K a m p b o e k j e j o n g e n s 2019
Olen

Chiro
Chiro Hemo
Hemo Opstal
Opstal

Bij het vertrek naar het kamp dient ieder Chirolid zijn
persoonlijke 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 onze VB
Woordje van de VB’s
Vorig jaar, tijdens de opkuis van ons kamp in Sint-Truiden, zijn we beginnen aftellen. Nog
365 dagen, en we mogen weer inpakken en vertrekken. Het leek een eeuwigheid. Het ellendig lange schooljaar lag nog in het verschiet, het moest nog Kerstmis worden, en Nieuwjaar,
en dan de klokken nog. Maar zie, nog een dikke maand en het zomergeweld kan weer losbarsten!
Voor Nele was het voorbije Chiro-jaar extra boeiend: Het eerste werkjaar als VB. De leiding
wat beter leren kennen, de gewoontjes van deze Chiro leren kennen, maar vooral: er vol voor
gaan en met iedereen die de Chiro een warm hart toedraagt samen aan dat ene zeel trekken
om de Chiro op zijn best te laten draaien.
En nu zijn we volop aan de slag om toe te werken naar dat traditioneel hoogtepunt van het
Chirojaar: ons jaarlijks kamp. We zijn al eens gaan piepen in Olen, en het moet gezegd: alles
is er voor handen om er 10 topdagen van te maken. En wat het toch altijd wat meer ‘kamp’
maakt: slapen op veldbedden of luchtmatrassen. Dat zal efkes aanpassen zijn voor onze
oude knoken ☺
Beste Chirojongens en -meisjes,
Jullie leiders en leidsters zijn volop bezig met de voorbereidingen om jullie 10 dagen van
’s morgens tot ’s avonds te verrassen met de leukste activiteiten ever. Als jullie na de grote
vakantie terug naar school mogen/moeten zullen jullie ermee kunnen uitpakken: jullie hebben
de coolste Chiro-groep van allemaal!
Beste ouders,
Jullie engeltjes 10 dagen in handen geven van de jeugdbeweging, het is niet altijd evident.
We bedanken jullie nu al voor het vertrouwen dat jullie in onze Chiro stellen, en zullen er alles
aan doen om dat vertrouwen niet te beschamen.
Lees er dit boekje goed op na, zo ga je perfect voorbereid dit avontuur tegemoet.
We zijn er zeker van dat we met deze leidingsploeg en een groep enthousiaste helpers klaar
zullen zijn om onszelf en de leden weer een onvergetelijke 10-daagse te bezorgen.
Groetjes,
Nele & Maarten
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Artikel van de groepsleiding
Stoere jongens, coole papa’s en knappe mama’s

