Chiro Hemo Opstal
Kampboekje

Haelen

Bij het vertrek naar het kamp dient ieder Chirolid zijn Kids-ID en
zakgeld (zie verder) in een gesloten enveloppe aan de leiding af
te geven. Gelieve op de omslag ook de naam van uw zoon te
schrijven.
Dank u!
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Artikel van de volwassen begeleiders

Beste ouders , leiding en gasten ,
Het chirojaar loopt stilaan op zijn einde en dat wil uiteraard zeggen dat ons kamp
weer met rasse schreden nadert.
Zoals elk jaar ben ik hier weer met een kort woordje .
Eerst en vooral wil ik een dankwoord richten aan alle ouders voor het vertrouwen
in onze jeugdbeweging. Ik weet dat misschien niet alles altijd van een leien dakje
liep en dan is het fijn om te weten dat jullie toch nog altijd in ons blijven geloven.
Elke zondag , en ook buiten de chirozondagen , werkt een ganse leidingsploeg
hard en met volle goesting eraan om jullie kinderen een toffe tijd te geven , het
hele jaar door.
Ik wil dan ook deze jonge mensen bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet.
En ja jonge mensen maken soms inschattingsfouten maar doen wij dat niet
allemaal? Ik kan niet genoeg benadrukken welk berewerk zij verzetten, volledig
belangeloos, dikke merci allemaal voor de toffe samenwerking!
Voor mij is het mijn laatste jaar als VB en het was mij een genoegen om dit te
hebben mogen en kunnen doen. Ik geef dan ook met het volste vertrouwen , en
een beetje spijt in het hart , de fakkel door aan Maarten , die met al zijn ervaring
deze taak met verve zal verderzetten. Ik wil ook nog alle mensen achter de
schermen bedanken waarop ik al die jaren heb kunnen rekenen. Bedankt ook aan
de kookploeg voor de mooie jaren die we op kamp hebben meegemaakt. Ik wens
jullie allemaal het allerbeste en leve de CHIRO!!!!!!

Den BERNO.
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Artikel van onze 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.
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.
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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 van de groepsleiding
Afscheid van de Chiro
Woorden schieten ons beiden te kort om afscheid te nemen van de Chiro. Daarom hebben wij
enkele bevriende artiesten/filosofen gecontacteerd die ons leed delen.
 Afscheid nemen bestaat niet, ik ga wel weg maar verlaat je niet.
(Clouseau)
 Don’t waste your time on me, you’re already the voice inside my head.
 I’ll be there for you (When the rain starts to pour)
I’ll be there for you (Like I’ve been there before)
I’ll be there for you (‘cause you’re there for me too)
 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in
de goede gedachten der herinnering
 Ik moet nu alleen en houd me vast als het nodig is in gedachten en ik zoek je in
alles om me heen, maar al denk ik soms dat het zo beter is kan ik het niet helpen
dat ik je soms mis.
 Zeg dat je niet hoeft te gaan schat
 Partir, c’est mourir un peu, c’est mourir à ce qu’on aime: On laisse un peu de soimême. En toute heure et dans tout lieu
 Let’s not unman each otherpart at once; all farewells should be sudden, when
forever, else they make an eternity of moments, and clog the last sad sands of life
with tears.
 Neem blijmoedig afscheid van het leven, zoals een rijpe olijf valt, die de natuur
zegent en dankbaar is jegens de boom waaraan zij groeide

