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Beste ouders, leiding, leden en chirosympathisanten 

 

Hier zijn we alweer met ons artikeltje voor het kampboekje. Dit wil zeggen dat we binnenkort 

vertrekken voor 20 dagen naar Wuustwezel. In 2012 vertrekken onze meisjes eerst. 

Wij hopen dat er zoveel mogelijk gasten mee trekken naar ons groot avontuur want keer op keer 

is zo een kamp toch weer een speciale gebeurtenis! 

 

Voor onszelf is dit kamp ook een beetje een afscheid. Wij zullen dit kamp meemaken als ons 

laatste in de functie van VB. We hebben beiden deze taak met hart en ziel proberen te 

volbrengen en hebben dit zeer graag gedaan maar nu is het tijd voor een nieuwe wind… 

Wie onze opvolgers worden kunnen wij jullie vandaag nog niet vertellen. Jullie horen dit uiteraard 

zo snel mogelijk! 

 

VB zijn van de chiro is niet altijd even makkelijk. Soms vraagt het veel tijd en energie maar het 

is ongelooflijk wat je allemaal terugkrijgt en welke ervaringen je opdoet! 

Wij willen dan ook graag alle mensen van het werkcomité, oudleiding, proost, sympathisanten 

maar vooral onze leiding doorheen de jaren heel erg bedanken voor het vertrouwen en de leute! 

 

In dit kampboekje willen we graag ook eens onze vrienden van de kookploeg in de kijker zetten. 

Zij zorgen niet alleen dat er lekker en vers eten op de tafel komt maar doen zoveel meer. We 

denken aan de logistieke hulp bij het opzettten van de tenten, het maken van een kampvuur, het 

troosten en bemoederen van onze jongste gasten, vervoer tijdens dagtochten, bezoekjes aan de 

dokter… Lieve vrienden, want dat zijn jullie ondertussen zeker geworden, bedankt! 

 

Eens een chirohart, altijd een chirohart dus we zien elkaar zeker tijdens een van de komende 

activiteiten weer! 

 

Vele chirogroeten 

Piet en Mie 
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Beste chirovrienden, 

 

Het begint weeral te kriebelen, zeker bij de Chirojeugd. De lentezon maakt  het wellicht in ons 

wakker.  Wij willen terug dichter bij de natuur leven en de Chiro maakt al voorbereidingen voor 

het komend kamp. 

Ik verneem dat jullie dit jaar naar  Wuustwezel trekken. Tien dagen lang willen jullie de omgeving 

verkennen en  wellicht ook de  grens met Nederland overschrijden. 

 

Op kamp (bivak) gaan is 10 dagen weg van huis, weg van de plaatsen die we door en door kennen 

en een totale nieuwe omgeving verkennen. Je doet dit niet alleen, maar samen met je vriendinnen, 

leiding en kookploeg. 

De leiding en kookploeg is al volop in gang om het kamp voor te bereiden. Ik wil hen daar van 

harte voor danken. Ook aan al de andere mensen die meehelpen bouwen aan het kamp, bedankt! 

 

Op kamp zijn, is anders leven. 

Je leeft meer verbonden met de natuur, je gaat op een andere manier met je vriendinnen om en 

dit schept nieuwe banden. Je zingt, je danst, je gaat op tocht, je verkent de nieuwe omgeving, je 

ontmoet andere mensen, je blijft langer op, je wordt doodmoe en voelt reuzehonger.  

Je doet dingen waar je thuis je neus voor optrekt, zoals helpen aan de afwas en andere 

karweitjes … en je vindt het fijn, tof en cool.  

Je maakt tijd om te praten over wat jou en je vriendinnen bezig houdt, je leert elkaar beter 

kennen. Kortom van op kamp gaan word je  zelf een beter mens. 

 

Ik mag jullie dan ook een tof kamp toewensen! 

Laat je verwennen met de activiteiten die jullie leiding voor jullie heeft voorbereid, maar 

werk ook actief mee aan de goede sfeer en toon jezelf van je beste kant. Laat dit kamp 

weer voor iedereen een onvergetelijke ervaring worden. 

