
Kampboekje 

 

 

  



VOORWOORD 

 

 

Beste chiro-leden en ouders 

Het chirojaar zit er spijtig genoeg weer op.. 

Maar niet getreurd we hebben nog 2 spetterende activiteiten in petto!! 

Op 1 juli gaat namelijk dag aan zee door. Hier spenderen we een hele dag op het strand en 

spelen we tal van spelletjes. Zeker de moeite dus!! 

(meer info over deze activiteit kan je verder in het boekje vinden). 

En dan 3 augustus het lang verwachte Chiro kamp, DE activiteit van het jaar. Dit missen is 

geen optie, of je hebt voor de rest van de zomer spijt dat je niet bent gegaan.  

Want op Bivak: 

Leven op het ritme van de wind en van de zon. 

Zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak. 

Ontwaken met de morgendauw we zijn weer op bivak. 

Ieder die ons ziet, kijkt raar: 

Wat niet kan dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot: 

In onze ploeg valt geen één uit de boot. 

Trek ermee op uit, breek grenzen open, 

Samenspel is teken om te hopen. 

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan, 

Een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

We wensen jullie een fijne vakantie! 

Groetjes 

De leidingsploeg! 

  



Natuurlijk kan een kamp niet 

zonder een thema en dit jaar is 

het dé tijd om jouw 

superkrachten boven te halen! 

We trekken ons latex 

superhelden pakje aan, 

ontdekken een hele wereld vol 

helden en kwaadaardige 

monsters, en gaan op avontuur! 

Dit jaar gaan we niet zomaar 

enkel op kamp met de Chiro, 

maar onder de banier van de: 

 

C-Hero! 
  



Kampvoorstelling 

 

Ook dit jaar heeft jullie leiding een prachtig kampterrein voorzien.  

Waar? Ons terrein is gelegen te Recht, een deelgemeente van Sankt Vith, in het Duitstalige 

deel van België.  

Wat? Het terrein is een open vlakte met een bos ertegen waardoor de rivier loopt.  

Hoe lang? Met de bus zal het ongeveer 2u30 minuten rijden zijn  

 

 

Op onderstaande foto ziet u het kampterrein vanuit de lucht.  

  



Lieftse prutskes  

Ik heb een spetterend, mooi, tof, super mega wijs jaar met jullie achter 

de rug en met spijt in het hart moet ik een maandje afscheid nemen! 

MAAAR in de tussentijd kunnen jullie al aftellen naar super mega toffe 

kamp!! Ik heb er alvast heel veel zin in, dus jullie ook? 

Om jullie NOG enthousiaster te maken, wil ik zelf al wat verklappen over 

het kamp.. Vinden jullie de tips? 

 

Groetjes 

Céleste, Michael en Gilles 

  



Dag lieve speelclub meisjes, 

 

Het chirojaar zit er jammer genoeg weer op 😞  
maar na een jaar vol leuke chirozondagen en ons onvergetelijke 
chiroweekend is het tijd voor ons kamp!!! We hopen dat iedereen  

mee gaat want we kijken enorm uit naar deze 10 dagen vol plezier 🙂            
We gaan van paraderen in modeshows tot ravotten in de bossen  
En natuurlijk veel waterpret en slaapzakspelletjes voor het slapen gaan.  
 
Maar voor ons kamp komt er nog 1 leuke activiteit: dag aan zee!!! 
Dit gaat door op 1 juli. 
We hopen op een zonnige dag en jullie talrijke aanwezigheid!  
 
Vele vele vele groetjes, 
Marieke en Britney 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Speelclub BOYS!  

Het Chirojaar loopt op zijn einde ☹   

Maar niet getreurd!  

Want het Chirokamp komt eraan!  

Het weekend vonden we enorm plezant en 

kijken samen met jullie uit naar het grote 

kamp (3-13 augustus!!!) , waar we 

iedereen ook verwachten!  

Nog even en het is grote vakantie! 

 

Vele groeten! 

 

LUKAS EN BENJAMIN 

  



Dag allerliefste Kwiks 

 

Het Chirojaar zit er 
jammer genoeg alweer op, maar niet getreurd, 
want het beste moet nog komen. Namelijk het 
Chirokamp die ook dit jaar opnieuw een 
knaller zal worden met tal van schitterende activiteiten. Wij hopen 
hierbij ook dat jullie allemaal meegaan en dat de opkomst groter is dan 
gedurende het Chirojaar, want dit was soms wel zeer miniem. ;) 
Dus laten we er een kamp van maken waar we de groepssfeer zullen 
bevorderen en waar we zullen leren functioneren in groepsverband. 
Want samen kom je verder. Neem dus alvast jullie goed humeur mee! 
Wat jullie ook niet mogen vergeten is een witte T-shirt , een 
indianenoutfit  en al het gerief dat je op het kamplijstje vindt. 

 

Groetjes jullie lieftallige leiding 

Aron, Dries en Maud.  