Met deze quotes/lyrics/teksten willen we afscheid nemen van iets dat ons eigenlijk gemaakt
heeft. De vriendschappen die achterblijven, zullen we koesteren en onderhouden. Een zeer
gemeende dank u aan alle mensen die ons het vertrouwen hebben gegeven en aan de
leidingsploeg die gedurende onze jaren steeds paraat stond.
Duizend maal bedankt, we vergeten jullie niet!
Zonder jullie tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus wij nemen afscheid, wij moeten nu gaan
Weet dat de Chiro in m'n hart altijd blijft voortbestaan
Mathias Marijsse
Ruud Van der Jeugt
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Artikel voor de Sloebers
Hey das geht ab!
10 redenen waarom jij mee moet gaan op kamp:
 Omdat de olifanten in de dierentuin minder gelukkig zijn dan de krokodillen in
het water.
 Omdat kikkers in de vijver de zee niet kennen.
 Omdat het gras aan de overkant niet altijd groener is, soms is het bruin.
 Omdat de bruine beer pas kraait wanneer de kip het ei broedt.
 Omdat de kleine jongen bijlange niet zo avontuurlijk is als leider Gerben.
 Omdat niet elk deksel op een potje past.
 Omdat de doop van leider Sietse super mega koel wordt.
 Omdat de platanen aan de kant van de weg.
 Omdat ik mensen haat die hun zin niet.
 Omdat Mozes niet naar de berg gaat.
 Omdat gisteren vandaag niet is, maar morgen wel.
 Omdat het omgekeerde van Leider Ruud, duuR is (eigenlijk duuR redieL).
 Omdat hoROBod, das nen droedel.
 Omdat wij de beste leiders ter wereld zijn!
 Omdat jullie de leukste gastjes van de chiro zijn!
 Omdat de Chinese Muntjak.
 Omdat men nooit gelukkig is ten koste van een ander zijn geluk (eigenlijk wel).
 Omdat het de tegenwind is dat de vlieger doet stijgen.
 Omdat je niet alles kunt hebben; waar zou je het laten?
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Neen hoor liefste vrienden,
10 redenen waarom jullie echt mee moeten op kamp:
 Zonder jullie zou het maar saai zijn…
 Omdat jullie de leukste zijn!
 Omdat wij de leukste zijn!
 Het is gewoon de leukste tijd van het jaar!!!
 We spelen suuuuuper veel leuke spelletjes!
 Het lekkere eten, duh.
 We gaan naar het buitenland, joepie
 10 dagen rust en geen klusjes van mama en papa krijgen
 We maken nog veel meer nieuwe vriendjes
 HET KAMPVUUR!!!
10 redenen waarom jullie niet mee moeten op kamp:
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
Zo zie je maar he vrienden er is dus geen enkele reden waarom jullie niet zouden
meekomen met ons. En om het kamp al een beetje voor te bereiden hebben we al 2
kleine spelletjes gemaakt voor jullie.
Liefste speurneuzen, het eerste spelletje is zeer belangrijk! Op kamp gaan we goed
moeten zoeken… Waarom? Dat zeggen we nog niet, maar om te oefenen hebben we
al een kleine “Waar zijn de leiders” gemaakt. Alle leiders zijn te vinden op de
tekening. Als je alle leiders gevonden hebt mag je jouw tekening meenemen naar de
Chiro en aan ons geven voor later.
Het tweede is al iets voor op kamp. Omdat jullie niet mogen gezien worden door de
boeven zouden jullie best een masker opzetten, zodat de boeven jullie niet
herkennen. Daarom hebben wij voor jullie enkele maskers gemaakt.
Deze mogen jullie uitknippen en meenemen op kamp.
Let op, enkel de witte figuurtjes uitknippen!!!
Dit zijn jullie opdrachten, Spy fox uit…
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Artikel voor de Speelclub
Beste Speelclub,
Zoals jullie misschien wel al denken zit dit leuke Chiro jaar er spijtig genoeg bijna op.
MAAAAAR afsluiten doen we zoals elk jaar in stijl, en ook dit jaar kunnen jullie je
verwachten aan een superleuk kamp! Om jullie al goed voor te bereiden hebben de
leiders voor jullie een supertof kruiswoordraadsel gemaakt waarin allerlei dingen staan
die met het kamp te maken hebben. Als jullie alle woorden gevonden hebben zullen
jullie ook het codewoord vinden, het codewoord zal zijn wat we zeker gaan doen op
kamp en wat eigenlijk ook het belangrijkste is!
Het belangrijkste dat we gaan doen op kamp is ons….

Als er nog vragen zijn i.v.m het kamp kunnen jullie ons altijd bereiken:
Leider Spons: 0476 56 25 28
Leider Lode: 0498 66 15 66
Leider Bokke: 0471 67 31 52
Leider Fons: 0476 27 07 38
Leider Kleine Mol: 0478 04 35 74
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Artikel voor de Rakkers
Oh EM GIEEEE!! HALLO, IK BEN
GUUST

De beste leiders van Chiro Hemo Opstal hebben een monster-spawner gemaakt in
Haelen te Holland!
Deze spawner blijft monster generen tot een groep heldhaftige, avontuurlijke jonge
gastjes deze monsters komen verslagen. En zo uiteindelijk de spawner te vernietigen!
Scout Lander is al een kijkje gaan namen, en heeft onderstaande monsters ontdekt en
benoemd.

