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Hoofdleiding 
Beste ouders, leden en andere chirovrienden, 

Het is weer een fijn chirojaar geweest, met toffe spelletjes, veel plezier en fijne mensen. Het 

is altijd leuk om op zondagavond blije gezichten weer naar huis te zien gaan, maar meer volk 

is altijd welkom! Spreek gerust wat vrienden/klasgenoten/copains aan om bij de start van 

volgend chirojaar eens te komen proeven. Iedereen welkom! 

Bedankt ook voor jullie aanwezigheid en steun op onze evenementen. Het doet altijd deugd 

als ons harde werk op de Bieravond, Buikschuiven, Kampkost en 

Sinterklaaspakketjesverkoop loont. Zonder jullie steun op die evenementen zou onze 

chirowerking niet kunnen blijven bestaan, dikke merci dus! 

Maar nu is het tijd voor het BIVAK! Een heel chirojaar werken we toe naar dit fantastische 

hoogtepunt van het hele chirogebeuren. Het kamp met Chiro Instuif, da’s 10 dagen lang 

rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan! 

Voor het eerst kiest Chiro Instuif voor een bivak met enkel tenten. We slapen dus op een 

kampplaats zonder gebouw. Waarom doen we dit? Door het relatief grote aantal 

kampgangers van onze Chiro, hebben we slechts de keuze tussen een beperkt aantal 

kampplaatsen mét gebouw in België. Door ook kampplaatsen zonder gebouw in overweging 

te nemen, krijgen we een veel groter aanbod aan kampplaatsen die geschikt zijn voor de 

noden van onze Chiro. 

Dit vraagt heel wat aanpassingen en logistieke inspanningen in de organisatie van het kamp. 

Deze uitdagingen zijn leiding, kookouders en VB’s het voorbije chirojaar aangegaan, om 

ervoor te zorgen dat we op 21 juli zonder zorgen op kamp kunnen vertrekken. Wij zijn er 

helemaal klaar voor! 

Dit jaar gaan we van 21 tot 31 juli op kamp in Ochamps, midden in de Ardennen. Het thema 

is Peach Party. Prinses Peach viert haar verjaardagsfeest en iedereen is uitgenodigd voor 

een supergroot feest. Alle vrienden zijn van de partij: Mario, Luigi, Yoshi, Prinses Daisy, 

Toad en Donkey Kong. 

Elke groep, van Broekventjes tot Aspiranten, wordt verkleed verwacht als één van de 

personages. Voor meer uitleg per groep, kijk even op de pagina van jouw groep. 

We kijken uit naar een fantastisch kamp met veel zon, veel plezier, veel vrienden… 

Afgaande op vorige jaren komt dat dik in de sacoche.  

Verder in dit boekje nog meer info , dus neem het zeker eens goed door. En vergeet je zeker 

niet in te schrijven vóór 17 juli! 

Groetjes van jullie hoofdleiding, 

Wannes Van Muylder & Jonas Van Opstal 

PS:  Onze wereldvermaarde Bieravond vindt plaats op zaterdag 14 september 

2019. Zet het alvast in je agenda! 
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Kookouders  
Beste genodigden, 

 

 

Het feestcomité van de prinses is vereerd om jullie in het koninklijke staatsblad 

van hare majesteit Peach te mogen toespreken. 

 

Hare Majesteit heeft iets speciaals te melden. Ze geeft namelijk op 21 juli een 

groot feest in Ochamps (Libin) waar al haar landgenoten van harte op 

uitgenodigd zijn.  

Voor ons is het dan ook een hele eer om dit heuse feest te mogen organiseren.  

 

We zullen alles in het werk stellen om van dit feest een geweldig en 

onvergetelijk feest te maken. We hebben al heel wat overheerlijke recepten 

opgezocht en uitgetest, fantastische drankjes gecreëerd en we zijn op zoek 

gegaan (en gevonden) naar een ideale en zeer landelijke locatie voor dit festijn.  

