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Bij het vertrek naar het kamp dient ieder Chirolid haar 
persoonlijke KIDS ID (of SIS-kaart), EUROPESE 

ZIEKTEVERZEKERINGSKAART , REISTOELATING VAN DE 
OUDERS en ZAKGELD (zie verder) in een gesloten 

enveloppe aan de leiding af te geven. Gelieve op de omslag 
ook de naam van uw dochter te schrijven. 

Dank u! !  
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Artikel van de volwassen begeleiders 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Beste ouders, leiding, leden en chirosympathisanten  
 
Binnenkort vertrekken we weer voor 10 dagen op kamp. Net als vorig jaar gaan 
we naar Nederland, richting Haelen en mogen de jongens de spits afbijten. 
We beschikken er over een groot speelterrein midden in de bossen.  Elke groep 
heeft er ook haar eigen slaaphuisje.  
 
Op 28 mei konden jullie tijdens de kamp-infoavond al horen wat op kamp gaan 
is en wat daar allemaal aan vooraf gaat.   Kon je die dag niet aanwezig zijn dan 
kom je alles over het kamp te weten in dit boekje. Heb je toch nog vragen dan 
kan je altijd bij de leiding terecht.  
 
Voor mijzelf is dit kamp ook een beetje een afscheid. Het is namelijk mijn laatste 
kamp als VB.  Ik heb deze taak met hart en ziel proberen te volbrengen en heb 
dit zeer graag gedaan maar nu is het tijd voor een nieuwe wind… Wie mijn      
opvolger zal worden kunnen wij jullie vandaag nog niet vertellen. Jullie horen dit 
uiteraard zo snel mogelijk!  
 
VB zijn van de chiro gaat met vallen en opstaan. Soms vraagt het veel tijd en 
energie maar het is ongelooflijk wat je allemaal terugkrijgt en welke ervaringen 
je opdoet! Ik wil dan ook graag alle mensen van oudleiding, proost, sympathi-
santen maar vooral de leiding doorheen de jaren heel erg bedanken voor het 
vertrouwen en de leuke momenten!  
 
En eens een chirohart, altijd een chirohart dus we zien elkaar zeker tijdens een 
van de komende activiteiten weer!  
 
Ten slotte wil ik ook graag mijn vrienden van de kookploeg in de kijker zetten.  
Zij zorgen niet alleen dat er lekker en vers eten op de tafel komt maar doen      
zoveel meer. Ik denk aan de logistieke hulp bij het opzettten van de tenten, het 
maken van een kampvuur, het troosten en bemoederen van onze jongste       
gasten, vervoer tijdens dagtochten, bezoekjes aan de dokter…  
 
Wij hebben er alvast veel zin in om jullie kind 10 onvergetelijke dagen te          
bezorgen!  
 
Groetjes en tot binnenkort!  
Ilse 



Artikel van de groepsleiding
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Geachte engeltjes, bengeltjes, mama’s en papa’s  

Het aller leukste moment van het jaar staat weer voor de deur. De 
spanning is te snijden en de zomerkriebels lopen hoog op. Binnen enkele 
weken vertrekken we weer op kamp, voor sommige is het de eerste 
keer en voor anderen de laatste maar we garanderen je het wordt een 
kamp om nooit te vergeten. Op deze manier sluiten we het Chirojaar 
met een knaller af. We hebben dan ook de beste, liefste en zotste 
leidingsploeg van het hele land. Onze kookploeg mag er ook best zijn, 
hun eten is om te smullen en hun enthousiasme vult het hele 
kampterrein. Jammer genoeg moeten we dit jaar afscheid nemen van 
onze VB, ons Ilse, maar niet getreurd, als kookploeg stopt ze er nog 
niet mee. De leiding hun gedachten zitten al boordevol ideeën voor het 
kamp. Een dagtocht om nooit meer te vergeten en wel duizend 
programma’s, inclusief een twee-daagse vol verrassingen voor de twee 
oudste groepen. Een kamplied dat je na 10 dagen even niet meer kan 
horen en een dans die je 5 jaar later nog steeds op elke feest zal 
kunnen dansen. Wij hebben er alvast enorm veel zin in en we hopen van 
jullie hetzelfde!  

