CHIRO HEMO 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!

Na een in-noppenfolie-verpakt kamp in het bucolische Noord-Frankrijk is het dit jaar back
to usual. Twintig dagen lang worden we naaste buren van de cisterciënzers in de Abdij
van Westmalle. Hun strikte dagschema volgen we niet, al kunnen we de muziek wel
dempen tijdens de lauden of de vespers. In plaats van spiritueel zullen we de monniken
eerder economisch steunen. ”De kookploeg lust al is graag een streekbierke”, om het
onvolprezen Willy’s en Marjetten te parafraseren. Hopelijk is Madeleine van Café Sport
thuis.
Voor gasten en leiding wordt het onbereikbare na anderhalf jaar dwangbuischiro eindelijk
weer bereikbaar: een decade vol rocamboleske avonturen. De omgeving leunt er zich
perfect toe aan: een idyllisch kamphuis diep verscholen in een zee van majestueuze
eiken. Eloquente ondergetekende kan dat als bevoorrechte getuige beamen. Meer dan
een decennium terug was de Sint-Jansburg al decor van een gelijkaardige eruptie van
plezier en vertier. Bereidt u zich bij de terugkeer van uw oogappel(s) maar voor op de
onvermijdelijke oorwurm “op kamp naar Westmalle – alle-alle-alle-hé” van het Opstalse
one-hit-wonder Sandros De Batselieros. We plaatsen hem met plezier op dezelfde
piëdestal als RiRi.
Vanaf september ruimt de hypochondrie hopelijk opnieuw baan voor de vrijmoedigheid.
Iedereen is reservatis reservandis fysiek welkom op ons jaarlijks bacchanaal begin
oktober. De symboliek van de herwonnen vrijheid indachtig grijpen we de gelegenheid
aan om een uitbreidingsproject uit de doeken te doen. Terra incognita. Uw geduld zal
beloond worden.
Een spelletje scrabble of galgje zal nooit meer hetzelfde zijn.
Maarten

Hallo beste sloebertjes
Het is weer zover, we gaan op kamp!JOEPIE! voor sommigen onder jullie
is dit je eerste kamp, dus zullen we even uitleggen wat we daar zoal doen.
Enkele voorbeelden van wat we zoal op kamp doen zijn:
- toffe programma's van de leiding spelen
- een stevige wandeling maken naar een speeltuin of zwembad
- het heerlijke eten van onze kookploeg naar binnen schrokken
- ons enorm amuseren!
- veel vriendjes maken
- een supermooi kampvuur in vlammen zien opgaan
- veel plezier maken
- het daar keileuk vinden (of hadden we dat al gezegd?)
- en nog veel andere dingen!
Wij hopen zoveel mogelijk sloebers mee te zien gaan op ons geweldig kamp.
Jullie leiding staat alvast te popelen om eraan te beginnen. Als je de leiding
nog niet goed kent, kan je via de foto's hieronder hun namen nog eens
oefenen.
Wij zien jullie graag terug op kamp!
Leider Robbe AKA P-Koning

Leider Quinn AKA Karimmm

Leider Bredly AKA BWEHBWEHHH

Leider Rembert AKA Toekann

Beste Speelclubbers,
Het Chirojaar is weer bijna voorbij. 😢😢
MAAAAAAR niet getreurd, want dat wil zeggen dat het bijna tijd is om
weer het jaar af te sluiten op de meest zotte manier met 10 dagen kamp!!
Dit jaar gaan we de gekste spellen spelen, de coolste avonturen beleven,
de hoogste bomen beklimmen, de lekkerste maaltijden eten van de beste
kookploeg, en nog veel meer!
Anders gezegd, je gaat niet genoeg plaats hebben op uw brief naar huis om
AL uw verhalen te vertellen.
En om al een beetje in de sfeer te komen hebben wij voor jullie een
kruiswoordraadsel gemaakt. Daarin staan allemaal belangrijke dingen die
jullie voor het kamp moeten weten!! Als je alles hebt ingevuld kan je met
de omcirkelde letters een woord maken.
TIP: “Het belangrijkste dat we op kamp gaan doen, is ons . . . . . . . . !”
Tot op kamp allemaal!
Met veel groeten van de 3 allerbeste leiders!!
Seppe, Rob en Tim