Ook aan jullie veiligheid wordt er gedacht. Daar hoeven jullie je alvast geen 

zorgen over te maken. 

Natuurlijk is een feest pas geslaagd als er ook voldoende gasten zijn. Daarom 

zouden we jullie langs deze weg ook wil vragen om allemaal massaal af te 

zakken naar Ochamps. Kom mee genieten van ons volksfeest en geef onze 

majesteit het onvergetelijke en grootse feest dat ze verdient. 

 

Wat jullie juist moeten aantrekken op het feest van hare majesteit komen jullie 

verderop in dit staatsblad te weten. Net zoals hoe jullie kunnen inschrijven 

voor dit koninklijke feest. 

 

 

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 21 juli in Ochamps. 

 

Gegroet, 

 

Het feestcomité van hare majesteit (ook gekend als ‘de kookouders’) 
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Wat zeker niet te vergeten? 
Elk jaar voor het kamp zijn er wel wat moeilijkheden tijdens het inpakken van je valies. 

Aangezien we het voor jullie zo vlot mogelijk willen laten verlopen, geven we hier een lijst 

van wat wel en wat niet mee te nemen.  

Om het ons zo makkelijk mogelijk te maken, vragen we om in zo veel mogelijk spullen van je 

zoon zijn naam te schrijven/naaien. Zo houden we het aantal verloren voorwerpen zo 

beperkt mogelijk. 

• Chiro-uniform!!! 

• Verkleedkleren in thema (aandoen bij aankomst) 

• Veldbed 

• Slaapzak 

• Hoofdkussen 

• Linnenzak 

• Handdoeken en washandjes 

• Tandpasta + tandenborstel + BEKER 

• Zonnecrème + petje 

• Korte en lange broeken 

• Truien 

• Regenkledij 

• Nachtkledij 

• Kousen 

• Ondergoed 

• Stap- en speelschoenen 

• Zwemgerief 

• Rugzak  

• Drinkbus 

• Zaklamp 

• Schrijfgerief + papier (kaartjes en postzegels kunnen op kamp worden aangekocht. 

Vergeet zeker ook geen lijst met adressen voor je kleine spruit) 

• Eventueel iets om te lezen 

• Geneesmiddelen indien nodig (af te geven aan de kookouders) 

• Extra voeding per groep (zie pagina 7) 

• Zeep of douchegel wordt voorzien door ons, aangezien dit ecologische zeep dient te 

zijn. Als je hierover zelf beschikt, mag je dit uiteraard ook zelf meenemen. 

Wat nemen we zeker niet mee? 

• Dure kledij 

• Gsm, smartphone 

• iPad, gameboy, Nintendo enz. 

• Andere waardevolle spullen 

• Slecht humeur 
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Praktische zaken  
Hier volgen nog enkele praktische zaken: 

  

• Voor zo’n kamp vol plezier vragen wij natuurlijk een bedrag. 
( €135 euro voor elk eerste kind, vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin €125) 
 

• Gelieve de inschrijving voor het bivak in orde te brengen ten laatste 17/07. Via één link kan 
je in één keer zowel de inschrijving, de medische fiche én de betaling in orde brengen.  

o Ga hiervoor naar onze website, klik op het tabblad ‘BIVAK’ en daarna ‘INSCHRIJVEN 
KAMP 2019’.   

o Of neem deze link over in je adresbalk: 
https://instuifblaasveld.weebly.com/inschrijven-kamp-2019.html 

o Voor de inschrijving van een eventueel tweede kind uit hetzelfde gezin gebruikt u de 
kortingscode ‘extrakind19’. 

 

• Zorg zeker dat de medische fiche duidelijk en volledig ingevuld wordt.  
o Je moet de medische fiche dus niet fysiek afgeven, aangezien ze digitaal wordt 

ingevuld en opgestuurd samen met de inschrijving, zoals hierboven uitgelegd. 
 

