
 

CHIRO PRO WIJGMAAL 
PRESENTEERT: 

 
CHIROKAMP 2017 

OPOETEREN 

1-11 AUGUSTUS 



Belangrijke data 

Zondag 30/07/2017 
Tussen 17u en 19u bagage binnenbrengen aan de lokalen. 
Ook van de speelclub verwachten wij reeds zoveel mogelijk bagage! 

Dinsdag 01/08/2017 
Reuzen en Rakwi verzamelen om 13u45 aan de het station van Wijgmaal! Wees 
zeker op tijd. We vertrekken van hieruit met de trein richting Opoeteren. Zorg dat 
je reeds een stevige maaltijd genuttigd hebt want we hebben een lange rit voor de 
boeg! Een kleine versnapering voor onderweg en voldoende drinken is aangeraden. 
Tito, Kerels, Tiptiens, Aspi jongens en Aspi meisjes gaan naar Opoeteren met de 
fiets, een exact uur wordt nog per groep meegedeeld. Wat we wel al kunnen 
vertellen is dat jullie stalen ros grondig geïnspecteerd zal worden op 30 juli. Dan 
verwachten wij jullie allemaal met fiets in de chiro voor een check-up. 

Zaterdag 05/08/2017 
Het kamp voor de speelclub gaat van start op vrijdag 5 augustus. Hiervoor 
spreken we af om 10:00u aan de kerk! We zoeken nog enkele goedwillige ouders 
die voor vervoer kunnen zorgen. Deze kunnen contact opnemen met Bas van de 
speelclubleiding.  
 

Sebastian Vincent: 0475/66 88 82. 

Vrijdag 11/08/2017 
Alle groepen zijn rond 16.30u terug in de chiro. Hier kan u uw zoon/dochter komen 
opwachten. Bagage kan afgehaald worden tussen 17u en 19u. De leiding zal reeds 
een vermoeiend kamp achter de rug hebben. Het zou dus fijn zijn indien we kunnen  
rekenen op de helpende handen van de ouders bij het uitladen van de camions. 
Want vele handen maken licht werk! 

 



Kampadres 

Meurenstraat (zonder nummer) 
3680 Opoeteren 

Postadres 

Chiro Wijgmaal 
Dilserweg 9 
3680 Opoeteren  

Fietsen 

Tito, Keti en Aspi gaan met de fiets naar de kampplaats. Info over de vertrekuren 
zullen zij per groep vernemen via hun leiding. In de terugreis gaan ze niet fietsen. Ze 
zullen samen met de jongere groepen terugkeren met de trein. Zij gaan dus ook 
rond 16u30 in Wijgmaal aankomen. 
 
Enkele belangrijke zaken: 
● Fiets is in perfecte staat (werkende remmen, voor – en achterlicht, enz.) 

● Elk lid heeft zijn persoonlijke reserveband 

● Plakgerief meenemen 

● Slaapzak en matje (voor keti en aspi) -> enkel voor tweedaagse 

● Tent onderling afspreken (voor keti en aspi) ->enkel voor tweedaagse 

● Voldoende eten en drinken 

● Massa’s energie! 
 
Indien er tijdens het kamp kosten zijn aan fietsen, zullen deze doorgerekend worden 
aan de ouders. 

Inschrijvingen 

Leden die nog niet zijn ingeschreven en eventueel toch mee op kamp willen, nemen 
best contact op met de leiding van de groep of met één van de VB’s. 
 

Te bereiken in nood 

Als het ECHT nodig is, kan je uw kind telefonisch bereiken via de kookouders. 
 
Dimitri Beckers 
0474/24 97 51 
 
Koen Beullens 
0476/73 41 73 
 

Schade of Verlies 

De chiro is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van voorwerpen, laat 
waardevolle voorwerpen dus best thuis! 



Kampreglement 

Om het kamp zo vlot mogelijk te laten verlopen en eventuele misverstanden te 
vermijden, stelden we met de leiding een aantal regels op. We verwachten dan ook 
dat elk Chiro-lid deze regels respecteert. 
 