Naar jaarlijkse gewoonte -en omdat het gewoon het leukste
deel van het jaar is- vertrekken we 21 juli terug op kamp. Het
worden gegarandeerd tien dagen vol plezier, avontuur en
lekker eten! De leiding staat al te springen om met jullie te
vertrekken. We hebben een jaar lang elke zondag het beste
van onszelf gegeven en we willen het Chirojaar in schoonheid
met jullie afsluiten. Graag zouden wij, als hoofdleiding deze
jongens, die dag in dag uit zich inzetten voor de Chiro,
bedanken! Dankzij de constante inzet van al onze medeleiders
worden alle evenementen die we organiseren steeds een
succes.
Met onze relatief kleine leidingsploeg dit jaar was het niet altijd
makkelijk om alle taken te vervullen, alleen valt het “Chiroschip
moeilijk op koers te houden maar dankzij de O- zo- belangrijke
oudleidingsploeg, sympathisanten, ouders, vrijwilligers,
kookploeg, VB’s… lukt het ons keer op keer alles tot een goed
einde te brengen. Dus daarom aan iedereen die zich inzet voor
de Chiro, DANKUWEL!
Met het oog op het kamp heeft de kookploeg toch een
belangrijke plaats in ons hart, ze zorgen keer op keer voor de
beste maaltijden op kamp en dat verdient echt een dikke
merci! Onze jongenskookploeg is echt de beste te wereld,
maaaar er is altijd ruimte voor verbetering. Steeds patatten,
BBQ of frietjes verveeld nogal snel natuurlijk. Daarom zijn wij
de jongens zo vrij geweest om jullie hieronder het befaamde
recept te beschrijven van Ierse eend. Aangezien het volledige
recept natuurlijk te omvangrijk zou zijn, hebben we het
samengevat in 30 stappen:
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EEND OP IERSE WIJZE
1) Koop een eend van ongeveer 5 kg voor 6 personen en 2
flessen Ierse whisky, spekreepjes en een fles olijfolie
2) De eend larderen met het spek en de binnenkant kruiden
met zout en peper
3) De oven verwarmen op 180 graden gedurende 10
minuten
4) Een glas tot de helft vullen met whisky
5) Het glas leegdrinken gedurende het opwarmen van de
oven
6) De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede
glas whisky inschenken
7) De eend in de voorverwarmde oven plaatsen en het
tweede glas leegdrinken
8) Na 20 minuten de oven op 200 graten zetten en 2 glasen
fulle met wixie
9) De glase optlinke en de scherfen van et ierste glas oprape
10) Nog ee nalf glas inschenke en oepdlinke
11) Na een allef uur de oven opendoen om deent te chekke
12) Blandwondesalf ale en oep de linkerand doen
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13) Den ove ne sjot geve
14) Twie glase inshenke en tmiddeste uitdlinke
15) Den ove opedoen as dieste fles leegis en deent pakke
16) Sallef op uwander ant doen en deent oeprape
17) Tander glas opdlinke
18) Deent terug oprape en me nen antdoek de sallef erafvege
19) Uwande ontfette me wiksie en den tuup sallef soeke
20) Tkapot glas oprape en deent terug in den ove sjotte
21) Den ove opendoen en deent terug oeprape
22) De tweede fles oprape en opedoen
23) Tvettig spek onder de kas vege
24) Opstaan en terug zitte
25) De vles oepde grond zette
26) Onden teut dlinke
27) Denove afzette, oege toedoen en maffe
28) De eend aansnijden en degusteren met citroenmayonaise
29) De keuken opruimen, de vloer en muren afwassen
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30) Het leeggoed en de scherven naar de glascontainer
brengen en perdolan en maalox meebrengen op de
terugweg

Zo, hopelijk hebben de mama’s, de papa’s en vooral de
kookploeg iets opgestoken van bovenstaande recept. Hopelijk
eten we deze keer eens eend op kamp xd
Voor iedereen die op kamp gaat maar geen eend lust, niet
getreurd, met de snoepjes die jullie elk jaar meesmokkelen op
kamp kunnen jullie wel enkele dagen overbruggen xp
Veel liefs,
De hoofdleiding
Raf & Lode
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Artikel van de Sloebers
Dag Sloebers
Het Chirojaar loopt bijna op zijn einde, maar niet
getreurd, het leukste van het jaar moet nog komen!
Ik heb het natuurlijk over het Chirokamp.
Dit jaar gaan we niet zomaar op Kamp voor ons plezier,
want we hebben een groot probleem! Vorige week is AL
ons vieruurtje voor op kamp gestolen, maar geen nood,
want leider Sietse heeft een briefje van de dieven
gevonden op de Chiro.

DAG SLOEBERS,
WIJ HEBBEN AL
JULLIE VEIRUURTJES
GESTOLEN, ALS
JULLIE HET TERUG
WILLEN KRIJGEN,
DAN MOETEN JULLIE
GAAN ZOEKEN IN
OLEN!

Gelukkig hebben jullie leiders, Glen, Sietse en Tom
ervoor gezorgd dat we dit jaar op kamp kunnen naar
Olen! Wat een geluk!
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We kunnen iedereen zijn hulp gebruiken, dus hopelijk
zien we je dan!