• De valiezen kunnen op vrijdag 19 juli tussen 19u en 20u aan de chirolokalen binnengebracht 
worden. Wij prefereren om zoveel mogelijk valiezen in de camion te laden. Op die manier zijn 
we er ook zeker van dat we bij de terugkomst alles terug meekrijgen. 

o Breng die dag ook uw zoon zijn identiteitskaart / ISI+-kaart en 2 klevertjes van de 
mutualiteit mee en geef ze af bij het binnenbrengen van de valiezen.  

o Indien uw kind op kamp medicatie dient te nemen, kan je die op 19/07 afgeven aan 
Samira Vandam of Jolien Broomans. Zij zullen er strikt op toezien dat de medicatie 
correct gebruikt wordt. Ook voor extra toelichting bij allergieën/aandachtspunten bij 
uw kind, kan u bij Samira of Jolien terecht. Indien u de valiezen op 19/07 niet kan 
binnenbrengen, kan dit ook op 21 juli voor de openingsformatie. 

 

• Bij dringende gevallen, en enkel in hoge nood, kan je tijdens het kamp contact opnemen met 
Instuif (en dit dag en nacht) op het volgende telefoonnummer: 

 
INSTUIFFOON: 0498/ 41.79.78 

 

• Wil je je kleine of grote spruit een kaartje sturen dan kan dit op het volgende adres:  
o Vergeet niet, maandag 31 juli zijn we terug, dus laatste kaartje best verzenden ten 

laatste op donderdag 27 juli. 
 

Chiro Instuif 
Naam + groep 
Naue Marion 

Rue du Chenois 
6890 Ochamps 

 
 

• Leden kunnen op bivak kaartjes en postzegels aankopen. De prijs van een kaartje en een 
postzegel tezamen zal €2 bedragen. Apart kan je een postzegel of een kaartje kunnen kopen 
aan €1. Jullie kunnen op 21 juli ook al kaartjes + postzegels kopen voor de kinderen (en dan al 
adressen noteren)  

https://instuifblaasveld.weebly.com/inschrijven-kamp-2019.html
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• We vragen ook om per afdeling mee te brengen:  
 
   ▪ Broekventjes:   Pot choco  
   ▪ Speelclub:   Pot speculaaspasta 
   ▪ Rakkers:   Pak WC-papier 
   ▪ Toppers:  Pot confituur 
   ▪ Kerels:  Pak suikerklontjes 
   ▪ Aspiranten:  Pak koffie (gemalen) 
 

• 21 juli worden leden verwacht om 14u30, de spetterende openingsformatie start om 15u. Door 
dit vroege uur kunnen gezinnen met jongens én meisjes in de chiro ook op tijd bij de 
openingsformatie van Chiro Vita geraken. Nadien is er nog avondeten voorzien voor de leden. 

 

• Dit jaar kunnen we de hulp van onze oud-leiders nog beter gebruiken dan andere jaren. 
Omdat we zonder gebouw op kamp gaan, hebben we immers heel wat meer werk dan andere 
jaren. De opzet begint al op 17 juli. 

o Voel je je geroepen om ons op één of andere manier te helpen, laat dan iets weten 
aan ons: 

▪ Bellen kan naar 0498/41.79.78 (Kjell Jacobs) 
▪ Stuur een mailtje naar vb_chiroinstuif@outlook.com 
▪ Vraag aan een hoofdeider of VB om je lid te maken van de Facebookgroep 

Oud-Leiding Instuif. 
▪ Als je op één van bovenstaande manieren ons contacteert, worden alle details 

aan jou meegedeeld. 
 

• Zoals elk jaar rijden onze oudere groepen met de fiets op kamp, zorg ervoor dat ze een 
degelijke en reglementaire fiets hebben. Omdat Ochamps redelijk ver is, vertrekken beide 
groepen ook wat vroeger. De leiding van Kerels en Aspiranten hebben alle nodige informatie 
hierover in hun stukje verwerkt. Bij vragen kan je hen rechtstreeks contacteren. 

 

• Je mag ons terug verwachten op zondag 31 juli aan de chirolokalen. We komen aan rond 15 u. 
 