Beste,
Bij deze informeer ik jullie graag nog even over de 10 daagse uitstap. Ik hoop dat jullie er zin in
hebben.
Vergeet zeker niet: uw nagels te vijlen, haren te kammen, wandelschoenen mee te nemen om op
bedevaart te gaan. Ook gaan we vaak samen zitten om onze spirituele groepskracht te kunnen
verbeteren!
Groetjes ,
De leiding
Belachelijk he? Dit artikel? Dit is wat de scouts gaan doen op hun “kamp”. Wij gaan veel toffere
dingen doen hoor…
Yooow Rakkers,
Al veel zin in kamp? Wij anders wel!! Nu dit mooie chiro jaar vol spelen, avontuur en de strafste
verhalen met de coolste leiding jammer genoeg tot een einde is gekomen, hebben wij voor jullie
toch nog iets gepland! Namelijk een 10 daagse bivak. Om eerlijk te zijn kunnen we wel enkel de
stoerste van jullie meenemen. Want (sorry ouders) wij kunnen geen veilige thuiskomst garanderen.
Wij kunnen natuurlijk nog niet alles verklappen van wat we gaan doen, maar we geven toch al vast
een voorproevertje van wat er op de planning staat: worstelen met krokodillen van 5m, surfen over
de golven van 20m hoog, vliegen door tsunami’s, zonder parachute uit een vliegtuig springen,…
Zo hebben jullie al een idee van wat jullie te wachten staat op het kamp van je leven!!
Hopelijk gaan jullie allemaal mee waaant welle gaan op kamp together, welle blijven daar forever…
Dikke kussen
Daan,

Bernd

en de Lennert

Dag Toppers
Zoals jullie (hopelijk) wel weten komt het kamp er bijna terug aan.
Jullie leiders zijn al volop aan het nadenken over wat we allemaal al gaan
doen. Momenteel hebben we al beslist dat we de volgende dingen gaan
doen:
•
•
•
•
•
•

Breien
Onze nagels lakken en ons schminken
Kleuren
Studeren voor de examens van het volgende jaar
Liedjes van K3 zingen
En nog veel meer

We hebben ook al beslist dat we dit kamp enkel Frans spreken om onze
talen wat bij te schaven.
Ik hoor jullie al tot hier denken: haha, wat zijn mijn leiders toch weer
grappig, maar zoals jullie op de volgende pagina zullen zien, is het geen
mop, want daar staat het artikel van een andere groep.
Veel liefs van jullie leiders,
Tom

Maaren

Joowww de mannen
Zoals ge weet gaan we dit jaar alweer op een superzalig kamp. Ge pakt best uw valies mee en
steekt daar zeker voor 2 dagen onderbroeken in. De leiders zijn alvast tevreden want het gaan
10 superzalige dagen worden. We gaan van jullie op kamp oa echte venten maken.
Want…
We gaan allemaal tesamen op kamp en we gaan daar voor eeuwig blijven. Grapje, het zullen
waarschijnlijk maar 10 dagen zijn, maar dat hangt af van hoe braaf zijn. We gaan niks breken en
niet proberen vallen, we gaan op kamp met zen allen, we gaan op kamp naar Westmalle!!!
We gaan daar oa litte spelletjes spelen en ook een stukske eten. Daarna flink slapen want anders
zijn we overdag te moe. Op dagen 6 schrijven we naar ons mama nen brief waarin we zetten: Tis
hier heel plezant, groetjes je hartendief!
Want…
We gaan allemaal tesamen op kamp en we gaan daar voor eeuwig blijven. Grapje, het zullen
waarschijnlijk maar 10 dagen zijn, maar dat hangt af van hoe braaf zijn. We gaan niks breken en
niet proberen vallen, we gaan op kamp met zen allen, we gaan op kamp naar Westmalle!!!
Na het kamp gaan jullie thuiskomen en zeggen tegen je ouders dat je je geweldig hebt
geamuseerd en je bent er op kamp achtergekomen dat chiro de beste jeudgbeweging is. Je gaat
dan ook zeker volgende jaar terug mee op kamp. Liefst eens naar de Ardennen of de zee
Want…
We gaan allemaal tesamen op kamp en we gaan daar voor eeuwig blijven. Grapje, het zullen
waarschijnlijk maar 10 dagen zijn, maar dat hangt af van hoe braaf zijn. We gaan niks breken en
niet proberen vallen, we gaan op kamp met zen allen, we gaan op kamp naar Westmalle!!!
Groetjes Um Brella xxx
(Op kamp gaan jullie dit vage artikel begrijpen en superlachen vinden xd)
Maar alle gekheid op een stokje …
Jullie leiders kijken reikhalzend uit naar het kamp en zijn er zeker van dat we, samen met jullie,
er een geweldig kamp van kunnen maken en zo een mooi jaar kunnen afsluiten.
Groetjes jullie leiders XXX

