
 

 

Ga mee op expeditie naar Jurassic Park! 

Van 4 tot 14 augustus te Chimay, Rièzes 
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Wat is een Chirokamp? 
Horen jullie het ook? Daar in de verte? Is het een 

T-Rex, is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het 

is de toffe leiding, die je op het kampterrein ziet. 

Zijn jullie klaar voor het bivak? Wij in ieder geval 

wel. We zullen weer Chiroliedjes zingen, de oudste 

groepen gaan op 2 daagse, vuile en toffe 

spelletjes en zo veel meer. 

Natuurlijk is onze super kookploeg ook weer van 

de partij om te zorgen dat onze buikjes vol 

blijven.  

Onze stoere voorwachters zorgen ervoor dat we 

niet in open lucht moeten slapen en lekker droog 

in onze tenten kunnen zitten wanneer het regent.  

En jullie, vrienden, kameraden, kinderen en 

jongeren jullie maken dat kamp mee. Samen 

smeden we banden voor het leven. Het 

hoogtepunt van een Chirojaar, dat maak je mee 

op Chirokamp. 

We hopen jullie allemaal in Chimay te mogen 

verwelkomen voor bivak 2019. #TwordTof. 

In dit boekje geven je een overzicht wat je 

allemaal te wachten staat. Aarzel niet om de 

leiding te contacteren indien er nog extra vragen 

zijn. 
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We kijken er al naar uit om 10 dagen in de 

Ardennen te zijn! 

Contact: 

chirofarwest@live.be 

04/88.81.68.79. (Jakke) 

04/74.55.81.75. (Kevin) 

 

 

Kusjes de leiding Xx  

 

  

mailto:chirofarwest@live.be
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Op kamp gaan is… 

- … tien keer, wat zeg ik… 20 keer plezanter 

dan 10 dagen thuis te zitten.  

- … moe worden en er plezier aan beleven dat 

je ’s avonds geen pap meer kunt zeggen.  

- … de leiding pesten (alhoewel 

voorzichtigheid hier geboden is!)  

- … ’s nachts de lepels uit de keuken gaan 

roven en ’s morgens van niks weten  

- … ervoor zorgen dat je altijd juist op tijd in 

de formatie staat want anders bestaat de 

kans dat je de afwas mag doen.  

- … alles eten wat de pot schaft, je hebt toch 

altijd honger.  

- … brieven schrijven naar ons lief en niet 

vergeten dat ons moeder en ons vader er 

ook één moeten krijgen want anders zijn die 

slechtgezind.  

- … vuil worden en terug proper, alhoewel dat 

laatste sterk te betwijfelen valt bij sommige 

onder ons.  

- … keihard zingen tijdens de afwas en spijt 

hebben als je niet aan de beurt bent om af 

te wassen.  
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- … ravotten in de bossen, andere afdelingen 

doen verschieten en om ter meeste 

pannenkoeken eten.  

- … gewaagd doen, dingen uitsteken die je 

van heel uw leven niet vergeet.  

- … patatten jassen en ze in ’t water smijten 

zodat al de anderen nat worden.  

- … eten zonder handen, allé… ene keer dan 

toch. Op kamp gaan is schrik krijgen van die 

spoken die er elk jaar weer bij zijn en gillen 

tot ze weg zijn.  

- … samen spelen, 

zingen, 

volksdansen, naar 

de wolken kijken, 

dankbaar zijn dat 

je erbij mag zijn, 

en zoveel meer.  

- Op kamp gaan is 

… (Vul zelf maar 

verder aan). 
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Bivakregels  
• We verwachten dat de leden zelf zorgdragen 

voor hun eigen materiaal en dat van 

anderen en de Chiro en het ook proper 

houden, indien dit niet zo is wordt hen 

gevraagd het zelf op te ruimen of te 

reinigen. 

• Gsm’s mogen vanaf Tito’s meegenomen, 

indien de jongere groepen toch technologie 

meenemen houden wij dat een heel kamp 

bij. 

• Roken op kamp mag voor de +16 jarige 

leden mits schriftelijke toestemming 

• Tijdens de siësta verwachten wij dat de 

leden in hun tent blijven en zich rustig 

houden 

• Snoepgoed en snackies mogen 

meegenomen worden maar die worden per 

groep verzameld en gedeeld onder de groep 

op gepaste tijden. 