 

 
  



Beste rakkers, 

Krijgen jullie nog geen kriebels? Wij toch wel, 

want………………………………………. het is bijna kamp!!!! 

Dit jaar wordt het namelijk een SUPERKAMP, 

Superkamp? Hiermee bedoelen wij dat jullie diep in je eigen mogen 

zoeken, want jouw verborgen superkrachten zal je nodig hebben!  

Ravotkledij zal noodzakelijk zijn want dit kamp is zeker niet voor 

doetjes! 

Ook verkleedkledij van je favoriete superheld mag niet ontbreken. 

. 

. 

. 

 

Onderscheid je jou als Superrakker of eerder als rakkerhulpje?  

 

Groeten,  

Jullie superleiding 

  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://kinepolis.nl/sites/kinepolis.nl/files/styles/slider_16_9_960/public/stills/deadpool_Moviestill02.jpg?itok%3Do-kxKYiX&imgrefurl=https://kinepolis.nl/films/marathon-deadpool&docid=b3Sr7aFO9taSAM&tbnid=Pu_H_Zke8c-QwM:&vet=1&w=960&h=540&bih=685&biw=1438&ved=0ahUKEwjG36GowIjbAhVC_aQKHdv7C34QMwg_KAUwBQ&iact=c&ictx=1


Beste Tippers, 
 
Hopelijk hebben jullie zich een beetje geamuseerd dit jaar? 
Wij vonden het alvast heel plezant! 
 
Nu het chirojaar op zijn einde loopt, komt ook het kamp 
dichterbij!!! Joepie eindelijk! 
Verwacht jullie maar aan zotte avonturen en super veel plezier! 
Niet meegaan is dus geen optie! 
Voor sommigen gaan we voor het eerst op tweedaagse, vergeet 
dus zeker jullie matje en trekrugzak niet! 
 
Maar niet getreurd nu het chirojaar gedaan is, gelukkig hebben we 
in tussentijd nog dag aan zee!  
Duim dus maar alvast voor een zonnige dag! 
 
We wensen jullie goede eindresultaten toe en een fijne 
zomervakantie! 
 
Veel liefs en tot op dag aan zee en kamp, 
Lowie & Felien 
 
PS: hier nog wat mooie foto’s van het dorpsspel 
 
  



       

Beste Toppers,  

Hopelijk hebben jullie zin in het beste Chiro kamp aller tijden?! 

We zijn dan ook al druk bezig met tal van stoere spelletjes voor te bereiden.  

Ook het groot kampvuur zal er eentje worden om nooit te vergeten! 

Dan hebben we natuurlijk ook de tweedaagse op kamp waar jullie worden 

gedrild tot echte soldaten! 

Zoals je ziet zal het een bivak worden om U tegen te zeggen.  

 

Ter plaatse rust!  

Korporaal Robbe en Sergeant Jelle   

  



Dag liefste Tiptiens, 

 

Zie jij het zitten om net zoals Lloyd, Bahador en co de ultieme zoektocht naar de 

mol te ondernemen, of misschien om zelf de mol te spelen? Dan kan je je nu 

inschrijven voor een chirokamp vol mysterie, achterdocht, plezier en misschien 

wel een hele mooie prijs! 

Wat moet je doen om kans te maken en mee te doen met dit kamp? 

1. Maak een filmpje van 60 seconden en vertel hierin of je WEL of NIET de 

mol zou willen/kunnen zijn en waarom. 

2. Beantwoord op de volgende vragen en stuur deze ook door: 

a. Als je twee dingen mag meenemen naar een onbewoond eiland: 

wat zou dat zijn? 

b. Wat is één van je ‘guilty pleasures’? 

c. Wat is een geheimpje dat niemand van je weet? 

3. Schrijf je in voor het fantastische chirokamp. 

4. Vertel niemand, maar dan ook niemand over je antwoorden en filmpje: 

vanaf nu is niemand te vertrouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien jullie dan, veel succes! 

Kaat en Olivier 

P.S. Vergeet geen molboekje en balpen mee te nemen! 

 



Beste kerels,  

 

We hebben er al een fantastisch jaar op zitten we hebben al veel 

leuke dingen gedaan. Wij hebben onszelf ook al rotgeamuseerd. 

We kijken ernaar uit om jullie allemaal mee te krijgen naar 

kamp. Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijk kamp. Daar 

zorgen we zeker voor. We hebben al veel leuke activiteiten 

voorbereidt en hopen dat jullie er allemaal voltallig aanwezig 

zullen zijn. 

 

Wij kijken er alvast naar uit.  

Jullie leiding Leander en Seba.  

  



Dag Aspi's !!! 

 

Het kamp komt eraan ! Wij hebben er super veel zin in, want zoals je weet is het kamp het 

leukste moment van het chiro-jaar. En dat wordt dit jaar extra leuk omdat jullie Aspi zijn! 

 

Jullie gaan mee op voorkamp en nakamp. Dat is HET moment om de leiding een beetje beter 

te leren kennen (als je begrijpt wat ik bedoel ;) ). 