Iedereen vertrekt in uniform op kamp 
● Voor de mensen die met de trein vertrekken: Chiro-uniform (short of rok) en T-

shirt van Chiro Wijgmaal. 
● Voor de Tito’s, Keti’s en Aspi’s, die met de fiets vertrekken: minimum een Chiro 

short of rok.  
● Voor de speelclub is dit niet verplicht. 
 

Wanneer draag je je uniform op kamp? 
● Bij elke opening: Voor we ontbijten, houden we eerst een opening. Wanneer de 

leiding je ’s morgens wekt, trek je jouw uniform aan. Na het ontbijt krijg je de tijd 
om je spelkledij aan te trekken. Hou nooit je uniform de hele dag aan! 

● Op dagtocht: Er zijn gedurende het kamp 2 dagtochten. 
● Op tweedaagse: De Keti’s en Aspi’s gaan op tweedaagse. Zij dragen hun uniform 

bij vertrek. 
 

Veiligheid op de weg 
1. Voor de mensen met de fiets: 

● Zorg ervoor dat je fiets in orde is; 
● Neem zeker een reserveband en een fietsslot mee.  
● Doe geen kunstjes, rij achter elkaar op drukke banen en hou altijd de weg 

in het oog; 
● De voorste fietser en de achterste fietser dragen steeds een 

veiligheidsbandje en/of truitje; 
● Laat je fiets nooit staan op de weg of een fiets– of voetpad. 

 
2. Voor de mensen die te voet op stap gaan: 

● Loop in een rij per twee; 
● Luister steeds naar de leiding; 
● Stap altijd op het voetpad; 
● Draag een fluovestje; 



Dagindeling 
7.15:  OPSTAAN WEKDIENST 
7.30:  OPSTAAN LEIDING 

8.00:  OPSTAAN KINDEREN 
8.30:  OPENING 

8.45:  ONTBIJT 

9.15:  DIENSTEN 
10.15:  ACTIVITEITEN 

12.30:  MIDDAGMAAL 
13.15:  SIËSTA 

14.00:  ACTIVITEIT 

18.15:  AVONDJAMBOREE 
18.30:  SOUPER 

19.30:  ACTIVITEIT 
20.30:  SPEELCLUB SLAPEN 

21.00:  REUZEN SLAPEN 
21.30:  RAKWI SLAPEN 

22.00:  TITO SLAPEN 

22.30:  KETI EN ASPI SLAPEN 
23.00:  LEIDINGSKRING 

 
 

 

 
 

 

Snoepen? 

De kookouders schotelen ons, zoals elk jaar, een overheerlijk menu voor. Al onze 
buikjes zullen hiermee gevuld worden. Er is dus 
geen reden tot paniek, niemand zal honger 
lijden op kamp. Daarom vragen we niet te 
overdrijven met de hoeveelheid snoepgoed. Al 
het snoep van de leden wordt opgehaald en in 
een snoepjestrommel gestoken. Deze 
snoepjestrommel wordt onder de kindjes van de 
groep verdeeld. 



Zakgeld 

Ieder Chiro-lid mag een beetje zakgeld meenemen op kamp. Wij 
vragen echter met aandrang om niet te veel zakgeld mee te 
geven aan je zoon/dochter. Het is al gebeurd dat er zakgeld 
verloren is gegaan of verdwenen. Zorg er ook voor dat je een 
degelijke geldbeugel hebt (liefst eentje die je rond je nek kan 
hangen). Voor de jongste groepen is een bedrag van € 5 à € 10 
ruim voldoende. Voor oudere groepen vanaf Keti is een centje 
meer niet slecht. 
 

Roken 

Onder de leiding zijn hierover al afspraken gemaakt. Tijdens de 
activiteiten (= van 7u30 t.e.m. 23u00) wordt er niet gerookt. Er zullen 
steeds sancties getroffen worden wanneer deze regel overtreden 
wordt. 
 

