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Artikel VB 

Dag leden, ouders, vrienden, 

Deze zomer trekken we met z’n allen naar domein Bautershof in Sint-Truiden, een echte 
toplocatie in het midden van Haspengouw. Dit heb ik eind maart zelf vastgesteld 
samen met leiding en de kookploeg tijdens de kampverkenning. Het kamphuis is 
omgeven door bossen waar de gasten de grootste kampen kunnen bouwen en 
waar ze pleinspelen à volonté kunnen spelen op de gigantische grasvelden. 

De leiding is ondertussen ook volop bezig met de voorbereidingen kamp. Iets wat niet 
evident is naast al hun andere taken zoals zwerfvuilacties, kuisdagen, 
gewestdagen, sponsorrondes, … en natuurlijk ook hun examens. Daarom wil ik 
hen langs deze weg nog eens bedanken. @Leiding, jullie zijn goed bezig! 

Dit jaar krijgen we ook versterking in de kookploeg. Bij de jongens gaan Mathias (Fabi) en 
Jolien mee om te koken. Bij de meisjes zullen Nele, Filip en Flor mee in de potten 
roeren. 

Ik kan dus enkel maar besluiten dat het kamphuis dik in orde is, de leiding in vorm is en dat 
ook de kookploeg helemaal klaar om er een geweldig (en lekker) kamp van te 
maken. Als dan juist het weer nog een beetje mee wil, belooft het onvergetelijk te 
worden! 

  

Als laatste wil ik ook nog het volgende laten weten: Dit jaar hebben we beslist om het 
kampgeld iets te laten zakken naar 125 euro/kind (en 75 euro vanaf het derde). Dit 
kon doordat we in het begin van het werkjaar een fantastisch feestweekend 
hadden met een mooie opbrengst. We vinden het dan ook normaal dat een deel 
van de winst terugvloeit naar de leden. 

  

Chirogroeten! 

Maarten Van der Jeugt 

0475/48.85.91 

 

 



 

 

 
 
 
 

Artikel van de groepsleiding 
 
De Chiro is nog al eens gevaren met ons als hoofdleiding, maar nog meer gevaren met al de andere 
leiding, wij bruisen over van energie en ons enthousiasme is niet te bedaren!  
Chiro is feitelijk gewoon ons leven! 
De Chiro zondagen waar de gastjes luidkeels naast onze oortjes roepen met al hun wilde verhalen of als 
ze koppig niet meedoen omdat ze het spel niet leuk vinden – wekelijkse traditie.  
De Chiro zondagen waar de gastjes al hun mogelijke vragen afvuren naar het persoonlijk leven van de 
leider of ruzie maken met elkaar en dan twee minuten later weer alles vergeten en vergeven is – 
wekelijkse traditie. 
De Chiro zondagen waar de gastjes zich telkens afvragen om wat uur het 4-uurtjes is of als ze naar de 
leiders komen met de vraag waar hun hemd/trui/sjaal.. is  –wekelijkse traditie. 
Naast al het geroep en getier zitten er gelukkig ook wel een pak glimlachen tussen. De gastjes amuseren 
zich, ravotten, kunnen zich zelf ontplooien en dan maken ze terwijl nog eens goeie vrienden. Het is 
daarvoor dat de leiding  zich elke zondag engageert en we het met plezier doen. 
Echter is het voor de leiding wel wat meer dan alleen de Chiro zondag!  

- Wekelijkse leidingskring waar we al de programma’s overlopen en al de andere zaken  
- Achter 4 uurtjes gaan 
- Afdelingsdagen 
- Onze eetfestijnen 

● Pensen Kermis 
● Spaghettizwier 
● Palingfeesten 

- Onze fuif Plein Air 
- Nakampdag 
- ……… 

 
We kunnen het lijstje nog zoveel langer maken, maar wat de kroon spant en wat we echt geweldig vinden 
om te doen, zijn uiteraard onze kuisdagen en het schoonmaken van ons prachtig stukje Opstal met onze 
zwerfvuilacties!  
Waar we eigenlijk naar toe willen met dit alles is gewoon de leiding even bedanken voor hun inzet door 
het jaar heen, want er komt toch heel wat bij kijken. 
 