Bij het briefje van de dieven werd ook nog deze
tekening gevonden, als jullie deze mooi kunnen
inkleuren, geven de dieven misschien wel een tip over
waar ze ons vieruurtje verstopt hebben.
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Artikel van de Speelclub
Gegroet beste speelclubbertjes,
We hebben jullie iets te vertellen.
Het begon allemaal op een niets
vermoedende zaterdagnamiddag.
Jullie leiding was een gezellig potje
Brawl stars aan het spelen tot ze
een zekere vijandige clan
tegenkwamen met de nickname
‘Scoutsboys_123’. Na enkele uren
was de stand 162-163 voor de
scoutsboys. We zeggen het niet graag maar de leiding
was niet opgewassen tegen deze gewiekste kerels.
Uiteraard geeft de speelclub zich
niet zomaar gewonnen. Daarom
hebben we besloten om deze
gasten op te zoeken en onze
reputatie als Brawl Star-helden te
redden. Maar om hun echt voor
eens en altijd te verslaan hebben
we jullie hulp nodig!
Gelukkig kon leider Yarick hun traceren en weten we dat
ze hun kamp hebben opgeslagen in Olen. Maar voordat
we de confrontatie aangaan, zullen we onze skills
moeten trainen.
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Hier is alvast de planning voor het awesome kamp:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Een groot pokémon-spel
Veel kampen bouwen
Knutselen
Het Brawl Star-spel
Ruige spelen
Een hechte groep vormen
En trek in de tussentijd jullie beste dansschoenen
maar aan want we gaan voor eens en voor altijd
bepalen wie nu het beste is in de legendarische
Fortnite dansjes.

We zien jullie daar! Greetzzz de speelclubleiding

Robbe

Petarick

Michiel

Yarick

Michy

Nicknames:
Robzilla
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Artikel van de Rakkers
Liefste rakkertjes,
Het is weer zo ver, WE GAAN OP KAMP!! Ik weet dat dit voor jullie als een
harde klap aankomt, omdat jullie nu 10 hele dagen zonder Fortnite, Apex
Legends, PS4 of tablet moeten zien te overleven. Maar geen nood, wij gaan
jullie hier bij helpen! Wij hebben er voor gezorgd dat deze 10 dagen
boordevol spelletjes, plezier en lekker eten gaan zitten (want zeg nu zelf, op
een lege maag kan je niet gam- euh spelen he!)
Wat staat er zoal op het programma:
-

Mega coole kampen bouwen (afbeelding 1)
Met échte geweren schieten (afbeelding 2)
Verschillende sporten zoals voetballen (afbeelding 3)
De buurt verkennen met verschillende dagtochten (afbeelding 4)
Veel waterspelletjes, want het worden 10 hete dagen! (afbeelding 5)
En nog veel meer!!

Het worden dus echt 10 MAGISCHE dagen om nooit te vergeten!
Speciaal voor deze 10 dagen hebben wij 3 wereldbekende personen
opgeroepen, om jullie kamp NOG onvergetelijkerer te maken! Wij
presenteren:
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Zij hebben er al zin in en wij ook! Nu jullie nog! Begin dus maar al af te tellen,
want 21 juli is het zo ver, dan zijn we weg!
TOT DAN!
Grtz van de beste rakkerleiding OOIT! Xoxo

Bijlagen:

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5
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Artikel van de Keto’s
Beste Kerels en Toppers,
Er is ons van hoger af verteld dat jullie veel te slordig omgaan
met geld en andere financiën. Deze klachten bevatten, maar
zijn niet beperkt tot:
-

Zonder reden een brood uit de automaat kopen
Een muur 2 keer herschilderen
Een deur intrappen
Een gat in uw hoofd krijgen
Uw fiets mollen
Schoenen uit de Zeeman kopen voor 200 euro
Een Waifu Pillow kopen
Season Pass kopen op Clash Of Clans
…

Om jullie meer bekwam te maken over zulke geldzaken, heeft
het “Bestuur Over Ongelofelijk Belangrijke Zaken” (de
B.O.O.B.Z) ons, twee experts op het vlak van economie en
verstandig geldgebruik, ingehuurd. Mijn Collega Lander
Segher, expert in balansen op alle vlakken, als ikzelf Bernd
Vandenhende, gekend om zijn illegale geldwitwasserij via
Minecraft servers, zullen jullie in allerlei vaardigheden
trainen. Zodat jullie aan het eind van de maand een saldo
zullen zien met meer nullen in dan op jullie rapport.
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Als basiskennis voor deze cursus, vragen wij jullie om een
YouTubevideo te bekijken, die wij jullie binnenkort zullen
doormailen. Deze info zal cruciaal zijn, indien jullie willen
slagen voor de cursus.

