
 

 

 

 

 

  

BIVAKAMBERKE 

STAVELOT 2012 

 



Beste ouders en liefste leden, 

 

Het einde van het schooljaar is in zicht en daarmee ook het einde van ons Chirojaar. 
Gelukkig wil dit ook zeggen dat de zomervakantie in aantocht is en daarmee ook ons 
jaarlijkse BIVAK, dat dit jaar zal doorgaan te Stavelot! 

We zullen er met z’n allen 10 onvergetelijke bivakdagen beleven. In dit boekje, 
vinden jullie alle informatie die jullie nodig hebben om op kamp te vertrekken. Eind 
juni of begin juli zal de leiding ook eens langskomen om de medische steekkaarten 
en het inschrijvingsformulier op te halen. Alle documenten moeten voor 15 juli in ons 
bezit zijn. 

De kampprijs dit jaar bedraagt: 
145 EUR voor leden (= lidgeld betaald en minimum 8 keer naar de Chiro geweest) 

170 EUR voor niet leden (iedereen is welkom, neem dus gerust een vriendje, 
vriendinnetje, neefje, nichtje,…mee!) 

90 EUR voor de RIBBELS 
Storten op rekeningnummer 068-8891172-82 

Hiermee kunnen we ook blij meedelen dat we onze Bivakprijs hebben kunnen 
verlagen dankzij de financiële inkomsten van al onze Chirofeesten! 

Het Bivak zal dit jaar doorgaan van 2 tot en met 12 augustus. We zullen op 2 
augustus allemaal gezamenlijk met de bus vertrekken en aan de ouders vragen 
om hun kinderen op te halen aan de kampplaats op zondag 12 augustus. Voor 
onze allerkleinsten, de Ribbels, zal het Bivak starten op zondag 5 augustus en 
eveneens eindigen op zondag 12 augustus. 

Op de volgende pagina’s vinden jullie de overige praktische gegevens: uur van 
vertrek, adres,…  
 
Voor de goede orde is het belangrijk dat iedereen nog eens op de hoogte gebracht 
wordt van wat nu wel en niet kan op kamp:  
 
-Gebruik van soft- of harddrugs is ten strengste verboden! Bezit of gebruik van drugs 
geeft de leiding het recht om het lid naar huis te sturen.  
 
-Gedrag dat de werking van het kamp ernstig hindert, is ongepast en 
onaanvaardbaar.  
 
- Het is verboden om zelf alcohol mee te nemen op kamp.  



Verder kunnen wij jullie het thema verklappen……  
 

DE JUNGLE!  
 
 
We vragen dat iedereen verkleed komt als een dier uit de jungle! Zodat we op 

kamp een hele jungle vol dieren hebben! 
 
Zorg er wel voor dat er iets is aan je kostuum dat in de kleur is van jouw groep. 
(Ribbels = paars, Speelclub = geel, Rakwi = groen, Tito = rood, Keti = blauw, Aspi = 
oranje.) WEES CREATIEF! 
 
De mensen die ons tien dagen lang van lekker eten en drinken gaan voorzien, zijn 
niemand minder dan Eddy, Tarras, Linda, Lio en Valérie. Zieke leden kunnen bij 
Katrien terecht voor een plakker voor de wondjes, zalf voor de pijntjes, …  
 
 
 
Wij kijken er alvast enorm naar uit en wij hopen natuurlijk dat jullie dat ook doen!  
 
 
Chirogroeten  
 
 
De groepsleiding en veebees  
 
 
 
Karen De Waele         Tim Van Grembergen        Bram Derison 
  0479/41.63.50                0485/03.94.34     0476/82.11.61 
 
            Sven Van Grembergen                Ine De Smet 
                0473/53.46.70                         0477/20.33.46 

 

 

 

 

 
 



 
PRAKTISCHE AFSPRAKEN  
 

- De medische fiche en het inschrijvingsformulier dienen afgedrukt en ingevuld aan 
Linda bezorgd te worden voor 15 juli. Dit kan via de leiding. Op 2 augustus geef je 
een kopie van je identiteitskaart en je SIS-kaart aan Linda. Voorzie ook 2 
kleefbriefjes van de mutualiteit.  