Het kamp komt stilletjes aan dichterbij en we kunnen wel zeggen dat het bij ons al een beetje begint te 
kribbelen! 
X Isaak Buelens 
X Lode Verhaevert 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegroet dappere sloebers! 
 
De zomervakantie begint er stillaan aan te komen en hopelijk hebben jullie mooie plannen voor de boeg. 
Maar genoeg gekletst! Ik moet jullie iets belangrijks vertellen… Er gaan geruchten rond dat de bostrol 
een nieuwe schuilplek heeft gevonden. Deze keer in Sint-truiden. De exacte locatie blijft voorlopig nog 
onbekend.  
Wij, een team van 5 stoere piraten, willen dit gevaarlijk beest voor eeuwig en altijd verslaan. En daarom 
zoeken we nog sloebers die ons willen versterken. Een bende met jong talent. Kerels vervuld met passie 
die niet terug deinzen voor een slag of stoot. Jongens die nooit of te nimmer opgeven voordat hun taak 
volbracht is. Maar let op! Enkel de meest dappere, heldhaftigste, stoerste en onverschrokken piraten 
zullen een geduchte tegenstander zijn tegen de bostrol.  
Dit staat er alvast op het programma:  

o Een vlot bouwen om het gevaar op water te trotseren 
o Spierballen kweken  
o Banden smeden om samen te werken als een team 
o Kampen bouwen 

Hou jullie in de tussentijd maar paraat. Tot dan!  
Vele groeten 
 
 
 

De piraten Jannes, Brecht, Sietse, 
Kleine Mol en Michiel 
 
 
  

 



 

Artikel voor de Speelclub 
 
 
 
 
 
Liefste speelclubbers,  
 
Hebben jullie het grote nieuws al gehoord? We konden het eerst niet geloven 
maar dit kamp wordt super speciaal… we gaan dit jaar niet op kamp in België, we 
gaan zelfs niet op aarde blijven, maar zullen ons naar de ruimte bevinden! Leider 
Lode heeft een geheime en mysterieuze boodschap ontvangen toen hij vorige week 
met zijn hond aan het wandelen was. Volgens ons komt de boodschap van een 
verre planeet. Leider Tom is extreem goed in wiskundige teksten en kan zelfs 
hyrioglifen  ontcijferen maar deze brief was zelfs te moeilijk voor hem! Kunnen 
jullie ons helpen deze boodschap te vertalen? Misschien komen we wel te weten 
wat ze van ons willen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes, kusjes en tot op kamp!  
Leider Simon, leider Bjarne, leider Tom, leider 
Lode en leider Bokken 

 



 

Artikel voor de Rakkers 
 
Digitaal afkicken: zomerstage Chiro Hemo Rakkers 
Liefste Rakkertjes  

Aangezien jullie, iedere mooie Chirozondag opnieuw, de oren van ons hoofd zagen 

om Black Ops, Fortnite, Farm Simulator, Mario Bros en GTA te spelen, hebben we 

het perfecte kamp voor jullie gevonden!  

Van 31 juli tot 10 augustus gaan we jullie van jullie verslaving afhelpen in 

Sint-Truiden. Onder begeleiding van psycholoog Dr. Psycho Lissens en gastprofessor 

Ing. M. Marijsse, gaan jullie van een groepje digitale verslaafden eindelijk 

veranderen in stoere chirokerels van den Opstal.  

Wat gaan we dan doen leider? Wij, ervaringsdeskundigen op het vlak van “Stoere 

Chiroboys van den Opstal” hebben een fantastisch programma uitgewerkt. De hele 

stage is onder andere gevuld met:  

● BUITEN spelletjes spelen  

● CHIROSHORTEN dragen voor beginners  

● AFWASSEN zoals een echte stoere chiroboy van den Opstal  

● SAMENWERKEN om over leider Robbe zoveel mogelijk mopjes te maken 

● MODDERGEVECHTEN omdat we nu eenmaal zwijntjes zijn  

● AFWASSEN (nog eens) omdat leider Robbe niet tegen mopjes kan  

● BRIEVEN SCHRIJVEN aan leider Grote Mol omdat jullie enkel nog maar kunnen 

typen en niet meer kunnen schrijven (en omdat hij niet mee kan op kamp)  

● ’S NACHTS LOPEN omdat jullie nooit jullie mondjes kunnen houden 

● En nog veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer stoere chiroboy dingen!  