Geen paniek als je niet kan sjorren, er zijn genoeg andere dingen te doen, en er is tijd om te 

leren hé jongens. Dat lijkt misschien hard werk, maar dat is een super leuke periode, omdat er 

dan nog geen kinderen zijn we op ons gemakske zijn. 

Wat ook nieuw is dit jaar is drie-daagse. Daarvoor hebben we hopelijk veel geld ingezameld 

dat we een leuke activiteit kunnen doen en eens lekker gaan eten ! Je moet dus ook zeker je 

gsm meenemen om kamp voor de veiligheid tijdens de drie-daagse. 

Iedereen had het al naar zijn zin op midweek, dus op kamp komt dat ook zeker in orde! 

 

Kort samengevat : JULLIE MOETEN ALLEMAAL KOMEN ! Niet komen is geen optie 

want dan mis je de leukste twee weken van je Aspi-carrière. 

 

Xxx 

Je leiding Olivier en Severine. 

 

(ps: je mag deze mooie kleurplaat inkleuren) 
  



Hoe te overleven op kamp: Praktische Weetjes 
• Wij gaan zoals u waarschijnlijk allemaal wel weet op tentenbivak en ’s 

nachts is het meestal ZEER FRIS. Wij vragen dan ook om u kind een 
warme slaapzak mee te geven. Een extra deken of en een dikke trui kan 
daarnaast ook wonderen doen! 

• Mogen wij ook vragen om geen strandzetels mee te geven als 
veldbedjes want deze nemen te veel plaats in bij het vervoer. Gelieve u 
kind daarom een luchtmatras, matje of een veldbed mee te geven. 
Gelieve ook te checken of je luchtmatras niet lekt en of de stoppen er 
wel bij steken! 

• Er is geen elektriciteit op onze bivak plaats. Alle elektrische toestellen 
laat je dus beter thuis. Ook GSM, snoep, wekkers, en andere 
luxebeestjes worden thuisgelaten. Tenzij je de leiding een geschenkje 
wil geven natuurlijk... 

• Om ’s nachts naar het toilet te gaan kan een zaklamp soms erg handig 
zijn. Tot en met Rakwi slaapt de leiding bij de kinderen zodat ze deze 
kunnen wakker maken om samen naar het toilet te gaan  

• Indien u kind medicijnen moet nemen op het bivak vragen wij deze bij 
het vertrek af te geven aan de leiding en schrijft u dit duidelijk op in de 
medische fiche. Op de verpakking vermeld u duidelijk de naam van het 
kind en de dosering. Eveneens moet een kopie van de identiteitskaart 
bij het medische fiche zitten. 

• Gelieve er voor te zorgen dat alles van uw kind te voorzien van een 
naam of kenteken. Elk jaar keren wij jammer genoeg terug met massa’s 
verloren voorwerpen. Het is voor iedereen het prettigst dat alles 
teruggebracht wordt naar huis. 

• Aan de tito, keti & aspi wordt gevraagd om een eigen bord, bestek en 
beker mee te nemen. Gelieve ook deze te voorzien van de nodige 
kentekens. 

• Verder willen wij ook ons beste doen om het kamp milieuvriendelijk te 
houden. Daarom is het verplicht biologische zeep, tandpasta en 
shampoo mee te nemen.  

• Wij nemen regelmatig de tijd om een briefje te sturen naar het thuisfront. 
Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind de nodige adressen bij zich heeft. 
Bij de kleinsten schrijft u deze best al op voorhand op een envelop om 
foutjes te vermijden. Postzegels en kaartjes zijn te verkrijgen op de 
kampplaats. 

• Zakgeldis enkel nodig om kaartjes en postzegels te kopen. Tito,keti & 
aspi nemen best nog iets extra mee voor op 2/3daagse. Om 
misverstanden te vermijden vragen wij om het geld van prutskes, 
speelclub en rakwi in een gesloten envelop met vermelding van de 
naam en het bedrag af te gevenop 3 augustus. 

•  Wij vragen maximum het volgende bedrag te voorzien: prutskes en 
speelclub: €5, rakwi: €7, tito en keti: €10. 

 



 

Ik ga op kamp en ik neem mee:  
 
SLAAPGERIEF 

 veldbedje of luchtmatras/slaapzak/deken/kussen 

 Slaapkledij (warm) 

 Knuffel 
KLEDIJ 

 Uniform (bij het vertek) 

 T-shirt, hemd, short, trui 

 Voldoende reserve ondergoed 

 Voldoende kousen 

 Voldoende T 

 shirts/ topjes en  

 shorten/rokjes 

 Voldoende pullovers en broeken 

 Regenkledij (KW,...) 