Wij gaan dit jaar naar het Antwerpse Westmalle op kamp. Daar kunnen we genieten van de mooie natuur
en een heerlijke Westmalle Tripel! 😉😉
Wij worden ontvangen in het mooie Sint-jansburg, midden in het bos!
Dit is niet de eerste keer dat we daar op kamp gaan, onze oudste leiding is daar al eens geweest als
kleine sloeber of speelclubber, wij kijken er dus ook naar uit om het daar allemaal nog eens opnieuw te
verkennen!

Chiro Hemo Opstal
(Naam + groep)
Heikantstraat 22
2390 Malle
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 géén postpakketten te sturen. Wij amuseren ons een hele dag lang en we
vullen onze buik lekker vol tijdens het eten.

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

Slaapzak
Kussen en een kussensloop

o
o

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

Veldbed (vanaf toppers)
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

o
o
o

Enkele mondmaskers
Geneesmiddelen indien je die nodig hebt (mogen aan de kookploeg gegeven worden bij vertrek)
Fietshelm voor de oudste groepen

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

•
•
•

Stef & Emma
Jonas & Lore
Mathias & Jolien

•

Kookkindjes Maud, Anna, Flo

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.

De jongens gaan dit jaar op kamp van woensdag 21 juli tot zaterdag 31 juli. Op 21 juli
zullen we rond 12:30 uur verzamelen aan de Chiro. We stappen dan een uurtje later op de
bus, namelijk om 13.30 uur. Tien dagen later zullen we terug zijn op den Opstal. Dit uur zal
later gecommuniceerd worden.
De Kerels en aspiranten vertrekken 20 juli ‘s ochtends met de fiets naar het kamp. Ook dit
uur wordt nog medegedeeld.

i
De 3 jongste groepen (Sloebers, Speelclub en Rakkers) brengen op 21 juli hun valiezen
mee. De kerels en de aspi’s brengen op 19 juli hun valiezen mee. Ook de toppers brengen
hun valiezen al op 19 juli, samen met hun fiets. Deze worden op de camion geplaatst. Dit
kan tussen 18 en 20 uur.

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

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 Toppers, Kerels en Aspi’s hebben geen
bepaald bedrag. Maar overdrijf niet, ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun geld. Hou er wel
rekening mee dat de kerels en de aspi’s 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.

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.

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.

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 Toppers, Kerels 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 vanhet kamp.

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.

Robbe Lissens
+32 471 08 29 73
robbe.lissens@telenet.be
Quinn Van Den Driessche
+32 476 08 57 03
quinnvdd2001@gmail.com
Rembert Matthys
+32 491 88 38 38
rembert.matthys1@gmail.com
Bredly Depauw
+32 478 93 54 27
bredlydepauw2002@gmail.com

Seppe Klinckaert
+32 479 59 35 02
seppeke.k@hotmail.com
Tim De Ridder
+32 474 47 28 78
deridder.tim@telenet.be
Rob Van Nieuwenhove
+32 456 02 73 85

Bernd Vandenhende
+32 491 41 15 64
bernd.vandenhende@gmail.com
Lennert Van Ransbeke
+32 474 58 54 31
lennert.vanransbeke@gmail.com
Daan Vandevelde
+32 484 39 77 83
vandeveldedaan13@gmail.com