De Xantivernietiger

De Stan-kraker

De Anti-Casperkubus

De Jarno-sloper

De Dantedestroyer

De Sanderruïneerder

De Kyan-eter

De Milan-vernieler

Misschien hebben jullie het al gezien: Deze monsters hebben super powers tegen
sommige gastjes. MAAR elk van deze monsters heeft ook een achilleshiel.
Hoe kunnen we deze super powers overwinnen? En hoe kunnen we hun zwak punt
vinden? We gaan samen de antwoorden op deze vragen proberen te vinden en
vervolgens actie ondernemen.
TOT 21 JULI 2017!
Met vriendelijke groeten,
Steve1, Steve2
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Artikel voor de Toppers

Invitatie Circle of Gentlemen
Geacht toekomstig lid van de Circle of Gentlemen,

Met dit schrijven wordt uw inschrijving voor de interne cursus “Basic Gentlemen Training” te
Haelen bevestigd. Deze vindt plaats van 21 juli 2017 tot 31 juli 2017. Wij danken U hartelijk
voor het vertrouwen in onze exclusieve organisatie.
Tijdens deze exclusieve opleiding is een strikt internaatregime van toepassing. De cursisten mogen
de trainingsfaciliteiten enkel verlaten onder de begeleiding van de hoofddocenten, namelijk Prof.
Marijsse J. en Prof. Leemans Q. De opleiding bestaat uit verscheidene lesonderdelen en
presentaties, namelijk:
 Communicatie (hoofddocent Prof. Leemans Q.)
 Kledij en styling (gastdocent Van Nieuwenhove W.)
 Psychologie (gastdocent Dr. Van De Steen A.)
 Etiquette (gastdocent Lt. De Nil G.)
 Appearence (gastdocent Dhr. Buelens I.)
 Gastronomie (spreker: Chef-Kok Leemans V.)
 Poker en Blackjack (gastdocent Prof. Verhaevert L.)
 Anatomie van het vrouwelijk lichaam (spreker: Prof.Van Der Jeugt R.)
 Sport en beweging (gastdocent Dr. De Boeck E.)
 Tuin- en groentechnieken (gastdocent Prof. De Smedt K.)
 SMS-technieken (gastdocent Prof. Klinckaars S.)
 Elektromechanica (gastdocent Prof. Segher L.)
 Balsporten (spreker Dhr. Buelens B.)
 Oenologie (gastdocent Prof. De Bock R.)
 Economie (gastdocent Prof Sarens J.)
 Autotechnologie en touwtechnieken (hoofddocent Prof. Marijsse J.)
Het uitgebreide lesaanbod wordt volledig omkaderd door professionele en gerenommeerde academici.
Verdere vragen en inlichtingen kunnen bekomen worden bij de hoofddocenten, namelijk Prof.
Marijsse J., te bereiken op het nummer +32 478 37 44 89, en Prof. Leemans Q., te bereiken op het
nummer +32 479 68 27 89.
Hoogachtend,
The Circle of Gentlemen
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Artikel voor de Kerels
Hey beste tiptiens… Ik bedoel krekeltjes xdxp
Ik hoor julie all denkeun: waar bleifd dad bivak? Wel waght niet langer!! Het is beina
zo in de verdte.
Op 21 juli 2017 vertrekeun wij opf bivak! Waar gan we naartou? Aaah, dad ish ook
één raatsel voor de lijders. Did omtad de kaard naar het bivak gemeente gepiktstolen
is doorens leleike trolllen. Wad we wel wetten is dat we weten dat het med de feits
hier in Opstal vertekkken was. Galoekig wieten we dad al he.
Dieze grotte trolllen zein ofer heel Opstal gespotd. Oferal waar dieze trolllen geloopd
zijn, hadden ze klijne stukjes kak laten neergoojen. We zien jij al dinken. Wij die
stucjes voelgen? Wel, goetd gedagt!
Doer dad hyr en gindterr kak liggen kennen wy dit followen toed in de bivak plek.
Wellen julie samen mit de sterkste, mest knaptste, stoertste, gevaarleiksde,
beruchdsde trollenjageurz van heel de planet op zoek gan naar kak en zu oep de
bivakkampbestemieng komoen?
Reop dan morgin heel luitd ‘JA’ oep de hof in die tuin van die buur!
july trolllenjageurz sein:
Wazzjevn

&

Eddydetank69

17

Artikel voor de Aspi’s
Uit meerdere incidenten doorheen het voorbije jaar, is gebleken dat verschillende
aspiranten een probleem hebben met hun snoepmisbruik. Omdat dit probleem
ondertussen serieus uit zijn voegen aan het barsten is, heeft de aspileiding besloten
om stappen te ondernemen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de ernst van de
situatie, plaatsen we hier een kleine greep uit de gebeurtenissen van de afgelopen
maanden. Aangezien het voor verscheidene aspiranten te confronterend is, noemen
we ze hier niet bij naam en toenaam, maar gebruikten we pseudoniemen.