 Schoenen, sportschoenen, laarzen, watersandalen, stapschoenen 

 Zakdoeken 

 Zwemgerief 
WASGERIEF 

 Handdoeken en washandjes 

 Toiletzak met zeep, kam of borstel, tandenborstel, tandpasta, 
bekertje, shampoo ( 

 zeep en shampoo bio-afbreekbaar vb. bodyshop) 

 Voor de meisjes: vergeet de intieme hygiëne niet! 
ALLERLEI 

 Identiteitskaart 

 Keukenhanddoek 

 Zaklamp en drinkbus 

 Enkele reserve plastiek zakken 

 Linnenzak of vuilzak voor vuile was 

 Hoofddeksel tegende zon en zonnebrandolie!!! 

 Schrijfgerief, adressenlijst en postzegels 

 Leesboeken of kleurboeken voor tijdens de rust 
 
 
!!! medicijnen + instructies op medische fiche invullen en afgeven bij 
vertrek 
!!! Een kopie van de identiteitskaart bij de medische fiche afgeven !!!! 
We aanvaarden enkel kopies van de identiteitskaart! 



Tekenbeet 

 
 

 

Teken, wat je zeker moet weten! 
De gezonde buitenlucht opzoeken, een heerlijke wandeling in het bos of een 
bezoekje aan parken of tuinen. Van zodra het weer aangenaam wordt, trekken 
kampeerders en wandelaars de natuur in. Laat zulke mooie tochten niet bederven 
door een beet van een teek. Deze kan immers besmet zijn met een bacterie of een 
virus die de mens ziek kan maken. 
Wat is een teek? 
Teken zijn spinachtige huidparasieten die bloed zuigen bij dieren en mensen. Teken 
kunnen niet springen of vliegen; daarom zitten ze vaak te wachten in lagen 
begroeiing zoals struiken, varens en hoog gras en laten ze zich vallen op de 
gastheer. 
Wat te doen na een beet?  
Verwijder de teek zo snel mogelijk op een correcte manier. Je kunt een teek het 
beste verwijderen met een speciale teken verwijderaar van goede kwaliteit. Deze 
zullen wij meehebben op kamp. Probeer de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de 
kop vast te houden. Let hierbij goed op dat je het achterlichaam van de teek niet 
knijpt of eraan trekken want dan kan de teek in tweeën scheuren.  
 
Hoe voorkom je een tekenbeet? 
Enkele tips vooraf en tijdens het wandelen. 

1. Draag gesloten schoenen. 
2. Doe een lange broek aan en stop je broekspijpen in je sokken. 
3. Draag kledij met lange mouwen.  
4. Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind, laat hen een pet dragen als 

extra bescherming. 
5. Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel mogelijk op de 

paden. 



6. Ga je naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kan je je huid 
en die van kinderen insmeren met insectenwerende middelen op basis van 
DEET. Dit zal niet aanwezig zijn op ons kamp, indien je dit nodig acht, zelf 
mee te nemen 

7. . Let wel, deze bieden slechts tijdelijk bescherming. Wees extra voorzichtig bij 
kinderen en gebruik bij hen enkel een product met maximaal 20% DEET. 

Onthoud: 
- Verwittig je kinderen dat ze na elke wandeling hun huid controleren op teken. 
- Als ze denken dat ze een teken hebben kunnen ze altijd terecht bij de leiding. 
- Vergeet de hoofdhuid niet.  
- Niet iedereen die een tekenbeet krijgt, wordt ziek. 
- De verschijnselen van de ziekte kunnen van persoon tot persoon verschillen. 
- Neem nooit op eigen initiatief preventief antibiotica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kriebeldiertjes 

 
 
 
Elk kind kan luizen krijgen. 
Ook luizen gaan graag naar school en brengen met plezier wat tijd door op de 
hoofdhuid van kinderen. Eerst en vooral willen we hier de moeders geruststellen. Het 
feit dat je kind luizen heeft, betekent niet dat je kind ‘vuil’ is. Zowel kleine als grote, 
vuile als propere, rijke als arme kinderen kunnen luizen krijgen. De luizen maken echt 
geen onderscheid, ze zoeken alleen een goede plaats om zich te nestelen. De 
kriebeldiertjes verkiezen geen lang haar, integendeel, ze kunnen zich makkelijk 
vasthechten op kort geknipt haar. Meisjes zijn vatbaarder, omdat ze meestal dichter 
in contact komen met hun klasgenootjes of vriendinnetjes. 
Wat zijn kriebeldiertjes? 
Luizen zijn kleine, ongevleugelde insecten met zes poten. Ze vestigen zich met hun 
kleine klauwen op de huid en voeden zich met ons bloed, wat hevige jeuk 
veroorzaakt. Als je gaat krabben, komen er kleine wondjes op de huid, waardoor 
korstjes ontstaan. Luizen houden van warmte, daarom vind je ze vaak terug achter 
de oren, in de nek, en onder de paardenstaart. Zodra ze zich niet meer op hun 
gastheer of gastvrouw bevinden kunnen ze amper een paar uur overleven. De 
allersterkste luizen kunnen het echter een paar dagen volhouden. Luizen houden van 
gezinsuitbreiding. Een vrouwtjesluis kan tot 10 eieren (neten genoemd) per dag 
leggen gedurende 20 à 30 dagen. Bovendien wordt een soort lijm geproduceerd om 
die luizeneitjes goed aan het haar vast te hechten. Die witte luizeneitjes zullen dus 
heus niet verdwijnen door het haar gewoon te kammen of te wassen. 
Hoe krijg je luizen? 



