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Bij het vertrek naar het kamp dient ieder Chirolid zijn persoonlijke 

SIS-kaart en het zakgeld (zie verder) apart in een enveloppe aan 

de leiding af te geven. Gelieve op de omslagen ook de naam 

van u zoon te schrijven. Voor de jongste gasten is het ook 

gemakkelijk om alle brieven op voorhand te adresseren en te 

voorzien van postzeggels. 

Dank u! 
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Artikel  van  onze  VB’s   
 

Beste  ouders  , 
 
Het  Chirowerkjaar  2013-2014  zit  er  weer  bijna  op  en  dat  betekent  uiteraard  dat  het  
kamp  ,  waar  iedereen  toch  een  gans  werkjaar  naar  uit  kijkt  ,  er  opnieuw  zit  aan  te  
komen. 
Toch  willen  wij  nog  even  terugblikken  op  het  (bijna)  voorbije  werkjaar. 
Ons  Chiroheem  Kiekeboe  kreeg  een  grondige  opknapbeurt  ,  aflopen  werden  
vernieuwd  ,  de  lokalen  werden  hervormd  en  geschilderd,  enz, 
Hiervoor  willen  we  toch  nog  eens  extra  woordje  van  dank  richten  aan  Hugo  en  Gert  
en  alle  mensen  die  volledig  belangeloos  hieraan  meegewerkt  hebben. 
Tevens  willen  we  ook  de  volledige  leidingsploeg  bedanken  voor  hun  inzet  gedurende  
het  werkjaar.  We  kunnen  niet  genoeg  benadrukken  dat  zij  niet  enkel  op  zondag  hun  
beste  beentje  voorzetten  om  jullie  kinderen  een  aangename  namiddag  te  bezorgen  
maar  gedurende  een  heel  werkjaar  hun  vrije  tijd  besteden  aan  allerhande  activiteiten  
zoals  onze  pensenkermis  ,  spaghettizwier  ,  zwerfvuilophaling  ,  nakampdag  ,  plein  
air  ,  enz. 
Zonder  deze  activiteiten  zou  het  financieel  niet  mogelijk  zijn  om  te  doen  wat  nu  wordt  
gedaan  om  Chiro  Opstal  op  een  creatieve  manier  te  laten  functioneren. 
 
Zoals  jullie  merken  hebben  we  ook  dit  werkjaar  niet  stilgezeten  en  hopen  we  jullie  
kinderen  allemaal  te  mogen  verwelkomen  op  ons  kamp  in  Munsterbilzen.     
De  leidingsploegen  ,  kookouders  en  VB's  zijn  er  volledig  klaar  voor  om  hun  beste  
beentje  voor  te  zetten  om  de  gasten  een  onvergetelijk  kamp  te  bezorgen. 
De  kampplaats  ,  CHIRODROOM  in  Munsterbilzen  is  een  pareltje  met  een  prachtige  
accomodatie  op  een  mooi  domein  waar  de  kinderen  naar  hartelust  zullen  kunnen  
spelen  en  ravotten. 
 
Tot  slot  willen  wij  jullie  ook  massaal  oproepen  voor  onze  organisatie  rond  de  
wereldbeker  voetbal  in  Brazilië. 
Alle  wedstrijden  worden  door  ons  op  een  groot  scherm  uitgezonden  in  de  zaal  van  
het  Torenhof  ,  de  inkom  is  volledig  gratis  en  de  opbrengst  gaat  volledig  naar  de  
Chirowerking. 
 
 
Wij  willen  ,  jullie  als  ouders  ,  ook  toch  nog  eens  bedanken  voor  het  vertrouwen  dat  
jullie  geven  aan  onze  Chiro. 
Wij  beloven  van  onze  kant  er  alleszins  een  spetterend  kamp  van  te  maken. 
 