 
 

Drugs en sterke drank kunnen in geen enkel geval op kamp! 
Wie zondigt tegen deze regel pakt onmiddellijk zijn koffers! 

 

Wie mag in welke tenten komen? 

In principe kom je enkel in je eigen tent. Je blijft uit tenten van de andere groepen. 
Wanneer je leiding je vraagt iets te gaan halen in een andere tent vraag je dit eerst 
aan de leiding van deze groep. 



Ik ga op kamp en ik neem mee … 

Zorg er voor dat al je spullen gemerkt zijn! 
 

Kleren 
□ voldoende T-shirts 

□ shorten 

□ lange broeken 

□ trui(en) 

□ dikke trui 
□ ondergoed 

□ voldoende kousen 

□ zwemkledij 
□ pyjama 

□ verkleedkleren 

□ hoofddeksel, pet, hoed, tulband, sluier 

□ speelkleren (kleren die vuil mogen worden en die eventueel stuk mogen gaan) 

 

Schoeisel 
□ sportschoenen 

□ stapschoenen (waterdicht!) 

□ schoenen die vuil mogen worden 

□ rubberen laarzen 

 

Toiletgerief 
□ voldoende handdoeken 

□ washandjes 

□ toiletzak 

□ zeep/shampoo/douchegel 
□ kam/borstel 
□ tandpasta, tandenborstel, beker 

□ vuil-linnen zak (voor de vuile kleren) 

□ scheergerief 
□ badhanddoeken 

□ oorstokjes 

□ zakdoeken 

□ zonnecrème/aftersun 

□ wasspelden 

□ maandverband/tampons 

□ pampers/pamperbroekjes 

 
 
 



Slaapgerief 
□ warme slaapzak 

□ extra slaapzak indien ongelukjes ’s nachts mogelijk zijn 

□ extra deken voor koude nachten 

□ veldbed ( in goede staat en niets aan vastgebonden) 

 

Eetgerief 
□ soepkom 

□ eetbord 

□ drinkbeker 

□ keukenhanddoeken 

□ GEEN bestek 

□ drinkbus 

□ aardappelmesje of schiller (niet voor Speelclub en Reuzen) 

□ brooddoos 

□ gammel voor de mensen die op tweedaagse gaan 

 

Allerlei 
□ strips 

□ gezelschapsspelletjes 

□ kaarten 

□ CD’s 

□ briefomslagen, postzegels en adressenlijst 
□ GEEN computerspelletjes 

□ stevige rugzak 

□ zaklamp 

□ GEEN GSM’s en/of MP3-spelers!!! 

□ Kids ID (wordt afgegeven bij vertrek aan de leiding!) 

□ KLEVERTJE MUTUALITEITEN! 

 

 
 
De Programma’s per groep: 

 

 



Speelclub 
 
Bij toutatis !! Wat is dit nu ??? Stop met werken aan je menhir, leg je hamer op je aambeeld en laat je 
vis maar lekker rotten want Asterix en Obelix hebben jullie hulp nodig. Hun druïde Panoramix is 
namelijk ontvoerd. Ze kunnen elke dappere Galliër gebruiken om hem op te sporen en te bevrijden. 
Neem dus je schild, zwaard, knots, mooie zangstem, stevige spieren en koele blikken maar bij de 
hand want bij toutatis het wordt een hevige strijd !!! Indien Panoramix teruggevonden wordt zal er 
natuurlijk een enorm feest zijn. Niet te missen dus! 
 
Bas, Bram, Paul en Freek 
 
 
 

REUZEN!! 

 

Zijn jullie er klaar voor??? Wij alvast 
wel hoor!  

Jullie hebben nog een dikke 3 weken om jullie voor te bereiden op een 
waanzinnig kamp. Gedurende het hele kamp zullen jullie de hoofdrol 
spelen in jullie eigen grote Studio 100 show. Samson en Gert, Piet 
Piraat, Mega Mindy en nog vele meer!  
Ken je nog niet alle programma’s van Studio 100? Geen probleem, je 
hebt nog tijd tot kamp om ze allemaal te bekijken. 