Dit is het kamp waarop jullie 11 jaar hebben moeten wachten, maar eindelijk is het 

dus zover. Kus op 31 juli de mama, de papa en jullie schermpjes vaarwel en kick 

met ons af in het zalig rustige Sint-Truiden!!!  

Nog vragen of opmerkingen? Altijd welkom bij de Stoere Chiroboys van den Opstal 

telefoon 1: 0471 08 29 73 (Robbe) of telefoon 2: 0479 68 27 89 of via onze 

e-mailadressen: robbe.lissens@telenet.be of qleemans@gmail.com  

Veel high-fives, low-fives en no-fives boys,  

De superzaligestoereidealeperfecteknapste en binnenkort ook trotste Rakkerleiding 

van het land XXX  
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Hey toppers! 
 
We hebben goed/slecht nieuws voor jullie. Geen stress het kamp gaat           
gewoon door. Oef zeg…, maar we hebben een brief gekregen van           
een baron genaamd Noggenfogger met een queeste voor ons. We          
zullen dus met een doel naar het kamp moeten gaan vrezen wij en             
niet voor gewoon te ontspannen en te spelen. Ze hebben gevraagd in            
een brief aan ons of wij hen kunnen helpen. Uiteraard als de goede             
christenen die we zijn, helpen wij onze medemens met veel liefde en            
warmte in het hart. 
We hebben voor jullie op de volgende pagina de brief gezet, zo            
kunnen jullie hem ook eens bekijken en zien wat jullie ervan zeggen. 
Hopelijk mogen wij (de leiders en onze medechristen in gevaar) ook           
jou verwachten op kamp om een handje toe te steken. Wij denken            
dat dit over een duister complot gaat. Misschien mogen we ons wel            
aan meer verwachten of misschien ook niet. 
Tot zeer zeer snel toppertjes! En denk eraan wees steeds op je hoede             
met zo’n brief en zo’n vooruitzichten… ik zou toch maar oppassen… 
 
Al eeuwen werden de    
bovenste verdiepingen  
van de Nirnwortel Grot    
gebruikt als mijn, maar    
toen onze mijnwerkers   
vorige week  
terugkeerden van hun   
werk, waren de   
meesten ziek  
geworden en  
sommigen hadden  
zelfs kleine tenen die    
even groot geworden waren als hun dikke teen, anderen         

 



 

hadden dan weer een staart gekregen of toch iets wat erop           
moest lijken. 
Ze zeiden dat dit alles kwam door een vreemde groene smurrie           
die ze hadden aangeraakt. We hebben onmiddellijk enkele        
wachters naar de grot gestuurd, maar deze zijn nog steeds niet           
teruggekeerd. Ik vraag jullie om uit te zoeken wat hier aan de            
hand is... 

Jullie kunnen ons vinden aan de hand van de         
tekening die ik gemaakt heb van de grot. 
Snel voor het te laat is… 
 
Baron A. Noggenfogger 
 
 

  

 



 

Artikel voor de Kerels 
 
Hey jow mensen, mensen!!  
 
Weten jullie nog in het begin van het nieuwe en tot nu toe fantastische chirojaar 
dat leider Eward jullie had gezegd zo sterk als hem te maken… . Ja ik weet wat 
jullie deneken “maar uh leider das toch helemaal niet gelukt” en inderdaad dat is 
niet goed gelukt, vandaar gaan wij 10 dagen jullie fysieke en mentale lichaam 
doen zweten. We gaan jullie leren bouwen, zelfbeheersen, uitkijken voor 
brommers, voelen (maarten kan dit al), smaken onderscheiden,  zingen en vooral 
plezier maken. Dit kamp is niet voor de watjes en eens je je inschrijft kan je niet 
meer terug, dus weet goed waar je aan begint. 

