclubmeisjes 
Rutger  0470/05.63.44  Camille      0478/13.42.17 
Flemming 0477/91.85.52  Manon          0493/55.08.72 
Florian            0478/18.78.41  Hanne      0477/88.84.34  
 
Knapen         Kadollen 
Hans  0488/64.14.08  Lina       0468/19.75.40 
Laurens  0472/12.60.30  Li       0491/36.27.81 
Mattias            0476/01.18.77        Florence      0470/21.31.80
      
Rakkers         Kwiks 
Glen   0472/62.29.50  Anna      0478/97.58.69  
Kasper  0477/03.21.28  Tiffany      0478/83.13.48 
        
Toppers        Tippers   
Lukas  0472/71.57.76  Kaat             0470/08.99.05 
Sebbe             0471/38.29.99         Sofie            0491/59.31.47 
        
Kerels      Tiptiens 
Gert   0472/39.41.14   Inka       0478/97.58.78 
David   0472/34.50.28     Celine      0470/54.20.24  
 
Aspi-jongens     Aspimeisjes 
Midas  0479/39.29.82        Erin            0476/60.30.32 
Hannes  0474/55.00.75        Phaedra      0476/44.42.13 
             Elien              0478/30.91.88   

 
Algemeen: hoofdleiding@chirojezuseik.be  