Hoofdluis is zeer besmettelijk, omdat ze een echte ‘overloper” is.. Ze lopen van hoofd 
naar hoofd als kinderen met elkaar spelen, maar ook via jassen, mutsen bijv. aan 
een kapstok… Ook door een kam, borstel of haarspeldjes van elkaar te gebruiken, 
kunnen luizen worden overgedragen van het ene kind op het andere. In het 
zwembad gaan ze op zoek naar hoofdjes zonder badmuts. 
Heb ik kriebeldiertjes?  
Luizenbezoek kondigt zich meestal aan met jeuk. Hoofdluizen veroorzaken niet altijd 
jeuk en de jeuk kan ook na een tijdje verdwijnen. De beste verklikkers van 
luizenbezoek zijn de neten. De neten zijn gemakkelijk te ontdekken als je het haar 
controleert. Wanneer je je haar kamt met een luizenkam boven wit papier, en je ziet 
zwarte puntjes, dan kan je vaststellen dat er kriebeldiertjes aanwezig zijn. Wanneer 
luizenbezoek wordt vastgesteld, is het aan te raden de juf of andere 
verantwoordelijke op de hoogte te brengen. 
Stop de luizenoorlog: behandeling 
Iedere shampoo heeft zowat zijn eigen methode maar overkoepelend helpt volgende 
wijze. 

1. Maak het haar nat 
2. Masseer de shampoo goed tot bij de haarwortels 
3. Spoel uit 
4. Zeer opnieuw in en laat 5 tot 10 minuten inwerken 
5. Spoel grondig uit 
6. Lok per lok goed doorkammen met de luizenkam boven een wit blad papier. 

Belangrijk: luizen op kamp? 
Kriebeldiertjes zijn de grootste schrik van eenieder op kamp maar helaas 
onvermijdelijk. Eens luizen op kamp altijd luizen gedurende het kamp. Aangezien 
neten tot 10 dagen kunnen overleven op kleding, is het praktisch onmogelijk om jullie 
kind luizenvrij te maken. Enkel de preventie werking is mogelijk: 2 weken op 
voorhand je kind controleren op neten en zo nodig behandelen zodat het kind 
zonder luizen op kamp vertrekt. Op kamp zelf zullen wij er op toezien dat: 

- De meisjes zo goed als altijd hun haar in een staart dragen. 
- De kinderen hun kledij niet verwisselen. 
- Op hun eigen hoofdkussen slapen. 
- Eigen haarborstel gebruiken. 
- Enz… 

We raden het aan om uw zoon/dochter luizenshampoo mee te geven op kamp als 
hij/zij daar gevoelig voor is, maar het is zo goed als onmogelijk om elk kind dat luizen 
heeft te behandelen op kamp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOROSCOOP 

Ram 

 
2018 belooft een warm jaar te worden waarin liefde de hoofdrol opeist, Ram.  
Hou je van uitdagingen, confrontaties en strijd, Ram? Van gedurfde initiatieven en ideeën? Van jezelf 
verkopen aan de meest biedende? Professioneel kan dit alles je deel worden in 2018. Met partner? 
Jullie leven samen maar jij reserveert in deze relatie volop tijd voor jezelf, je vrienden en hobby’s. 
Besef dat niet elke partner dit zomaar pikt. Single? Onstabiele toestand hier. De ander kan tegenstand 
bieden of zonder uitleg de benen nemen. Qua geld krijg je het vaak moeilijk om de balans tussen 
inkomsten en uitgaven te bewaren. Er kan in 2018 ook een juridische kwestie opduiken. Op familiaal 
vlak is er die nieuwe situatie, waar jij overigens prima mee omgaat. Dit jaar maak je schoon schip in 
de vriendenkring en dus zijn nieuwe contacten zeer welkom. Opgepast voor frequente plotse 
veranderingen. Ze kunnen je vermoeien en zelfs uitputten. Zowel geestelijk als lichamelijk. 
 

Stier 

 
Vanaf 15 mei 2018 waait er een nieuwe, superfrisse vibe door je leven, Stier. Jawel. En die blijft bij je 
de komende jaren. Bofkont! Qua werk gaat er dus een nieuwe wereld voor je open die je de kans 
schenkt te tonen wat je waard bent. En dat blijkt heel wat te zijn. Met partner? De vibe laat zich ook 
voelen in de relatie. Nemen jullie samen een nieuwe, fantastische start? Dat kan. Ook mogelijk: één 
van jullie (of allebei) kijkt uit naar ander en beter. Solo? Reken op veel actie en surprises in je 
liefdesleven. Op financieel vlak durf je risico’s nemen die flink wat winst opleveren. En je dus toelaten 
in stijl te leven. Wat familie en vrienden betreft: zij zijn veelvuldig en positief aanwezig in je leven. 
Daarnaast levert ook het internet nieuwe contacten aan. Geef je niet te vaak over aan alle soorten 
excessen en probeer je op een natuurlijke manier te ontspannen. Want stress hoort er ook bij in 2018. 