Uiteraard zijn er enkele dingen die jullie niet mogen vergeten! 

• Zwemkleren 

• Zaklamp 

• Kleren die HEEL vuil mogen worden 

• Een witte t-shirt  

• Piraten verkleedkleren 

• De jongens: viking verkleedkleren 

• De meisjes: prinsessen verkleedkleren 

• Waterpistolen 

Vriendelijke groetjes, 

Jullie leiders 

 

 



 

 

Liefste/beste/hey/hoi rakwi’ssssss,  

Binnenkort is het echt ECHT zover. Zorg dat jullie er klaar voor zijn, waaaant de beste 

tien dagen komen eraan! Het wordt een editie om u tegen te zeggen op een 

nieuwe locatie: in Opoeteren tussen de bossen en duinen. De organisatie is alvast 

begonnen met de voorbereiding en de opbouw en de crew staat klaar om jullie op 

de wei te ontvangen. Nog even en de tenten staan ook op! 

Wat moet je meenemen voor deze ongelooflijke ervaring? 

- Een beetje zakgeld (rond de 10 euro) 

- Hippiekleren 

- Kleren die héél vuil mogen worden/kapot mogen gaan 

- Heavy metal-outfit 

- Je allerbeste humeur 

- Chique kleren 

- Oranje outfit 

- Gangster kleren 

Groetjes/kusjes/knuffels, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lieve gekke tito’s, na een jaar vol spelen, teambuilding grappige momenten enzovoort zijn 

we bijna aan het leukste moment van het jaar gekomen…. KAAAAAAAAMP! 

Als leiding zijn wij volop bezig met de voorbereidingen hiervan. Hopend dat jullie elke 

activiteit enthousiast zullen meedoen. Om sommige activiteiten uit te kunnen voeren 

hebben jullie enkele spullen nodig. Omdat we ondertussen weten hoe verstrooid of 

vergeetachtig jullie soms kunnen zijn, hebben we een lijst gemaakt met spullen die jullie 

zelf moeten voorzien. Indien we zelf verstrooid waren, communiceren we alles door via 

facebook en mail. 

Bij deze:  

➢ Lakens 

➢ Kussens 

➢ Hangmatten 

➢ Zitzakken 

 

➢ Witte kleren 

➢ Watergeweer 

➢ Sponzen 

➢ Ballonnen 

➢ spuiten  

➢ zwemgerief ( bikini/badpak/zwemshort + rugzak )  

➢ Extra witte t-shirts /hemdje/ topje (dat je veel gaat dragen) 

➢ foute, marginale kleren (maar echt heel marginaal, laat je gaan!) 

➢ gsm voor een spelopdracht ( als je deze niet mee mag nemen is het geen probleem) 

➢ kleren van het andere geslacht 

 

➢ Meisjes: knutsel gerief, make-up, parels, macramétouw, nagellak 

➢ Jongens: reclame boekjes, tijdschriften (geen kranten of krantenpapier) 

➢ Gala kleren 

➢ fluo kleren, fluoverf , fluo hoedjes- bandjes- sokken - …  

 

➢ Gangsterkleren + vriendinnen kleding  

 

MATERIAAL OM IN TE CHILLEN  

ZIE VOORBEELDEN HIERONDER

    



KERELS 
De Homo marginalicus 
De Homo marginalicus ontstond heel lang geleden, ongeveer gelijktijdig met de 

homo sapiens. Zijn exacte oorsprong is ongekend, maar uit heel wat bronnen 

vermelden de eerste verschijningen diep in Vlaanderen, in een klein dorpje 

genaamd Wijgmaal. Maar alvorens we ze goed konden bestuderen, verdwenen ze. 

Nog niet zo lang geleden is deze unieke soort terug te boven gekomen en meer 

dan ooit veroveren zij en hun geloof in de God Gècarares, de hele wereld.  