 
- Anders dan vorig jaar, vertrekken we dit jaar met de bus op kamp. We 

verwachten alle leden aan de Chirolokalen (Romeinsesteenweg 55, Koningslo) 
op donderdag 2 augustus om 07u30. Opgelet, de bus vertrekt stipt om 8u00, dus 
wees allemaal goed op tijd! 
 

- Dit wil ook zeggen dat de bagage van alle leden al met de camion mee naar de 
kampplaats gaat wanneer het voorkamp begint. We vragen dus aan alle ouders 
om de valiezen, bedjes, slaapzakken,… die mee moeten, naar de lokalen te 
brengen op maandag 30 juli tussen 18 en 20u. Op de bus zal er enkel plaats zijn 
voor een kleine rugzak per persoon. 

 
- Voor de Ribbels vragen we aan de ouders om hen te komen afzetten aan de 

kampplaats op zondag 5 augustus. We verwachten iedereen daar omstreeks 10u. 
Er zal daar een drankje voorzien worden, de ouders kunnen meehelpen met het 
installeren van hun kleine spruit en we zullen vragen om tegen de middag de 
kampplaats te verlaten, zodat de activiteiten van start kunnen gaan. 

 

- Iedereen krijgt graag eens post op kamp. Brieven kunnen gestuurd worden naar:  
 

Schmitz Joseph t.a.v. (naam kind) 
Lodomez 13 

4970 Stavelot 
 
- In geval van nood kan je de kampplaats steeds telefonisch bereiken. De 

volwassen begeleider, de keuken en de groepsleidster zijn steeds bereikbaar. 
 

Ine: 0477 20 33 46 
Eddy: 0479 47 88 02 
Karen: 0479 41 63 50 

  
LEDEN NEMEN ZELF GEEN GSM MEE!  

 Ook de Keti’s en de Aspi’s niet  

- Op zondag 12 augustus zullen wij dan ons Bivak afsluiten en vragen wij aan de 
ouders om hun kinderen terug te komen ophalen aan de kampplaats. Wij zullen 
alle ouders verwelkomen vanaf 14u. Let op: het is minstens anderhalf uur rijden 
naar de kampplaats 

 
 
 



INSCHRIJVINGSSTROOKJE  
 

Naam+Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti – Aspi  

Lid: 145 EUR – Niet-Lid: 170 EUR – Ribbel: 90 EUR  

 

 

Naam+Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti - Aspi  

Lid: 145 EUR - Niet-Lid: 170 EUR – Ribbel: 90 EUR  

 

 

Naam+Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti - Aspi  

Lid: 145 EUR - Niet-Lid: 170 EUR – Ribbel: 90 EUR  

 

 

Naam+Voornaam:  

Adres:  

Telnr:  

Afdeling: Ribbel – Speelclub – Rakwi – Tito – Keti - Aspi  

Lid: 145 EUR - Niet-Lid: 170 EUR – Ribbel: 90 EUR  

 
 
TOTAAL aan inschrijvingsgeld TE BETALEN: … EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WAT NEEM JE MEE?  
 
Slapen:  
 
- Isoleermatje (indien nodig)  

- Veldbed of luchtmatras  

- Slaapzak  

- Pyjama  

- Knuffeldiertje  

- Eventueel kussen met kussensloop  
 
Hygiëne:  
 
- voldoende handdoeken  

- washandjes  

- Toiletzak met toiletgerief (shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstel, 
drinkbeker, borstel of kam, deo, scheergerief (voor de ouderen )  

- Waskom  
 
Kleding:  
 
- Uniform!  

- Voldoende speelkledij: houd er rekening mee dat het in augustus regenachtig 
kan zijn, niemand doet graag natte kleren aan dus voorzie zeker voldoende 
speelkledij (kledij die vuil mag worden)  

- Badmuts en zwembroek  

- Voldoende sokken en onderbroeken. (Vergeet geen rekening te houden met 
eventueel slecht weer) 

- Voldoende schoenen, ook 1 paar stapschoenen voorzien.  