Vertrekken naar het trainingskamp doen we samen. We
vertrekken een dag op voorhand (20 juli), omdat we zeker op
tijd willen zijn voor de rave van Snelle Willy, die gelukkig
plaatsvindt de dag voordat we aan het kamp beginnen. Extra
informatie over het precieze uur van vertrek en speciale
benodigdheden (zoals verkleedgerief) volgt nog via sms en in
de Facebook groep. Zorg er wel al zeker voor dat je fiets in
orde is en je een reserve band meeneemt (HEEL
BELANGRIJK!!).

Met vriendelijke groeten,
Jullie experts

Lander Segher
04 70 62 39 05

Bernd Vandenhende
04 91 41 15 64
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Artikel van de Aspi’s
Vervolmaking kandidatuursstage
aspiranten 2018-2019
Geachte Mijnheer,
Bij deze grijpen wij, de uitvoerende commissie ‘aspiranten’
van Chiro Hemo Opstal, de kans om u schriftelijk te
informeren over de vervolmaking van uw eerste of tweede
jaar in onze opleiding tot volwaardige leider binnen
voornoemde organisatie. Teneinde de eerste helft of tweede
helft van onze opleiding met vrucht te beëindigen dienen de
kandidaten onze jaarlijkse elfdaagse stage te volmaken én te
overleven.
Deze stage, tot de nok toe gevuld met activiteiten rond sport
en spel, heeft als doel de huidige groep volledig te integreren
in de bestaande cultuur, waarden en normen van de
organisatie.
Naast de occasionele beperkte theorielessen draait alles rond
het opdoen van ervaring in ons vakgebied. Dit onder andere
door: het in peloton uitrijden van de wielerkoers Opstal-Olen,
boitjes plaçeren met de mannen, omgaan met acuut
slaapgebrek en last but not least: tegen elkaars beentjes
plassen in de groepsdouche om de groepscohesie te
versterken.
Iedere avond is er een uitgebreide debriefing voorzien,
inclusief evaluatie van de voorbije dag, het overlopen van de
aangeleerde technieken en waarden en een gezellig moment
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van samenzijn rond een primitieve warmtebron, namelijk een
illegaal gestookt vuurtje.
Aan allen die het hele saaie gedeelte gelezen hebben:
proficiat. Aan allen die het saaie gedeelte hebben
overgeslagen: leer lezen, analfabetisme moet de wereld
uitgeholpen worden.
Kort gezegd: smeer de beentjes in, zet jouw stalen ros in
orde, vul een rugzak met jouw favoriet knuffeltje, roze
pillamp, geblutste drinkbus, slaapzak, verse onderbroek of
twee en een foto van de mama en je bent klaar voor tien
zalige dagen stinken in een tent, 3 borden per maaltijd
binnenstampen en u zo hard amuseren dat je je afvraagt
hoeveel tijd, moeite zweet en tranen jullie
fantastischegenialeuitstekendeongelofelijkeslimmeknappeen
volkomenperfecte leiding wel niet in de programma’s en
voorbereiding heeft moeten steken om zo’n fijn kamp
überhaupt te kunnen organiseren.
Kusjes, likjes, knuffeltjes en high-fives,
Loco Lodo en Guapo Mol
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Waar gaan we op kamp?
Dit jaar gaan we op kamp naar Chiro Achter Olen. Gloednieuw, want het
kamphuis is gebouwd in 2011. Met een groot speelterrein en een eigen
speelbos. Het terrein bevindt zich ook op maar 800 m van Olen centrum.

Schrijf ons een brief
Chiro Hemo Opstal
(Naam + groep)
Chiro Achter Olen
Anemoonstraat
2250 Olen
België
Aan de drie jongste groepen willen we vragen om zeker een kaartje/briefje te
sturen. Bij het vertrek zal er een brievenbus klaarstaan. Daar kan je je briefje in
steken en dan zal de leiding het op kamp aan uw zoon afgegeven. Ook vragen
wij om geen postpakketten te sturen. Wij amuseren ons een hele dag lang en we
vullen onze buik lekker vol tijdens het eten.
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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
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Slaapzak
Kussen en een kussensloop
Veldbed (DIT JAAR IEDEREEN)
Waterbestendige schoenen, die vast aan de voet zitten (alle groepen)
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
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 afgetekend)
Knuffelbeertje
Schrijfgerei en briefpapier + geld voor kaartjes/postzegels
Klein rugzakje voor op dagtocht
Zaklamp
Drinkbus
Geneesmiddelen indien je die nodig hebt