 
Ilse  en  Dirk 
  



Artikel van onze Proost: 

 
.Beste chirovrienden, 

Het was dit jaar een vroege lente, als we naar het groen in de natuur kijken lijkt het al volop zomer.  
En dan begint het te kriebelen, zeker bij de Chirojeugd. Je krijgt er weer volop goesting in. Wij willen 
terug dichter bij de natuur leven en de Chiro maakt al voorbereidingen voor het komend kamp. 
Alhoewel eerst nog die examen passeren 
 Tien dagen lang willen jullie de Limburgse omgeving verkennen en dit jaar dan vooral in Zuid-
Limburg, nl. in Munsterbilzen.   
Even iets over de naam: Munsterbilzen:  Bilzen komt mogelijk van belisa, een Keltisch woord. Het zou 
helder water kunnen betekenen.. Het voorvoegsel Munster- betreft een monasterium (abdij).  Jullie 
komen in een gebied met een rijke historische geschiedenis. Misschien maken jullie ook even tijd om 
deze elementen te ontdekken!  Dat behoort tot jullie jaarthema: WIJK UIT en ontdek de buurt van 
jullie kampplaats. 
 
Op kamp (bivak) gaan is 10 dagen weg van huis, weg van de plaatsen die we door en door kennen 
en een totale nieuwe omgeving verkennen. Je doet dit niet alleen, maar samen met je vriendinnen, 
leiding en kookploeg. 
De leiding en kookploeg is al volop in gang om het kamp voor te bereiden. Ik wil hen daar van harte 
voor danken. Ook aan al de andere mensen die meehelpen bouwen aan het kamp, bedankt! 
 
Op kamp zijn, is anders leven. 
Je leeft meer verbonden met de natuur, je gaat op een andere manier met je vriendinnen om en dit 
schept nieuwe banden. Je zingt, je danst, je gaat op tocht, je verkent de nieuwe omgeving, je ontmoet 
andere mensen, je blijft langer op, je wordt doodmoe en voelt reuzehonger.  
Je doet dingen waar je thuis je neus voor optrekt, zoals helpen aan de afwas en andere karweitjes … 
en je vindt het fijn, tof en cool.  
Je maakt tijd om te praten over wat jou bezig houdt, je leert elkaar beter kennen. Kortom van op 
kamp gaan word je  zelf een beter mens. 
 
Ik mag jullie dan ook een tof kamp toewensen! 
Laat je verwennen met de activiteiten die jullie leiding voor jullie heeft voorbereid, maar 
werk ook actief mee aan de goede sfeer en toon jezelf van je beste kant. Laat dit kamp 
weer voor iedereen een onvergetelijke ervaring worden. 
 
Beste chirogroeten  en een kamp vol goede goesting. 
 
Jullie proost, Paul Redant,  



Artikel van de Groepsleiding: 

 
Geachte kiezer, 

 

Voor wie het ontgaan zou zijn, de kiescampagne voor de Chirionale verkiezingen is 
begonnen! “Eindelijk” is de terechte verzuchting. Het voorspel is bijna helemaal 
achter de rug: de fabelachtige zondagen, magnifieke festiviteiten, sublieme 
activiteiten, noem maar op. Na alweer een jaartje antichambreren, nadert het 
tiendaags zomerdebat met rasse schreden en dus kunnen we ons concentreren op 
het orgelpunt.  

Een blik op de kalender zegt ons dat we nog maar even de tijd hebben (tot 31 juli) 
om onze ideeën te bespreken, te debatteren en te redetwisten, de schuld op te 
elkaar steken, onze standpunten op peil te brengen, kortom elkaar nog eens het 
vuur aan de schenen te leggen, voordat jullie op 10 augustus in Munsterbilzen 
kunnen beslissen wie dé ambtstermijn mag verzilveren. 

Dé twee partijkopstukken doen hier hun strategieën al uit de doeken voor het grote 
zomerdebat.  Enerzijds hebben we “Darfke Boeteflik”, met als hoofddoelen:  

 Beetje lamstralen; een lui-lekker-leventje van jewelste leiden dus… 
 Mettertijd eens een boefje vangen 
 Vragen stellen van een niveau dat beneden alle peil is (zoals:  “Om welk uur 

eten wij 4-uurtje?”). 
 Zijn motto: “Liever lui dan moe” 

Anderzijds hebben we “Gewoon Stef”. Een man met een missie. Met als 
hoofddoelen: 

 Arrangementen aanbieden, voor zowel grote als kleine strubbelingen  
 Brengen van amusement, divertissement en welbehagen voor eenieder van 

jullie 
 Pierewaaien met het hele gezelschap (uiteraard houden wij dit binnen de 

perken) 
 Zijn motto: “Pas als een man tegen het canvas gaat, kan hij bewijzen dat hij 

nog een gevecht van betekenis in zijn lijf heeft zitten” 

 

 

 

 

  



 

Onder het toeziend oog van Dirk zal dit alles in goede banen worden geleid (zoals 
eender welke bedrijvigheid dit jaar), waarvoor dank! (Maar Ilse, ook voor jou, onze 
dankzegging!). Voor het bikkesement tijdens ons debat kunnen we weer tellen op 
onze kookploeg, nogmaals onze erkentelijkheid! 