- Regenjas en gewone jas 
- Regenlaarzen 
 
Andere:  
 
- Zaklamp  

- wasknijpers  

- Briefpapier, omslagen  

- Schrijfgerief  

- Rugzak (trekrugzak) 

- Drinkbus  

- Zonnecrème  
 

 

 



 

Beste vrienden,  

 

Ik ga beginnen met een verhaaltje 

Er was eens een regenwormpje. Op zichzelf niet zo'n gezocht huisdiertje! En 
toch: feitelijk zo lief. Je moet het maar goed kennen, dan ben je er echt mee 

vertrouwd. Zo'n regenwormpje bestaat uit kleine ringetjes die alle samen elkaar 
voortstuwen, die elkaar voeden, samen de grond vol kleine gaatjes boren opdat 
die goed zou kunnen ademen. En dat regenwormpje was heel trots op zijn taak. 

Trouwens elke ring van het diertje was trots omdat zij samen zo een 
wereldomvattende opgave hadden. 

Krijgt daar nu plots de laatste ring een gek idee: ik wil ook wel eens vooraan 
graven en vooraan kruipen. Ik wil ook wel eens de eerste zijn. En het begint in 

de andere richting te kruipen en te graven. Tot grote ontsteltenis van zijn 
makkers, de andere ringen. Doch ook zij wilden allen wel eens de eersten zijn. 

En zo begon het allemaal: iedere ring begint verwoede pogingen te doen om flink 
en sterk te worden, om als eerste te graven, om aan de kop te zitten. 

En wat zag men: het regenwormpje kronkelde zich in alle richtingen, elke ring 

trok de worm voort in een richting die hij als eerste wou uitgaan. 

Meer nog de ringen gaven geen voedsel meer door aan elkaar, elk trachtte zelf 

zo veel mogelijk te groeien en sterk te worden, ook al moest men de andere dan 
laten uitdrogen. Maar de ringetjes waren vergeten dat zij elk van elkaar afhingen 
en zo lag na korte tijd de regenworm te treuren en te zieltogen. 

Gedaan met het samen voorwaarts trekken en elkaar steunen  

 Er was eens een klas op school. Nou, op zichzelf een moeilijke groep. 

En er werd gevochten in de klas! Ja, echt! Want de eerste zijn, daar ging het om. 
Niet om elkaar vooruit te helpen, elkaar bij te staan of om samen wat te 

bestuderen, elkaar te verrijken. Nee: ieder wou de eerste zijn, ieder zorgde voor 
zichzelf en wat zag men: Zoals de regenworm zich kronkelde in alle richtingen en 
niet meer verder kon, zo was het ook gedaan met samenwerken in de klas! 

 

Beste vrienden, 

Over enkele weken is het weer zover… op weg naar het bivak.  Wellicht kijken 
jullie er gespannen naar uit. Wat zal het bivak in het jaar 2012 ons brengen? 
Hopelijk veel leute, ontspanning, vriendschap en plezier. 

Dit hangt niet louter van de leiding af. Zij zullen heus hun best doen om jullie 

een aangenaam bivakprogramma te presenteren. 

Het hangt voor een groot deel van jullie af of het bivak tof verloopt. Willen we 

een goed bivak dan moeten we allen daaraan meewerken, zowel bij spel als bij 



de (soms vervelende) diensten. Voor een goed bivak moeten we allen ons 

steentje bijdragen. 

Bivakleven is: alles prettig, samen doen! 

Gedragen we ons echter zoals de ringen van de regenworm, alleen aan onszelf 

denkend en onze eigen goesting doen, dan zal het bivak gauw te zieltogen 
liggen, zoals de regenworm! 

Neen, wij zijn samenwerkende ringen, zodat het bivak in opgaande lijn vooruit 
gaat. 

Ik wens jullie allen een prettig en deugddoend bivak toe! 