• In de aanloop naar het bivak, maar ook op bivak, kan u ons volgen via onze website 
(instuifblaasveld.weebly.com) of via de facebookpagina van Chiro Instuif.  

o Regelmatig zal hier nieuws verschijnen…(foto’s, voorstelling thema, praktische info 
e.d.) i.v.m. het bivak. U kan ook een bericht achterlaten op het gastenboek van onze 
website of ons liken zoveel u wil.  

o Sinds kort kan u ons ook volgen op Instagram! 
 

• Mocht u dit Kontaktje niet meer terugvinden, kan u dit ook downloaden en lezen op onze 
website (instuifblaasveld.weebly.com/kontaktje) 

 

 

  

mailto:vb_chiroinstuif@outlook.com
http://instuifblaasveld.weebly.com/
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Broekventjes  
Beste Broekventjes, 

Het prachtig jaar is ten einde gekomen. Na een tal van fantastische zondagen moeten wij hier 

vandaag van jullie afscheid nemen. Maar niet voor lang! Wij hebben een uitnodiging gekregen van 

prinses Peach om samen met haar haar verjaardag te vieren in het verre Ochamps. Wij hebben 

meteen gereageerd dat wij er zeker bij zullen zijn want voor onze schattige gezichtjes zal prinses 

Peach wel vallen. 

Op de uitnodiging stond het volgende: 

Beste broekventjes, 

Voor mijn verjaardag dit jaar geef ik een groot feest in mijn kasteel. Er zal lekker eten aanwezig zijn 

en nog vele andere gasten. Ook zal er een dansvloer zijn waar jullie jullie beste dansmoves kunnen 

laten zien. Wie weet val ik voor jullie charmes en maak je kans om met mij te kunnen trouwen.  

Ik verwacht jullie op 21 juli in mijn kasteel! 

Tot dan xx 

Prinses Peach 

 

Na dit jaar denken wij dat jullie ‘de broekventjes’ de beste groep zijn van de chiro! En dat wij met 

prinses Peach gaan trouwen! Begin alvast thuis wat te oefenen op jullie dansmoves zodat wij de 

aandacht trekken. Dus als wij de plezantste groep zijn is dat een makkie voor ons eh! Geen reden om 

thuis te blijven!!!! 

Wij zijn alvast klaar voor 10 dagen plezier en spelletjes met jullie! En hopelijk jullie ook met ons! Met 

hoe meer zielen hoe meer vreugde nietwaar? Dus wij hopen jullie allemaal te zien de 21 in het 

kasteel van prinses Peach in jullie beste outfit! 

 

Over een outfit gesproken, aangezien wij de schattigste en plezantste groep zijn zijn wij ook het 

leukste karakter. DUH 

Wij komen namelijk verkleed als ‘Toad’.  

Om af te sluiten willen we jullie alvast bedanken voor het fantastische jaar! Het was heel fijn om er 

elke zondag voor jullie te kunnen staan en met jullie spelletjes te spelen. Hopelijk kunnen we deze 

lijn doortrekken naar het kamp en er samen met jullie een onvergetelijk kamp van te maken. Wij 

gaan er alvast de volle 200% energie insteken om dat waar te maken en samen met jullie energie en 

enthousiasme komt dat zeker goed!!! 

 

C U SOON XOXO 

Goede leider Vince x  

Betere leider Brecht xx 

Beste leider Robbe xxx  
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Speelclub 
Beste speelclubbers, 

 

Wanneer jullie dit lezen betekent dit dat het Chirojaar er bijna opzit. De zondagen zijn 

afgelopen, maar niet getreurd, het is nog niet helemaal gedaan. Zoals jullie het al weten 

gaan wij nog op een bangelijk kamp. Het was een zeer tof jaar soms met ups en downs maar 

we mogen zeker niet klagen met z’n groep, maar op kamp gaan we er nog harder tegenaan 

zodat jullie dit kamp nooit zullen vergeten! 