Veel liefs  

jullie hoofdleiding,  

Emma en Ruth  

Als je’t ons vraagt:  
 



Artikel van de proost

Ik zag gisteren een documentaire over een gezin dat hier in Europa (uit 
London) vertrokken was naar ongekende schoonheid, op een eiland in de 
stille oceaan een origineel huis heeft gebouwd, en … echt een thuis. 
Niet om uit te pakken, jawel, hun beetje valies die ze mee hadden, maar 
figuurlijk. 
Ze hadden van iets ‘genoeg’. Genoeg van wat hier bij ons schering en 
inslag is, schijnbaar de dagelijkse wereld stuurt en regelt: nooit genoeg, 
altijd meer willen meemaken, willen in bezit hebben, alles willen zien, alles 
vasthouden… alles, nu meteen, onmiddellijk, volledig, helemaal… Zo 
maken mensen zichzelf nog gek, gaan echt maar op weinig nog dieper in, 
leven dus zeer oppervlakkig (vandaar ons almaar willen genieten… dat er 
geen is) en ze laten daarvoor heel veel: hun innerlijk voorbij, hun 
binnenkant vervreemd, de stem van binnen niet gehoord… de klop van 
hun hart niet gevoeld tot er ‘ineens een probleem’ is. En dan? 
Het ‘onmogelijke leven’ lukt ons allemaal, zelfs heel goed, omdat we een 
vreemd verdrag hebben met elkaar, - dan ben je ‘normaal’ - namelijk we 
willen dat zogezegd allemaal. We vinden mekaar dus met velen en met 
velen hebben we afgesproken dat we over die andere domeinen het niet 
zullen hebben. Nee, we hebben dat niet echt afgesproken; de tijd, de 
cultuur, de media, het economisch winstbestel hebben dat voor ons 
gedaan en wij hebben zonder verpinken ja gezegd want volgen, volgen, 
volgen. Hoeveel volgers moet je hebben om van belang te zijn? Kijk naar 
de sociale media die vertellen over onze onuitgesproken en weggeduwde 
vereenzaming… Zo houden we het zeker nog even uit, nog even… 
  
Donkere gedachten? Kan zijn, maar ze zijn er. En de familie van 
hierboven in de tekst had daar genoeg van. 
Nu hebben ze tijd om gewoon van de natuur te genieten, ongevaarlijk te 
zonnen, spelen in de zon, zwemmen, zelf eten gaan zoeken, te land en 
op zee, beginnen kweken van groenten… De kinderen gaan naar school 
bij hun mama (ze hebben zelfs een schoolbel om ’t school dagelijks in te 
luiden) en die mama wil het kennispeil halen van de gemiddelde leerling 
(in Groot-Brittanië), de natuur is ruim voorhanden en die wordt 
bestudeerd, heel praktisch ontmoet men krachten en processen… en 
vertelt erover en doorziet ze; lezen en tellen, het moet gewoon, je hebt het 
nodig. 
Moet je nu ook vertrekken naar ginds? Nee. Blijf maar hier en geniet van 
een heerlijk kamp. 
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Mèt een maar. Vind je het niet vreemd dat we soms stotteren en gewoon 
zwijgen en niet weten wat gezegd, als ons iets vreemds overkomt? Sta je 
nog echt open voor het onverwachte en het echte nieuwe? Of vind je dat 
ook allemaal verstoorders en tijdberovers of afnemers van pret en 
plezier? Of wil jij het allemààl in handen nemen? Wat maakt je dan de 
werkelijkheid zo smal, zo klein… zo dat we er niet meer thuis in zijn. 
Wie deze vragen even durft toelaten is al bijna ‘verloren’ eraan… want het 
is waar. We leven in een wereld die zo vreemd is van wat mensen - geen 
robotten - eigen is. 
Scheelt er iets? Vraag eens aan de dokter of de mutualiteit hoeveel 
pilletjes we nodig hebben ‘om te leven’, om het (dat leven van ons) uit te 
houden? Vraag eens na bij zorgverstrekkers hoeveel mensen nog bij hun 
overtuigende eerste liefde en beslissing zijn gebleven, hun droom hebben 
bewaard, hun zin voor arbeid? Weet iemand nog wel wat liefde is? Wat 
het is echt tijd te hebben voor elkaar? Weten wel! Ja? en doen? En wat 
kost dat? Vaak veel inzet maar geen geld. Maar het tweede hebben we 
hier eigenlijk teveel en het andere is echt een probleem. Op een kamp 
kan alles eens anders bekeken en beleefd worden. Zalig. Wie weet, kom 
je ànders terug, gelukkiger en meer gefocust op waarover het echt gaat. 
Dààrvoor kan je je echt zomaar inzetten! 
  