 

Ton, de pater 

  



Allerliefste ribbeltjes, 

Dit is ons allerlaatste briefje van het jaar. Het boekje noemt deze keer niet 

'sikamerke' maar wel 'bivakamberke'. Dit komt omdat het bivak (kamp) dichter in de 

buurt komt.  

Het bivak gaat door van 5 augustus tot 12 augustus. Wij kijken er al vast naar uit om 

een hele week lang met jullie te spelen en ons te amuseren. Het thema van dit jaar is 

"Jungle". Jullie komen dan toe op de kampplaats verkleed als een mooi jungledier.  

Wat je zeker niet mag vergeten op kamp is een slaapzak, bedje of luchtmatras, veel 

kleren en schoenen. Bekijk ook zeker de uitgebreide lijst waar alles op staat wat je 

moet meenemen en vergeet zeker ook jullie lachende gezichtjes niet.  

Op kamp mag je ook altijd veel vriendjes en vriendinnetjes, neefjes, nichtjes,... 

meenemen. Het maakt niet uit dat ze nog nooit naar de Chiro zijn geweest in het jaar.  

Iedereen is welkom want hoe meer kindjes hoe meer vreugd!!!!!! 

Vergeet niet dat we een avond organiseren waarop alles over het kamp tot in de details 

wordt uitgelegd. Dit zal doorgaan op 21 juni om 19u30 in de chirolokalen. Laat zeker iets 

weten als jouw ouders komen. (zie volgende pagina) 

We vonden het een heel fijn jaar met jullie, ookal waren jullie niet altijd met heel veel.  

Maar dit heeft zeker de pret niet bedorven, want jullie zijn stuk voor stuk schatjes van 

kinderen die van een gewone chirodag een superleuke chirodag maken. We hopen dat 

jullie allemaal mee op kamp komen.  

Veel kusjes en dikke knuffels van jullie coole leiding !!!! 

Lara en Marine 

 

  



Beste Ribbelouders en ribbeltjes, 

 

Het bivak komt er bijna aan en wij zouden jullie hierover toch graag op de hoogte brengen. 

Want vele onder jullie weten niet wat voor leuke dingen er allemaal te beleven vallen  

en hoe het er allemaal aan toe gaat tijdens het bivak.  

Daarom organiseert de Ribbelleiding een avond waarop alles tot in de details wordt uitgelegd.  

U kan natuurlijk ook met vragen zitten, deze vragen kan u stellen op die avond.  

 

Het bivak zal doorgaan van zondag 5 augustus tot zondag 12 augustus.  

Dit is anders dan de oudere groepen.  

De ribbels gaan maar 7 dagen op kamp in plaats van 10 dagen door de jonge leeftijd.   

 

uitnodiging infoavond: 

 

wanneer? op donderdag 21 juni 2012  

               om 19u30 

 

waar? Chiro lokalen 

          Romeinsesteenweg 55 

          1800 Vilvoorde 
 

Laat u iets weten of u al dan niet komt op één van deze nummers 

Lara Luyckx: 0476/65.58.49  

of Marine Lemal: 0479/43.83.65 

 

Tot dan, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De Ribbelleiding, 

Marine en Lara 

 

  



Hey speelclubbertjes, 

We zijn nu al een jaar jullie leiding en hebben daar nog geen seconde spijt van 

gehad. De chiro-zondagen waren super dankzij ons altijd geweldig programma 

en jullie altijd aanwezig enthousiasme (soms misschien zelfs iets te enthousiast 

 ).  

  

Het jaar loopt stilaan op zijn einde. Dit is natuurlijk zeer jammer, maar is 

tegelijk ook leuk, want het chirojaar eindigt altijd met het super mega 

fantastisch bivak. Dit jaar vertrekken we met de bus op 2 augustus en komen 

jullie mama en papa jullie halen op 12 augustus.  

 

Een kamp wordt nog veel leuker als we met veel zijn, dus kom zeker allemaal 

mee en neem al jullie vriendjes / vriendinnetjes mee. Wat kunnen jullie 

allemaal verwachten: 

 Kampvuurtjes 

 Ravotten in het bos 

 Lekker eten 

 Jungle – spelen (?) 