JONGSTE:
Yarick Peleman
+32 491 13 74 50
yarickp10@gmail.com
Gillis De Visscher
+32 479 09 43 16
gillisdevisscher@gmail.com
Anton De Boeck
+32 491 63 07 96
antondeboeck2001@hotmail.com
OUDSTE:
Tom Stallaert
+32 470 69 34 63
tom.stallaert@hotmail.com
Maaren Buelens
+32 476 40 82 26
maarenbuelens@hotmail.com

Bram Stallaert
+32 477 06 19 72
stallaertb@gmail.com

Joren Blommaert
+32 496 29 61 55
j.blommaert.jb@gmail.com
Glen Janssens
+32 471 49 63 53
glen.janssens@telenet.be

De kikker

Cherio

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

We gaan op kamp
Pak mijn valiezen mee
En vers ondergoed
Voor nen dag of 2
Want op kamp gaan
Daar worde nen echte vent
REFREIN:
WAHANT
Welle gaan al op kamp together
En we blijven daar forever
Of misschien nen dag of 10
Als de gasten braaf zijn dan zullen we zien
Nikske breken niemand vallen
Welle gaan op kamp met zen allen
Welle gaan op kamp naar Westmalle
Welle gaan op kamp naar Westmalle-alle-alle-e-e-e
Op kamp naar Westmalle-alle-alle-e-e-e
Op kamp naar Westmalle-alle-alle-e-e-e
Op kamp naar Westmalle-alle-alle-e-e-e-e-e-e
We spelen spellekes
En we eten goe
Straks goed slapen ja
Of we worden moe
Oké mama
Ik schrijf u wel nen brief
TIS HIER HEEL PLEZANT
Van uwen hartendief
REFREIN:

‘K heb mij gralijk geamuseerd
En mij gerealiseerd
dat chiiiiiroooo
de beste jeugdbeweging is
volgend jaar ga ik weer mee
naar Dardennen of de zeeeeee
WAHANT
Welle gaan al op kamp together
En we blijven daar forever
Of misschien nen dag of 10
Als de gasten braaf zijn dan zullen we zien
Nikske breken niemand vallen
Welle gaan op kamp met zen allen
Welle gaan op kamp naar Westmalle
Welle gaan op kamp naar Westmalle-alle-alle-e-e-e
Op kamp naar Westmalle-alle-alle-e-e-e
Op kamp naar Westmalle-alle-alle-e-e-e
Op kamp naar Westmalle-alle-alle-e-e-e-e-e-e
…
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.

DIWA Invest
Houtenolenstraat 12
9255 Buggenhout

debanier.be/winkels

De winkel van de Chiro!

Uit ons brede aanbod Chirokleren kies je
de kleren waarin je je comfortabel voelt. Alle vormen
en combinaties van Chirokleren kunnen, niets moet.
Daarom bieden we bewust een ruim assortiment kleren
aan, zodat iedereen een eigen keuze kan maken.
Je vindt er ook toffe Chirogeschenken voor
de grote fans en kleine bewonderaars!

Veel creatief materiaal en MEGA LEUKE ideeen!
Wij zijn specialist in creativiteit én zitten bomvol inspiratie
om te delen. Met je Chirolidkaart krijg je 10% korting op
knutselmateriaal.

3, 2, 1 ... ACTIE!

debanier.be
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
& volg ons op sociale media:

Check onze uitgebreide collectie
gezelschapspellen, speelgoed, circusgerief
en origineel spelmateriaal!

Jooow de toppers 2.0
Het zijn ulle leiders nog eens.
Het is om ulle te laten weten dat we jullie dik geprankt hebben BAAAH
Natuurlijk gaan we al die onnozele dingen niet doen, dat zou maar stom zijn.
Wat we wel gaan doen, is nog mega geheim, we kunnen wel al een tip meegeven
die verstopt zit in de volgende raadsels: succes!

GROETJES VAN
PRANKMEESTERS TOM
EN MAAREN
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