• Drankgebruik, drugsgebruik en energy 

drinks zijn verboden, laat ze dan ook thuis. 
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• Wie geneesmiddelen moet innemen, gelieve 

deze in een zakje met naam en inname 

tijdstippen (ook duidelijk voor of na het 

eten) af te geven aan de EHBO-

verantwoordelijke (Kevin en Sofie). 

• Ieder kind mag twee bananendozen met 

naam erop meenemen (ipv een valies) + 

een klein leeg rugzakje voor de kleinste 

groepen en een lege trekzak voor de twee 

oudste groepen. Kussens, veldbedden en 

slaapzakken kunnen natuurlijk apart. 

• Wij raden aan om voor de sloebers en 

speelclubbers de kleren per dag klaar te 

leggen, bv. in een zakje. 
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Dagplanning 
Hoe ziet een dag op kamp er uit? Dat kan u 

hieronder lezen. Dit geeft een schets wat we 

allemaal doen op een dag. 

07u00: De dienstleiding staat op 

07u15: De koffie wordt gezet en de leiding wordt 

gewekt.  

07u30: Leden worden gewekt. Tanden worden 

gepoetst en iedereen maakt zich klaar voor de 

groet.  

08u00: Het kamplied weerklinkt, iedereen 

verzamelt voor de vlag.  

08u15: Ontbijt  

09u15: Taakjes (Afwas, Terrein, WC,…)  

09u45: Toneel  

10u00: Start ochtendactiviteit  

12u00: Samenkomst aan het formatieplein, we 

spelen een spelletje of doen de kampdans.  

12u30: Middagmaal  

13u00: Afwas  

13u15: Siësta (Platte rust, briefje schrijven, 

boekje lezen,…) 
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14u15: Start middagactiviteit  

16u00: Vieruurtje  

18u20: Avondgroet 

18u30: Avondeten  

19u00: Afwas  

19u15: Start avondactiviteit  

20u00: Slaapwel Sloebers  

20u15: Slaapwel Speelclub  

20u30: Slaapwel Rakwi’s  

21u00: Slaapwel Tito’s  

21u45: Slaapwel Keti’s  

22u30: Slaapwel Aspi’s  

22u45: Vergadering  
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Wat in de bananendoos? 
Slaapgerief 

• Veldbed of luchtmatras  

• Slaapzak 

• Extra deken 

• Kussen 

• Eventueel een knuffel 

• Pyjama of slaapkleed  

Wasgerief 

• Washandjes  

• Handoeken 

• (Afbreekbare) douchegel/zeep 

• (Afbreekbare) shampoo 

• Tandenborstel, tandpasta en beker  

• Kam, borstel 

• Haarrekkertjes  

Speelkledij 

• Shorts en lange broeken 

• T-shirts  

• Truien 
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• Sportschoenen 

• Stevige schoenen 

• Regenlaarzen  

• Regenkledij 

• Kledij om nadien weg te gooien (gelieve dit 

apart in te pakken) 

• Witte T-shirt  

Chirokledij 

• Rode T-shirt (aanhebben bij aankomst op 

kampterrein) 

• … 

Ondergoed 

• Onderbroeken  

• Sokken 

• Allerlei 

• Zwemgerief (geen zwemshort) 

• Badmuts (verplicht) 

• Zakdoeken 

• Schrijfgerief  

• Adressenlijst, postzegels, enveloppen  



 13  

• Kapstokken 

• Drinkbus 

• Brooddoos 

• Zaklamp 

• Zak voor vuile kleren (geen plastieken zak) 

• Rugzakje voor dagtocht  

• Trekrugzak/Grote Rugzak + slaapmatje voor 

Keti’s en Aspi’s  

• Medische fiche, privacyverklaring en 

medicijnenblad (af te geven op de 

bezoekdag) 

• Identiteitskaart/Kids-ID 
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Zakgeld  
Geef je kind niet te veel zakgeld mee. Hieronder 

geven we enkele richtlijnen: 

- Sloebers en Speelclub: €15 

- Rakwi’s en Tito’s: €20 

- Keti’s en Aspi’s: €25 

Hou er echter rekening mee dat een kaartje €0,35 

en een postzegel €1 kost. 