 

Beste chirogroeten en tot ik jullie op kamp kom bezoeken. 

Jullie proost, Paul Redant,  



.

.

?.

.

!"#$%&'()*+(,&(-!"#$%&#'(')*+,!
.

Lieve gasten, ouders en chirovrienden, 
Het is weer zo ver! We vertrekken bijna op kamp! Deze keer gaan we richting 

Wuustwezel, waar we ons 10 dagen heel hard gaan amuseren. Dit jaar gaan we een 

beetje back to basics na vele luxe kampplaatsen gehad te hebben. Maar dat maakt voor 

ons niet uit, want we zijn tenslotte van de Chiro en dat zijn geen watjes!  

En ja, ook dit jaar heeft onze leidingsploeg keizalige en zotte programma’s voor jullie in 

petto. Dus hou jullie maar vast want we gaan weer vuil en nat worden. Maar we gaan 

vooral een hoop plezier maken!  

Maar niet alleen de leidsters gaan 10 dagen voor jullie zorgen, ook onze super kookploeg 

staat weer klaar en zij zijn ondertussen ook al aan hun voorbereidingen begonnen. We 

kijken al uit naar de jaarlijkse klassiekers, maar zijn ook benieuwd naar welke 

verrassingen ze weer uit hun mouw zullen schudden! Eén ding is zeker, honger zullen we 

zeker niet hebben op kamp! 

Dit is het laatste jaar dat Piet en Mie mee op kamp gaan als VB, want zij houden er na 

het kamp mee op. Maar hopelijk blijven ze gewoon nog een paar jaartjes meegaan om te 

koken! Om hen te bedanken voor de vele chirojaren houden we een groot feest met de 

leiding en werkcomité van de Chiro. En hopelijk zetten jullie het 

feest met ons verder op kamp! 

 

Het aftellen kan beginnen! 

Hopelijk zien we jullie allemaal in Wuustwezel! 

 

Vele groetjes, 

Lanka en Jolien 

 

.
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Dag allerliefste sloebers !!! 

 

Binnenkort is het weer zover !!! Sommigen gaan al voor de tweede keer mee, maar voor 

anderen is het nog spannend afwachten om te ondervinden hoe leuk een kamp wel is !!!! 

 

10 dagen lang leuke spelletjes spelen met je vriendinnetjes, 10 dagen lekker eten, 10 

dagen vuil worden en 10 dagen je super hard amuseren !!! 

Wat we allemaal gaan doen moet natuurlijk nog een verrassing blijven, maar we willen 

wel al een tipje van de sluier oplichten ! 

" In de modder spelen 
" Zwemmen 
" Met verf spelen 
" Knutselen 
" Ons verkleden 
" Super zot doen 
" Een feestje bouwen 
" … 

 

Kortom, het wordt een onvergetelijk kamp !!! 

 

We kijken er al naar uit om al jullie blije gezichtjes te zien wanneer jullie aan het spelen 

zijn !. 

 

Kan je niet wachten om mee te gaan ? 

 

Kleur dan deze tekening mooi in, jullie mogen deze dan afgeven wanneer jullie op kamp 

vertrekken. De mooiste tekening krijgt van ons een leuke verrassing. 

 

Tot snel !!!! 

Groetjes jullie leidsters 

Yanina     &   Joyce 

.

.........................................

.

.

.

.



	  

	  

6	  

	  

Kleur	  Rupsje	  Ribbel	  (=	  de	  mascotte	  van	  de	  sloebers)	  mooi	  in.	  

	  

	  

NAAM:………………………………………………………………………………………………	  
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Dag allerliefste 
speelclubbers!  

Jammer genoeg is het superleuke 
chirojaar alweer bijna gedaan. 
MAAAAAAAAR daar zijn we niet 
verdrietig om, want dat wil zeggen dat 
we weer op kamp mogen! 

Wil jij graag 10 dagen mee met je 
megatoffe leidsters voor een kamp 
boordevol leuke spelletjes, 
verkleeddagen, vuil maken en nog veel 
meer toffe dingen? 