  
  
Met een hartelijke groet, 
Herman Cooreman msc – Missionaris vh Heilig Hart 
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Artikel voor de Sloebers  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DE LEUKSTE 10 DAGEN
VAN EEN SLOEBERJAAR!
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Artikel voor de Speelclub
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Hip$hoi,$allerliefste$speelclubbertjes!$
$

De#zomervakantie#staat#voor#de#
deur#en#dat#betekent…..#

CHIROKAMP!#Wij#zijn#alvast#aan#
het#wegdromen#over#het#

fantastische#kamp#dat#ons#te#
wachten#staat.#Maar#om#het#
helemaal#compleet#te#maken,#

hopen#we#op#een#talrijke#opkomst#
van#super#enthousiaste#

speelclubbers#die#samen#met#ons#
er#een#geweldig#kamp#van#willen#
maken.#In#deze#woordzoeker#

vinden#jullie#alvast#enkele#mega#
leuke#dingen#die#niet#aan#een#echt#
chirokamp#mogen#ontbreken.#

#

Dit#jaar#trekken#we#naar#het#verre#
Haelen,#in#Nederland.#Gaan#jullie#
mee?#De#vlieger#vertrekt#op#31#juli#
en#op#10#augustus#landen#we#terug#

op#den#Opstal.#

#

#
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#

#

TOT$OP$KAMP!$$
Jullie$knappe,$leuke,$lieve,$meest$fantastische$leiding…$$

$$$$$$$$Stien,$Femke$&$Eva $



Artikel voor de Kwiks
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C H I R O K A M P  2 0 1 7  

L I E V E  K W I K S  

D E  L E U K S T E  T I J D  V A N  H E T  J A A R  K O M T  E R  W E E R  A A N .  W E  G A A N  B I N N E N K O R T  O P  

K A M P  N A A R  H A E L E N .  T I E N  D A G E N  W E G  V A N  H U I S ,  T I E N  D A G E N  T U S S E N  T W E E  

T O F F E  L E I D S T E R S ,  T I E N  D A G E N  T U S S E N  A L  J E  V R I E N D I N N E T J E S .  H E T  K A M P  I S  A L

H E L E M A A L  K L A A R .  W E  K U N N E N  J U L L I E  N U  A L  V E R T E L L E N  H E T  G A A T  E E N  S E R I E U Z E  

R E I S  W O R D E N .  

T O T  D A N  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

31 JULI  TOT 10 AUGUSTUS 

HAELEN,  NEDERLAND 

K W I K S  
F O R E V E R
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Artikel voor de Tippers  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De Kampkrant
Nieuw 10-delig programma

Chiro Hemo Opstal komt deze zomer 
met een nieuw programma. De 
Media watchers denken dan ook dat 
dit programma een echte hit wordt!   

3 presentatrices (nl. Jannechien 
De Boeck, Ruth De Visscher en 
Mira Van der Jeugt) van de tv 
zender Chiro Hemo Opstal of 
beter bekend als CHO brengt 
een nieuw programma op de tv. 
Het programma zal bestaan uit 
tien afleveringen die telkens het 
boeiende leven brengen van 
verschillende tiener meisjes. Het 
is gebaseerd op een program-
ma dat enkele jaren geleden 
verdween van tv namelijk: Het 
leven zoals het is... De makers 
van dit progamma hebben dan 
ook hun best gedaan om het 
concept lichtelijk aan te passen. 