Tweeling 

 
Twee jaar lang kreunde je onder moeilijke professionele omstandigheden, Gemini. Wel, vanaf begin 
2018 zal je hier verlichting ervaren. Waarna je opnieuw gelooft in wat je doet en zo het verschil maakt. 
Met partner? Ook hier zijn de meeste irritaties verleden tijd. Jullie draaien de bladzijde om en 
beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Single? Maanden van geluk liggen vanaf augustus voor jou in het 
verschiet. Geen wonder dat je het leven door een roze bril bekijkt. Met geld en goed spring je zeer 
verstandig om. Thuis, in de familie en bij de vrienden zorg je ervoor dat niemand ook maar iets te kort 
komt. En omdat je daarnaast zoveel mogelijk verschijnt waar veel mensen samen komen, maak je 



gemakkelijk nieuwe vrienden en kennissen. Je levensvreugde en energie pieken dit jaar, Gemini. Qua 
gezondheid hoef jij je dus eigenlijk weinig zorgen te maken. 

Kreeft 

 
Jaar waarin je op het werk iedereen verbaast, Kreeft. Want je neemt er geen blad voor de mond en 
zegt precies waar het op staat. Desondanks krijg je spontaan bruikbare steun en sleep je betere 
condities voor jezelf uit de brand. Of, slaag je er zelfs in een nieuwe baan te bemachtigen. Met 
partner? Dit wordt een moeilijke tijd voor jullie. Zij die er het best in slagen de schade te beperken zijn 
de oudere stellen die ervaren hebben dat ander niet per se staat voor beter. Solo? Je ontmoet iemand 
die een groot deel van je levenspad samen met jou wil afleggen. Dit jaar kan jij je, op één of andere 
manier, zeker financieel verrijken. Familie en goede vrienden zijn sterk aanwezig in 2018. In positieve 
zin, dus helemaal zoals jij het gedroomd hebt. Je zal je in 2018 evenwel op tijd en stond in alle rust in 
je eentje moeten terugtrekken, Kreeft. Dit om te bekomen van felle emoties die ook je lichamelijk 
welzijn kunnen aantasten. 

Leeuw 

 
Professioneel blijft 2018 voor jou complex om uiteenlopende redenen, Leo. En dit tot begin november 
waarna het keerpunt komt. Min of meer onverwacht. Tot dan kunnen enkel ernst, discipline en 
vriendelijkheid je redden. Met partner? Jouw moeilijke werksituatie bevordert het relatieklimaat niet. 
Het gevolg hangt af van de resterende hoeveelheid liefde tussen jullie. Solo? Je struint een beetje 
rond tot begin november. Dan komt het echte (liefdes)werk. Vermijd op financieel vlak zaakjes die er 
slechts veelbelovend uitzien tot je er middenin zit. En verlies lijdt. Vanaf begin november verbetert je 
financiële status. Besef dat tot november, je familie en dichte vrienden je hart zullen verwarmen en 
een bron van vreugde en steun voor je zullen betekenen in moeilijke tijden. Je lever en hele 
spijsverteringsysteem zullen dit jaar extra gevoelig zijn,Leo. Ook kan je overwerkt raken door teveel te 
doen en/of te snel te leven. Denk dus vooruit. 

 

 

 

 

 



 

Maagd 

 
Net als de Stier, stap ook jij een succesvol 2018 binnen, Maagd. Op het werk ben je ambitieus, beslist 
en gefocust op slagen. Al vanaf januari kan je een groter project of meer verantwoordelijkheid 
verwachten. Waarna jij je volledig inzet en op die manier je reputatie en financiën opwaardeert. Met 
partner? Zeker tot begin november is er stabiliteit en harmonie tussen jullie. Single? Enkel het beste is 
goed genoeg voor jou. Ook eis je de volledige inzet van de ander. De voorbije jaren ging je financiële 
toestand steeds op en neer. Nu schep je orde in de chaos, wat pijnlijk is maar je tevens een 
gezondere financiële basis bezorgt. De relatie met familie en vrienden wordt waarachtiger. Oude 
kwesties worden uitgeklaard, contacten verdiept en nieuwe banden worden gesmeed. Je fysieke 
weerstand is dit jaar sterk, Virgo. Vooral als je op tijd contact maakt met de natuur. En meer bepaald 
met de aarde en de bomen. Ja, pak die boom maar eens goed  