Afgelopen zomer bezocht Bart(17) met wat vrienden een festival. Op dit festival
was Bart zwaar over de grens gegaan bij het snoepen, waardoor hij ziek werd.
Symptomen van deze ziekte waren voornamelijk dat Bart moeite had met
woorden en lettergrepen.
Gedurende een van de zalige activiteiten was Joachim(17) te hard in de zuurtjes
gevlogen. Zijn maag speelde op en hij besloot zich neer te leggen in de zetel.
Tijdens deze powernap begon Joachim plots in zijn slaap te praten. Na een kort,
maar chaotisch gesprek werd duidelijk dat Joachim een one-vs-one eiste.
Niemand begreep waarom, maar snoepjes hadden er duidelijk iets mee te
maken.
Na het vieren van een bepaalde feestdag kreeg Niels(17) het op weg naar huis
lastig. Bleek dat hij te veel van het dessert van die avond had gegeten, wat hij
moest bekopen op weg naar zijn kamer. Als de goede christen die Niels is,
probeerde hij dit meteen op te ruimen met een niet nader gespecifieerd
bouwwerktuig.
Op een incidentrijke avond met onder andere een brandblusser en veel stof had
Koen(16) iets te veel snoep gegeten. Al deze suiker had een negatief effect op
het zicht van Koen, dit was zo erg dat hij niet meer kon zien. Na dit incident
bleef koen even veel snoep eten als voordien.

Al deze verhalen leidden ertoe dat we ons zorgen zijn beginnen maken. Daarom komt
jullie leiding met een nieuw concept: het AnoniemeSnoepers kamp. Dit kamp houdt in
dat de aspiranten begeleidt worden door meerdere professionals die stuk voor stuk
uitmuntend zijn in hun vakgebied.
Onmisbaar is natuurlijk onze top kookploeg met hun talloze jaren ervaring. Al weken
op voorhand zijn ze bezig met het samenstellen van een aangepaste menu. De
voorgerechten en hoofdgerechten staan al vast, enkel over de desserts valt nog te
discussiëren. Bij de kookploeg heeft zich dit jaar ook een nieuw koppel aangesloten.
Naast het koken hebben deze uiteraard nog andere kwaliteiten. Hij werkt bij de politie
en kan dus ingrijpen wanneer de AS’ers zich niet gedragen. Zij is een jonge MILF, altijd
klaar om een luisterend oor te bieden.
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Daarnaast bieden we op kamp ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met onze
psychologen. Psycholoog A is al jaren aan het bijschaven aan zijn kennis van het
menselijk brein en kan de AS’ers vast en zeker bijstaan in hun strijd. Opgelet: langdurig
contact met A kan mogelijk leiden tot depressie of andere mentale problemen!
Pscholoog R is zelf een AS’er en zit nog achter de schoolbanken. Deze jonge
psycholoog heeft doorheen het jaar al meerdere malen bewezen dat hij mensen op
een geniepige manier kan misleiden. Ook R zal dag en nacht paraat staan voor de
deelnemers.
Geen kamp zonder dokters; Jannes heeft al jaren de droom om dokter te worden en
zal deze droom tijdens dit kamp eindelijk kunnen waarmaken. Omdat hij destijds te
slim was voor het systeem heeft hij weliswaar geen diploma, maar hij is wel een
ervaringsdeskundige als het aankomt op snoep. Al jaren combineert hij het eten van
snoep met uren in de gym om deze overtollige calorieën weg te werken. Ook Mathias
hoeft zich geen groentje meer te noemen: hij volgde een cursus voor het proeven van
verschillende druivensnoepjes. Sindsdien is al een aanzienlijke proportie van zijn
budget naar deze snoepjes gegaan. Beide heren zullen op basis van hun ervaringen
inpraten op de jonge, beloftevolle talenten opdat ze meer bewust kunnen omgaan met
hun snoepgebruik.
Bij verdere vragen kan u ons altijd bereiken op volgende nummers,
Mathias: 0476363593

Jannes: 0477042319
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Waar gaan we op kamp?
Tussen het Midden-Limburgse Haelen en Roggel, midden in de bossen, omringd
door het natuurgebied Leudal ligt het buitencentrum de Spar. Het ruime terrein
beschikt over een hoofdgebouw, 6 slaapgebouwtjes en een ruim grasveld en
speelbos!