Prijs 
Het kamp kost in totaal 140 euro. We vragen om 

het eerste deel over te schrijven voor 15 juni. Het 

tweede deel kan overgeschreven voor 15 juli. 

Geld dient digitaal overgeschreven te worden met 

naam van het kind.  

Ons IBAN-rekeningnummer: BE76 4214 1891 

5195 

Kortingstarieven 
Gezinnen betalen het eerste kind aan 140 euro, 

het tweede kind moet 130 euro betalen, het derde 

kind 120, enz. 

Personen met een verhoogde 

tegemoetkoming en een Vrijetijdspas 

(van de stad Vilvoorde) betalen 20% 

van het basistarief, 28 euro.  
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Fiscale terugbetaling 
Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse 

Regering een besluit goed dat 

jeugdwerkinitiatieven voor kinderen tot 12 jaar 

fiscaal aftrekbaar maakt. Dat betekent dat de 

ouders de kosten voor deelname aan 

jeugdwerkactiviteiten op hun belastingbrief 

kunnen invullen.  

Dit document kan u aanvragen in mei 2020 voor 

het Chirokamp van 2019. 

Terugbetaling mutualiteiten 
Sommige mutualiteiten of werkgevers van de 

ouders, betalen ook een gedeelte van het 

jeugdkamp terug.  

Op het einde van het kamp ontvangt u 

automatisch een bewijs van deelname dat u kan 

indienen bij uw mutualiteit.  

Sommige mutualiteiten betalen een deeltje terug 

van de bivakprijs.  

Christelijke Mutualiteit (CM) 

Voor kampen, bosklassen, speelpleinwerking etc. 

voorziet de CM een tegemoetkoming aan CM 

leden van €5 per dag. Dit bedrag is wel begrenst 

tot €100 per kalenderjaar. Dit alles geldt voor 

kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt en die 

jonger zijn dan 24 jaar. 
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Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) 

Het OZ betaalt voor een kamp of weekend tot €5 

per dag terug begrensd tot maximaal 20 dagen 

per kalenderjaar. Dit alles geldt voor jongeren 

t.e.m. 18 jaar. 

Partena Ziekenfonds 

Het Partena ziekenfonds betaalt tot €5 per dag 

terug voor meerdaagse activiteiten in België, 

Luxemburg, Duitsland, Nederland en Frankrijk 

(begrensd tot maximaal 20 dagen per 

kalenderjaar). Hieronder vallen de weekends en 

het kamp. Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 

jaar. 

Liberale Mutualiteit (LM) 

De Liberale Mutualiteit komt ook tussen in het 

lidgeld voor kampen en weekends, dit met €5 per 

overnachting met een maximum van 10 

overnachtingen per kalenderjaar. Dit alles geldt 

voor jongeren t.e.m. 18 jaar. 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) 

Het VNZ komt wel tussen in het lidgeld voor 

kampen en weekends, dit met €5 per dag met een 

maximum van €120 per kalenderjaar. Dit alles 

geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar.  
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Een steuntje extra nodig? 
Blijkt voor jou en je gezin de kampprijs een 

probleem? Aarzel niet om de leiding te 

contacteren. We zoeken samen naar een 

oplossing.  

Mailen kan naar chirofarwest@live.be. Of 

contacteer Jakke op het nummer 04/88.81.68.79. 

Gebrek aan kampeermateriaal? 
Blijkt voor jou de aankoop van kampeermateriaal 

niet vanzelfsprekend, of verkeer je in een 

noodsituatie waardoor je even geen gebruik kan 

maken van je kampeermateriaal. Voortaan 

beschikt Chiro Far-West over een beperkte eigen 

stock aan kampeermateriaal. 

Deze stock is vooral bedoeld voor kinderen en 

jongeren met beperkte, financiële middelen. 

We beschikken over volgende zaken: veldbedden, 

slaapzakken, grote en kleine rugzakken, 

trekkingmatjes.  

Een aanvraag kan je indienen via 

chirofarwest@live.be. Verdere afspraken worden 

dan gemaakt tussen ouder en leiding. 

   

mailto:chirofarwest@live.be
mailto:chirofarwest@live.be
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Bivakadres 
Een briefje, kaartje of pakketje krijgen doet altijd 

veel plezier. Dit zowel voor de leden, leiding en 

kookploeg.  