Weegschaal 

 
Op het werk zijn er stoorzenders, Libra. Maar je glipt er steeds tussendoor en doet er zelfs je voordeel 
mee. Vanaf augustus is het ergste voorbij. Je krijgt dan steun van diverse kanten wat je toelaat te 
evolueren en terecht fier te zijn op wat je bereikt. Met partner? Vanaf 15 mei spelen jullie open kaart. 
Loont het de moeite om nog energie te stoppen in de relatie? Of hakken jullie beter meteen de knoop 
door? Single? Je moet er wel effe op wachten maar vanaf begin augustus kleurt jouw liefdeshemel 
helderblauw. En het kan intens worden, inclusief surprises. Enjoy! Qua geld zet je in 2018 maar beter 
de tering naar de nering. Zo eenvoudig of zo moeilijk is het. De sfeer in de familie was al beter. Maar 
je flexibiliteit maakt veel goed. Vanaf augustus bloeit jouw sociaal leven weer helemaal op. Tot 
augustus krijg je te maken met vervelende kwaaltjes zoals rugpijn, oog- en huidirritaties en/of een 
verminderde energie. Daarna wordt het opvallend beter. 

 

 

 

 

 



 

Schorpioen 

 
In 2018 heb je het gevoel alles aan te kunnen, Scorpio. Helaas zie je het wat te groot en schuw je de 
risico’s niet. Kijk toch uit. Want op het werk behaal je slechts succes zolang je met de voeten op de 
grond blijft en beseft hoe belangrijk timing is. Ga dus pas tot actie over als je voelt dat de tijd er rijp 
voor is. Met partner? Je wil jouw ding doorduwen maar kiest net op tijd de gulden middenweg. Solo? 
Dit jaar komt die ontmoeting onder romantische omstandigheden er zeker. Qua geld slaag je er via 
diverse wegen in meer inkomsten te verwerven. Je ontpopt je in de familie tot een onbetwistbare maar 
zeer toegewijde chef. Vooral je kinderen voelen dit en maken er handig gebruik van. Zelfde houding in 
de vriendenkring. Het levert je echte vrienden op die altijd voor je klaar staan. Je aanstekelijk 
enthousiasme en prima conditie zorgen voor een mooie energie, Scorpio. En je wordt nog sterker als 
je buiten zo vaak mogelijk verse lucht tankt. 

Boogschutter 

 
Vanaf augustus 2018 zal werken niet meer aanvoelen als dwang en moeten. En daarna kan het alleen 
maar beter worden, Schutter. Met partner? Eindelijk vinden jullie elkaar opnieuw in samenzijn en 
genieten. Zeker vanaf augustus. En dit met zijn tweeën of samen met familie en vrienden. Solo? Alles 
is hier mogelijk, terwijl de sensualiteit piekt vanaf augustus. Enkel een goede controle van je 
inkomsten en uitgaven levert je nu de nodige financiële rust op. Wat familie en vrienden betreft: zij 
zullen je leven en plannetjes aardig overhoop gooien. Nieuwe baby? Kind dat het huis uitgaat? Nieuw 
samengesteld gezin? En ook die nieuwe contacten een plaats in je agenda geven, loopt evenmin altijd 
van een leien dakje. Be prepared! Last van een chronische kwaal? Die verdwijnt langzaam maar zeker 
dit jaar. En vanaf begin november 2018 zijn je energie, levensvreugde en goede conditie eindelijk 
weer van de partij. 

Steenbok 

 
Vanaf begin 2018 kijk je aan tegen twee mooie jaren, Bok! Op het werk moet je elke nieuwe stap wel 
bevechten, maar je krijgt er toch de middelen en steun voor. Tussen 15 maart en medio september 18 
werk jij je in de kijker. Waarna je meer gezag en geld verwerft. Met partner? Dit is het jaar van de 



waarheid. De relatie wordt grondig bekeken, waarna ze voor altijd verandert. Dat kan zowel in 
positieve als negatieve zin. Solo? Verleiding is er zeker, maar helaas weet jij niet zo goed wat je nu 
precies verlangt in de liefde. Financieel ga je in 2018 enkel vooruit. Alles wat je doet of start, rendeert 
omdat je het aanpakt als een professional. Bravo! Wat de familie betreft: er gebeurt hier veel waardoor 
je eindelijk volwassen wordt. En al die tijd vind je steun bij je echte vrienden. Niettegenstaande je 
energie meestal goed zit, Bokje, kan je toch geconfronteerd worden met vermoeidheid, angsten of een 
kleine chirurgische ingreep. 

Waterman 

 
2018 wordt voor jou één groot avontuur, Waterman. Op het werk ga jij jezelf heruitvinden via 
experimenten of een carrièreswitch. En niet zomaar toevallig maar heel beredeneerd. Vanaf augustus 
kan jij je ambities dan effectief waarmaken. Met partner? Midden maart neem jij zomaar de leiding in 
de relatie. Je partner zucht…en zwicht voor je brandende sensualiteit die gewoon onweerstaanbaar is. 
Solo? Van midden maart tot augustus ga je voor amusement “in the moment”.Daarna wordt alles 
anders en ontmoet je iemand die je maar niet meer uit je hoofd en hart krijgt. Thuis en in de familie is 
er het hele jaar door actie en heen en weer geloop. Een nieuwe vriendschap kan inslaan als de 
bliksem. Je financiële toestand kan dit jaar onstabiel zijn. Volg dit van zeer nabij. Ja, je hebt energie 
zat in 2018, Waterman, maar precies daardoor ben je ook vatbaarder voor koorts, ontstekingen en 
kleine ongelukken. 