In dit programma zal het dan ook niet draaien rond een persoon, 
maar rond een hele groep tiener meisjes die het tien dagen lang 
moeten overleven in een tent in Haelen, Nederland. Elke dag krijgen 
ze nieuwe opdrachten om zo telkens meer Tipper te worden. De pro-
gramma makers zijn momenteel nog op zoek naar enthousiaste kan-
didaten, en kijken daarvoor naar jou!. Ben jij een tiener meisje  dat in 
het 1e of 2e middelbaar zit? Je houdt van uitdagingen? Je bent niet 
bang om vuil te worden? En ben je vrij van 30 juli tot 10 augustus? 
Heb je op alle vorige vragen Ja  geantwoord? Dan ben jij  de kan-
didaat die wij zoeken. Stuur als de bliksem een sms naar 0497/ 86 55 
15 en wie weet ben jij een van de deelnemers van het eerst seizoen 
van: Het leven zoals het is: De Tippers.
 



Artikel voor de Tiptiens
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Allerliefste,	grappigste,	leukste,	knapste	(oké	nu	genoeg	over	de	leiding)	 	 	
Dag	lieve	varkentjes!	 	
	
Het	kamp	komt	als	maar	dichterbij	en	wat	we	allemaal	gaan	doen	blijft	natuurlijk	nog	even	
een	verrassing,	maar	we	kunnen	jullie	verzekeren	da	ge	na	het	kamp	waarschijnlijk	nog	een	
paar	maand	gaat	wenen	van	verdriet	omdat	het	gedaan	is.	Hieronder	som	ik	even	de	
belangrijkste	ingrediënten	op	voor	een	zalig	kamp:	

Geen jongens  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dus	geen	zwangerschappen	

 Veel en lekker eten  	 	 	 	 	
It’s	a	wonderful	day	for	pie!!!	 		 	 	 	

De raarste themadagen 	
	 	 	 	 Wistjedat?	 	

Nen	banaan	helpt	tegen	ne	kater	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 Hoe vuiler, hoe beter  
	 	 Hoe	blauwer,	hoe	heter	

	
	

Flatterende foto’s  
	
 
 
 
 
 

En natuurlijk 2 knappe leidsters 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
                                          

BE THERE OR BE NE SUKKELEIR!!! 



Artikel van de Aspi’s  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Beste boerinnekes, 

 

 

Ier zen welle wéal. We zen nog mau just t’rug van Parois en na emme welle al 
nen nieven uitstap inien gestoke. 

Na emme welle iets kunne riegele, zoda welle 10 doage kunnen goan kamperen 
in Olland, in ‘Haelen’. Tis natierlek van de gewente da welle met de velo goan, 
tis na wel wa veir dus we spreken den 30ste juli al af oem in de meirend te 
vertrekke, al wa kilometers te doen, ’n overnachtingske en ten peize welle den 
31ste doa ter plekke te zen. T zulle 10 schoen doage werre en die worde glek 
altoid me e schoen kampvier afgesloete en ten zen welle den 10e augustus al 
t’rig op den of stoan. 

In de week van den 30e juli kende gellen oek ale valies komen afzette veu op 
camion ma de loate welle ulle nog wiete en we loate ook nog wiete we ge 
ziekerst allemaal moe meehemme in ale valies. Kekt oek zeker goed int boekske 
veu wa er van papier in orde moe gemokt worre. 

Na wille welle toch al ewa laote wiete wa ge allemaal kent verwachte: 

- Besten boerkost 
- 2doagse 
- Een doagelijks tonielken 
- Tof activitoiten 
- … 

Vergiet ale ziekerst ni in te schroiven en ten zien 
woile ale de 30ste. 

De groenten uit Haelen, 

 

Maria-Nieke en Germain-Stefanie 



Waar gaan we op kamp? 

De Spar is een kampterrein in een bosrijke omgeving. De slaapplaatsen zijn opgedeeld in 
huisjes waar telkens 12 personen kunnen slapen. Het verblijf ligt op een 15 km van de grens van 
België.  

Schrijf ons een briefje:

Chiro Hemo Opstal   

(Naam + groep) 

De Spar 

Roggelseweg 55, 

6081 NP Haelen

Nederland 

Vooral aan de ouders van de drie jongste groepen willen we vragen om toch zeker een keer te 
schrijven. Veel meisjes kijken echt uit naar het krijgen van een brief of kaartje. Het wachten op 
post maakt het spannend en des te leuker als er dan een brief voor jou tussen zit! Maar te lang 
wachten is voor niemand leuk.  