Vul dan snel onze test in op de 
volgende pagina en ontdek of jij wel 
klaar bent voor dit grote avontuur! 
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4. Als de leidster iets zegt: 

!Moet ze het soms een 
tweede keer zeggen omdat 
ik aan het dromen was 

! Maak ik extra veel lawaai 
"Ben ik stil en luister ik 
heel goed 
.

5. Als één van mijn 
vriendinnetjes weent, dan: 

!Lach ik haar heel hard 
uit 
!Ga ik een leidster halen 

" Probeer ik haar zelf te 
troosten 

6. Eten van de 
kookploeg: 
"Mmmmmmm, da’s 
superlekker! 
!Pff, mijn mama kan 
toch wel beter koken, 
hoor 
!Eikes zo slecht, ik wil 
liever een heel kamp 
koeken en snoepjes eten 
.

1. Als iedereen buiten in 
het zonnetje aan het 
spelen is denk ik: 

"   Wacht op mij, ik wil 
ook meedoen! 
! Ik wil meespelen, 
maar alleen als ik het 
spelletje mag kiezen 
!   Pff, ik ga liever binnen 
tv kijken 
.

2. Vuil worden is: 

! Niet erg, als ik me 
daarna maar direct mag 
wassen 

!   Eikes, dat is supervies! 
"   Het leukste wat er is 

3. Tien dagen met mijn 
vriendinnen in 1 kamer 
slapen:
!   Oh nee, ik wil liever 
op een aparte kamer 
liggen 
! Ik ga toch wel blij 
zijn als ik terug in mijn 
eigen bedje mag
"   Joepie, ik wou dat ik 
dat thuis ook elke avond 
kon! 
.

N

Kijk snel op de 
volgende pagina en 
ontdek of jij mee mag 
op kamp! 
.
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Heel veel groetjes van jullie leidsters en tot op kamp! 
.
.

Had jij meestal !, ! of "  ? 

PROFICIAT! Jij mag mee op kamp! 

Na een heel chirojaar met onze supercoole 
speelclubbers zijn wij er 100,000% zeker van 
dat het een megazalig kamp gaat worden, 
dus van ons mogen jullie allemaal mee! 
(eigenlijk was die test dus helemaal niet 
nodig, gefopt! ! ) 
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Wij hebben jullie opgeleid tot rasechte tippers, dus jullie zullen wel 

in staat zijn deze tekst te ontcijferen: 

.WUUSTWEZEL … naar kamp op gaan te mee om uit jullie nodigen 

Wij 

.geweest mee bent ooit je waarop kampen andere alle dan beter en Anders 

.temperaturen tropische hopelijk de van genieten en tappen moppen, maken 

plezier, ravotten dagen Hele 

!uit naar alvast er kijken Wij 

.meegedeeld nog later worden, meenemen moeten jullie die zaken Speciale 

!van kamp prachtig cool machtig onvergetelijk overzalig spetterend een er we 

maken Verder 
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:programma het op alvast er staat Wat 

• Gadameht 

• Thcotgad 

• Lepsthcan 

• Pood 

• Neviuhcskeitsalp 

• ……………….. 

?kamp op mee allemaal er gaat Wie 
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Groetjes 

Kim, Saskia en Jade  

 

Big love! 
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Geachte Tiptiens, 

 

Jullie leidsters hebben mij gevraagd om een tekstje te schrijven voor 

in het kampboekje en natuurlijk hadden ze dit aan niemand beter 

kunnen vragen, want zoals jullie al weten, kan ik dit als de beste. 

Als mascotte kan ik uiteraard bevestigen dat we reeds een 

fantastisch Chirojaar achter de rug hebben! Toch hoop ik ten zeerste 

dat we het niet zullen laten bij dierendag (waar enkelen onder jullie 

enorm in uitblonken, zowel qua kledij als geluiden nabootsen), 

zwemmen, schaatsen, popsterrendag, onze plechtige communie, 

modderspelen, MasterTiptienChef, klimmuurfeesten ! Want hoewel 

ik dit eigenlijk nog niet mag verklappen van de leidsters, moet ik 

jullie toch vertellen dat er jullie nog veel meer te wachten staat op 

kamp in Wuustwezel!  