Kiezers, jullie stem is van tel! Hopend dat de keuze jullie windeieren zal leggen na de 
verkiezingen in Munsterbilzen! 

     Met de grootste hoogachting, 

“Darfke Boeteflik”       “Gewoon Stef” 

         

 

 

 

 

 

 

  



Artikel voor de Sloebers: 

 
Geachte sloeber 

 

Jouw termijn in het eerste leerjaar komt weliswaar tot één ontknoping. Na het zomerreces 

wacht immers het immens moeilijke tweede leerjaar op jou, gelukkig heb je al genoeg kennis 

vergaard om deze missive te vatten. Indien je iets niet kan interpreteren, vraag dan assistentie 

van jouw moeder- en/of vaderlief.  Het afgelopen Chirojaar is zo snel gepasseerd dat we 

enkele maanden voorsprong hebben op de KSA én VKSJ, daar is het nog steeds winter... 

(Indien  er  onduidelijkheden  zijn  gelieve  eerst  volgende  pagina’s  te  raadplegen  over  tijdrijzen  

en kwantummechanica: http://en.wikipedia.org/wiki/Time_travel en 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics .) 

Ik hoop dat je alles begrepen hebt, want deze zomer gaan we zelf opnieuw in de tijd reizen. 

Waarom?! Awel, sterrenspecialist Stef en ik hebben eens in onze glazen bol gekeken en wat 

bleek; in de toekomst probeert de barbaarse Bartus di Weverus, na zijn ontmaskering als den 

bostrol, samen met zijn rechterhand Flip de Winterkoning, beter bekend als de giftige spin, 

België mee te sleuren in een nieuwe ijstijd. In deze kille periode heerst er 

onverdraagzaamheid  en staat de staat stil. 

Daar moeten wij toch wat aan doen, nietwaar? We zijn blij dat je de essentie van ons tijdinkje 

begrijpt. Aangezien jullie de Nederlandse taal ondertussen perfect beheersen gaan we dit 

kamp wat Latijn leren. Graag het volgende al tegen het kamp van buiten geblokt: Dux 

Spongia  est  optimus!  Dankzij  Bartus’  Latijn  kwam  hij  adequaat  over  in  het  verleden,  iets  

waar wij een stokje voor moeten steken.  

Hoogachtend 

Stef Wauters 
Aaron  “Spons”  Van  de  Steen 
Kampverantwoordelijken Sloebers 2014-2015 
 
Postscriptum: we zullen ook vééééééél plezier maken, snoepjes eten, laat opblijven, goed 
luisteren naar de leiders, ons vuil maken, zwemmen, kampen bouwen, ... 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Time_travel
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics


Artikel voor de Speelclub: 

 
Beste Ouders en uitverkorene, 

 

Leider Jasper heeft zijn diploma na 5 jaar eindelijk gehaald en dit viert de 
gekke professor door een experiment uit te voeren op kinderen tussen de 8 
en de 10 jaar. Ik denk dat u het al voelt aankomen, uw zoon is opgeroepen 
als proefkonijn. Wij zouden graag hebben dat u uw kind op 31 juli afzet aan 
de Chiro in Opstal. Vanaf daar neemt assistent Ruud en assistente Patrijsje het 
over. 

Wel 1 waarschuwing: Dit experiment heeft een zeer hoog pleziergehalte. 
Sommige kinderen gaan niet meer naar huis willen en zullen dus op de 
geheime locatie blijven 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruud aka 
 Als ge mijn muts 
aanraakt dan flip ik 
altijd 
0478876333 

Mathias aka  
Patrijsje 
0476363593 

Jasper aka 
De gekke professor 
0496977823 



Artikel voor de Rakkers: 

 

Beste Maty’s (Jawel u leest het goed, jullie zijn allemaal geslaagd in 
de opleiding om een volwaardig Maty te worden.) 