We zitten dit jaar in Nederland, de post doet er dus een beetje langer over dan normaal. 
Verstuur je post dus zeker op tijd. 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Wat moet er in mijn valies?

Zeker niet te veel, want het moet allemaal op de bus kunnen, maar toch genoeg voor tien dagen:

• Slaapzak

• kussen en een kussensloop

• Veldbed (enkel de oudste: Tippers, Tiptiens & Aspi’s)

• Waterbestendige schoenen, die vast aan de voet zitten (alle groepen)

• Wasgerief:

• Kam / borstel

• Zeep en shampoo

• Tandenborstel en tandpasta

• GENOEG getekende washandjes

• GENOEG getekende handdoeken

• Een (grotere) handdoek om mee te gaan zwemmen

• Persoonlijke spulletjes

• Voldoende ondergoed (12 stuks, hou rekening met eventuele ongelukjes)

• Voldoende kousen (12, zeker genoeg donkerblauwe/kleur van de groep)

• Zakdoeken

• Pyjama

• Spelkledij: short, T-shirt, jogging,... m.a.w. kledij dat tegen een stootje kan

• Regenkledij

• Zwemgerief

• Lange broeken en dikke truien

• Stevige schoenen en reserveschoenen en evt. laarzen

• Linnen of andere zak voor vuile was

• 2 keukenhanddoeken (duidelijk getekend)

• Knuffelbeertje

• Schrijfgerei en briefpapier + geld voor kaartjes/postzegels

• Klein rugzakje voor op dagtocht

• Zaklamp

• Drinkbus
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Wat eten we vandaag? 

Ook dit jaar zullen we niet vergaan van de honger want we zullen tien dagen lang verwend 
worden met culinaire hoogstandjes door onze fantastische Kookploeg!  

Alvast heel hard bedankt:  

• Daisy Van der Vreken
• Mieke Mertens

• Lien De Wilde (Alias: Popje)
• Ilse Achtergael
• Koen Michiels
• Sofie Vermeir
• Bart Van Ransbeeck

• Nele Van Damme
• Maarten Verhaegen
• Kookkindjes: Free, Stef, Lies, Yoran, Ella, Gust, Roos, Mil en Liz

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. Wie toch iets meebrengt, geeft dit aan het begin van het kamp af aan haar leidsters. 
Zij zullen dan al het snoep verzamelen en verdelen over alle kinderen van de groep. 
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Praktisch

Vertrek & aankomst: 

De meisjes gaan dit jaar op kamp van woensdag 31 juli tot zaterdag 10 augustus. Op 31 juli 
verzamelen we om 12.00 uur aan de Chiro. We stappen dan een uurtje later op de bus, namelijk 
om 13.00 uur. Tien dagen later zullen we vermoedelijk terug zijn op den Opstal rond 15 uur.  

Valiezen 

Alle groepen brengen op 31 juli om 12.00 uur hun valiezen mee, behalve de Tippers, Tiptiens en 
de Aspi’s, zij doen dit op 29 juli. 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 Ilse 
Achtergael , de kampverantwoordelijke, op 0476/ 62 08 83.

Zakgeld 

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

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. Voorzie dus extra geld voor 
de kaartjes en de postzegels a.u.b. Wie zelf kaartjes en postzegels van thuis wil meebrengen 
kan dat ook altijd doen natuurlijk. Het is geen verplichting om kaartjes van de Chiro te kopen. 
Geef aan de kleinsten een duidelijke adressenlijst mee en zeker voorgeschreven etiketten of 
enveloppen. 

Post van Nederland naar België̈ kost 1,25 per brief. (chiroleden)  

Post van België naar Nederland kost 1,23 per brief. (ouders)  

SPECIALE POSTZEGEL NODIG

�20



De Europese ziekteverzekering & reistoelating voor 
minderjarigen

De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) is bruikbaar als je tijdelijk in het buitenland 
vertoeft. De kaart bewijst dat je in orde bent met de ziekteverzekering. 

De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) geeft je toegang tot dringende medische 
verzorging tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Ze zorgt ervoor dat je medische 
kosten kunnen vergoed worden. 