 

Dan nu over het kamp zelf, zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien word heel de chiro 

uitgenodigd op het grote verjaardagsfeest voor Prinses Peach haar 21ste verjaardag.  

Om haar te verrassen hebben we afgesproken dat elke groep verkleed gaat in een ander 

karakter. Daarom verwachten wij jullie allemaal 21 juli verkleed als Luigi, als je niet weet hoe 

hij eruit ziet kijk je naar de afbeelding hieronder en dan weet je het direct.  

Om zeker niet het buitenbeentje te zijn op het feestje van het jaar, maken we afspraken wat 

mee te nemen en wat niet: 

Wat mee te nemen: 

• We gaan samen verkleed als Luigi dus vergeet deze kleren zeker niet 

• Wij zijn op chiro kamp dus vergeet ook je Chiro kleren niet 

• Omdat dit er niet van gekomen is onder het jaar gaan we op kamp een legerdag 

doen, dus legerkleren meenemen. 

• We zijn allemaal vriendjes dus vergeet jullie goed humeur niet. 

Zo nu alles gezegd is hopen wij maar 1 ding en dat is dat wij jullie 

mogen verwachten op 21 juli in Ochamps. Wij kijken er geweldig 

naar uit, hopelijk jullie ook en dan kunnen we er met een toffe, grote 

groep een fantastisch kamp van maken. 

Jullie awesome leiding  

Bram en Sander. 
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Rakkers 
Beste rakkers,  

Het Chirojaar zit er bijna op. Wij vonden het een topjaar: veel 
gelachen, leuk gespeeld. Nu rest ons enkel nog een fantastisch kamp. 

We kregen dit in onze brievenbus en wouden het met jullie delen: 

 

 

 

Beste Donkey Kong, 

  

Bij deze nodig ik jou uit voor mijn grote  

Verjaardagsfeest: PEACH PARTY! 

Het feest zal doorgaan op 21/07 in Ochamps. 

Kom jij ook? 

Dresscode: DONKEY    KONG  

  

Gelieve te bevestigen door in te schrijven  

voor het kamp van Chiro Instuif. 

 

Het zal het leukste feestje van het jaar worden. 

 

Veel groetjes 

Princess Peach  

 

 

Wij zijn alvast ingeschreven en hopen dat jullie even talrijk aanwezig zullen zijn als elke 
zondag. Zo kunnen we er tien dagen lang een feest van maken vol moppen, stinkende 
sokken en leuke spelletjes. 

 Groetjes en tot dan 

 

Toon en Yosef 

DONKEY KONG  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC5-fG0e7iAhWQjqQKHcAyB_IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.at%2Fpin%2F259660734745424296%2F&psig=AOvVaw341qsok0fcdOO2gmOXR7fj&ust=1560796304661768
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9tqf81u7iAhXO_aQKHTJRDwIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.stickpng.com%2Fcat%2Fobjects%2Fparty%3Fpage%3D1&psig=AOvVaw2Gz7Q1yWnNTgJNMF0bxn1x&ust=1560797770559659
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj92Yfa1O7iAhUNMuwKHUmpCUQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sccpre.cat%2Fshow%2FiJRRbb_transparent-donkey-kong-donkey-kong%2F&psig=AOvVaw0kE23H1W8gdK1kP5gjB2ZC&ust=1560796954015104
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Toppers  
Liefste toppers, 

Wanneer jullie dit Kontaktje lezen moeten we jullie met spijt in het hard meedelen dat de 

laatste Chiro zondag verstreken is. 

Maaaaar… 

Niet getreurd binnenkort is het weer zover, dan zijn we weer weg voor de 10 bangelijkste 

dagen van het jaar. En dit jaar zullen die nergens anders dan in Ochamps plaatsvinden. 

Hieronder kan je een beetje meer info vinden over deze prachtige gemeente in het Zuiden 

van ons Belgenlandje. 

“Ochamps is een plaats en deelgemeente van de Belgische gemeente Libin. Ochamps ligt in 

de provincie Luxemburg.” 