Wij, de Matyleiding, hebben jullie steun meer dan nodig. Één van 
onze vroegere Maty’s, Strobbe “Jeroentje/Brutus” Raedemaeker, is 
namelijk ontvoerd door een afschuwelijk wezen. Over dit wezen 
hebben wij nog niet veel informatie, enkel dat het zich kan voeden 
door de humor van alle mensen die hem aankijken op te slurpen. 
Deze humor gebruikt hij dan om zeer domme en vooral irritante 
mopjes te maken.  

Om dit misbaksel te verlagen hebben wij jullie dus allemaal nodig! 
Daarom spreken wij af om op 31 juli op de bus te stappen richting 
Munsterbilzen aangezien het mormel daar het laatst gespot is. 
Hopelijk tot dan! 

Enkele bewijzen dat dit miskweeksel wel degelijk bestaat vinden jullie 
onderin samen met de belachelijke mopjes die het ‘ding’ altijd maakt. 

Opgepast, volgende beelden kunnen shockerend en hard zijn!! 

 

Mvg, 

Anoniempje 1 (Maty Nayer)   Anoniempje 2 (Maty Ponda 



Artikel voor de Toppers: 

 

 

 

Na dit geslaagde Chirojaar zijn wij een hechte vriendengroep geworden of beter 
gezegd een foute vriendengroep. Om onze vriendschapsband nog sterker te maken 
gaan we op Bootcamp! Jullie foute leiders gaan de mannen onderscheiden van de 
jongetjes want wij zoeken nog één foutste vriend!  

Grijp snel jullie ticket hier! Vergeet ook zeker geen motivatiebrief te schrijven als 
foutste vriend voor jullie leiders!  

foute Naam:  
foute Eigenschappen:  
foutste verhaal:  
… 

Laat jullie creativiteit 
maar eens gaan! Tot op 
het Bootcamp!  

 

 

 

 

 



Artikel voor de Kerels: 

 
Beste ouders en vooral Kereltjes, 
 
Naar aanleiding van recente mediagebeurtenissen 
kunnen wij, als kerelsleiding, niet meer om het alcohol 
probleem bij jongeren heen. Daarom is er intern 
besloten het kamp rond het fenomeen "Alcohol" in te 
kleden. Om onze kerels zelf meer bewust te maken van 
dit probleem hebben we volgende maatregelen al 
getroffen: 

 
 Zoals elke verantwoordelijke groep 

vinden wij dat onze kerels moeten 
kunnen praten over hun alcohol 
problemen, daarom zal er een AA 
(anonieme alcoholisten) groep 
opgericht worden. Speciaal voor dit 
gebeuren gaat een gastspreker tien 
dagen lang met jullie mee op kamp. 
Door zijn alcoholprobleem zijn er 
op het internet verschillende 
"MEME's" verschenen, maar om 
wille van persoonlijke redenen 
zouden we graag zijn identiteit 
geheim houden tot het kamp, 
kwestie dat de familie van deze 
jongen niet nog meer problemen te 
verduren krijgt. 

 Voor onze kerels is het ten 
strengste verboden om 
alcoholische dranken mee te  
brengen op kamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wij gaan er alles aan doen om 
uw zoon niet in aanraking te 
laten komen met alcohol, 
maar indien zij hier op een of 
andere illegale manier 
aangeraken kunnen wij niet 
verhinderen dat soortgelijke 
MEME's op het internet zullen 
geraken 
 

 Ouders die niet de 
symptomen van een alcohol 
verslaafde herkennen, 
raden wij graag aan 
druglijn.be eens te 
bezoeken. Indien u enkele 
symptomen herkent, gelieve 
ons in volle anonimiteit te 
benaderen en wij zorgen 
dat u een non-alcoholische  
zoon terug thuis mag 
verwelkomen 

 
 
 
 

Met verantwoorelijke 
groeten, 

Strobbe en Robin 
  



Artikel  voor  de  Aspi’s: 

 

Fifa world cup 2014 Munsterbilzen: recruiting 

 
Do you know where the goal is!? Would you like 2 know 
the feeling of playing in Munsterbilzen Park for 250000 
people!? We'll meet eachother on 1st August at Mb Park! 