Met deze kaart op zak word je niet gezien als een privépatiënt, waardoor je extreem hoge 
rekeningen vermijdt. De terugbetaling komt vanuit je verplichte verzekering. 

DEZE KAART KUNNEN JULLIE BEKOMEN VIA UW EIGEN MUTUALITEIT . 
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Chirojeugd-Vlaanderen vzw
  Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
 [ Tel.]  03-231 07 95  [ Fax ] 03-232 51 62
 [ Email ]  info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be
 [ PCR ]  000-0150728-87 [ BACOB ] 789-5115766-04

Ouderlijke toestemming
voor een verblijf in het buitenland

Met dit formulier geeft u toestemming aan uw minderjarig kind om deel te nemen 
aan een buitenlandse reis.

Naam van de minderjarige

Naam   
Adres   
postnr.    Gemeente   
Geboortedatum   Geboorteplaats   

Als je’t mij vraagt: 

CHIRO

AUTORISATION PARENTALE POUR UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
ZUSTIMMUNG DER ELTERN FÜR EINEN AUSLANDSAUFENTHALT 

PARENTAL AUTORISATION FOR A STAY ABROAD 
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA UNA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO 

 IL PERMESSO PATERNO PER UN SOGGIORNO NEL ESTERO

Naam   
Adres   
postnr.    Gemeente   
Geboortedatum   Geboorteplaats   

Verantwoordelijke van de reis

Land    
van  tot  

Bestemming en datum van de reis

Laat dit formulier invullen door de ouder(s) van de minderjarige en laat hen dit wettigen 
door dienst bevolking van de gemeente.  Daarvoor hebben ze én hun eigen identiteits-
kaart én dat van de minderjarige nodig. Neem het formulier mee op de reis.

Vak voor de gemeente
Gezien voor wettiging van de handtekening
Stempel:     Handtekening gemachtigde:

De echtgescheiden of gescheiden levende aanvrager verklaart dat er geen vonnis 
van toewijzing aan één ouder uitgesproken is.
Nummer identiteitskaart    
Handtekening: 

Toewijzing kinderen

Naam   
Adres   
postnr.    Gemeente   
datum   Handtekening: 

Ondertekening



Nog enkele opmerkingen

-  Enkel de Tiptiens 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.

- 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 makkelijk 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.

- 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 heel mooi weer!

- Wat met postpakketten? Deze willen we liever niet. Als er toch een postpakket zou 
toekomen, houden we deze bij tot het einde van het kamp. Bij het afstappen van de bus in 
Opstal zal de ontvanger het pakket krijgen van haar leiding.

- 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. 

- Graag zouden we het ook willen weten mocht u dochter last hebben van luizen. Als dit 
vooraf geweten is kunnen we er samen iets aan doen. 

- Als laatste willen we ook afstappen van later op kamp komen of vroeger vertrekken op 
kamp. 1 augustus is de laatste dag dat je je dochter zou kunnen komen brengen op 
kamp. De leden gaan allemaal op dezelfde dag mee naar huis met de bus.  
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Leidingsploeg

Sloebers

Ine Van der Jeugt
0478/35 28 70
ineke377@hotmail.com

Leen Van Ransbeeck
0476/41 54 19
leen.vanransbeeck@hotmail.com

Lore Piessens
0471/56 60 14
piessens.lore@telenet.be

Speelclub

Eva Saeys
0474/20 67 49
eva.saeys@hotmail.com 

Femke Lissens
0471/19 72 16
femke.lissens@hotmail.com

Stien Klinckaert
0471/37 93 37
stientje.k@hotmail.com

Kwiks

Famke De Vogelaer
0475/24 67 47
famkedevogelaer@outlook.com 

Nina Van Ransbeeck
0479/22 78 68
ninavr2@hotmail.com
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Tippers

Jannechien De Boeck
0471/28 09 10
jannechien.deboeck@telenet.be 

Ruth De Visscher
0472/02 39 18
ruth.devisscher@hotmail.nl

Mira Van der Jeugt
0497/86 55 15
mira.vanderjeugt@gmail.com

Tiptiens

Emma Dierickx
0470/05 70 43
emma-dierickx@hotmail.com  

Rani Wauters
0477/69 61 88
rani.wauters@gmail.com 

Aspi’s

Nieke Verheyden
0477/26 87 28
klikopnieke@hotmail.com 

Stefanie Van Acker
0497/86 83 28
stefanievanacker@hotmail.com
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Tijd om te kleuren
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�27



Tijd om te zingen

Dit is één van de vele hits van Lizzy Mauer, wiens carrière echt 
begon op Rock Neundorf 2006. Deze single kan je terugvinden op 
haar debuut CD ‘Paarse Parels’, te koop in de betere 
muziekhandel.  