Jullie zitten ongetwijfeld al heel lang op hete kolen om te weten wat het insane geweldig 

kamp thema te weten te komen. Daarom laten we jullie niet langer in spanning… 

Zoals jullie al gemerkt hebben aan de voorkant van dit kontaktje gaan we dit jaar naar het 

tofste, vermakelijkste en meest instuivieus feestje van het jaar. We zijn allemaal uitgenodigd 

op het feestje van de knapste anime prinses beter bekend als Peach.  

Ze hebben ons meegedeeld dat Peach vooral mannelijke vrienden heeft dus hebben wij onze 

conclusies getrokken. 

We hebben dus zelf voorgesteld om de leden met de meeste vrouwelijke kantjes zich dan 

ook ineens te ontplooien tot een echte vrouw. Namelijk de enige echte Daisy, de tweede 

knapste anime prinses uit de wereld van Mario. 

Tegen de schoonheid van Peach kunnen jullie zeker niet op (zie hieronder). 

 

 

 

 

 

 

We zijn er van overtuigd dat jullie waardige tegenstanders kunnen zijn. 

Wat hebben jullie hier voor nodig?  

• Een oranje kleedje is een must 

• Lange bruine haren 

• Jullie beste schminkskills xoxo 

 

Jullie lieftallige leiding Kobe en Spie  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deelgemeente_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Libin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luxemburg_(provincie)
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Kerels  
Beste Kerels, 

We hebben met jullie een topjaar beleefd, maar het hoogtepunt van dit jaar moet nog komen. Dat 

hoogtepunt beleven we samen in Ochamps. Dat is namelijk de plek waar we met Chiro Instuif dit jaar 

op kamp gaan! 

Enkele interessante statistieken uit ons wetenschappelijk onderzoek: 

• 100% van jullie heeft al eens 10 dagen kamp heeft beleefd.  

• 88,8888888888889% van jullie heeft al eens 10 dagen kamp met Wannes als leider beleefd.  

• 44,4444444444444% van jullie heeft al eens 10 dagen kamp als Kerel beleefd. 

• 55,5555555555556% van jullie heeft al eens een kamp met Lamme als leider beleefd. 

Allemaal toffe weetjes, maar wat zijn jullie daar nu mee? Wel, hieronder volgt de belangrijkste en 

meest verrassende bevinding van ons empirisch onderzoek: 

• 0% van jullie heeft al eens een kamp meegemaakt als Kerel met Wannes en Lamme als 

leiders. 

Wat wil dit nu concreet zeggen? Wel, dat niemand van jullie ooit al zo’n spetterend gestoord kamp 

in zijn leven heeft meegemaakt als het kamp dat jullie binnenkort te wachten staat!  

Vergeet trouwens jullie gsm niet mee te nemen op kamp. Het grootste deel van het kamp wordt deze 

veilig voor jullie opgeborgen, maar voor bepaalde activiteiten hebben jullie hem wel nodig. 

Soit, zoals jullie op de voorpagina kunnen zien, worden wij op 21 juli verwacht op de Peach Party, aka 

het verjaardagsfeest van Prinses Peach. Wij als Yoshi’s worden daar sowieso de chiefs van dat feest. 

Er is niemand die aan ons kan tippen, al zeker niet dat loodgieterke met zijn lelijke salopette. Wij zien 

er misschien schattig en lief uit, maar als die scheve Mario nog één keer alle aandacht opeist, dan kan 

hij een linkse tegen zijn moustache verwachten. 

Omdat Ochamps wel effe bollen is, vertrekken we al op 20 juli met de fiets. Praktische afspraken: 

• We vertrekken op 20 juli op de Chiro met onze fiets. Exacte uur wordt nog meegedeeld, 

maar kruip uit voorzorg maar op tijd in uw bed de dag voordien 😉 

o Van op de Chiro rijden we met de fiets naar het station van Mechelen, van daaruit 

nemen we de trein tot in Dinant. 

o Vanuit Dinant zetten we onze fietstocht verder naar Ochamps. 

o We komen dezelfde dag nog aan in Ochamps, tussen 18 en 20 uur. 