Schrijf ons een briefje:
Chiro Hemo Opstal
(Naam + groep)
Roggelseweg 55
6081 NP Haelen NL

Vooral aan de ouders van de drie jongste groepen willen we vragen om toch zeker
een keer te schrijven. Veel jongens 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.
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Wat moet er in mijn valies?
Zeker niet teveel want het moet allemaal op de bus kunnen, maar toch genoeg voor
tien dagen:
o Slaapzak
o Onderlaken, kussen en een kussensloop (drie jongste groepen–VERPLICHT!)
o Veldbed (enkel de drie oudste groepen, zij slapen in tenten)
o Waterbestendige schoenen, die vast aan de voet zitten (alle groepen)
o Wasgerief:
o Kam / borstel
o Zeep en shampoo
o Tandenborstel en tandpasta
o GENOEG getekende washandjes & handdoeken
o Een (grotere) handdoek om mee te gaan zwemmen
o Persoonlijke spulletjes
o Voldoende ondergoed (12 stuks, hou rekening met eventuele ongelukjes)
o Voldoende kousen (12, zeker genoeg donkerblauwe/kleur van de groep)
o Zakdoeken
o Pyjama
o Spelkledij: short, T-shirt, jogging,... m.a.w. kledij dat tegen een stootje kan
o Regenkledij
o Zwemgerief
o Lange broeken en dikke truien
o Stevige schoenen en reserveschoenen en evt. laarzen
o Linnen of andere zak voor vuile was
o 2 keukenhanddoeken (duidelijk getekend)
o Knuffelbeertje
o Schrijfgerei en briefpapier + geld voor kaartjes/postzegels
o Klein rugzakje voor op dagtocht
o Zaklamp
o Drinkbus
o

Geneesmiddelen indien je die nodig hebt
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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:


Dirk Wauters



Maggy



Nele & Nico



Joske & Fillip



Ons nieuw kookkoppel: Maarten & Hanne



Kookkindjes Sterre, Fien en Maud

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 aanzijn leiders. Zij zullen dan al de snoep verzamelen en verdelen over alle kinderen
van de groep.
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Praktisch
Vertrek & aankomst:
De jongens gaan dit jaar op kamp van vrijdag 21 juli tot maandag 31 juli. Op 21 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. De leiding laat nog iets weten moest hier iets aan veranderen.
De Kerels en Aspiranten vertrekken 20 juni ’s ochtends met de fiets naar het kamp.
Het exacte uur wordt nog doorgegeven.

Valiezen
De drie jongste groepen (Sloebers, Speelclub en rakkers) brengen op 21 juli hun
valiezen mee. De toppers brengen hun valiezen en fiets op 19 juni binnen op de Chiro.
Deze worden op de camion geplaatst. Ook de Kerels en Aspiranten brengen dan hun
valiezen naar de Chiro.

Problemen?
Als er dringende problemen, vragen of opmerkingen zijn, kan u steeds bellen naar Dirk
Wauters, de kampverantwoordelijke, op 0475/71 72 47. De leiding heeft op kamp geen
GSM en is dus niet bereikbaar.

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 wordt
dus samen met de reistoelating voor minderjarigen en Kids-ID bij het vertrek
afgegeven. De Toppers brengen €25 mee voor tien dagen. De Kerels 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.
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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 €1,33.
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 1,33 per brief. (chiroleden)
Post van België naar Nederland kost 1,23 per brief. (ouders)
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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 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.

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 kist 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 heel 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.