For our first practice, we'll start by bike straight from Opstal 
to Limburg as our first workout. There we will have the 
famous Brazucha in our hands for the first time!!!!!!! 

 

Greetings, your coaches, Barrybrahimovich and 
Ronaldarfinho! 
 

  



Naar waar trekken we? 

 

Dit jaar trekken we naar Munsterbilzen! 

10 dagen lang zullen we verblijven in het kamphuis genaamd Chirodroom dat 
tijdens het jaar de verblijfplaats is van de plaatselijke Chiro. 

Voor diegene die echt niet kunnen wachten kunnen altijd een kijkje nemen op 
de website:  

www.chirodroom.be 

Schrijf ons een kaartje!  

Chiro Hemo Opstal 

(Naam + groep) 

Chirodroom 

Appelboomgaardstraat 6a 

3740 Munsterbilzen 

 

Vooral aan de ouders van de drie jongste groepen vragen wij toch om zeker 
een keer te schrijven, het is voor de gasten altijd leuk om nieuws van thuis te 
krijgen. Veel jongens kijken altijd uit naar het krijgen van een briefje, het 
wachten op post van mama & papa maakt het spannend en des te leuker als er 
een brief voor jou tussen zit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



In de valies! 

 

Voor de jongste gasten en eventuele nieuwe jongens die er zijn bijgekomen is 
het natuurlijk zeer spannend om die 1e keer op kamp te gaan, om jullie een 
idee te geven voor war er allemaal mee moet hebben we hier een lijstje: 

 Een veldbed & slaapzak!! (in tegenstelling tot andere jaren slapen de 
jongste gasten dit jaar ook op veldbedden en in een slaapzak, zeker niet 
vergeten dus!) 

 Kussen en kussensloop 

 Waterbestendige schoenen (die vast aan de voeten zitten) 
 Wasgerief: 

o Zeep & shampoo 

o Tandenborstel en tandpaste 

o GENOEG getekende washandjes 

o GENOEG getekende handdoeken 

o Een grotere handdoek om mee te gaan zwemmen 

 Persoonlijke spulletjes 

 Voldoende ondergoed (12 stuks, hou rekening met eventuele ongelukjes) 
 Voldoende kousen (12, zeker genoeg donkere) 
 Zakdoeken 

 Pyjama 

 Speelkledij: Short, t-shirt,  jogging,…  Kledij dat tegen een stootje kan 

 Regenkledij 
 Zwemgerief 
 Lange broeken en dikke truien 

 Stevige schoenen & reserveschoenen  
 Linnen zak voor vuile was 

 2 keukenhanddoeken (duidelijk getekend) 
 Knuffelbeertje 

 Schrijfgerei en briefpapier + geld voor kaartjes/postzegels 

 Zaklamp 

 Drinkbus 

 Indien nodige geneesmiddelen 

  



Wat eten we vandaag? 

 
Van de beste spaghetti van het land tot de lekkerste stoofvlees met frietjes die 
we ooit gegeten hebben! Onze kookploeg zal ons ook dit jaar weer voorzien 
van eten en drank, 10 dagen lang zullen zij voor ons hun beste kookkunsten 
bovenhalen.  

Laat dus maar alle snoep, chips en koeken thuis, want we zijn ervan overtuigd 
dat we dat op kamp niet nodig zullen hebben! De Kookploeg zorgt namelijk op 
tijd en stond zelf voor wat zoetigheid.  

Alvast bedankt! 

 

 

 

  



Praktisch: 

 
 Vertrek en aankomst: 

De jongens vertrekken dit jaar op kamp op Donderdag 31 juli, we 
verzamelen die dag om 13.00 uur aan de Chiro. We stappen dan ongeveer 
een uurtje later op de bus. Tien dagen later zullen we vermoedelijk terug 
zijn op den Opstal rond 17 uur. 

 Valiezen: 

Alle groepen brengen op 31 juli om 13.00 uur hun valiezen mee, behalve de 
kerels  en  Aspi’s  zij  doen  dit  vroeger.  Het  exacte  tijdstip  zal  hen nog 
meegedeeld worden door de leiding. 