 Coole verkleedkleding (waar jullie zelf voor moeten zorgen) 

 Leuke spelletjes (zullen wij voor zorgen) 

 

Groetjes, 

Stijn, Iris en Alison 

 



Yooo Rakwi’s :D  

’t is weeral gedaan. Een jaar vol leuke, HEEL grappige , avontuurlijke en 
bijzondere momenten. 
Momenten om nooit meer te vergeten: 

… 
… 
… 

(mogen jullie zelf invullen) 

 

Het einde van het jaar is in zicht en dit betekent maar een ding…. KAMP  =D !! 

Wat is dat? 
 

Kicks tijdens de verschillende spannende spelen 

Ambiance in de tent 

Marshmallows aan het kampvuur 

Puur natuur (wc staat buiten ) 

Bereid jullie maar alvast voor op een spetterend kamp. 
Hoe?                              
                                                                                                                                                   
- Slaap is een nacht buiten 
- Oefen maar alvast op vuil worden (Sommige moeten hier nog serieus op 
trainen) 
- Schil is een aardappel of twee  
 

Verder gaan we nog proberen om bij iedereen langs te komen om de 
“papieren” te regelen. 
Dus we bellen iedereen nog wel op om een afspraak vast te leggen  

 

Dikke kus van Jana en Stef



  



Hoi keti’s, 

Zoals jullie uit de rest van dit bivakamberke hoogstwaarschijnlijk al hebben kunnen afleiden 
is het kampthema van dit jaar JUNGLE ! 

Net als elk jaar, wordt er van jullie verwacht dat jullie verkleed op kamp toekomen in dit 
thema. Normaal zouden jullie gewoon in een dier naar keuze mogen komen uit de jungle. 
Maar speciaal voor jullie hebben we voor ieder van jullie een specifiek jungledier uitgezocht. 
Als dat niet tof is van ons. 

Deze keuze is niet gewoon gebaseerd op wat we grappig vinden (hoewel dat bij Kaat 
misschien wel meespeelt :p). We zijn is gaan kijken bij de Scouts (zo doen die ook nog is iets 
nuttig), naar totems van jungledieren. Op basis hiervan hebben we een aantal dieren 
gevonden die bij iedereen passen. Vervolgens hebben we er een foto bij gezet als tip hoe je 
je kan verkleden. 

 

De Stokstaart: 

De Stokstaart is gezellig en vriendelijk, grappig, maar 
ook steeds waakzaam en uitermate dapper. Het is 
een zonneaanbidder die je ook vaak in de zon kan 
zien liggen, maar die dan plots onstuimig en 
drukdoend met iets bezig kan zijn. 

Ze is erg sociaal en wordt daardoor een aanhankelijk 
huisdier dat zich met opvallend gemak overal thuis 
voelt. Als hij jong is, is hij erg speels. De Stokstaart 
handelt zelden instinctief, hij leert veel uit ervaring. 
Hij lijkt dan ook een goed geheugen te hebben en hij 
toont zich erg schrander. 

 

 

Het Jachtluipaard: 

Het Jachtluipaard jaagt soms alleen, maar jaagt soms 
samen. Het is aanhankelijk en speels. Het besluipt zijn 
prooi sluw en sprint er dan razendsnel achteraan. Als 
de prooi voldoende voorsprong heeft, geeft hij het al 
gauw op, uitgeput door de plotse uitbarsting van 
energie. Dit fraaie en verstandige dier verbergt onder 
zijn fluwelen poot een geweldige klauw. 

 

 



 

De Zebra: 

Een zebra is levendig, krachtig, beweeglijk en schrander.  
Als je het goed behandelt, is het vreedzaam en 
goedaardig. Het verdedigt zich met bijten en stampen. 
Ze communiceert met anderen door houding en 
gezichtsuitdrukking. 