Op de volgende pagina zal ik dit ‘veel meer’ even kort toelichten, 

Eerst een super 
toffe fietstocht 
ondernemen en 
dan staan we al 
snel in 
Wuustwezel!   
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Pffff! We zijn 
aangekomen aan 
ons kamphuis ’t 
Witgoor! 

Wisten jullie dat ons kamphuis 
vroeger een boerderij was? Ik heb 
speciaal voor jullie al contact 
opgenomen met enkele van de 
vroegere bewoners! Herkennen 
jullie ze?  

Miiiaaaauwww!  
Er staat jullie een 
ultramegatoffe 
themadag te 
wachten!  

Meeeuhhh! 
Wat dachten jullie 
van good old 
fashioned 
plastiekspelen? 

Oink oink! 
Jullie gaan ook zeker 
een onvergetelijke 
tweedaagse beleven!  

Kukeelekuuuu!.  
Neem maar voldoende 
blauwe kledij mee, want 
jullie leidsters houden 
van de kleur BLAUW! 

WIJ KIJKEN ALVAST UIT 
NAAR EEN BEESTIG 
KAMP!!!  

Marl, Hanne & Lanka 

Tot zover mijn 
kampartikel. Tot in 
Wuustwezel! 
 
PS: vergeet mij niet 
mee te nemen. 
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Goeiendag, 

Wij zijn Marie en Louis, de Aspi-Air vakantiecheckers. 

Vandaag checken we jullie kampplaats! 
 
Jullie zullen er beschikken over een ruime mansion -Wit Goor genaamd- in het midden van 
het natuurgebied van Wuustwezel.  
24/24 en 10/10 zal er een “équipe d’ animation” aanwezig zijn om jullie te entertainen. Jolien 
en Jolien, de 2 hoofdanimatoren, geven jullie alvast een voorsmaakje van wat er allemaal te 
beleven valt. 
 
Ligging en streek 
Binnen wandelafstand vinden we visvijvers met allerlei exotische vissen, duinen vol 
rondtrekkende Zweedse en Italiaanse volleybalteams, een Finse piste om onze conditie ‘s 
morgens voor de formatie of tijdens de platte rust op proef te stellen en een historisch centrum 
om voorraden in te slaan. Wij voorspellen dat de mondhoeken van Laura R, Nieke, Rani en 
Elisa (in deze volgorde) de hoogte ingaan na het lezen van de vorige zin. Omdat we tijdens 
het kamp over fietsen beschikken, zal geen enkele bestemming te ver zijn en kunnen we over 
een ruim gebied rond de kampplaats opereren. Zo staan er enkele excursies gepland naar 
plaatselijke wereldwonderen en ongerept natuurgebied. Verder is er de mogelijkheid om jullie 
eerste stappen op buitenlands grondgebied te zetten, dit op slechts 5 km van onze kampplaats. 
Daar lieten we enkele fijne bars op Aspimaat een prijsje voor jullie maken, waaronder de 
“Coyote Ugly”. Hier voert ons Akira dansteam in samenspraak met singer-songwriter 
Stefanie meerdere choreo’s uit op de toog. Omdat jullie Apiranten zijn, kunnen we onze 
zware activiteiten afwisselen met hoog intellectuele bezinningsmomenten en 
gezelschapspelen. 
 
Faciliteiten & verblijfstypes 
Jullie beschikken 10 dagen lang over een luxetent met uitzicht op het openluchtzwembad, 
waarnaast ook een ligweide. Op aanvraag is er een lounge-ruimte of sauna beschikbaar naast 
jullie residentie. 
 
Eten en drinken 
Elke dag kunnen jullie terecht in ons à-la-carte restaurant voor een heerlijk menu. ’s Ochtends 
hoeven jullie gewoon aan te schuiven aan het ontbijtbuffet.  
 