Jammer genoeg leven ze verdoken en zijn alle onderzoeken naar hun rituelen en 

verschillen van de mens mislukt of stopgezet. Omdat wij zwaar geïnteresseerd in 

wetenschap zijn, gaan wij ervoor zorgen dat we op het einde van het kamp een 

correcte defenitie kunnen opstellen. Bereid jullie voor op 10 dagen pure science!  

 

 
Wat neem je mee? 

-Reserve band en plak materiaal 

-niet doorschijnende beker 

-gamel 

-handdoek 

-Marginale kleren die vuil mogen worden 

- gala kledij 

-rugzak 

-drinkbus 

-slaapspullen voor de 2daagse (matje, slaapzak,…) 

 

Moesten er nog dingen zijn, word dit wel via de facebookgroep vermeld. 
 

 

 



TIPTIENS 

Steeds als ik je zie lopen dan gaat de hemel een klein beetje open. 

Sterren, je laat ze verbleken met je ogen die altijd stralen. 

Jij kan de zon laten schijnen want je loopt langs en de wolken verdwijnen 

en als je lacht, lacht heel de wereld mee. 

De meeste dromen zijn bedrog maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht je bent een droom die naast me ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

Jij moet me een ding beloven laat me nog lang in mijn dromen geloven. 

Zelfs als je even niet hier bent blijf in mijn slaap dan bij me. 

En als de zon weer gaat schijnen laat dan dat beeld wat ik heb niet verdwijnen.  

Als je zou gaan neem je mijn dromen mee. 

De meeste dromen zijn bedrog maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht je bent een droom die naast me ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

Ooh jij kan de zon laten schijnen want je loopt langs en de wolken verdwijnen. 

En als je lacht, lacht heel de wereld mee. 

De meeste dromen zijn bedrog maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht je bent een droom die naast me ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit zo een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

Je kijkt me aan en rekt je uit een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

De meeste dromen zijn bedrog maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht je bent een droom die naast me ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

Ben je hier nog niks wijzer mee geworden? Geen probleem! Je gaat tóch mee op kamp 

dus zal het ooit zeker wel te weten komen. ☺ Afspraak op 1 augustus!  

 

XXX 

Je favoriete leidster 

(ahja, want je hebt er maar één, haha!) ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspi jongens 2017 
 
Het is het jaar 1925 , we bevinden ons in Sicilie. 

Een vete met de Corleone familie heeft ons genoodzaakt vers bloed te introduceren in de clan.        

Een prospect heeft nog niet veel bereikt, maar daar kan verandering in komen.  

Kunnen jullie  bewijzen dat jullie de familie eer kunnen aan doen en zo het tij van de oorlog doen 

keren ?  

Zowel fysiek als mentaal zullen jullie getest worden en in rang kunnen stijgen.  

Per l'onore, per la famiglia.Nel mese di agosto 

Mee te nemen :  

- Dassen 

- Hoeden 

- Hemden 

- Ringen 

- Marcellekes 

- Bretellen 

- Strikken 

- Guns 

 

 

 

Hey liefste aspi-meiden  
Hopelijk zijn jullie je goed aan het amuseren in de maand juli maar ook augustus komt eraan en dat 

betekent de leukste 10 dagen van het jaar : chirokamp!!! Hopelijk kijken jullie hier mega hard naar uit 

maar er zijn nog enkele praktische zaken.  

 

-Wij vertrekken 1 augustus aan de kerk van Wijgmaal met de fiets. Zorg er dus voor dat deze zeker in 

orde is! Bij camionladen wordt hij gecontroleerd. Vergeet niet voor deze fietstocht genoeg water en 

lekkers mee te nemen en ook een reserveband en plakgerief.  

 

-Dingen om mee te nemen:  

Fancy kleren Kleren die zeer vuil mogen worden  

Coolste onesie in je kleerkast  

 

-Jullie worden voor enkele andere dingen nog op de hoogte gebracht via sociale netwerken.  

Tot dan! Ik heb er al zin in!  

Jullie liefste leiding 