Vis 

 
Je lijkt wel een ander mens te zijn geworden in 2018, Visje! Gedaan met die wat mistige charme en 
dat nonchalante. Vanaf nu schenk je klare wijn en word je de beste versie van jezelf. Op het werk geef 
je alles, wat niet makkelijk is maar wel tot mooie resultaten leidt. Met partner? Ook hier is er 
helderheid en besef je dat je samen met deze soulmate door het leven wilt. Solo? Jij laat nu de 
droomscenario’s of onmogelijke liefdes achter je. Je gaat voor een degelijke relatie bedoeld om te 
blijven duren. Vanaf januari tot november werkt Cupido met je mee om de ware te vinden. Tot 
november kan jij je financiële situatie langzaam maar zeker versterken. Tot slot: je laat je in de familie 
en in de vriendenkring niet meer leegzuigen door zeurpieten, beroepsklagers, profiteurs en drama 
queens. Je weerstand is niet echt top in 2018, Vis, maar je stuurt die zelf bij via gezonde voeding, 
voldoende slaap, bewegen in de buitenlucht en alternatieve geneeswijzen. Bravo! 

 

 

  



Moppentrommel 

 

Moeder: 'zoontje, hoeveel keer moet ik je zeggen dat je niet met vuile voeten binnen mag 

komen?' Zoon: Maar mijn voeten zijn schoon. Het zijn mijn schoenen die vuil zijn. 

 

” Waarom kan een boom niet voetballen? - Hij is geschorst 

 

Twee vogels zitten in een boom te kijken hoe een schildpad elke keer weer uit een boom 

springt en met zijn poten wappert. Na een tijdje zegt de ene vogel tegen de ander: "schat, ik 

denk dat we hem nu maar moeten vertellen dat hij is geadopteerd. 

 

" De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept Jantje dat hij moet 

eten. Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! Als je knoeit houd 

ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze 

terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uitsmeren over het laken. Ze is woedend en 

schreeuwt naar Jantje: “Wat ben je aan het doen!?” Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken 

één vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt. 

 

” Hoe stop je een koe in de diepvries?” vraagt Jantje aan zijn vriend Keesje. – Keesje: “Weet 

ik niet” Jantje: “Diepvries open, koe erin, diepvries dicht.” – Dat is flauw zegt Keesje. Jantje: 

“Oke maar hoe stop je een varken in de diepvries?” – Nou.. diepvries open, varken erin en 

dan de diepvries weer dicht doen zegt Keesje. “FOUT!” zegt Jantje. “Diepvries open, koe 

eruit, varken erin, diepvries dicht!”. 

  



1) Twee moeders en twee dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 
hamburger. Toch worden er maar 3 hamburgers gegeten. Hoe kan 
dat? 
 

 

2) Een cowboy rijdt een stadje in op Vrijdag. Hij blijft drie dagen en 
vertrekt weer op Vrijdag. Hoe kan dat? 
 
 

 

3) Een man loopt buiten in een korte broek en een t-shirt. Het begint 
te regenen en de man heeft geen paraplu. Zijn kleren worden door 
en doornat maar toch wordt er geen haar op zijn hoofd nat. Hoe 
kan dat? 
 

 
4) Wat kan de wereld rondreizen terwijl het in de hoek blijft? 

 

 
 

5) Een hamer en een spijker kosten samen €1,10. De hamer is een 

euro duurder dan de spijker. Wat kosten de hamer en wat kost de 

spijker? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Het waren een oma, moeder en een kleindochter 
2)Zijn paard heet Vrijdag. 
3)de man is kaal 
4)een postzegel 

5)De hamer kost €1,05 en de spijker €0,05 



VERVORMDE GEZICHTEN: RAAD JIJ WELKE LEIDSTER/LEIDER HET IS?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



DAG AAN ZEE 

1 JULI 2018 

We spreken om 8u stipt af aan het Station Gent-Sint-Pieters. 

Om 17u30 kan je je kapoenen terug ophalen aan het station. 

Indien je mee wil?  

Graag in te schrijven via de link, die verspreid zal worden via mail. 

Deze daguitstap zal 10 euro kosten. 

Wat breng je mee? 

- een lunchpakket 

- Zonnecrème( de kleintjes graag al eens op voorhand insmeren) 

-Zwemkledij + handdoek 

- Eventueel speelmateriaal voor op het strand (shopjes, frisbee,..)  

- Zonnepetje 

 

Bij slecht laten we tijdig een ander alternatief weten! 

Wij hebben er al zin in, jullie ook? 

 