 Problemen: 

Als er dringende problemen, vragen of opmerkingen zijn, kan u steeds 
bellen naar Dirk Wauters (0475/71 72 47) of Maggie De Ridder (0496/39 78 
35), onze kampverantwoordelijke. 

 Zakgeld: 

Het geld van de Sloebers, Speelclub en Rakkers wordt bewaard door de 
leiding.  Voor  de  drie  jongste  groepen  vragen  wij  €20  (zwembad,  speeltuin,  
een  ijsje,  …). Dit geld wordt dus samen met de SIS-kaart bij het vertrek 
afgegeven. De Toppers brengen  €25  mee  voor  tien  dagen.  De  Kerels en 
Aspi’s hebben geen bepaald bedrag. Maar overdrijft niet! Ze zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun geld en dus ook voor het eventueel verlies ervan. 
Houd er wel rekening mee dat zij een dagje vroeger vertrekken met de fiets 
en dat ze tijdens het kamp ook op tweedaagse gaan en iets meer opdoen 
dan de rest. 

 Brieven 

In het zakgeld houden wij GEEN rekening met eventuele kaarten en 
postzegels die nog moeten aangekocht worden. Een kaart kost  €0,50  en  een  
postzegel  €0,70. Natuurlijk is niemand verplicht een kaart/zegel bij ons te 
kopen. Voor de jongste gasten is het ook altijd handig een adressenlijst mee 
te geven of voorgeschreven etiketten of enveloppen. 

 

  



Nog enkele opmerkingen: 

 
 Gelieve alle kledij te merken, van ondergoed tot washandjes! Elk jaar 

hebben wij immers dozen verloren kledij die na het kamp van niemand 
blijken te zijn 
 

 Wat met een GSM? Welke afspraken rond het GSM-gebruik maken we? 
Waar trekken we de grens als leidingsploeg? Om het onszelf op kamp 
gemakkelijk te maken en ervoor te zorgen dat er een duidelijke regel is, 
zijn we als leidingsploeg genoodzaakt om een drastische maatregel op te 
stellen. Zo is de grens duidelijk voor iedereen: Niemand neemt een GSM 

mee op kamp. Je dag zit op kamp toch al overvol geboekt dus je hebt 
daar  simpelweg  geen  tijd  om  te  sms’en  of  te  bellen. 

 
Enkel de Kerels en Aspi’s mogen een GSM meenemen. Zij 

vertrekken immers met de fiets en onderweg kan er altijd 

iets gebeuren. Aangekomen op de kampplaats, geven zij hun 

GSM wel meteen aan de leiding. Die bergt ze dan veilig op in 

een doosje tot het einde van het kamp. 

 

 Aan de ouders van de Sloebers vragen wij om per dag hun kledij in een 
zakje te steken. Dit bespaart ons veel werk en voor uw Sloeber is het ook 
veel gemakkelijker. 
 

 Hou  er  eveneens  rekening  mee  dat  het  ’s  nachts  enorm  kan  afkoelen,  
ook al is het overdag mooi weer! 
 

 Verder willen we nog even vermelden dat dure spullen niet op een kamp 
thuishoren. Indien je ze toch meebrengt, ben je er zelf verantwoordelijk 
voor. 
 

 

 

 

  



De leidingsploeg: 

 
 

 

Sloebers: 

Stef Wauters    Aaron Van De Steen 
0479/01 52 66   0473/44 19 73 
Stef-wauters@hotmail.com aaronvds@hotmail.com  

Speelclub: 

Jasper Van Lysebeth   Mathias Marijsse 

0496/97 78 23   0476/36 35 93   
jakosh@hotmail.com  mathias.marijsse@gmail.com  
 

Ruud Van Der Jeugt 
0478/87 63 33 
Ruud_van_the_man@hotmail.com  
 
Rakkers: 

Nick De Kempeneer  Nick Denayer 
0494/49 77 11   0473/29 39 70 
ntnickdk@hotmail.com  Nick-d@hotmail.be  
 

Toppers: 

Kim Van Muylders  Jasper De Smedt 
0475/39 72 65   0495/30 40 54 
Kimmeken10@hotmail.com jasperds@hotmail.com 
Isaak Buelens 
0471/11 45 54 
 

Kerels: 

Robin Wauters  Jeroen Raedemaeker    
0475/47 76 00   0472/75 34 43   
Robke.04@hotmail.com  Jeroen_raedemaeker@hotmail.com   
 

 

Aspi’s: 

Yoni Van Lombergen   Bart Van Rentergem 
0734/44 17 73    0479/64 93 69 

yonivanlombergen@hotmail.com  Bart_vr69@hotmail.com 
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Feestweekend 03/10 – 05/10

 
Naar jaarlijkse traditie houden we het 
eerste weekend van oktober ons groot 
feestweekend.  

