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 dochter 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.

Liefste kempendochters
De zomerse temperaturen van de afgelopen dagen deden ons al even
wegdromen naar het kamphuis in het hartje van de Kempen. Op 31
juli zal het eindelijk zo ver zijn. De dag waarop een colonne
wapperende chirorokjes naar Westmalle vertrekt met in hun kielzog
een enthousiaste kookploeg. Tien dagen lang zullen we ons uiterste
best doen om jullie kinderen allerlei lekkers voor te schotelen, want
verandering van spijs doet eten. Maar ook het minder bekende
spreekwoord ‘verandering van servies is de beste saus’ is belangrijk.
Daarom willen we aan alle gasten vragen om een gamel mee te
brengen. Deze zal gebruikt worden voor een speciale maaltijd.
Alhoewel koken onze hoofdtaak is, staan we dag en nacht paraat. We
helpen graag de leiding af en toe een handje, bieden een luisterend
oor voor al wie het nodig heeft en behandelen alle wondjes groot en
klein met kookmoekeszalf.
Da is, jom. Tot in Westmalle!
De kookploeg

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 dochter 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

Veldbed (tippers, tiptiens, aspi’s)
Hoeslaken (sloebers, speelclub, kwiks)
Wasgerief:
o
Kam / borstel
o
o

Zeep en shampoo
Tandenborstel en tandpasta

o

o
Genoeg getekende washandjes & handdoeken
o
Een (grotere) handdoek om mee te gaan zwemmen
Persoonlijke spulletjes

o
o
o

Voldoende ondergoed (12 stuks, hou rekening met eventuele ongelukjes)
Voldoende kousen (12, zeker genoeg donkerblauwe/kleur van de groep)
Zakdoeken

o
o
o
o

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

o
o
o
o
o
o

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

o
o
o
o
o
o

Klein rugzakje voor op dagtocht
Zaklamp
Drinkbus
Geneesmiddelen indien je die nodig hebt
luizenshampoo
Een gamel

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:
•
•
•

Popje (Lien)
Sofie
Nele

•
•
•
•
•

Melissa
(V)lies
Hanne
Lanka & Matthijs
Kookkindjes : Mil, Liz, Flor, Martha & Lowie

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
leidsters. Zij zullen dan al de snoep verzamelen en verdelen over alle kinderen van de
groep.

De meisjes gaan dit jaar op kamp van woensdag 31 juli tot dinsdag 10 augustus. 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 tiptiens en aspi’s vertrekken 30 juli ‘s ochtends met de fiets naar het kamp. Ook dit uur
wordt nog megedeeld.

i
De 3 oudste groepen (Tippers, Tiptiens, Aspi’s) brengen hun valiezen 29 juli al naar ons.
De 3 jongste groepen (Sloeber, Speelclub en Kwiks) doen dat een dagje later op 30 juli.
Het juiste uur zal nog door je leidsters worden meegedeeld. Wij gaan Dan ook een kleine
luizencontrole doen om het doorgeven van de vervelende diertjes op kamp in te perken.

Als er dringende problemen, vragen of opmerkingen zijn, kan u steeds bellen naar
Nele De Wilde, de kampverantwoordelijke, op 0473/85.21.50.

Het geld van de Sloebers, Speelclub en Kwiks wordt bewaard door de leiding. Voor de
drie jongste groepen vragen wij €20 (zwembad, speeltuin, een ijsje...). Dit wordt dus samen
met de Kids-id bij het vertrek afgegeven. De Tippers, Tiptiens 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.

i
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 Tiptiens 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.

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.

•

Leen Vandevelde
0471/85.33.21

•

Hanne Moerman
0479/10.47.88

•

Ruth Blommaert
0468/18.82.95

•

Lore Piessens
0471/56.60.14

•

Marie Callebaut
0477/09.46.43

•

Tineke De Cat
0483/09.84.38

•

Loran Buelens
0479/77.12.60

•

Amelie Vandenhende
0493/56.44.60

•

Lies Van Engelgem
0492/95.18.87

•

Marthe Blommaert
0499/74.05.39

•

Lien Piessens
0475/64.96.53

•

Renke Keppens
0499/73.53.17

•

Tine Van Hauwermeiren
0496/24.30.44

•

Vreni Peerlinck
0497/90.62.43

•

Amber Wijckman
0470/22.54.56

Het biva kl i ed

10 dagen Chiro

Leve op het ritme van de

Samen bij de Chiro we lachen heel wat af
En als het dan terug zomer wordt, dan gaan we weer
op kamp
We ravotten ganse dagen en eten wortelstoemp £
We slapen in een tent en pissen op de grond
En dan maar

wind en van de zon
zingen op de melodie van bos
en beek en bron
slapen met getrommel van de
regen op het dak
ontwaken met de
morgendauw: we zijn weer op
bivak!
ieder die ons ziet kijkt raar
wat niet kan dat wordt hier
waar

(REFREIN)
Zingen, dansen, (klap klap) plezier maken
Een kampthema vol prinsessen en draken
Zingen, dansen, (klap klap) buiten spelen
10 dagen Chiro het gaat niet vervelen
Blond of koppig een C-cup hebben
Of is je naam Natacha, je bent altijd welkom Op
kamp zonder mama misschien ben je soms wat bang
Maar dan geef ik elke nacht een kus op je wang En
dan maar ...

vreemd wordt vriend en klein

REFREIN

is groot

Alle nieuwe leidsters die worden dan gedoopt En
krijgen een hoop viezigheid in hun nek gegooid Eerst
een tiental eieren en dan een lepel zout Maar de
echte chiromeid die krijgt het niet benauwd
En dan maar ...

in onze ploeg valt geenéén uit
de boot
trek ermee op uitbreek
grenzen open
samenspel wordt teken om te
hopen
vlieg er in, doe mee en blijf
niet staan
een nieuwe roept om door te
gaan!

REFREIN
Ieder heeft zijn eigen kleur en soms is die wat
zwakker
Maar er blijft altijd een schijn en die houdt de geest
wel wakker
We zijn een jonge bende, we geleiden energie
En samen met de gasten zorgt dat voor magie
En dan maar ...
REFREIN
Zingen, dansen, (klap klap) plezier maken
Een kampthema vol prinsessen en draken
Zingen, dansen, (klap klap) samen leven
Voor altijd Chiro want het blijft aan je kleven

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 (een echte chiro meid)
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