Dus ziehier ons kampadres, EN schrijven maar:  

Kampterrein Ferme Du Poteau  

Chiro Far West  

Naam en afdeling van uw kind, leiding of 

kookploeg  

Ferme Du Poteau 102, 6464 Rièzes (Chimay) 

Vertrek en aankomst 
Zondag 4 augustus verwachten wij jullie tussen 

vanaf 13uur op het kampterrein (met eigen 

vervoer) in Rièzes, Chimay.  

Woensdag 14 augustus verwachten wij de bus in 

Vilvoorde tussen rond 15u. 

Vegetariërs, halal of personen 

met andere diëten 
Mochten er onder jullie vegetariërs zijn of 

personen met andere diëten, dan willen we dat 

graag voor 15 juni weten via 

chirofarwest@live.be. Zo kunnen wij de nodige 

aanpassingen hiervoor voorzien. 

Laat ook weten of we Halal moeten koken of niet. 
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Geneesmiddelen 
Wie op bivak geneesmiddelen moet innemen, mag 

ze natuurlijk niet vergeten mee te nemen.  

Gelieve op de verpakking je naam te vermelden 

en wanneer je deze geneesmiddelen moet 

innemen. Je kan deze afgeven aan Kevin of Sofie. 

Kleding 
Om te voorkomen dat kleding verloren gaat, 

vragen wij jullie om de kleding te tekenen met 

naam. 

Vergeet jullie Chiro T shirt en trui niet. Elk jaar 

blijven er trouwens vele ongetekende spullen over 

die van niemand zijn en die we nadien 

noodgedwongen naar de kringloopwinkel moeten 

doen. 

Bezoekdag 
Bezoek is enkel toegelaten op de eerste bivakdag 

(zondag 4 augustus). Vergeet je zeker niet in te 

schrijven voor onze bezoekdag-menu!  

Je kan die dag ook deelneme aan een kleine 

startviering en een groot spel. 

Meer info volgt eind juni! 
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Dank aan 
Aan de firma Grillet & Partners, voor materiële 

steun. 

Aan mr. Verhaeren, voor logistieke steun. 

Aan onze fantastische kookploeg, voor het lekker 

eten. 

Aan onze voorwachters, die ons kampterrein 

gebruiksklaar maken.  

Aan de ouders, voor het vertrouwen. 

Aan al de andere vrijwilligers, voor de inzet 

tijdens onze eetfestijnen, het kamp en andere 

activiteiten. 

Aan Gewest Zoetgeur en het gehele netwerk van 

de Chiro voor hulp en advies. 

Aan Chiro Tijl Zemst en Chiro Kassei voor het 

gebruik van hun materiaal. 

Aan Dokter Jules, de KBS en Stad Vilvoorde voor 

de financiering van onze werking. 

Aan onze leiding voor hun inzet. 

aan onze leden, voor het spelplezier. 

Aan iedereen die we eventueel vergeten zijn. 
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Doktersbezoeken 

Elk jaar dient het lidgeld betaald te zijn. Hier zit 

een verzekering voor ongevallen inbegrepen, die 

uw kind ook op het bivak dekt.  

Tussenkomst van een dokter bij ziekte op bivak is 

dus NIET verzekerd. De doktersrekening moet 

door jullie worden betaald en daarna worden 

doorgegeven aan de mutualiteit voor 

terugbetaling. Wij schieten alleen de 

dokterskosten even voor. 

Sociale Media 
Je kan ons tijdens het kamp volgen op onze 

Facebookpagina en Instagram. We weten 

momenteel niet hoeveel en met welke frequentie 

we er zaken opzetten, maar we denken wel dat 

het zal lukken om enkele fotootjes online te 

zetten. 
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Veel handen maken zwaar werk 

lichter 
Wij zijn nog op zoek naar ouders die op woensdag 

14 augustus de aanhangwagen van de bus 

kunnen helpen leegmaken (rond 15 uur) en ook 

nog ouders die ons kunnen helpen met het lossen 

van de trailer op donderdag 15 augustus rond 12 

uur. Gelieve dit te melden via 

chirofarwest@live.be 

Niet vergeten! 
Vergeet volgende zaken zeker niet mee te nemen.  

- De medische fiche. 

- De identiteitskaart van uw zoon/dochter + 

enkele ziektebriefjesklevers. 