3  oktober  ’14 kan je komen proeven van 
overheerlijke  trappisten,  streekbieren,…  
ten voordelen voor de muziekkapel van 
Chiro Hemo Opstal, voor het aankopen 

van nieuwe instrumenten.  

4  oktober  ’14 kan zowel jong als oud komen dansen. Voor de 
kleinste is er eerst een kinderfuif. Daarna is het onze grote 
openluchtfuif  ‘Plein  Air10.  

 

 

 

 

 

5  oktober  ’14 haalt de kookploeg hun beste 
kookkunsten naar boven en kan je komen 
smullen van een lekkere kampmaaltijd. In de 
namiddag zal er kinderanimatie zijn en 
treden de sloebers, speelclub en kwiks op.  

 

 

 

 

 

Met andere woorden, duid dit weekend al maar met een groot rood kruis aan 
in je agenda.  



 

 

 

 



Oudleiding Chiro Hemo Opstal 

organiseert op 
zondag 10 augustus 2014 

een BBQ 
bij de terugkeer van de jongens van hun kamp 

 
Hou de komende dagen 

je brievenbus of Facebook of Email 
in de gaten want we nodigen graag alle leden, 

leiding, 
oudleiding en alle familie uit om in groep samen te 

eten 
en na te praten over het kamp. 

Er volgt dus zeker nog info over de 
inschrijvingen, kostprijs, place2b, … 

 
Je kan ons altijd zelf contacteren op 

oudleidingopstal@gmail.com 
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Bedankt! 
 

 Uit sympathie 
Familie Van Malderen 

 

Cafetaria de Pit  
Openingsuren: 

Maandag – dinsdag: van 17 u. tot 24 u. 
woensdag: van 14 u. tot 24 u.  
donderdag: van 17 u. tot 24 u. 

vrijdag: van 15 u. tot ... 
zaterdag: van 9 u. tot ... 

zondag: van 9 u. tot 17 u. 
 

cafetariadepit@hotmail.com 

 

Uit sympathie   
Frank Klinckaert 

BVBA F-Technic Kranen en Liften 
Jules Andriespark 61 

9255 Buggenhout 
0032 473/349 909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVBA Plantimarkt 
Dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag  - zaterdag: 09.00 – 18.00 

Zondag: gesloten 
Krapstraat 42 

9255 Buggenhout 



 

 

 

D R U K K E R I J U I T 
G E V E R I J 

W E B D E S I G N 
info@hetpunt.be 

 

 

 

 
 

 
 
 

Huis 
Jacobs 

Zo en ma: 
GESLOTEN 

Di en vr: 9u tot 12u - 
13u30 tot 18u 

Wo: 9u tot 12u Do: 
13u30 tot 18u  

Za: 9u tot 12u - 13u 
tot 16u 

of na afspraak 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
Uit sympathie:  
Petten en Anje
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Banken�Buggenhout�Centrum�
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Vergeet zeker niet om eens langs te gaan  

op onze eigen website! 

http://www.chirohemoopstal.be 

voor een kalender, nieuwtjes en foto’s! 

 

Of wordt lid van onze facebookpagina op 

 
http://www.facebook.com/group.php?gid=275110276

68 
(of gewoon Chiro Hemo Opstal intypen in de zoekbalk) 

 

COMING UP 
 

17, 22 en 26 Juni Voetbal op groot scherm  
22 Juni Spaghettizwier 

21  - 31 juli Kamp meisjes 
31 juli – 10 augustus Kamp jongens 

26 september Tappen tijdens de kermis van Opstal 
03 oktober Trappistenavond  
04 oktober Plein air 
05 oktober Nakampdag 

 

 

 

http://www.chirohemoopstal.be/


 