• Zorg voor een degelijke fiets waarmee je de Ardeense bergen kan bedwingen. Uiteraard 

voorzien van voor- en achterlicht, fietsbel, enz. 

• Zorg voor een mooie fietsoutfit die je poep beschermt tegen zadelpijn. Wij voorzien voor 

jullie een fietsklakske, gepersonaliseerd en in thema. Fietshelm is sterk aangeraden. 

• Zorg voor minimum één reserve binnenband op maat van jouw fiets. De leiding voorziet 

plakgerief, herstelkit e.d. 

• Zorg voor een lunchpakket voor ’s middags en voldoende water voor onderweg. 

• Zorg dat jullie overige bagage al mee is met de camion of mee kan met mama en/of papa. 

Wij kijken uit naar een geweldig kamp! 

Lamme (aka Yoshi) & Wannes (aka Yoshi) 
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Aspiranten 
Liefste aspirantjes, 

Het is weer zover, het grote bivak komt eraan! We trekken weer voor een 10-daags feest 

naar het verre Ochamps! Jullie hebben dan ook nog het privilege om wat sneller dan de 

rest te mogen vertrekken. Als aspirant zijnde van het trotse Instuif houden wij wel van een 

uitdaging, dus daarom maken we er dit jaar een 12-daags kamp van. Omdat we nog met 

een paar twijfels zitten omtrent jullie fysieke kwaliteiten trekken we naar de prachtige 

provincie Luxemburg met de fiets. Hoe we dat juist gaan aanpakken volgt nog...  

Maar waarom moeten we nu helemaal naar Ochamps? Wel, Prinses Peach heeft ons 

uitgenodigd op haar 21ste birthday-bash die doorgaat op haar prachtig domein!   

Wij als Mario zijnde zijn natuurlijk de elite van het feest, daar kunnen we niet onderuit. 

Maar er zullen nog andere plebs aanwezig zijn zoals onder andere onze minderwaardige 

broer Luigi, diene mottige aap van een Donkey Kong en die mislukte paddenstoel van een 

Toad. 

We gaan er niet over liegen, we hebben maar één doel voor ogen en dat is Prinses Peach 

voor ons winnen. We zien jullie al denken: “We zijn toch allemaal hetzelfde? Wie van de 

Mario-aspiranten mag Prinses Peach dan echt proberen te fixen?” Geen stress, iedereen 

heeft zijn eigen specialiteit volgens onze observaties gedurende het jaar. Uiteindelijk zal 

Prinses Peach dan wel beslissen welke Mario haar voorkeur bedraagt. Één ding staat wel 

vast, Prinses Peach mag niet verleid worden door de andere plebs die op haar feest 

aanwezig zijn. Gelukkig hebben we gedurende dit jaar ontdekt dat jullie een voor een echte 

casanova’s zijn, dus doe jullie best! Hier volgt dan een klein overzicht wie welke Mario is 

gedurende het feest. Elke Mario-aspi heeft ook zijn eigen attribuut om zich te 

onderscheiden: 

Fredje: Jij bent de sport-Mario. Gedurende het Chirojaar heb jij ons een paar keer laten 

zitten omdat je moest meevoetballen met onze gemeentelijke sterren-voetbalploeg. Als je 

in dit team van vedetten je mannetje kan staan ben jij de geknipte aspirant voor sport-

Mario. Attribuut: Mario-haarband  

Kwinten: Jij bent de intellectuele-Mario. We weten diep vanbinnen dat jij waarschijnlijk 

wel de meeste Mario-hersenen hebt van de drie, ook al vertaalt dat zich meestal in niet al 

te slimme acties. Probeer op het feest bijvoorbeeld eerst na te denken hoe je van het dak 

geraakt voor je erop kruipt en probeer niet in de weg te zitten als iemand met dartspijltjes 

aan het zwieren is. Toch weten we dat Prinses Peach een zwak heeft voor slimme mannen! 