- De ingevulde privacyverklaring. 

 

  

mailto:chirofarwest@live.be


 23  

Contact  

Groepsleiding  

Jakke: 04/88 81 68 79 

Kevin: 04/74 55 81 75  

Gelieve hen te contacteren voor algemene zaken, 

betalingen, … Voor en na het kamp kan dat ook 

via mail naar chirofarwest@live.be 

Opgelet! We communiceren niet via Facebook en 

Instagram op kamp (buiten foto’s posten). Ga er 

dus van uit dat wij niet al te snel reageren 

wanneer u bv. een Facebookbericht stuurt naar 

onze Postvak IN via Facebook. 

Leiding 

Sloebers 

Dina: 04/71 13 59 38 (& Jakke) 

Speelclub 

Dimitri: 04/70 26 48 82 

Tom: 04/72 57 65 87 

Veerle: 04/95 10 97 81  

Rakwi’s  

Tine: 04/95 81 24 21 

Stijn: 04/71 11 23 64 

mailto:chirofarwest@live.be
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Tito’s 

Sofie: 04/76 51 49 18 

Fien: 04/92 93 73 36 

Keti’s  

Jonas: 04/76 06 54 25 

Axel: 04/70 37 44 57 

Aspi’s 

Brent: 04/60 96 84 50 (& Kevin) 

Gelieve de leden niet constant te sms’en of te 

bellen. Zij beschikken namelijk niet altijd over een 

gsm. Voor dringende zaken i.v.m. uw zoon of 

dochter kan je best contact opnemen met de 

groepsleiding. 

Verzekeringspolis 
Voor de verzekeringspolis verwijzen we graag 

door naar de Chirosite van Chirojeugd Vlaanderen 

VZW. Elk lid dat is aangesloten bij onze 

Chirogroep (elk kind dus) beschikt over een 

verzekering. Deze bestaat uit: 

- Een ongevallenverzekering 

- Burgerlijke aansprakelijkheid 

- Rechtsbijstand 

We lichten u in zodra één van deze procedures in 

gang moet gezet worden (bij een ongeval bv.).  
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Iedereen Mee Op Kamp 
Ook dit jaar doen we weer mee met Iedereen Mee 

Op Kamp, dat is een project waarbij we 

Chiroleden meenemen op Chirokamp, die nog 

geen lid zijn bij onze Chirogroep.  

Ken je dus iemand die wel mee wilt, maar nog 

niet per se lid is, kan je hem of haar inschrijven 

kan tot en met 1 juli hiervoor.  

We beschikken ook over flyers die je in dit boekje 

in bijlage kan vinden. Aarzel niet om hem door te 

geven aan geïnteresseerden. 

De plaatsen zijn beperkt en we werken hiervoor 

ook samen met enkele sociale organisaties, snel 

zijn is dus de boodschap. 
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Woordjes 

Sloebers 

Hej liefste sloebertjes 

Jullie kennen het gevoel nog niet om tien dagen 

op een kampterrein te zitten, voor velen van jullie 

zal het ook de eerste keer zijn dat jullie op kamp 

gaan. 

Momenteel zijn we een knaller van een 

programma aan het uitwerken. We zijn er van 

overtuigd dat jullie met veel energie zullen zitten, 

dus wij doen er alles aan zodat jij al die energie 

kwijt kan 😊. 

Heb je het al gelezen? Dit jaar is het thema 

dinosaurussen. Jullie ouders kennen de film 

Jurassic Park misschien wel… Daarin wordt een 

eiland omgevormd tot een zoo met allemaal 

dinosaurussen. Samen met jullie gaan we ook 

eitjes kweken, dino’s ontmoeten, … Allemaal wel 

met een stevige omheining rond natuurlijk. Zo 

verloopt alles veilig en hoeven jullie geen bang te 

hebben. 

Jij komt toch ook mee? 