 

 

De Aap: 

De Aap is mateloos vindingrijk en op en top opportunist. Hij 

heeft veel interesses en is zeer onderzoekend van aard. Als 

hij gewone, routinematige klusjes moet opknappen, raakt de 

Aap al gauw verveeld. De Aap, ook al lijkt hij aan de 

buitenkant vrolijk en extravert, is heel goed in het verbergen 

van zijn diepste gevoelens en emoties. De Aap heeft veel 

talenten en met zijn vindingrijkheid maakt hij het beste van 

het leven, waarbij hij de kansen die hij ziet aangrijpt. 

 

 

 

De Giraf: 

Dit vreemde dier beweegt zich gracieus en lieftallig 
voort. De Giraf is schrander en verstandig. Ondanks zijn 
grootte is hij zachtmoedig en vredelievend. Enkel 
wanneer hij lastig gevallen wordt, verdedigt hij zich. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De Papegaai: 

Erg luidruchtig, verveling is één van de meest 
voorkomende problemen bij papegaaien. De Papegaai 
is de verstandigste onder de vogels, maar ook de 
meest humeurige. Hij is voorzichtig en sluw. De 
Papegaai heeft een goed geheugen, is trots, moedig, 
zelfbewust, schrander en trouw, maar ook opvliegend. 
De Papegaai is een goede imitator. Je kan veel plezier 
beleven aan haar grappige reacties. De jonge vogels 
zijn heel sociaal. 

 

 

 

 

 

De Koala: 

Deze buidelbeer is een rustig dier. De Koala draagt 
zorg voor haar jongen. Ze is grappig, verdraagzaam 
en aanhankelijk. In gevangenschap hecht ze zich 
aan zijn verzorger. 

 

 

 

 

 

De Kaketoe: 

De Kaketoe is schrander, verstandig, ernstig 
en zachtmoedig. Hij is nieuwsgierig en heeft 
een goed geheugen. De Kaketoe sluit graag 
vriendschap met de mens. Hij wordt 
onvriendelijk als hij slecht behandeld wordt 
en hij zal dit niet snel vergeten. 

 



De Olifant: 

De Olifant is het grootste en 
zwaarste landdier. Ze leeft in kudden 
waar het recht van de sterkste geldt. 
Een Olifant is tam, gewillig, 
leergierig, hardwerkend, 
behulpzaam, intelligent en 
waakzaam. Ze is niet agressief, 
behalve als je haar kwaad doet. Ze 
maakt expressieve bewegingen en 
drukt haar humeur uit. Een Olifant is 
zachtmoedig, geduldig en heeft een 
heel goed geheugen. 

 

Het schaap: 

Dit lijkt ons duidelijk 

 

 

 

 

 

 

 

De Poema: 

Deze katachtige weet in vrijwel alle natuurlijke 
leefomgevingen te overleven. Poema’s kunnen 
goed horen en ruiken en ze zijn in staat om vanaf 
de grond met een korte aanloop zeven meter hoog 
te springen, ook van de ene naar de andere boom. 
De Poema laat zijn eigen ware zachtmoedige macht 
gelden. De Poema toont zijn moed bij gevaar en hij 
heeft een grote levenskracht. De poema heeft een 
sterke persoonlijkheid.  



Het Nijlpaard: 

Het Nijlpaard is een goed zwemmer en duiker. 
Alhoewel het een geducht dier is, is het in het 
algemeen ongevaarlijk. Het is lui en zorgeloos en 
houdt van zonnebaden. Het Nijlpaard is wispelturig, 
soms agressief en volgt steeds dezelfde paden. 

 

 

 

 

 

De Tijger: 

Energiek, gevoelig, heldhaftig, dynamisch, 
revolutionair, leiderscapaciteiten, 
onverschrokken maar ook ijdel, heethoofdig, 
zelfoverschattend, alle schepen verbrandend 
en een "alles of niets" houding. Tijdens een 
gevecht is ze open en eerlijk, nooit 
achterbaks of speels. Deze eigenschap is niet 
alleen haar sterke punt, het is helaas ook zijn 
zwakste punt.                                                                   
Ondanks haar eigenwilligheid is een Tijger-                                           
geborene heel goedgeefs en hulpvaardig.  
 