 

Veel kusjes van jullie 
knappe leiders  
 
 
  

 



 

Artikel voor de Aspi’s 
 
 
We moeten bekennen dat na een jaar vol zwijnerij, we jullie niets meer hebben om aan te leren. 
Jullie zijn stuk voor stuk getransformeerd tot formidabele zwijntjes. De Aspiranten(de boys dan 
toch) van Hemo Opstal zijn in gans het gewest inmiddels gekend. Niemand twijfelt nog aan onze 
capaciteiten of killerlooks. Echter, zoals wel vaker het geval is, zijn de Limburgers wat trager van 
begrip. In Sint-Truiden snappen ze nog niet wat een flitsende dudes wij wel niet zijn. Daarom 
gaan we op tour naar Limburg!!! We vertrekken daarvoor een dag vroeger op kamp, want ja, 
naar Limburg fietst ge niet op twee dagen… Elke avond wordt voorzien van zwijnerij van de 
bovenste plank en elke ochtend wordt voorzien van uitslapen en leigoaten. Op kamp zelf staat 
er dankzij de woekerwinsten van Aspi TD natuurlijk onder andere skydiven en kaviaar op het 
menu.  
 
Herinnert ge u Beach Party Bochelt nog van twee jaar terug? Die gedachte gaat helemaal 
verbleken door de editie van 2018. We zullen daar wa dolfijntjes spotten en nat maken zodat ze 
niet verdrinken. Voor diegenen onder ons me een lelijker hoofd; geen zorgen, er zijn daar ook 
landwalvissen naar ‘t schijnt. 
 
Voor de rest kunnen we nog niet te veel prijsgeven, maar niet getreurd! ‘t Is jullie leiding hun 
laatste kamp dus er zullen grenzen worden verlegd, nieuwe horizons die verkend zullen worden 
en andere dingen waarvan ge in tien jaar kunt zeggen: “in mijnen tijd hé”. 
 
Wat moeten Aspi’s extra meenemen: 
 
-Aangezien we op een kwartiertje van Chaussée d’amour zitten, mag een extra centje wel. 
-Liefst zoveel mogelijk drank (zodat de leiding dit kan afnemen en zelf opdrinken). 
-Goed humeur aja xddddddddddddddd 
-Pikante foto van je meerderjarige zus of mama(inclusief GDPR toestemming) 
-Dure statussymbolen die je enkel kan verliezen.  
 
Wat moeten jullie zeker thuislaten? 
-Waarden 
-Normen 
-Ouders 
-Vriend of vriendin 
-Gsm(zodat als we u kwijtraken, we ons belkrediet niet hoeven te verspillen aan u) 
 
 
Vriendelijke groeten 
Aspileiding x  

 



 

Waar gaan we op kamp? 

Voor meer info omtrent het kamphuis, één adres: http://www.bautershof.be/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijf ons een briefje: 
 
Chiro Hemo Opstal 
Naam – afdeling 
Bautershof GROOT en KLEIN 
Bautershoven 95 
3800 Sint-Truiden 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

ps: doe normaal en stuur geen postpakket, wij zullen dit niet afgeven en teruggeven 

bij aankomst op Chiro na het kamp. 

 

  

 



 

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  

 

  

 



 

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: 
 

• Tom & Kathleen 
 

• Joske & Fillip 
 

• Maarten & Hanne 
 

• Ons nieuw kookkoppel: Mathias & Jolien 
 

• Kookkindjes Sterre, Fien, Luka 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 aan zijn leiders. Zij zullen dan al de snoep verzamelen en verdelen over                
alle kinderen van de groep. 

 

 
  

 



 

Praktisch 
 

 Vertrek & aankomst: 

De jongens gaan dit jaar op kamp van vrijdag 31 juli tot maandag 10 augstus. 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. De leiding laat nog iets weten moest hier iets aan               
veranderen. 

 
De Kerels en Aspiranten vertrekken 29 of 30 juli ’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 31 juli hun             
valiezen mee. De toppers brengen hun valiezen en fiets op 29 juli 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             
Maarten Van Der Jeugt, de kampverantwoordelijke, op 0475488591. 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. 

 
  

 



 

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 €0,84.            
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. 

 

 

  

 



 

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. 

 
  

 



 

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 . 

 

 
  

 



 

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. 

 

 
  

 



 

Leidingsploeg 

 
 
 

 



 

 
  

 



 

Tijd om te kleuren 
 
 

 
  

 



 

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! 

 

C H I R O 
 

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. 
 
  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