Kinderen 
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	   Kinderen 
Er is dagelijks animatie voorzien op alle tijdstippen van de dag. In het aanbod zitten 
verschillende sporten en spelen, met ’s avonds een mini-disco georganiseerd door ons 
animatieteam. 
 
Maar omdat wij interactie zo belangrijk vinden, staan wij altijd open voor suggesties en 
nieuwe ideeën. Graag vragen wij jullie ook om al na te denken over volgende zaken: 

! Eén extreem haarkleuridee: Jullie feilloze prestaties op vlak van haarkleuren zijn alom 
bekend. Daarom heeft NaomiE beslist dat ze op kamp haar haren wil kleuren. 

! Alle kennis over eén kiné-oefening: Zo kunnen we Boetske op kamp met raad en daad 
bijstaan wanneer ze nood heeft aan revalidatie.  

! Eén foto van een knappe vriend/familielid/kennis: Deze worden op kamp boven 
Jillekes bed gehangen, waardoor alvast hààr nachten minder koud aanvoelen. 

! Versiering, vuurwerk, …: Met behulp van deze attributen kunnen we de eerste 
dag/nacht zonder lief/mannelijke control stevig inzetten.  

! Optioneel: Eén haarpluk van (ex-)vriendje en sexy kledij: dezelfde reden als hierboven 
beschreven. 

 
Per onderdeel zal er een beloning volgen op kamp gaande van een extra ontbijt tot traktaties 
in het centrum. Jullie suggesties kunnen jullie doormailen of plaatsen op onze Facebook-
groep. 
 
We wensen jullie alvast veel succes met de examens! 
 
Jolien en Jolien 
 

KIJKEN JULLIE OOK ZO HARD UIT NAAR HET KAMP?????????? 
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Naar aanleiding van wat er vorig jaar gebeurde willen wij vragen aan de ouders van de oudste 

gasten om vanaf dit jaar uw kind te voorzien van een fietshelm. 

 

Na overleg hebben wij besloten om geen fietshelmen te kopen vanuit de chiro. Dit omwille van 

het feit dat er zoveel verschillende modellen en maten bestaan. 

Wij kunnen hieruit geen keuze maken. Wij willen ook niet de meest goedkope helmen aankopen 

omdat we er zeker van willen zijn dat ze meer dan voldoen! 

 

Vandaar beste ouders vragen wij u om uw kind zelf te voorzien van een fietshelm. 

Concreet wil dit zeggen dat vanaf tippers en toppers de gasten een fietshelm moeten mee nemen 

op kamp. 

 

Wij willen ook vragen om de fietsen waarmee men moet oprijden op kamp zeker na te kijken. 

Vooral het voldoende werken van de remmen en goede banden is belangrijk! 

 

Beste ouders, wij danken jullie reeds op voorhand! 
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 Geneesmiddelen	  indien	  je	  die	  nodig	  hebt	  (graag	  goed	  noteren	  wanneer	  deze	  genomen	  moeten	  

worden	  en	  hoeveel	  ze	  hiervan	  moeten	  krijgen)	  

 Fluovestje	  (Alleen	  de	  3	  oudste	  groepen,	  Tiptiens	  en	  Aspi’s	  vergeet	  dit	  zeker	  niet	  aan	  te	  doen	  

tijdens	  het	  vertrek.	  Tippers	  jullie	  mogen	  het	  in	  de	  valies	  steken)	  
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Maar	  de	  echte	  chiromeid	  die	  krijgt	  het	  niet	  benauwd	  

En	  dan	  maar	  …	  

	  

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	  

	  
	  
	  

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	  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.	  
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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!)	  

	  

	  

	  

COMING UP… 
 

	  

	  

	  

1	  juli	   Keticarwash	  

19	  juli	   Tappen	  op	  zomerse	  donderdagen	  

21	  –	  31	  juli	   Kamp	  Meisjes	  

31	  –	  10	  augustus	   Kamp	  Jongens	  

5	  oktober	   Taptoe	  muziekkapel	  

6	  oktober	   Plein	  Air	  

7	  oktober	  	   De	  Grote	  Chiroshow	  