 
 
Zo, nu dat duidelijk is, kunnen we allemaal op keti-kamp vertrekken. Voor de rest van de 
praktische info komen we nog eens langs / zijn we net langs geweest / zijn we lang geleden 
langs geweest, maar ik lees het bivakamberke nu pas (*)  
(*)schrappen wat niet past 

Nu kunnen we enkel nog hopen op goed weer en dan kunnen we dit fantastisch jaar nog met 
een kamp afsluiten dat iedereen gaat onthouden als beste kamp ooit (of toch top 3 op zijn 
minst) 
 
Aangezien de ketibrief ondertussen al bijna het halve bivakamberke inneemt, moeten we 
stoppen, anders wordt Joke nog boos dat ze zo veel werk heeft met ons briefje te kopiëren 
(Sorry, Joke!). 
 
Tot op kamp! 
Aurélie, Lien & Sam 

 



Liefste Aspi’s, 

Leer dit liedje vanbuiten tegen het kamp en er wacht jullie een mooie beloning! 

als je van leiding leren kan 
van slimme leiding leren kan 

is dat iets wat je echt proberen moet 
want hoe je profiteren kan 

daar weet aspileiding veel meer van 
en aspileiding is als leraar aspigoed 

 
het kamp wordt een wonder, we feesten erop los 

sla ook eens een aspi, plat op zijn kop 
het lekkere eten van mister T 

maakt dat beest speciaal voor we (Engels) 
ook aardbeien smaken deksels goed 
en Daantje houdt van lekker zoet 

en wormen smaken naar… (Bob gaat dit na het kamp kunnen beantwoorden) 
 

er valt een heleboel te leren van ons kamp 
(kijk hier) 

ja van ons kamp! 
 

als je bij leiding leren kan 
bij slimme leiding leren kan 

dan is dat op ons kamp een groot gemak 
ja wat aspileiding je leren kan 
dat zal je zeer waarderen man 

DE JUNGLE valt je minder op je dak 

 
maak zelfs eens een vuurtje, in die tipi van ons (aaaaah) 

iets waar wij vanuit gaan, zelfs met weinig hout 
we denken dan er fikken misschien een paar 
dus ik vorm een driepikkel en kees is klaar 

en een hoge boom die krijgt een dauw 
een aspi schudt het hout uit zijn mouw 

 
er valt een heleboel te leren van Shana 

(een heleboel!) 
van Kaaaaaaaaaren 

 
als jij wilt leven als leiding 

ga dan niet als een aspi tekeer 
een leiding die wordt nooit moe 

er valt een heleboel te leren van Jokette  



 
als je van leiding leren kan 

van slimme leiding leren kan 
dan sta je later zelden meer voor aspi (nooooit meer) 

nee je kan nooit beweren man 
dat een leiding jou niks leren kan 

een leiding die zegt het echt recht voor z’n raap  
een aspi die staat als leiding niet voor aap 

 

 

Aspi’tjes, heel veel succes met jullie laatste examens op de middelbare school! Geniet 

daarna van een welverdiende 3 maanden durende (!!!!!!!) vakantie (met uiteraard onze 

ASPI BBQ!). 

31 juli verwachten wij jullie allemaal terug, dan vertrekken we op het voor Joke en 

Shana LAATSTE kamp! (SNIF SNIF) 

 MAAAAAAAAAAR  

“Have NO fear, na het kamp is KAREN  still here !!!!!!” (THANK GOD !!!) 

Tot op de ouderbezoeken lieve protjes! (maar laat ze wel buiten hé!) 

(VOOR DE ALLER- ALLER – ALLER – ALLERLAATSTE KEER ) 

DIKKE CHIROKUSSEN VAN JE FANTASPISCHE LEIDING!! 

xXx JOKETTE , SHIANA EN KARENSKI xXx 

 

Bedankt voor het 

ONVERGETELIJK 

jaar !!! 

Maak jullie borst al 

maar nat voor een 

ONVERGETELIJK 

kamp !!! 

 

  

 

 