Speelse groetjes 

Jakke en Dinah 
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Speelclub 

Hey liefste Aardappelplantjes  

De zomer komt er weer aan en het enige waar 

jullie naar uitkijken is natuurlijk het kamp. Wij 

hopen dat jullie klaar zijn om jullie vuil te maken, 

vol te proppen met lekker eten en 10 dagen te 

spenderen met de aller coolste leiding te wereld ☺  

Natuurlijk hebben we weer een super leuk kamp 

thema ;  namelijk het coolste dier dat ooit heeft 

bestaan : DE FRUITVLIEG !  Gaan jullie mee op 

avontuur naar een attractiepark waar heel grote 

fruitvliegen zijn zonder vleugels die lijken op dino 

’s ?  OK , het zijn gewoon dino ’s.  

Wat heb je zeker nodig op dit avontuur vol 

verassingen :  

Regenlaarzen tegen de reusachtige drollen  

⌘ Verse onderbroeken want dino ’s zijn eng  

⌘ Een zaklamp om ’s nachts niet de ver-

keerde kooi binnen te gaan  

⌘ Een zonnebril tegen de tropische zonne-

stralen 

⌘  Een ultra modern dino accessoire om mee 

te pronken  

Groetjes en tot binnenkort  

De Dinospecialisten: Dimi, Tom en Veerle  
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Rakwi 

Hallo lieve leden, 

Wij hier. Gaan jullie mee zoeken naar dinosaurus 

eieren of leef je liever éé dag als een Engelsman? 

Wees toch paraat want het kamp komt dichterbij 

dan je denkt. Het worden weer 10 dagen, vol 

gieren, lachen en brullen.  

Het lawaai van de wilde dieren zal jullie de stuipen 

op het lijf jagen. We gaan namelijk naar Jurasic 

Park. Een land hier ver vandaan, vol 

dinosaurussen. Hopelijk kun jij ook je eigen ei 

uitbroeden en geraak je je ei kwijt op dit kamp. 

Wij zien jullie graag in het oerwoud terug op 4 

augustus. Wij willen een goede afsluit van het 

Chirojaar, en daar moet jij bijzijn. We zien je 

hopelijk terug in Jurasic Park.  

Tot dan Stijn en Tine  

#dinoszijnlife 
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Tito’s 

Hey mannen! 

Wij hebben dit bericht gekregen van Tiny en 

Armando ; 

Wij mogen dus gewoon met 

hen mee naar de wereld van 

hun broers en  

zussen!  

WOW WAT?! TE COOL!!! #lit 

Dus ja wij gaan naar Jurassic 

World!! #coolcoolcool 

Pak de essentials mee, het 

weer kan ook altijd 

tegenvallen, denk daar aan. 

Ook al gaan we naar een 

andere tijd, nemen we nog 

altijd bananendozen mee 

#primitief 

Nemen jullie ook een rugzakje mee voor de 

dagtocht voor als we gaan wandelen met de 

dinosaurussen? #’tWordtTof 

Een handdoek en zwemgerief kunnen ook van pas 

komen voor wanneer we gaan zwemmen met de 

Plesiosaurussen! 
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Gsm’s mogen mee maar we gaan die wel voor 

jullie beschermen tegen de dino’s #DankuLeiding  

Snackies mogen mee maar die gaan we wel delen 

met alle monstertjes! 

Vergeet ook zeker geen kleren die vuil mogen 

worden want dinosaurussen nemen ook wel af en 

toe eens een modderbadje #treatyourself 

Nemen jullie zeker ook een veldbed mee want zo 

dicht tegen de dino’s willen wij niet liggen se 

#NoLuchtmatrassen  

Pak zeker ook je avontuurlijke goede attitude mee 

want anders #dramawenen … 

Dinolijke groetjes, 

Jullie te coole leiding !  
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Keti’s 

Liefste leden 

Binnenkort vertrekken we weer op ons dinolicious 

bivak. Het worden weer 10 dagen vol plezier en 

onvergetelijke herinneringen.  

Nu dat velen onder jullie keti’s zijn zullen er veel 

“eerste” dingen zijn. Het hoogtepunt hiervan is 

jullie eerste 2 daagse. Op dit avontuur zoeken we 

dino’s, prachtige point de vues maar vooral een 

slaapplek. Hiervoor mogen jullie zeker niet een 

trekkersrugzak, matje en stevige stapschoenen 

vergeten.  

Wij zullen ervoor zorgen dat dit kamp in jullie 

herinnering staat gebrand als één van de besten 

die jullie ooit zullen meemaken. Hiervoor vragen 

wij maar één klein, maar oh zo cruciaal ding: jullie 

goed humeur.  