Wat met postpakketten? Deze hebben we niet nodig op kamp. Als er toch een
postpakket zou toekomen, houdt de kookploeg deze bij tot het einde van het
kamp. Bij het afstappen van de bus in Opstal zal het pakket aan de ouders van
de gast gegeven worden.
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Europese ziekteverzekering en reistoelating 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 DE EIGEN MUTUALITEIT .
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Voor alle minderjarigen heb je een formulier van de ouders nodig, waarop zij hun zoon
of dochter de toestemming geven om op kamp te gaan in het buitenland. Dat formulier
moet op de dienst Bevolking van de gemeente afgestempeld worden. De leiders
hebben dit formulier uitgedeeld met de inschrijving voor het kamp. Breng dit mee bij
het vertrek van het kamp.
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Leidingsploeg
Sloebers
Ruud Van der Jeugt
ruud.vanderjeugt@hotmail.co
m 0478/87.63.33

Isaak Buelens
isaak.buelens@hotmail.com
0471/11.45.54

Brecht Buelens
Brecht.buelens@hotmail.com
0475/50.86.68

Gerben De Nil
gerbendenil@hotmail.com
0491/22.64.56

Sietse Klinckaert
sietse162@gmail.com
0474/65.01.19

Speelclub
Aaron Van de Steen
Aaronvds@hotmail.com
0476/56.25.28
Raf de Bock
debockraf@hotmail.com
0471/67.31.52
Vincent Leemans
vincleemans@gmail.com
0478/04.35.74

Lode Verhaevert
Lode.verhaevert
@hotmail.com
0498/66.15.66
Kevin De Smedt
kevindesmedt20
@hotmail.com
0476/27.07.38

Rakkers
Arnout Contryn
Arnout@hotmail.com
0495/13.98.31

Lander Segher
landersegher1997
@hotmail.com
0470/62.39.05
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Toppers
Jasper Marijsse
jasper.marijsse@gmail.com
0477/02.01.75

Quinten Leemans
qleemans@gmail.com
0479/68.27.89

Ward Van Nieuwenhove
Ward.coureur@hotmail.com
0479/02.63.56

Eward De Boeck
eward.deboeck96@gmail.com
0474/08.35.55

Jannes Sarens
Jannesssarens@hotmail.com
0477/04.23.19

Mathias Marijsse
mathias.marijsse@gmail.com
0476/36.35.93

Kerels

Aspi’s
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Tijd om te kleuren
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Tijd om te zingen
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 één uit de boot.
Trek er mee op uit, breek grenzen open,
Samenspel is teken op te hopen,
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan,
Een nieuwe wereld roept om door te gaan!
CHIRO
C, H, I , R O
C H I R O , we zijn een toffe bende
We zijn van de CHIRO
Cherio
Cherio, Cherio op den Opstal daar zingen ze zo:
Weg met de zorgen en hier met dat bier,
Zijn we van Opstal of zijn we van hier?
En zolang dat den opstal bestaat
Zal ’t gemeentebestuur niet vergaan
Ze weten wat lol is als ’t fleske maar vol is,
De rest trekken wij ons niet aan.
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Aftelkalender
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

zaterdag

Zondag

19 juni

20 juni

21 juni

22 juni

23 juni

24 juni

25 juni
Spaghettizwier

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

1 juli

2 juli

3 juli

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

9 juli

10 juli

11 juli

12 juli

13 juli

14 juli

15 juli

16 juli

19 juli

20 juli
Kerels en
Apsi’s
vertrekken

21 juli
Iedereen
vertrekt
op kamp

17 juli

18 juli
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Bedankt!

Minimaks
Uit sympathie:
Dirk Van der Jeugt

Kerkstraat 64
9255 Buggenhout
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Bakkerij De Saeger Spruyt
Schoolstraat 9
9255 Buggenhout
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ACC Servaes

Cafe Vierhuizen

Varentstraat 32

Vierhuizenstraat 15

9255 Buggenhout

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

Uit sympathie:
Familie Van
Malderen

9255 Buggenhout
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Suys Flor

De Vos Peter
BVBA

Bouwmaterialen

Bovendonkstraat 149

Stationsstraat 55

9255 Buggenhout

9255 Buggenhout

Cafe Hof ter
Koppen
Varentstraat 2
9255 Buggenhout
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‘t Frietuurke
Cafe De Welkom
Het Beukenhof

Krapstraat 196
9255 Buggenhout

Taverne en feestzaal

Charels Ijs

Broekstraat 18

Schoolstraat 57

9255 Buggenhout

9255 Buggenhout
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Check regelmatig ook onze website op
http://www.chirohemoopstal.be
voor een kalender, nieuwtjes en foto’s! Of word lid van
onze Facebookpagina op
http://www.facebook.com/group.php?gid=27511027668
(of gewoon Chiro Hemo Opstal intikken in de zoekbalk!)
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