10 Dagen Chiro  
Samen bij de Chiro we lachen heel wat af

En als het dan terug zomer wordt, dan gaan 
we weer op kamp  

We ravotten ganse dagen en eten 
wortelstoemp

We slapen in een tent en pissen op de 
grond

En dan maar ...  

(REFREIN)  
 
Zingen, dansen, (klap klap) plezier maken  

Een kampthema vol prinsessen en draken  

Zingen, dansen, (klap klap) buiten spelen  

10 dagen Chiro het gaat niet vervelen  
_____________________________ 

Blond of koppig een C-cup hebben

Of is je naam Natacha, je bent altijd welkom

Op kamp zonder mama misschien ben je 
soms wat bang  

Maar dan geef ik elke nacht een kus op je 
wang

En dan maar ...  

REFREIN  

Alle nieuwe leidsters die worden dan 
gedoopt

En krijgen een hoop viezigheid in hun nek 
gegooid  

Eerst een tiental eieren en dan een lepel 
zout  

Maar de echte chiromeid die krijgt het niet 
benauwd En dan maar ...  

REFREIN  

Ieder heeft zijn eigen kleur en soms is die 
wat zwakker

Maar er blijft altijd een schijn en die houdt 
de geest wel wakker  

We zijn een jonge bende, we geleiden 
energie

En samen met de gasten zorgt dat voor 
magie

En dan maar ...  

REFREIN  

Zingen, dansen, (klap klap) plezier maken  

Een kampthema vol prinsessen en draken  

Zingen, dansen, (klap klap) samen leven  

Voor altijd Chiro want het blijft aan je kleven  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Bivaklied 

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 kon, dat wordt hier waar. 

 Vreemd wordt vriend en klein is groot; 

 in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 

 samenspel wordt teken om te hopen. 

 Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 

 een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

Ik blijf in Chiro geloven 

Ik blijf in Chiro geloven 
en ik stuur een ballon naar boven, 

want 't is het teken,  
't is het verhaal 

van kind'ren dat ik je zing 
De Chiro, een uitdaging. 
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Aftelkalender
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Bedankt aan onze sponsors! 

 

 

 

 
 
 
 

Uit sympathie: 
Dirk Van der Jeugt 

Minimaks 

Kerkstraat 64 

9255 Buggenhout 
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Bakkerij De Saeger - 
Spruyt 

Schoolstraat 9 

 9255 Buggenhout 
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ACC Servaes 

Varentstraat 32 

 9255 Buggenhout 

Cafe  Vierhuizen 

Vierhuizenstraat 15  
9255 Buggenhout 

Dakwerken Piet 
Peytier 

Dries 65 

9420 Erpe-Mere 

Picco Bello 
Broodjesbar 

Stationsstraat 3 

 9255 Buggenhout 
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Rouwcentrum 
De Hertogh 

Kerkstraat 46 

 9255 Buggenhout 

Huis Jacobs 

Bovendonkstraat 
204  

9255 Buggenhout 

Uit sympathie: 

Familie Van 
Malderen 
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De Vos Peter 
BVBA 

Bovendonkstraat 149 

 9255 Buggenhout 

Suys Flor 
Bouwmaterialen 

Stationsstraat 55 

9255 Buggenhout 

Cafe  Hof ter 
Koppen 

Varentstraat 2 

9255 Buggenhout  
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Vergeet zeker niet om eens langs te gaan  
op onze eigen website! 

 
http://www.chirohemoopstal.be 

Cafe  De Welkom 

‘t Frietuurke 

Krapstraat 196 

 9255 Buggenhout 

Het Beukenhof 

Taverne en feestzaal 

Broekstraat 18 

 9255 Buggenhout 

Charels Ijs 

Schoolstraat 57 

 9255 Buggenhout 
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