Attribuut: Mario-encyclopedie 

Ebe: Jij bent de culinaire Mario. Ook jij hebt ons een paar keer laten zitten door in een 

culinair sterrenrestaurant te gaan werken op zondag. Met deze unieke ervaring in je 

achterzak mag jij Prinses Peach verleiden met jouw kookkunsten. Kleine tip: Prinses Peach 

houdt van pikant en hamburgers. Aan jou om daar iets mee te doen… Attribuut: Mario-

koksmuts 

XOXO Tommy & Jonas 
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Spelletje 
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Kleurplaat 
Geef Peach en alle vrienden op de Peach Party een mooi kleurtje. 
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Wist je dat? 

• Mario maakte zijn debuut in het arcadespel Donkey Kong in 1981, onder 

de naam Jumpman. 

• De bedenker van Mario en de andere personages van de Mario-games 

heet Shigeru Miyamoto. 

• Bij de release van Mario Party in 2002, deelde Nintendo handschoenen 

uit om het aantal verwondingen aan de vingers te verminderen, door het 

actieve buttonsmashen dat het spel vereiste. 

• Van de originele Super Mario Bros-game zijn meer dan 40 miljoen 

exemplaren verkocht. 

• De Super Mario franchise is de best verkochte game serie ooit. 

• De iconische Mario theme, genaamd “Ground Theme”, was een 

wereldhit en stond voor ruim 125 weken in de Billboard hit lijsten. 

• In de jaren ’90 waren games nog niet zo geavanceerd. Het geheugen was 

zo beperkt dat  een tweede videogame-personage bijna hetzelfde moest 

zijn als het hoofdpersonage. Alleen de kleuren van het personage konden 

veranderd worden. Luigi was dus eigenlijk gewoon Mario, maar dan in 

groene kleding. De naam Luigi is Japans voor ‘soortgelijk’. 

• Het personage Yoshi werd genoemd naar zijn ontwerper. Die heette zelf 

immers ook Yoshi.  

• Mario was eerst een timmerman, maar een medewerker merkte op dat 

hij meer op een loodgieter leek. Hierna werd zijn beroep veranderd. 

• Totdat de Super Nintendo in 1990 uitkwam, droeg Mario een rode 

overall en een blauw shirt. Hierna droeg hij een blauwe overall met een 

rood shirt. 

• Toad is geen champignon. Hij is wel een mens met een paddenstoelhoed 

op zijn hoofd. 

• Princess Peach is het vrouwelijke gamepersonage dat in de meeste 

games een rol speelt. Ze speelt mee in meer dan 80 games. 

• De stemmen van Mario, Luigi, Wario en Waluigi zijn allemaal door 

dezelfde man ingesproken. Deze man heet Charles Martinet. 

• Princess Daisy maakte haar debuut in 1989 in Super Mario Land, waarin 

ze ontvoerd werd door de kwaadaardige Tatanga. Daisy is een tomboy in 

vergelijking met haar tegenhanger, Princess Peach. Velen zien haar als 

Luigi's antwoord op Mario's Peach. 
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Onze hoofdsponsors  
Vanaf 2014 werkt Chiro Instuif met een systeem van jaarsponsoring in plaats van voor elke 

activiteit apart sponsors aan te spreken. Sinds vorig jaar hebben we besloten om de handen 

in elkaar te slaan met Chiro Vita wat betreft sponsoring. Op die manier steken we elkaar 

geen stokken in de wielen en kunnen we de handelaars een interessanter sponsorpakket 

aanbieden.  

Hieronder ziet u onze hoofdsponsors. Dit zijn allen handelaars die ons na aan het hart 

liggen. Wij willen deze dan ook nogmaals bedanken voor hun jarenlange steun. En aan de 

neutrale lezer van dit Kontaktje vragen wij het volgende: bekijk deze pagina’s aandachtig en 

denk aan onze bevriende handelaars bij (het plannen van) uw volgende aankoop. 
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