Wij kijken al volop uit naar het kamp en we 

denken jullie ook.  

Kusjes Axel & Jonas xx 
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Aspi’s  

Hey girls, 

Hier je super beestige leiding…. 

Bivak 2019 komt er weer aan. Niet als bij een film 

geven we geen spoilers over het kamp. We 

kunnen wel zeggen, dino’s spelen ter land, ter zee 

en in de lucht. Dus komen is de boodschap! We 

verwachten jullie 4 augustus op het kampterrein. 

And remember….. Sissy that walk!  

#Twordttof #Rauwch #Bivak2K19 #JurassicPark 

#TinyAndArmando #Chiro #FarWest #Chimay 

#GoHardOrGoHome #Onderdevlag 

#Levenophetritmevandewintenvandezon 

#ZotzijndoetGeenzeer 

#Kevin&Brent&Iriszijndebeste #Bescheiden #Aspi 

#Iris #Gitte #AGT #Marie #KevinA. #KevinD. 

#Brent #Rupaul #BornNakedAndTheRestIsDrag 

#SissyThatWalk #KittyGirl #AlaskaThunderF**k 

#LeidingZijnIsFijn #Aspislife #SofieIsCool!!!! 

#Fien/SlaapBuddy #ClimateJustice 

#F*ckKevinNotThePlanet 

#StemRechtVoor16Jarige #AGTmaaktKaarsStuk 

#GitteIsEenScout #MaarAllLoveVoorHaar<3 

#XOXOIris #MarieGaatTerugOpzoekNaarTeken 

#YOLO #Dinoindechiro #Iris.vda #ChiroIsLife 

#Pride #InneZaagtOver#’s              #Leuven 

#D’s #TwasTof #Single #BiancaDelRio #Detox 

#Stellaspi #7september #CanIGetAnAmen? 
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#PurseFirst #BobTheDragQueen #Party #Swag 

#DabDabDabDabDabDabDab #YourMake-

upIsTerrible #BitchPlease #WeLoveSofie 

#TristanKomtBijOnsSlapen #VakantieOpDeChiro 

#Deze#’sZijnGeschrevenOpLeefweek 

#HierBegintHet 

#IedereenZalIris1DagExtraMoetenMissen.EYPisNic

e #Koud #Sofie&IrisZijnLekker #GemengdeTent 

#GenderNeutraliteit 

#KevinSlaaptOnderDeVlagAndersIsHijNooitOpTijd

VoorDeGroet #BESEF #OMFG  

Van je liefste kapoentjes  

Brent & Kevin  

(En de meeste credits naar Iris) 

  

  



 34  

STELLASPI 

 

7 september organiseert de leiding en de Aspi’s 

hun eerste Chirofuif op de Asiat site te Vilvoorde. 

Dat doen ze in het kader van #dezomervanasiat. 

Tijdens die nacht zorgen we er voor dat één van 

de loodsen wordt omgetoverd tot een toffe plek 

om de beentjes los te gooien. 

Vertel het voort!  

We zijn nog opzoek naar enkele helpende 

handen voor de opzet, tijdens en na de fuif. 

Dus moest je zin hebben om te komen 

helpen, mag je altijd contact opnemen met 

de Aspi-leiding of via chirofarwest@live.be. 

Dank bij voorbaat. 😊 

VVK: 4 euro  

ADK: 6 euro 

Locatie: ASIAT site, Mechelsesteenweg 155. 
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Chirojaar 2019-2020  
We want you! 

Graag hadden we volgend jaar een ouderraad 

opgericht. Dit omdat we jullie mening en inbreng 

op prijs stellen en nodig hebben om de Chiro nog 

beter te maken.  

Wat wordt er van de ouderraad verwacht?   

Maandelijks komen jullie samen met de 

groepsleiding om de stand van zaken in de Chiro  

te bespreken. Zo hebben jullie de kans om ook 

jullie ideeën te delen met ons.  

Wanneer er draagvlak is, kan er ook bekeken 

worden welke activiteiten we extra kunnen doen 

(bv. quiz, slotevenement, …). Op die manier heeft 

de leiding, om naast de wekelijkse werking en de 

andere activiteiten de ruimte om de huidige 

werking te verzorgen. 

Contact opnemen kan via chirofarwest@live.be. 
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