22

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:
•
•
•
•
•

Maarten & Hanne
Tom & Kathleen
Joske & Filip
Mathias & Jolien
Kookkindjes Maud, Anna, Luka en Chiara

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.
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Praktisch
Vertrek & aankomst

De jongens gaan dit jaar op kamp van zondag 21 juli tot woensdag 31 juli. Op 31 juli
zullen we rond 12.00 uur verzamelen aan de Chiro. We stappen dan een uurtje later op de
bus, namelijk om 13.00 uur. Tien dagen later zullen we terug zijn op den Opstal. Dit uur zal
later gecommuniceerd worden.
De Keto’s en aspiranten vertrekken 20 juli ‘s ochtends met de fiets naar het kamp. Ook dit
uur wordt nog medegedeeld.

Vali ezen
De 3 jongste groepen (Sloebers, Speelclub en Rakkers) brengen op 21 juli hun valiezen
mee. De keto’s en de aspi’s brengen op 19 juli hun valiezen mee. Deze worden op de camion geplaatst. Het excacte uur zal nog volgen.

Problemen
Als er dringende problemen, vragen of opmerkingen zijn, kan u steeds bellen naar
Maarten Van Der Jeugt, de kampverantwoordelijke, op 0475/48.85.91.

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 Kids-id bij het vertrek afgegeven. De Keto’s en Aspi’s hebben geen bepaald bedrag.
Maar overdrijf niet, ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun geld. 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. Dit jaar hebben we ook onze eigen kaartjes.
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Nog enkele opmerkingen
Kledij

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. 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.

Gsm
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 Keto’s en Aspi’s mogen hun 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.

Dure spullen
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.
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Leidingsploeg
Sloebers
Tom Stallaert
tom.stallaert@hotmail.com
0470/69.34.63

Sietse Klinckaert
sietse162@gmail.com
0474/65.01.19

Glen Janssens
glen.janssens05@gmail.com
0471/49.63.53

Speelclub
Robbe Lissens
robbe.lissens@telenet.be
0471/08.29.73

Michiel Contryn
michiel.contryn@gmail.com
0468/24.43.31

Yarick Peleman
Yarickp10@gmail.com
0491/13.74.50

Rakkers
Bram Stallaert
stallaertb@gmail.com
0477/06.19.72

Joren Blommaert
j.blommaert.jb@gmail.com
0496/29.61.55
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Raf De Bock
debockraf@hotmail.com
0471/67.31.52

Keto’s
Lander Segher
landersegher1997@hotmail.com
0470/62.39.05
Bernd Vandenhende
bernd.vandenhende@gmail.com
0491/41.15.64

Aspi’s
Lode Verhaevert
Lode.verhaevert@hotmail.com
0498/66.15.66

Quinten Leemans
qleemans@gmail.com
0479/68.27.89
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Tijd om te kleuren
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Tijd om te zingen
DD ee kk ii kk kk ee rr

CC hh ee rr ii oo

Aan de oever van de Dijle,

Cherio, Cherio op den Opstal daar zingen ze zo:

diep verscholen in het riet.

Weg met de zorgen en hier met dat bier,

Zat een kleine jonge kikker,

Zijn we van Opstal of zijn we van hier?

bij zijn moeder op de knie.

En zolang dat den opstal bestaat
Zal ’t gemeentebestuur niet vergaan

Refrein:

Ze weten wat lol is als ’t fleske maar vol is,
De rest trekken wij ons niet aan.

Van je hela hela holala hey (3x)
Hela hela ho hey hey
“ziet ge daar” zo sprak die moeder,
“ziet ge daar die ooievaar?
’t Is de moordenaar van u vader,
hij vrat hem op met huid en haar”
Refrein
“Potverdomme” sprak die kleine
“ heeft die smeerlap dat gedaan.
Als ik groot en sterk zal wezen,
zal ik op zijn bakkes slaan”
Refrein
Vele jaren zijn verstreken,
en die kikker is niet meer.
Maar die ooievaar zijn bakkes,
doet nog altijd even zeer
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BB ii vv aa kk ll ii ee dd
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 geeneen 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 :
Chiro, een uitdaging.
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Bedankt
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